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Jelenések 1,1-3: „Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet
Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek
hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve
kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten
igéjéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről; mindenről, amit
látott. Boldog, aki felolvassa, és boldogok,
akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és
megtartják azt, ami meg van írva bennük:
mert az idő közel van.”
Jelenések 1,7-8: „Íme, eljön a felhőkön, és
meglátja minden szem, azok is, akik
átszegezték, és siratja őt a föld minden
nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az
Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki
eljövendő: a Mindenható.”
Minden csütörtökön este 17.30kor bibliaóra.
Minden vasárnap délelőtt 10.00kor istentisztelet.
Az istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyerekekkel.

JELENÉSEK 2,2: „TUDOM

A TE DOLGAIDAT”

Sokat foglalkoztat mostanában a Jelenések könyvének az
a része, melyet az Úr Jánosnak diktál, aki Patmosz szigetén van,
mint száműzött az Isten beszédéért. Jézus megbízza Jánost: írd
le, küldd el a hét gyülekezetnek, melyek Ázsiában vannak!
Mindjárt így kezdi a tollbamondást: „Tudom a te
dolgaidat...” Nyilván azt is tudta Jézus, hogy János jelenleg hol
van, milyen körülmények között és miért. Nem háromcsillagos
szállodában pihen éppen valahol egy tengerparti üdülőben. Nem,
nem ilyen körülmények között kapja az isteni kinyilatkoztatást.
Most csak erre az igei figyelmeztetésre teszem a
hangsúlyt: „Tudom a te dolgaidat.” Azután sorolja mind a hét
gyülekezetnek, amit nagyon fontosnak tart az Úr, és amit dicsér.
De elmondja azt is, ami kizáró ok a fennmaradásban, és azt is,
amire hívatott a gyülekezet.
Hét csillag – hét gyertyatartó, mint titok. Nagyon fontos
küldetése, szolgálata van mind a kettőnek. Hét csillag, amely
Jézus kezében van, és úgy nevezi, hogy a gyülekezet angyala.
Neki üzeni először azt, amit a gyülekezettel akar tudatni, legyen
az jó, vagy kivetnivaló. Ezektől függ a gyülekezet fennmaradása
vagy bukása, hogy küldetését be tudjae tölteni: világítani a
sötétben. Jézus így is mondja: „Ti vagytok a világ világossága” –
mint személyek, mint gyülekezet.
Jó néhány dolgot említ figyelmeztetésül az Úr a
pásztornak, mint a gyülekezet angyalának, akár pozitív vagy
negatív, jó vagy bűn. Ha a gyülekezet nem tölti be küldetését, az
Úr kimozdítja a gyertyatartót: a gyülekezetet. Marad egy csoport,
egy létesítmény, akárminek nevezhetjük, de nem Krisztus Teste,
ha a pásztor, a gyülekezet megtűri a bűnt. Nem lehet olyan
magánéletem, amely ellenkezik az Igével! Nem szolgálhatok két
úrnak egyszerre! „Értsétek meg, mi az Úr akarata.”
Hajnal László

A

BÁRÁNY ÉS A PÉNZ

Elveszett a pénz, a drachma,
söpört az asszony miatta,
a szemétből kiragadta,
pókhálóból kiemelte,
gondosan letörölgette,
és bár volt másik kilence,
ez lett az öröm!
Kóborgott a kicsi bárány
a zsenge zöld füvek láttán,
és  eltévedt a hegy hátán.
De a pásztor ment utána
sziklák zuzmós vadonába,
kereste és – megtalálta!
Vad bozótból kiemelte,
vérzett: karjaiba vette,
s bár volt kilencvenkilence,
ő lett az öröm!
Én nem tudom, hogy mi voltam,
lehettem pénz: elgurultam;
de lehettem én bárány is,
aki éhes, aki fázik,
s fél, ha a villám cikázik…
Énrólam szól a példázat.
Elfog a boldog alázat:
kerestek és – megtaláltak!
/Lukátsi Vilma/

Testvéreink, akikért
folyamatosan
imádkozzunk:
Makovei Jánosné Flórikáért
(Kétegyháza-Békés)

Trippon Mihályné Marikáért
(Kétegyháza)

Nagyné Fábián Évikéért

(Nagy Miklós nyug. lelkipásztor
testvér feleségéért.)

Nyári István lelkipásztor
testvérünkért és feleségéért
Ilonkáért (Kiszombor-Makó)

Ne feledkezzünk meg róluk!

T ÖVISES UTAKON
Ha Isten tövises utakon vezet,
s nem látjuk, felőlünk hogy mit tervezett,
de utunkon hirtelen rózsa fakad,
meghalljuk az atyai jó szavakat,
a vigasztalókat és kedveseket:
„Hát nem értesz engem? Ez mind szeretet!
Tudom, mennyire fáj, hogyha tövis sebez.
De én jobban látom, hogy szükséges ez.
Tövis csak ott nő, ahol én akarom.
De áldást rejt, hidd el, a seb, a fájdalom.
Tisztítlak, nevellek, célom van veled,
hogy szolgálatomra felkészítselek.
S meglátod, ha csendben engedsz énnekem,
rózsa csak tövises utakon terem.
Bimbóban alszik még, észre sem veszed,
de édes illatot rejt, szépségeket.
Aztán kibomlik a gyönyörű kehely,
és a sötét éjre hajnal fénye kel!
/H. Metzger után ford.: Túrmezei Erzsébet/

Rendszeres imatémáink:

1. Egyházunk helyzetéért, megújulásáért ebben a kialakult új helyzetben.
2. Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. Gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért.
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért, fiataljainkért és gyermekeinkért.
5. Kétegyháza lakóiért, hogy eljusson hozzájuk Isten Igéje.
6. A Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthonban (Dunaharaszti) gondozottakért, és
az Otthonban dolgozókért.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért, munkatársaiért, minden
támogatójáért és azokért a fogvatartottakért, akik részt vesznek az
alkalmakon.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.

