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"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.”  (Máté 7,7)

A mindenható Isten csodálatos rendezése volt, hogy az évente ismétlődő és a közelmúltban Szegeden is megtartott Ökumenikus Imanyolcad idején olvastuk a

református Bibliaolvasó Kalauz szerint Jézusnak az imádság meghallgatásáról szóló tanítását.

Jézus buzdítja a tanítványokat, hogy bátran szólítsák meg Istent, mert Ő kész válaszolni. Az imádsághoz – hálaadással feltárni kéréseinket, kívánságainkat –

gyermeki bizalom és őszinteség szükséges.

Lehet egyszerűen, természetesen elhangzó, szívből fakadó kérés. Lehet sötétben puhatolódzó, bizonytalanul tapogatózó keresés, amikor nem látjuk az előttünk

levő utat. De lehet a látszólag legyőzhetetlen nehézségek előtt álló ember tusakodása is, mint valami bezárt ajtón való zörgetés.

Mi porszemnyi emberek is fontosak vagyunk a világmindenséget kormányzó Istennek, mint ahogyan az apának fontosak a gyermekei, hiszen Ő a mi Atyánk.

Meghallja és meghallgatja imádságainkat. A hozzá folyamodók között nem válogat. A kérésre választ ad, a kereső találni fog, a zörgetőnek pedig Isten ajtót nyit.

Lehet, hogy a kérő nem azt kapja, amit kért magának, nem azt találja, amit keresett, de a megnyílt ajtón át biztosítva van az Istennel való személyes kapcsolat. És

az Ő színe előtt érti meg az imádkozó, hogy amit mennyei Atyja ad, az mindig több és jobb, mint amit kért magának.

Az imádság soha nem hangzik el hiába! Imádkozzunk az egész évnek, - az egész életünknek minden napján!

Kiss Ervinné

Szeretethíd hírlevél – 2012. január 12.

1. Áldott Új Esztendőt!
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A Magyar Református Szeretetszolgálat vezetői és munkatársai nevében kívánunk áldott új esztendőt minden kedves önkéntesünknek, támogatónknak,

támogatottunknak és szimpatizánsunknak ezúton is. Reméljük, hogy a 2012-es év is hasonlóan tartalmas és eredményes lesz az elmúlt esztendőhöz képest,

továbbra is számítunk a kedves Testvérek együttműködésére és lelkesedésére.

2. Légy a Szeretethíd szervezője!

Elkezdődött az idei Szeretethíd szervezése. A plakátokat a Jobb Adni magazin idei első számával juttatjuk el az egyházközségekhez. Örömmel várjuk további

segítők jelentkezését, akik az egyházmegyékben folyó szervezésbe szívesen bekapcsolódnának. Elsősorban a határon túli egyházmegyékbe illetve a következő

magyarországi egyházmegyékben lenne szükség még segítségre: Vértesaljai-, Pápai-, Borsod-Gömöri Református Egyházmegyék. Budapesten pedig mindig van

szükség segítőkre!

Jelentkezés és bővebb információ: szeretethid@jobbadni.hu

3. Önkéntes Diakóniai Év 2012.

Az Önkéntes Diakóniai Év Programiroda a 2012/2013-as évre is meghirdeti az önkéntes diakóniai év lehetőségét 18-30 év közötti fiataloknak, akik elhívást éreznek

arra, hogy egy éven keresztül egy másik országban szolgáljanak. Az önkéntes szolgálaton keresztül fiatalok nemcsak hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek, hanem

önként és saját vállalásból megismerkedhetnek társadalmunk kihívásaival, és szolidaritást vállalhatnak más nemzetekkel. Az önkéntes szolgálatban formálódnak,

ökumenikus tapasztalatokat gyűjthetnek. Szolgálati helyeink a legkülönbözőbbek: sérült és egészséges gyermekekkel, felnőttekkel, hátrányos helyzetű fiatalokkal

éppen úgy lehetőség nyílik a foglalkozásra, mint idősekkel, szociálisan rászorultakkal, hajléktalanokkal, vagy akár gyülekezetekben is alkalom nyílik a szolgálatra. A

szolgálati idő 9-12 hónap között mozog.

Jelentkezési határidő: 2012. január 31. A jelentkezési lap letölthető és a jelentkezéshez szükséges információ megtalálható az www.odeprogramiroda.hu oldalon.

Kérdések esetében a 06 1 460 0706-os telefonszámon is elérhetőek vagyunk.

4. „Becsüld meg…” konferencia – Innovatív megoldások az idős testvérek segítésében

Örömmel tudatjuk, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat márciusban ismét konferenciát szervez az önkéntesség témakörében, folytatva a tavaly megkezdett

sorozatot. "Az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás európai évéhez" kapcsolódva idén ez a téma adja a konferencia fő vonalát, aminek keretében jó

módszereket szeretnénk kínálni mind gyülekezeti mind intézményi szinten. A konferencia időpontja március 26-27., a helyszín Berekfürdő. Bővebb információ és

jelentkezés február elejétől.

(Jelentkezés a lelkészi hivatalban.)

Hírek

1. Szegeden is fogható a református Európa Rádió (FM 87,9 MHz). Különösen ajánljuk az Esti nyugalom c. műsorukat (19:30). A rádió interneten is

hallgatható.

2. Gyülekezeti kirándulásunk fő iránya: Délvidék-Al-Duna. Ideje: 2012. június 29-július 1.
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3. Hittantáborunk helye: Szolnok, Szajol, Holt-Tisza. Ideje: 2012. július 30-augusztus 4. Újdonság lesz az idei alkalom: többgenerációs táborozásnak

tervezzük, amelyre a nagyszülőktől az unokákig szeretettel várunk mindenkit. Az is újdonság, hogy együtt leszünk a somorjai testvérgyülekezetünk

fiataljaival. A táborozás teljes költsége (utazás, szállás és napi három étkezés) kb. 32000 Ft.

Február

1. Február 5. – Kórusunk szolgálata a délelőtti istentiszteleten

2. Február 6. 16:30 – Presbiteri gyűlés

3. Február 12. 10:00 – Vendég igehirdető: Lovas András ref. lelkész

4. Február 12-19. – A Házasság Hete Szegeden – 2012 (részletesebben lásd: szórólapon és interneten)

5. Február 20. 16:30 – Presbiteri bibliaóra

6. Február 25. 9:30 – Presbiteri konferencia, Hódmezővásárhely, Bethlen Gábor Református Gimnázium

7. Február 26. – A böjt első vasárnapja

Gyülekezetünk a statisztika tükrében

2011-ben a Szeged-Honvéd Téri Református Egyházközség a választói névjegyzékében 405 fő szerepelt. Megkereszteltünk 33 főt (22 férfi, 11 nő). Házasságot

kötött 11 vegyes vallási összetételű pár. Eltemettük 24 testvérünket (7 férfi, 17 nő). Konfirmációs fogadalmat tett 14 fiatal (7 férfi, 7 nő). Az év folyamán úrvacsorát

vett 2429 fő (989 férfi, 1446 nő).

Felhívás

Kedves Testvérek! Az elmúlt hetekben a gyülekezeti e-mail címek listája illetéktelen kezekbe került. E rossz tapasztalatból okulva, kérjük, hogy a gyülekezeti címeket

mindenki felelősségteljesen használja. Azt tanácsoljuk, hogy a láthatóság elkerülése végett a címzetteket a Titkos másolat sávba írják be. Ez a lehetőség a legtöbb

levelezési rendszerben megtalálható.

Imádkozzunk

● hogy Isten adjon megértést hazánk és Európa között;

● hogy Isten adjon békességet gyülekezeti életünkben a kéretlen és felzaklató hírek után;

● a Református Szeretetszolgálat munkájáért;

● az igazi böjtért, amely az Úrral való megújulást hozza;

● betegeinkért, a gyászolók vigasztalásáért;

Adjunk hálát meghallgatott imáinkért.


