December
1. December 1. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Előadás
Sztárai Mihályról (Imrényi Eszter).
2. December 12. 18:00 – Újdonság: bibliaóra és időpont megbeszélése
3. December 8. – Előadás a délelőtti istentisztelet után: Minden korban –
biztonságban (Szilágyiné dr. Bay Lujza ny. rendőr alezredes, főiskolai
docens)
4. December 9. – Presbiteri gyűlés
5. December 14. 14:00-16:00 – Adventi délután
6. December 15. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Előadás:
Az apostolok élete a Bibliában és a Biblián kívül (dr. Kereskényi Sándor)
7. December 19. 19:00 – Karácsonyi gitárhangverseny
8. December 20. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet
9. December 22. – Karácsonyi gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után
10. December 22. 18:00 – Zenés áhítat a kórusunk szolgálatával
11. December 24. 14:30 – Gyermekek karácsonya
12. December 25. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel
13. December 25. 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel (legátus
szolgálatával)
14. December 26. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel (legátus
szolgálatával)
15. December 31. 15:00 – Óévzáró istentisztelet
16. Január 1. 10:00 – Újévi istentisztelet

Imádkozzunk
azért, hogy Jézus töltse be szívünket!
azért, hogy adni tudjunk azoknak is, akiknek nincsen!
azért, hogy Isten nekünk szánt ajándékait észrevegyük, és mindegyiket
örömmel fogadjuk!
- a betegekért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért!
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért.
-

Missziói hírlevél
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„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő
vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,5)

A

fenti prófécia a Bibliának olyan jóslata, amely az előre jelzett
esemény előtt több száz évvel korábban hangzott el.
„Egy gyermek születik nekünk”: egy gyermek, aki magához öleli az
egész emberiséget, és a világ Megváltója lesz.
„Fiú adatik nekünk”: Isten Egyszülött Fiát kapjuk ajándékba.
„Az uralom az ő vállán lesz”: ő fogja majd igazságosan kormányozni a világot,
de előbb lemond minden hatalmáról, hogy meghaljon értünk a kereszten.
„Így fogják nevezni”: személyét több címmel is illetik majd. Mint például:
Csodálatos Tanácsos. Emberi tulajdonságaival és életvezetési példájával senki
sem vetekedhet. Hívják majd Jézusnak is, ami annyit tesz: Isten megszabadít,
Immanuelnek is: velünk az Isten. Kezdettől fogva együttműködik az Atyával –
megváltó művében és a tanításban.
Erős Isten. Benne van Isten hatalma, ő viszi véghez a Mindenható terveit,
megszabadít a bűneinktől, ő a „feltámadás és az élet” (Jn 11,25).
Örökkévaló Atya. Nincs se kezdete, se vége, a történelem örök ura.
Békesség Fejedelme. Ez a cím a végtelen könyörületességére és az irántunk
érzett szeretetére utal. „Békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.” (Kol
1,20)
Az Ő eljövetelét várjuk, – a Csodálatos Tanácsosét, az Erős Istenét, az
Örökkévaló Atyáét, a Békesség Fejedelméét, – Jézus Krisztusét.
Nemes Gábor

Önkénteseket keresünk
1. Kérjük Testvéreinket, hogy akik olyan rászorultakról tudnak, akik
magányosságuk, mozgáskorlátozottságuk, koruk vagy betegségük miatt
látogatást vagy segítséget kívánnak, jelezzék a templomban az
iratmissziói asztalnál vagy a Kárász utcai lelkészi hivatalunkban.
2. Az így felderített rászorulók számára keresünk önkéntes segítőket. A
segítség a megbeszélt gyakoriság szerint látogatásból, beszélgetésből,
kisebb bevásárlásból (gyógyszerkiváltás) és bibliaolvasásból állhat.
Fiatalokat is biztatunk erre a karitatív tevékenységre. A
középiskolásoknak – főleg a ságvárisoknak – beszámít a kötelező iskolai
közösségi szolgálatukba.
3. Az önkéntesek jelentkezését a lelkészi hivatalunkban (426-902) vagy a
templomban az iratmissziós asztalnál várjuk. Köszönjük.
Túrmezei Erzsébet: Ahol ránk Jézus vár
Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások, szenvedések,
hol csend, csend, csend...
Kívül?
Vagy bent?
Valami mindig vár.
S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben és feladatokban,
ott szenvedésben és kísértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.
Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk
– a csendben!

Téli vásár
A gyülekezetünkben folyó gyermekmisszió anyagi segítésére november 30tól december 15-ig téli vásárt rendezünk a gyülekezeti nagytermünkben.
Felajánlásra várunk minden olyan kinőtt vagy megunt ruhadarabot, amely
még épp állapotban van és tiszta, valamint könyvet, lekvárt, befőttet,
savanyúságot. Szabaduljunk meg a régiségeinktől, és vásárlásunkkal
támogassuk gyülekezetünk gyermekmisszióját!
Juhász Gyula: A Várta
Fölégettem az összes hidakat,
Egyedül állok örök ég alatt.
Nem kell a kincs és nincs már szerelem,
Csak a magány és szegénység van velem.
Nem lázadok már és nem álmodom
És nem sírok a földi romokon.
Meghaltam sokszor és nem élek én.
De mindeneknek bánata enyém.
Jövő minden reményét ringatom,
Mint a vihart és fészket a falomb.
Így állok örök békességbe már
S az Istent várom, aki földre száll.

Nyilas Misi pakkot kap
A Magyar Református Szeretetszolgálat akciójához csatlakozva, ebben az évben
is megszervezzük a karácsonyra készülő, Nyilas Misi csomagok készítésének,
összegyűjtésének időszakát. Egy cipősdobozba csomagolt ajándékot (játékok,
könyv, színes ceruza, csokoládé, stb.) várunk azon gyermekek számára, akiknek
szülei nem tudják megajándékozni őket karácsonykor. Kérjük, jelezzék, milyen
nemű és korú gyermeknek szánják az ajándékot! A csomagokat december 15-én,
a szeretetvendégségen állítjuk össze. Segítsünk Nyilas Misinek!

