
Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden
kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és

a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a
szívnek indulatait. 13. És nincsen oly teremtmény, amely
nyilvánvaló nem volna elõtte, sõt mindenek meztelenek és
leplezetlenek annak szemei elõtt, akirõl mi beszélünk. 14.
Lévén annakokáért nagy fõpapunk, aki áthatolt az egeken,

Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. 15. Mert
nem oly fõpapunk van, aki nem tudna megindulni

gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben,
hozzánk hasonlóan, kivéve a bûnt. 16. Járuljunk azért

bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot
nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas idõben való

segítségül. (Zsid 4:12k)

2006. április 30.

MEGBOCSÁTÁS
a beszélgetés fonala a házaskörön

Rövid visszatekintés az elmúlt alkalmak témáira.

Konfliktusaink ezután is lesznek, de nem teszik tönkre kapcsola-
tunkat, ha elkötelezzük magunkat pl. erre a négy dologra:

1. Egymás meghallgatására,
2. Hogy az “igazat” szeretetben mondjuk meg,
3. A megbocsátásra (ez a mai f�témánk),
4. Arra, hogy döntéseinket tettek kövessék.

Szükség van egyáltalán a hív� házasságon belül arra,
hogy megbocsássunk?

MIÉRT KELL MEGBOCSÁTANI?
Adjunk választ erre a kérdésre egyenként!

Hányszor? Mt 18:21-35
Ki bánthatta Pétert? / Dehát, ha tudná,

hogy...
Van jogod az adósok börtönében tartani há-

zastársadat, ha neked mindent elengedett az Úr?

HOGYAN KELL MEGBOCSÁTANI?
Az ige válasza: “Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is

megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4:32) (Jn 13:34, Ef 5:25)
(Károli: megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban

megengedett néktek.)

Hogyan bocsát meg Isten?
Az isteni megbocsátás három jellemz�je:
1. Nem kell kiérdemelni

(Ef 2:8-9) (nem cselekede-
tekért)

2. El�re kész van (Kol 2:
14) (odaszegezte a kereszt-
fára)

3. Amit � megbocsátott,
nem emlegeti többé (Ézs 43:
25) (vétkeitekre többé nem
emlékezem)

Pálhegyi Ferenc: Házassági karambolok c. könyve alapján
Házaskör 5. FHBC 2006. április 29.

FÓKUSZBAN: A VASÁRNAPI ISKOLA

A vasárnapi iskolai mozgalom 1780-ban kezd�dött, Angliában.
Szegény gyerekek tanítására szervez�dött. Tíz évvel kés�bb már
Amerikában is indítanak ilyen iskolákat. Heti 4-5 órás foglalkozás,
meorizálás - f�leg bibliai szövegeket-, olvasás, írás, alapvet� ismeretek.

A baptista egyházban az elmúlt évszázadban itt és az óhazában
egyaránt élénk vasárnapi iskolai oktatás folyt a gyülekezetekben. Utána
kellene nézni, hogy mikor és hogyan kezd�dött. A gyerekekkel való
foglalkozáson kívül a feln�ttek vasárnapi iskolája is gyakori. A Déli
Baptista Szövetségen belül a Vasárnapi Iskolai Osztály az egyik
legnagyobb alosztály.

A mi gyülekezetünkben jelenleg 3 vasárnapi iskolai csoport m�ködik.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: A lelki nagykorúság - Zsid 5:11-14

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Összeesküvés Pál ellen - Csel 23:12-35

Közös énekeink: 87. Adjátok a Szent Bibliát kezembe! / 248.
Van egy történetünk / 261. Még többet Jézusról!

Délután vetített énekeket éneklünk.

Az tisztelet után kóruspróbát tartunk.

GYüLEKEZETI HÍREK
A chicagóiak ma ünnepelnek. Ezt a néhány sort küldtem tegnap nekik:
A Chicagói Gyülekezet lelkipásztorának és testvériségének a gyülekezet

19 éves jubileumán!
Kedves Testvéreink!
Veletek együtt örülünk annak, hogy immár 19 éve él és munkálkodik

gyülekezetetek abban a nagy városban, ahol a magyar baptista misszió már
közel 100 éve megindult. Ez az új hajtás az � kegyelmének, szeretetének jele.
�, a misszió Ura tartsa meg, szolgálatában segítse továbbra is a Chicagói
testvériséget és Lukács János lelkipásztor testvért.

A sok szép alkalmi ige közül most a 29. Zsoltár 11-ik versével köszöntjük a
testvéreket: “Az Úr ad er�t népének, az Úr megáldja népét békességgel.”

Szeretettel, a detroiti gyülekezet nevében is: Herjeczki Géza lp.

Ne feledjétek el, hogy a chicagói testvérek várják a jelentkezést
az ifjúsági találkozóra, melyet május 26-28-ig tartanak. Az
interneten részletes program (a faliujságunkon is) és jelentkezési
lehet�ség is van.

Tegnap megtartottuk a házaskör alkalmát. Sokat beszélgettünk,
ezúttal a megbocsátás témát jártuk körül. Jó lenne, ha nem kellene,
vagy minél ritkábban kellene megbocsátani, mondta valaki. Igaz.
János is azt mondja: Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne
vétkezzetek. És ha valaki vétkezik... (1Jn 2:1) A gondolatmenetünk
egy részét a hátsó oldalra tettem.

Jöv� szombaton bake-sale lesz a Református Templomnál,
melyre a mi asszonyaink is készülnek. Az összegy�jtött pénzt néhai

Sáfrány Tibor lelkipásztor özvegyének küldjük. A fiatal lelkipásztor
haláláról, temetésér�l a faliujságon elolvashatjuk a Békehirnökben
megjelent nekrológot.

Csütörtökön kerül sorra a Nationa Day of Prayer. A city Hallnál
12:15-t�l egy fél órás program, közös imádság lesz, az országos témához
kapcsolódva: “America Honor God.” Bár így lenne - nem csak ezen a
félórán! Aki tud, jöjjön el a Lincoln Park-i City Hall elé.

Jöv� vasárnap, tehát május 7-én tartjuk meg az anyák napját.

Waltz Béla testvér a rehabilitációs osztályon van, s jó reménységgel
várja a teljes felépülést. Szeretettel köszöntik a gyülekezetet, köszönik az
imádságot - mondta Waltz testvérn� szombat délután.

Héczei János testvér váratlanul a kórházba került kedden, szív
infarktussal. Jobban van, egy ér tisztításra is szükség volt. Pénteken
délután hazavitték a kórházból. Imádkozzunk továbbra is érte.

Herjeczki testvér május 11-én Magyarországra utazik, hogy
képviselje szövetségünket a MABAVISZ tanácskozáson, amit ezúttal
Debrecenben, a nyári nagy találkozó színhelyén rendeznek testvéreink.

Hazaviszem a már említett segítséget Sáfrány testvérn�nek.
A jelenlegi kézben lév� vasárnapi iskolai füzetek árát nem rendeztük

még. A 108 dollárt is hazaviszem. Aki nem tett még a perselybe a
vasiskolai füzetért legalább 2 dollárt, még most is megteheti.

A Jugoszláviai árva és mozgássérült gyerekek támogatását az idén is
folytatjuk. (Ezt már korábban megbeszéltük.) Az els� 4-5 hónapra
esedékes segítséget is elviszem és átadom személyesen Nyúl Zoltán
testvérnek. Aki ígérte a támogatást és van még lemaradása, ma, vagy a
jöv� héten pótolhatja. Jöv� vasárnapig eld�l, hogy mennyi a segítség
összege.

A legkisebbekkel Bencze Krisztina foglalkozik (vasárnap reggel 10 és
11 között).

A nagyobb gyermekekkel Mikó Ildikó, ugyanebben az id�pontban.

A feln�tt vasárnapi iskola félórás, az imaóra után és az istentisztelet
el�tt kerül rá sor. A vasárnapi iskolai f�tanítónk Mikó Tibor. Vasárnapi
iskolai vezet�ink: id. F�r Béla, Pap Lajos, F�r Béla, Pap Enik�, Bencze
Ákos és a mostanában bekapcsolódó Kovács József testvérek.

A feln�tt vasárnapi iskolán az “Útravaló” kiadvány (International
Teaching Ministry) anyagát használjuk, ami egy amerikai anyag magyarra
átdolgozott változata. A félévenként megjelen� kiadványt Lovászné Zeffer
Adina szerkeszti és erdélyi baptista lelkipásztorok készítik. Ugyanez a
textuárium van benne az Áhítat-ban és a Vezérfonal-ban is.

FÓKUSZBAN: A VASÁRNAPI ISKOLA


