Január
1. Január 6. – A kórusunk szolgálata a délelőtti istentiszteleten. Utána
szeretetvendégség
2. Január 13. – A délelőtti istentisztelet után Határon túlról- nemzeten
belülről c. sorozat keretében Fazakas János tart előadást a
Hargitáról
3. Január 14. 16:30 – Presbiteri gyűlés
4. Január 20. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, utána
szeretetvendégség
5. Január 20-27. – Ökumenikus imahét (részletesebben később)
6. Január 21. 16:30 – Presbiteri bibliaóra
7. Január 27. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után
8. Január 27. 18:00 – Az ökumenikus imahét záró alkalma
templomunkban

Imádkozzunk
-

azért, hogy a családok, az intézmények és az ország is jól
gazdálkodjon anyagi javaival!
- azokért, akik még nem veszik komolyan Isten ígéreteit.
- a határainkon túl élő testvéreinkért!
- a Krisztus-hívők egységéért!
Könyörögjünk azért, hogy Isten népe hiteles lehessen ebben a világban!
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imánkat!
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„… és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret
minket. Isten szeretet…” (1Jn 4,16)
„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött
Fiát küldte el Isten a világba… engesztelő áldozatul bűneinkért.” (1Jn
4,9-10)
„Önnek mit jelent a boldogság?” – teszik fel gyakran a kérdést a médiában
ilyenkor, év végén – év elején. A megkérdezettek általában azt szokták
válaszolni, a boldogság számukra az, hogy szeretni tudjanak valakit, és hogy
magukat is szeressék.
Ez egy alapvető emberi szükséglet. Mennyi frusztrációt és mennyi
szenvedést okoz, ha nincs kit szeretnünk! Pedig az emberi szeretet sok
akadályba is ütközhet: a gyász, a válás, a család felbomlása mind-mind erről
tanúskodik. Más dimenziói vannak az isteni szeretetnek. Isten ismeri a saját
képére formált teremtményeinek minden szükségét. A Bibliában arról
biztosítja azokat, akik Bele helyezik bizalmukat, hogy az Ő szeretete és a mi
viszontszeretetünk ad igazi értelmet az életünknek. Érzelmi
elbizonytalanodásunkban, válságainkban ezek az isteni üzenetek erősítsenek:
„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer
31,3)
„… drágának tartalak, és becsesnek…” (Ézs 43,4)
„Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én
Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a
sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem…” (Ez 34,15-16)
„Ne félj, én megsegítlek!” (Ézs41,13)
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
„… én nem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be…” (Ézs
49,15-16)
Nemes Gábor

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Feladat gyermekeknek
1.
2.
3.
4.

Melyik bibliai történet részleteit látod a képeken?
Adj címet a képkockának!
Színezd ki a képeket!
Hozd el hittanórára és mutasd be!

