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„… és a békesség útját nem ismerik.” (Róm 3,17)

(Jézus Krisztus) „Mert ő a mi békességünk.” (Ef 2,14)

A 120. zsoltár szerzője írja: „
„
Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek” (7. v.). Ilyen volt a világ régen is, és ilyen most is. Világunk, amely el van telve a

maga tökéletességével, háborúktól, forradalmaktól és belső villongásoktól szenved. A béke helyre állításáért folytatott egyéni vagy közösségi erőfeszítések gyakran hiábavalónak,

de legalábbis kérészéletűnek bizonyulnak.

Pedig van egy másfajta béke is, amelynek jóval nagyobb a jelentősége: az Istennel való békesség, ami egyben Isten békéjét jelenti. Ez nem törékeny, átmeneti nyugalmat adó

megegyezésre épül, hanem szilárd alapra: Krisztus váltsághalálára. Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között, az isteni igazságosság követelményei és a mi bűnös

voltunk között. „ Mert ő a mi békességünk…” (Ef 2,14) és „békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által” (Kol 1,20). Isten mindenkinek kínálja békéjét, mert Ő „a békesség

Istene” (Róm 16,20). Ez a béke nem rajtunk múlik. Nem a mi érdemeinkért kapjuk, hanem Krisztus Urunk kereszten szerzett érdemeiért.

Elfogadtuk-e már ezt a békét? Rendeztük-e már adósságunkat Istennel? Olyan ez, mint egy fizetési kötelezettség, amelyet Istennel kötöttünk, és amelyet sajátmagunk nem tudunk

teljesíteni. Isten azonban kiegyenlíti a tartozását mindazoknak, akik elismerik fizetésképtelenségüket és hisznek Jézus Krisztus keresztáldozatában.

Nemes Gábor

Berekfürdői csendesnapok az ÉBREDÉS jegyében

Szeptember második hetében vettünk részt a lélekerősítő és egyben pihenést is nyújtó alkalmon. A Megbékélés Házában reggelente áhítattal kezdődött a nap, amit az

ÉBREDÉSSEL kapcsolatos előadások követtek. A lelkész előadók rendkívül sokrétűen világították meg az egyházi ébredést. Hallottunk az ébredésről egyháztörténeti

vonatkozásban, szó volt bibliai megtérésekről, diakóniai szolgálatról, missziói munkáról. Egyházunkban mindig is voltak ébredési mozgalmak – sok esetben nehéz társadalmi

időszakot követően – főleg a missziós területeken. Az ébredésre ma is szükség van. Az előadások összefoglaló üzenete az volt, hogy az ébredés nem más, mint az egyes ember
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vagy akár egy egész közösség megtérése, amely maga után vonja a Bibliával való szoros kapcsolatot és az ember belső, lelki megújulását. A megtéréssel együtt kialakul bennünk

a megbocsátás, ugyanakkor a bocsánatkérés, valamint a törődés képessége. Ezek mind Isten ajándékai. Segítségükkel tudunk az emberek felé fordulni, személyes kapcsolatokat

építeni a gyülekezetben, odafigyelni a rászorulókra, törődni a gyülekezet tagjaival, így nem válik öncélúvá hitünk. Engedjük, hogy az ébredés ajándékai működjenek bennünk.

Kívánjuk, hogy nálunk is legyen ébredés, olvassuk rendszeresen a Bibliát, ne csak ünnepnapi templomlátogatók legyünk. Vegyünk részt a gyülekezetünk életében, használjuk az

alkalmakat arra, hogy minél több emberrel beszélgessünk, kérdezzük, hallgassuk meg őket. Sok közöttünk az egyedül élő. Nekik bizonyára jól esne egy mosoly, egy odafordulás,

egy apró gesztus, - közben megismerve egymás nevét - ezzel is jelezve, hogy Ő fontos számukra.

Legyen bátorságunk egy-egy órát áldozni a gyülekezeti életünkre, még ha ez csak nehezen egyeztethető össze munkánkkal és családi életünkkel, hiszen a gyülekezet is a

családunk része.

Imádkozzunk azért, hogy az együttlétek alatt valóban a szeretet munkálkodjon bennünk, mert szeretet nélkül türelmetlenül, erőszakosan végzett munka sokszor a legjobb szándék

mellett sem ér célba.

Olvassuk rendszeresen a Bibliát, imádkozzunk az ébredés ajándékáért, fogadjuk el az Úr erre hívó szavát és forduljunk több szeretettel egymás felé.

Sashegyi Tiborné – Szecsődi Gizella

Szeged Honvéd-téri Református Egyházközség

Temetőbizottsága

J E L E N T É S

A Honvéd téri gyülekezet lelkészei és a Presbitérium felhívást intézett a gyülekezet tagjaihoz, mely szerint október 22-én 8 és 14 óra között közös munkát szerveznek a bajai úti

református sírkert halottak napja előtti takarítására, hogy ezzel is kifejezzük tiszteletünket halottaink, őseink, elődeink előtt.

Több csatornán – szórólapokon, e-mailben, gyülekezeti alkalmakon és személyes beszélgetések alkalmával – kérték fel a gyülekezeti tagokat a közös munkán való részvételre.

A részvételt és az elvégzett munka mennyiségét, minőségét sikeresnek tekintjük.

A lelkészek, a presbiterek, a gyülekezeti tagok több mint negyvenen seperték össze a lehullott faleveleket, és több száz zsákban hordták össze a 20 m
3
-es szemétgyűjtőbe, ami 14

órára teljesen megtelt.

A Testamentum Kft. biztosította a szerszámokat, és személyes jelenlétükkel segítették a takarítási kampány sikerét.

10 óra után Böjthe Pál egyházfi testvérünk forró teával és zsíros kenyérrel kedveskedett.

A Temetőbizottság már személyesen is megtette, de ezt most írásban is megismételve tisztelettel megköszönjük az ott lévők részvételét és áldozatos munkáját.

Isten Áldását kérjük további életükre!

Szeged, 2011. október 22.



ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

A Temetőbizottság nevében:

Szász Sándor - Gyarmati Lajos

November

1. November 6. - Az énekkar szolgálata a délelőtti istentiszteleten, utána szeretetvendégség és őszi vásár. Vetítettképes beszámoló a manchesteri látogatásról

2. November 7. 16:30 – Presbiteri gyűlés

3. November 12. 9:30 – Makó-Újváros: presbiterképzés (református iskolaügy)

4. November 13. 15:00 – Istentisztelet Mórahalmon

5. November 20. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után

6. November 21. 16:30 – Presbiteri bibliaóra

7. November 26. 10:00-12:30 – Ajándékkészítés felnőtteknek

14:00-16:00 – Adventi játszóház gyermekeknek

8. November 27. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. Gyülekezeti ebéd.



Imádkozzunk

● egyházunk és mimagunk hitbeli megújulásáért, imádkozzunk ébredésért;

● azért hogy fiataljaink az iskolában megkaphassák az erkölcs és a hit alapjait;

● gyülekezetünk, családunk és saját magunk csendes adventi előkészületeiért;

● azért, hogy megtaláljuk gyülekezetünk legrátermettebb világi vezetőit.

Adjunk hálát meghallgatott imánkért.


