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A 2019. év igéje 

"Törekedj békességre és kövesd azt!” 
/Zsoltár 34,15/ 

 

A HÓNAP TÉMÁJA: 

Az imádság megtart! 

Vannak az ember életében 

nehéz pillanatok, amikor úgy 

érezzük, hogy nincs tovább, 

pedig tovább kell menni. 

Honnan vegyünk ilyenkor erőt 

a továbblépéshez?  

Imádkozz! Az imádságban 

Istennel kerülsz kapcsolatba. 

Egyedül Ő képes erőt adni az 

életedhez. Az emberi értelem 

éppen ott reked meg, amikor 

az imádságot gyakoroljuk. 

Mindannyian önmagunkban,  

saját erőnkben bízunk és a  

végsőkig képesek vagyunk 

elmenni. Azzal bíztatjuk 

magunkat, hogy nincs az a 

helyzet, melyet nem tudunk 

megoldani. Ezután eljön az a 

perc és pillanat, amikor azt 

érezzük és gondoljuk: innen 

már nincs tovább. Sajnos 

sokan ekkor vagy összetörnek 

és beleroppannak a 

problémájukba, vagy végleg 

feladják a harcot az  életükért. 

Csalódva mondják: ugyan 

hová lehetne menni, ki 

segíthetne?  

Ilyenkor imádkozz! Beszélj 

Istennel, mint olyan Valakivel, 

aki mindennél és mindenkinél 

jobban szeret és ismer. Nála 

nincs megoldhatatlan élet 

vagy élethelyzet. Nyújtsd ki a 

kezed és tárd ki a szíved Isten 

felé, hogy megtapasztalhasd 

az imádság erejét.  

 



Istentiszteletek: 

január 01.     11.00    Újévi  istentisztelet úrvacsoraosztással 

január 06.     11.00    Vízkereszt ünnepi istentisztelet, születés és névnaposok megáldása  

január 13.     11.00    Istentisztelet. melyet úrvacsoraosztás követ 

január 20.     11.00    Istentisztelet 

január 27.     11.00    Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

 

                          Aliansz imaheti alkalmak január 7-12 között 

                          mindennap 18 órától, a meghirdetett templomokban. 

************ 

                         Ökumenikus imaheti alkalmak január 20-27 között 

                         mindennap 17 órától, a meghirdetett templomokban. 

 

Bibliaóra  január 15-én és 30-án kedden 17 órától az emeleti Tanácsteremben.   

Jan.15-én Ökumené ma: El Camino zarándokútról beszámolót tart dr. Seregi László.  

 

Zene története és a Biblia sorozat 1. alkalma január 18-án 17 órától az emeleti termünkben 

 

Gerinctorna   szerdánként 16.30-tól az emeleti Tanácsteremben. 

 

Énekkari próba  csütörtökönként 17 órától az emeleti Tanácsteremben. 

 

Ifjúsági óra minden pénteken 16 órától, ahol az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvet 

tanulmányozzuk és ezen keresztül ismerkedünk a keresztyén élet alapjaival.  

 

Konfirmációi oktatás minden pénteken 16 órától a földszinti bibliaórai teremben. 

 

Gyermek hitoktatás  minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan óvodásoknak és 

iskolásoknak.  

 

Hivatali órák: 

Lelkészi Hivatal:          keddtől  péntekig    9.30 – 12.00  és kedden 15.00 – 17.00 
Tel/fax: 46 505-726    

Gondnoki Hivatal:       keddtől  péntekig    9.30 – 12.00  és kedden 15.00 – 17.00 

Tel/fax: 46 505-727 

 

 

Temető Gondnokság: keddtől  péntekig    9.00 – 12.00  és kedden 12.00 – 14.00 

Tel: +36 20-824-39-76  
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