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„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem,
most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok?„
Ézsaiás 43, 18-19.

Á L D O T T Ú J E S Z T E N D Ő T K Í V Á N U N K!

Úgy, ahogyan a Lélek adta nekik...
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a
helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely
betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni,
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” ApCsel 2, 1-4.

Londonban járunk, amikor 1739. újév hajnalán Isten Szentlelke „meglátogatott”
egy egész éjjel imádkozó közösséget: „Istennek ereje hatalmasan kitöltetett
ránk...” - írta naplójába John Wesley - „úgyannyira, hogy sokak kitörő örömmel
kiáltottak fel, ismét mások térdre hullottak...”
Ennek következtében Wesley élete során több, mint 400.000 km-t tett meg
lóháton (innen ered az „Isten lovasa” elnevezés is), és kb. 40-45.000 Igehirdetést
mondott el, míg testvére, Charles kb. 6000 egyházi éneket szerzett.
Akkor 25 éves barátjuk, George Whitefield átkelt az Atlanti Óceánon, akinek
szolgálata nyomán útjára indult az Első Nagy Ébredés Amerikában.
A világ, ahogyan addig ismerték, örökre megváltozott – semmi nem maradt
ugyanaz, mint ami korábban volt!
Jézus azt mondja János evangéliumában:
„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás
mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a Lélekről mondta,
akit a benne hívők fognak kapni...” János 7, 38-39.
Szükségünk van Isten Lelkére, az Élő Vízre!
„Istennek Szent Lelke / meghívlak az életembe!
Tölts be most új erővel / megújult hittel és reménységgel!
Egyedül Tiéd a dicsőség!” / Ámen

Amit Istenről, uralmáról és az evangéliumról hiszünk

„Hisszük, hogy a Szentlélek köztünk és bennünk van.
Hisszük, hogy Isten Lelke továbbra is a világ gonoszságának és a bűneinknek
káosza fölött lebeg, s egy új teremtést és új teremtményeket készít elő.
Hisszük, hogy Isten a világtörténelem eseményeit nem hol mutatva, hol rémülten
szemléli, hanem részt vesz bennük.
Hisszük, hogy Isten mindent, különösen minden szerencsétlenségnek látszó
dolgot felhasznál arra, hogy őt dicsőítő életet teremtsen.
Mi hisszük mindezt, de nem látjuk.
Ezékielhez hasonlóan szétesett csontvázakat látunk, melyeket a könyörtelen
babiloni nap kifehérített.
Egy halom csontot látunk, melyek egykor nevető és táncoló gyerekek voltak,
szeretkező és tervezgető felnőttek, hívők, akik kételyeiknek adtak hangot, és
dicséretet énekeltek egykor a gyülekezetben – és akik bűnösök voltak.
Nem látjuk a táncolókat vagy szeretkezőket vagy éneklőket – legjobb esetben is
csak egy futó pillantás erejéig tűnnek fel előttünk.
Csontokat látunk. Száraz csontokat. Látjuk a bűnt és a bűn miatti ítéletet.
Ezékiel ezt látta, ezt látják mindazok, akiknek van szemük látni és agyuk
gondolkodni, és ezt látjuk mi magunk is.
Mi azonban valami másban hiszünk.
Hiszünk abban, hogy ezek a csontok, inak és izmok segítségével emberekké
állnak össze, akik beszélnek és énekelnek és nevetnek és dolgoznak és hisznek és
dicsérik Istenüket.
Hisszük, hogy ez úgy történt, ahogy Ezékiel meghirdette, és hisszük, hogy ez
mindmáig történik.
Hisszük, hogy ez megtörtént Izraelben és történik az egyházban.
Hisszük, hogy részesei vagyunk e történésnek, amikor énekekkel dicsőítjük
Istent, hittel figyelünk szavára, és Krisztus új életét vesszük magunkhoz a
sákramentumokban.
Hisszük, hogy a legfőbb dolog, ami történik vagy történhet, hogy többé nem
szétesett csontvázakhoz vagyunk hasonlóak, hanem ismét tagjaivá válunk
Krisztus feltámadott testének.” Eugene H. Peterson

ALKALMAINK
Minden vasárnap ½ 10-től Istentisztelet, gyermek-Istentiszteletekkel párhuzamosan.

Január 7., kedd

Női kör

16 óra

Január 8., szerda

Gyülekezeti bibliaóra

17 óra

Január 8., szerda

Kóruspróba

18 óra

Január 10., péntek

Konfirmációi előkészítő

16,30 óra

Január 10., péntek

Ifjúsági alkalom

17,30 óra

JANUÁR 12., vasárnap

ANYAKÖR / FÉRFIKÖR

16 óra

Január 13., hétfő

SegítŐ csoport: az időskor kihívásai 4.

10 óra

Január 14., kedd

SegítŐ csoport: Gyász 4.

18 óra

Január 15., szerda

Bibliaóra

17 óra

Január 16., szerda

Kóruspróba

18 óra

Január 17., péntek

Konfirmációi előkészítő

16,30 óra

Január 17., péntek

Ifjúsági alkalom

17,30 óra

JANUÁR 18., szombat

FILMKLUB – A KÉT PÁPA

15 óra

JANUÁR 19., vasárnap

DICSŐÍTÉS AZ
ISTENTISZTELETEN

9, 30 óra

Január 19., vasárnap

Családi bibliakör

16 óra

Január 21., kedd

Női kör

16 óra

Január 22., szerda

Bibliaóra

17 óra

Január 22., szerda

Kóruspróba

18 óra

Január 24., péntek

Konfirmációi előkészítő

16,30 óra

Január 24., péntek

Ifjúsági alkalom

17,30 óra

JANUÁR 26., vasárnap

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET

9,30 óra

Január 29., szerda

Bibliaóra

17 óra

Január 29., szerda

Kóruspróba

18 óra

Január 31., péntek

Konfirmációi előkészítő

16, 30

Január 31., péntek

Ifjúsági alkalom

17, 30
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