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„Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat!” (Hós 6,3)

Nemcsak az iskoláskorú gyermekeknek kell tanulniuk, nekünk felnőtteknek is mindennap tanulnunk kell "Isten iskolájában". Nem egyszerre, hanem csak fokozatosan

jutunk a szent ismeretek birtokába. A mi dolgunk a szívós, lépésről-lépésre való tanulás, mert szükségünk van az egyre több és igazabb istenismeretre. Az Ige arra

biztat, hogy törekedjünk megismerni az Urat.

Akármilyen nehezen tanulunk is, az Úr----aki maga tanít minket az ő Igéjén keresztül----nem mond le rólunk. Ő abban leli örömét, ha bennünket, együgyű gyermekeit

bölccsé tehet.

A mai világ olyan sokféle ismerettel halmoz el bennünket. De nekünk nem akármilyen ismeretre, hanem magának az Úrnak az ismeretére kell törekednünk, mert erre

az ismeretre van legjobban szükségünk. Ez az ismeret gyógyítja lelki sebeinket, bánatunkban vigasztal és halálunk után az örök élettel ajándékoz meg. Ha egyre

jobban megismerjük Jézust, benne és általa ismerhetjük meg igazán az Atyát.

Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen bennünket a naponkénti igeolvasáson keresztül az egyre tökéletesebb istenismeretre, és hogy vezessen el bennünket a teljes

igazságra.

Kiss Ervinné

Presbiterválasztásra készülünk!

Idén jár le a hivatalban lévő presbitereink hatéves ciklusa, ezért 2012. január 1-től egyházunk minden gyülekezete új presbitériumot állít. Így mi is nagy várakozással

tekintünk e felelősségteljes választási folyamat elé. A presbitérium megválasztásának gyakorlati lebonyolítását a Jelölő Bizottság végzi, amelynek tagjait az október

9-ei délelőtti istentiszteleten ismerhetjük meg. Ők fogják a Presbitérium elé terjeszteni a jelöltek körét, akiknek nevei a szavazólapokra is fel fognak kerülni. Így kérjük
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Testvéreinket, hogy segítség őket a jelöltállító munkájukban! A választásra december 11-én vasárnap a délelőtti istentisztelet után kerül sor, eddig az időpontig a

jelöltek is be fognak mutatkozni a gyülekezetnek.

Szeretnénk, ha a gyülekezet közös véleménye a lehető legnagyobb mértékben érvényesülne a választásban, ezért az ebben az újságban található, névtelenül

kitöltendő kérdőívet kérjük, juttassák vissza legkésőbb a november 6-ai vasárnapig a templom „Észrevételek és javaslatok” dobozaiba, amelyek a főbejáratnál az

énekeskönyvtartó polcok alatt találhatóak.

Tudnunk kell azonban, hogy nem mindenki lehet jelölt, csak az, aki az egyházi törvényeink előírásainak megfelel, akit szabályszerűen jelöltek és a jelölést elfogadta.

Az is fontos szempont, hogy csak a teljes jogú egyháztagjaink javasolhatnak és választhatnak jelölteket. „Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek,

konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az

ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.” II. rész 2. fej.22. §(2)

A kérdőívek egyik oldalán a javasolt jelölteket tüntetheti fel, a másik oldalán pedig egy listát láthat, amelynek elemei a Biblia presbiteri tisztségre vonatkozó

útmutatásai alapján készültek.

Kérjük nagy felelősséggel és lelki eltökéltséggel töltsék ki e kérdőíveket, mert a leendő Presbitériumunk lesz gyülekezetünk vezetősége a következő hat

esztendőben.

Hotorán Gábor

A nyáron történt

Az ősi határon

Missziós útra vállalkozott kórusunk a nyár közepén: a Kárpát-medence legkeletibb magyar településeit kerestük fel énekes szolgálatunkkal. Utazásunknak kettős

célja volt: a kapcsolatok kiépítéséért látogattunk el Kézdivásárhely református egyházközségéhez, Kézdimartonfalva kis gyülekezetét pedig biztosítani szerettük

volna arról, hogy az anyaország reformátussága nem felejtette el őket. A július 31-i vasárnapon mindkét település templomában a szolgálatot mi végeztük: Kiss

Ervinné testvérünk prédikált, kórusunk énekszóval dicsérte az Urat. Az istentiszteleteket követő szeretetvendégségeken a mély, testvéri összetartozás megható

jegyeit tapasztaltuk meg. Felejthetetlen emlék ez számunkra.

A következő napokban bejártuk a környék nevezetességeit. Tisztelegtünk a nyerges-tetői hősök kopjafáinál, megcsodáltuk a varázslatos szépségű Szent Anna-tavat,

elzarándokoltunk a gyimesbükki ezeréves határra, Csíksomlyón bejártuk a tömeg nélküli, természet alkotta amfiteátrumot, a madéfalvi emlékműnél a menekülő

székelyekre emlékeztünk (majd Oláh János gondnoktestvérünk kaszálásból tartott bemutatót) és végül a Hargita szépségeibe Hargitafürdőn kóstoltunk bele. És

énekeltünk mindig és mindenütt: - akár kérték, akár nem - az emlékhelyeken és a magunk örömére. Ez utóbbi az éjszakai alvásunkat rövidítette, de nem bántuk.

Az utunk értelmi szerzője, lelke és mindenese Fazakas János testvérünk volt. Köszönjük. (Képes beszámoló a honlapunkon.)

Nemes Gábor



Október

1. Október 3. 16:30 – Presbiteri gyűlés

2. Október 5. 18:00 – Egyház és ifjúság a mai Magyarországon. Bölcskei Gusztáv előadása a TIK-ben

3. Október 9. 16:30 – Kéringer László (ének) és Pétery Dóra (orgona) hangversenye templomunkban

4. Október 10. 19:00 – A Zeneművészeti Szakiskola hallgatóinak gitárhangversenye

5. Október 16. – A szeretetvendégség keretében: a) idős testvéreink köszöntése; b) az 50-es évekbeli bibliakörös fiatalok visszaemlékezései

6. Október 17. 16:30 – Presbiteri bibliaóra

7. Október 24. 19:00 – Hangverseny: istenes versek zenés feldolgozásának bemutatása

8. Október 30. – Miklya Luzsányi Mónika előadása Molnár Máriáról a délelőtti istentisztelet után

9. Október 30. 12:00 – Gyülekezeti ebéd

10. Október 31. 18:00 – A Protestáns Napok záró istentisztelete templomunkban (A Protestáns Napok részletes programját lásd később szórólapon és

plakáton.)

A november 6-i őszi vásárra már októberben gyűjtjük a felajánlást (ruha, befőtt, palánta, könyv, játék, stb.) a templomban.

Imádkozzunk

● azért, hogy a népszámlálás alkalmával minél több református testvérünk vallja meg hitét;

● a nyugdíjas lelkipásztorokért, a szolgálat utáni megérdemelt pihenésükért

● a hallás- és látássérült testvéreinkért és azokért, akik az ő életüket segítik, nekik hirdetik az igét;



● betegeink gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért.

Adjunk hálát meghallgatott imánkért.


