
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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A ROSSZ NAPOKON MIT NE TEGYÜNK? 

 

Igeolvasás: Ef 6,10-13 10Végül pedig: erősödjetek meg az 

Úrban és az ő hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra az 

Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög 

mesterkedéseivel szemben. 12Mert a mi harcunk nem test és 

vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség 

világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei 

magasságban vannak. 13Éppen ezért vegyétek fel az Isten 

fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és 

mindent leküzdve megállhassatok. 

 

Alapige: Zsolt 1,1 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök 

tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére. 
 

Kedves Testvérek!  

 

Ma van az újév első vasárnapja. S ilyenkor, az év első napjain el 

szoktunk tűnődni azon, vajon mit hoz számomra, az én személyes 

életem számára ez az év. Bizonyára észrevettük már, hogy az életben 

vannak jobb napok és vannak rosszabb napok is. Így az év elején ott 

lehet a szívünkben a kérdés, hogy milyen lesz ebből a szempontból az 

új év? Milyen napok várnak rám, jó, illetve rossz napok? Ma beszéljünk 

arról a felolvasott igék szerint, hogy mit ne tegyünk akkor a rossz 

napokon, s az új évben is bízzunk Istenünkben, akiről az alábbi vers is 

szól:  

 

 

Túrmezei Erzsébet: Kegyelem éve 

Új év, új titok. Mit hoz? Mi vár ránk? 

gyengék, szegények, kicsinyek, árvák! 

S kórházból írta valaki nekem: 

„Így kezdődött új évem betegen. 

És mégis hittel hirdetem, hogy ez 

az Úrnak kedves esztendeje lesz! 

Bízó reménnyel megyek elébe! 

Kedves esztendő! Kegyelem éve!“ 

Azóta telnek napok és hetek, 

de akárhányszor ezzel ébredek, 

indulok bízva új nap elébe: 

Kedves esztendő. Kegyelem éve! 

 

 

Hiszed-e velem, vallod-e velem, 

ha mást mutat is a sírva járt jelen? 

Ne csüggedj mégse! Ne lankadj mégse! 

Gyümölcsöt érlel könnyek vetése. 

Atyai háznak, dombos kenyérnek 

nagy bőségére boldogan térnek 

tékozló fiak, feledbe vályút, 

s újra cserélik szennyes ruhájuk. 

Hogy megöleljen, áldjon és segítsen 

tárt kapujában vár ránk az Isten. 

Tárva a kapu. Vár a kegyelem. 

Hiszed-e velem? Vallod-e velem? 

Akkor hallják meg minden szegények! 

Hirdessük ezt a kegyelmi évet! 

Hirdessük gondot, bút félretéve: 

Kedves esztendő! Kegyelem éve! 

 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

 

   
 

2019.12.31 – Óévzáró istentisztelet (Alapige: Ézs 38,1–8, Ezékiás király tizenöt évet kap még ajándékba 

Istentől, amelynek jele az, hogy a napórán visszafelé halad az árnyék. Igénk egyik fontos üzenete, hogy e jel 

nem másra, mint Jézus Krisztusra mutató jel, aki az időnek is ura.)    (Fotó: AÁ) 

 

   
 

2020.01.01-én Újévnyitó istentisztelet (Alapige: Jer 29,11 - Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól 

az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Az újév első istentiszteletén 

véssük szívünkbe ezt az igét! Isten békességet és nem romlást tervez az életünkkel, valamint reményteljes jövőt 

ígér a mi számunkra is Igéjén keresztül.)          (Fotó: AÁ) 

 

Január: 

 

8. szerda 14.30 Bibliaóra 

8. szerda 16.00 Női bibliakör (30-50-es korosztály számára) 

9. csütörtök 10.00 Babamama klub 

9. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

9. csütörtök 16.30 Cserkészet 

11. szombat 16.00 Ifjúsági óra 

12.  vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

12.  vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermekistentisztelet 

12.  vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

19. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral 

25. szombat 16.00 Kézműves Játszóház 

 

- 2020-as évi Református Bibliaolvasókalauz rendelést a kitett lapra kérjük felírni. 

 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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