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”… Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézs.40,8/b)

Naponta tapasztaljuk, hogy embertársaink félelemmel teljes aggodalommal tekintenek az új év felé. Egy új év kezdete mindig bizonytalansággal jár. Mi változik meg

körülöttünk? Mi szűnik meg? Milyen új dolgokkal, feladatokkal kell szembenéznünk?

Ajándék a keresztyén ember számára, hogy tudhatja: minden esemény,az egész történelem, az én életem is Isten kezében van. Csak az történhet meg, amit Õ

megenged.

Ebben a romlandóság és változandóság alá vetett világban csak egy dolog az, ami megmarad örök érvényességében: Istenünk igéje, az Õ szava, az Õ

örömüzenete.

Minden múlandó, minden változó,csak Isten és az Õ beszéde örök és változhatatlan. Ez az a biztos pont, amibe kapaszkodhatunk 2012-ben is. Számunkra, múlandó

életű emberek számára, a megmaradás egyetlen lehetősége Isten evangéliumának elfogadása. Olyan lehetőség ez, amely ma még érvényben van, mert a kegyelmi

idő még tart. Aki Isten élő, életet megtartó, maradandó igéjét elfogadja, szívébe zárja, az az örökéletet fogadja magába.

Én ezzel az imádsággal kezdem az új évet:

Múltamat irgalmadba,

Jelenemet szeretetedbe,

Jövõmet kegyelmedbe

ajánlom Istenem.

Kiss Ervinné

IMAHÉT
A Krisztus-hívők egységéért

2012. január 15-22.

„... mindnyájan el fogunk változni.” (1Kor 15,51)
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1. nap

Főtéma: A szolgáló Krisztus átformál

Alapige: Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon. (Mk 10,45)

2. nap

Főtéma: Az Úrra való csendes várakozás átformál

Alapige: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot”. (Mt 3,15)

3. nap

Főtéma: A szenvedő Szolga átformál

Alapige: Krisztus szenvedett értünk (1Pt 2,21)

4. nap

Főtéma: Az Úr gonosz feletti győzelme átformál

Alapige: Győzd le a rosszat jóval! (Rom 12,21)

5. nap

Főtéma: A feltámadott Úr békessége átformál

Alapige: Jézus közéjük lépett és ezt mondta: Békesség néktek! (Jn 20,19)

6. nap

Főtéma: Isten állhatatos szeretete átformál

Alapige: Ez a győzelem, a mi hitünk (1Jn 5,4)

7. nap

Főtéma: A Jó Pásztor átformál

Alapige: Legeltessétek az én juhaimat (Jn 21,17)

8. nap

Főtéma: Krisztus uralma egyesít

Alapige: Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön királyi székemen. (Jel 3,21)



Szeretettel köszöntjük új presbitereinket

A 2011. december 11-i választás eredményeként a következő új presbiterek tesznek esküt a délelőtti újévi istentiszteleten:

Dr. Csupor Dezső

Dr. Gellénnné Jánosné dr. Kertész Erzsébet

Horváth Attila

Köblös Endre

Szombathelyi Nóra

Utazás Izráelbe

Újabb részleteket tudtunk meg a bibliai emlékhelyeket bejáró, izraeli utazás lehetőségéről. A kirándulás 250-270 ezer forintba kerül, amely magába foglalja a repülő, a

légkondicionált busz, a szállás (reggelivel), és a szakszerű idegenvezetés költségét. Az utazásra az ősz folyamán kerül sor. Ha sikerülne február végéig befizetni előlegként a repülő

díját (kb. 100 ezer forint), akkor csökkenteni lehetne az összköltséget. Minél többen vesznek részt az úton, annál kisebbek a kiadások. Az ideális létszám tizenöt fő lenne. Az utazás

időtartama hat nap.

Megjelent a Kálvincsillag idei (2011) száma

Már másodszor jelent meg a Kálvincsillag, a Magyar Református Egyház hivatalos lapja. Az évente egyszer jelentkező színes, ingyenes magazinjellegű kiadvány a részegyházak

részvételével készült és bemutatja a Kárpát-medencei reformátusság életét. A Kálvincsillag hetvenezer példányban készült el és ingyenesen jut el valamennyi gyülekezethez. Ezen

kívül az interneten is olvasható (http://kalvincsillag.majus22.org/).

Január

1. Január 9. 16:30 – Presbiteri gyűlés

2. Január 15-22. – Ökumenikus imahét (Részletesebben később)

http://kalvincsillag.majus22.org/


3. Január 16. – Presbiteri bibliaóra

Közlemény

Mint ahogyan már jeleztük, január 5-én elkezdődik a gyülekezeti nagyterem padlójának felújítása. A munkálatok előre láthatólag március végéig tartanak. Ezalatt az

itt szokásos alkalmaink (gyülekezeti ebéd, előadások, hangversenyek) elmaradnak. A vasárnap esti istentiszteletet a fenti templomban tartjuk. Addig megértést és

türelmet kérünk kedves Testvéreinktől.

Imádkozzunk

● hogy Isten az ő megelevenítő és gondviselő Szentlelkével velünk maradjon 2012-ben is;

● a Krisztusban hívők egységéért, a misszió és, a közös tanúságtétel ügyéért;

● betegeinkért, a gyászolók vigasztalásáért;

● azért a volt presbitertestvérünkért, aki most súlyos betegségben szenved.

Adjunk hálát meghallgatott imánkért.


