Január hónap igéje:
5 Móz 5,14
...de a hetedik nap a te Istenednek,
az Úrnak a nyugalomnapja.
Semmiféle munkát ne végezz azon!

Goethe „Bűvészinas” című versében egy a nyughatatlan tanoncról ír, aki a mester távollétében nekiáll varázsolni: kiadja a parancsot a seprűnek, hogy hordjon
vizet a folyóról. A seprű sebesen hozzáfog és hamarosan minden edényt színültig megtölt vízzel. Az inas már leállítaná, de nem tudja a megfelelő varázsigét,
a seprű pedig csak hordja-hordja a vizet, mely mindent eláraszt. Csak a hazatérő mester tudja visszaparancsolni az elszabadult seprűt.
Ilyen nyughatatlan tanonc az ember, aki a Teremtő Isten szavát csak féligmeddig fogadja meg: HAT NAPON ÁT DOLGOZZ ÉS VÉGEZD MINDENFÉLE
MUNKÁDAT! - hangzik a mondat első fele, de a folytatásra már nem kíváncsi
az ember. Az alkotás áldása és öröme átkozott és örömtelen robottá válik ha
nem szívleljük meg az IGE szavát: DE A HETEDIK NAP A TE ISTENEDNEK,
AZ ÚRNAK A NYUGALOMNAPJA. SEMMIFÉLE MUNKÁT NE VÉGEZZ AZON!
Emberé a munka, Istené az áldás - tartja a közmondás. Áldana az Isten, ha
elfogadnánk kezéből az áldást. Csak el kellene menni érte a 7. napon, az Úr
napján. Miért nem vesszük el a számunkra elkészített áldást? Miért nem tudunk
a nyugalom napján sem nyugodni? Mit nyerünk vele, ha sorozatosan kihagyjuk
a vasárnapi igehallgatást, a testvéri közösséget, az úrvacsorában felkínált lelki
békességet?
Egykori gyülekezetemben egy mozgássérült asszony nem messze lakott a templomtól. Többször hívtam az istentiszteletre, de mindig azzal védekezett, hogy fájós lábával nem tud eljönni minden vasárnap a templomig. A templom szomszédságában levő boltba természetesen minden nap el tudott menni,
akár többször is napjában… ???
Beletemetkezünk a munkába, talán későn jön a felismerés: Isten áldása nélkül
mindent elveszítünk, amit verejtékkel megszereztünk - és elveszítjük üdvösségünket, amit Krisztus szerzett meg drága áron, a kereszten!
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Jézus mondja:
„Én adok majd a szomjazónak az élet vizéből ingyen.”
Jel 21,6
Földünkön az élő – sőt, még az élettelen – világban is mindenütt jelen van a
víz. A kék bolygó felszínének háromnegyedét borítja a színét is adó víz, de
emberi testünkben sem kisebb ez az arány: testünk kétharmadát, az életfunkciók központját jelentő agynak pedig 90%-át biztosítja. Világunk vízkészletei
alapvetően elegendőek az élet fenntartásához, igaz, az ivóvizek hozzáférhetősége és szennyezettsége következtében sokan csupán keserves küzdelem árán
juthatnak hozzá az életben maradáshoz szükséges napi folyadékhoz.
Ha megfelelő bőségben van jelen az éltető víz, vajon mitől szomjazna meg az
ember? Ahogyan bolygónk vizeit zavarossá, fertőzések és szenvedések forrásává tudja tenni az emberiség, úgy igaz ez a Jézus által az evangéliumokban is
gyakran emlegetett, lelket tápláló „vizekre”: igére, Szentlélekre, áldásokra is.
Ha életünk állóvíz, könnyen elposványosodik. Ha felkavarodott víz, alig látunk
át a zavaroson. Ha rohanó folyóvíz, alig várjuk a biztos talajra lépést a lábainkkal. Bármennyire telítve vagyunk is életünk folyamán akár testben, akár lélekben az élet vizeivel, mégis ismerjük a tiszta, tápláló, minőségi vizet kívánó
szomjúságot.
Márpedig a trónuson ülő, a megváltott világot új minőségben újjáteremtő Jézus
éppen ezt árasztja ki, amikor az „élet vizét” ígéri nekünk. Ez már nem az iparilag megrontott víz, nem a média által felvizezett és árasztott tömegszennyezés.
De nem is az emberre leselkedő, hatalmas és pusztító erejű cunami, vagy ítéletet beteljesítő ószövetségi özönvíz! Jézus az élet forrásait teszi mindenkinek
hozzáférhetővé az eredeti minőségben, hogy merítsen belőle – és éljen. Teszi
ezt ma még az ige, az imádság, a lelki követés áldásain keresztül, és ezt teljesíti
majd ki az ő országában mindazoknak, akik már kóstolták és szomjaznak erre
földi mindennapjaikban.
Dr. Korányi András

01.hé
05.pé
06.szo
07.va
10.sze
11.csü
12.pé
13.szo
14.va
17.sze
18.csü
19.pé
20.szo
21.va

ÚJÉV– JÉZUS
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
18.00 - rendhagyó úrvacsora
19.00 - imakör
16.00 - VÍZKERESZT ÜNNEPE
16.00 - istentisztelet + presbiteri/munkatársi
értekezlet a LUTHER KÁPOLNÁBAN
Vízkereszt 1. vasárnapja
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
16.30 - Tere-tori
15.00 - Bibliaóra 18.00 - NŐI KÖR
19.00 - imakör
10.00 - Konfirmáció óra
Vízkereszt 2. vasárnapja
10.00 - istentisztelet - Születésnaposok köszöntése
Gyerekeknek bábjáték
16.30 - Tere-tori
15.00 - Bibliaóra
19.00 - imakör
10.00 - Konfirmáció óra
Vízkereszt utolsó. vasárnapja
10.00 - istentisztelet

06. szo Vízkereszt ünnepe
16 óra Istentisztelet
+ presbiteri/munkatársi ülés

07. va Vízkereszt utáni 1. vasárnap
10:30 Istentisztelet + úrvacsora
15-19 óráig VÉDŐHÁLÓ
10. sze 14 óra – Bibliaóra
VÍZKERESZTI ISTENTISZTELET
Presbiteri/Munkatársi értekezlet
Luther Kápolna
Január 6. - 16.00

EGYETEMES IMAHÉT - PESTSZENTLŐRINC
január 22-26
22.hé
23.ke
24.sze
25.csü
26.pé

18.00 - Szemere tp. református templom
18.00 - Élő Kövek - evangélikus templom
18.00 - Baptista imaház
18.00 - Katolikus Fő Plébánia
18.00 - Katolikus Szt.László Plébánia

EGYETEMES IMAHÉT - PESTSZENTIMRE
január 22-26
22
22.hé
23.ke
24.sze
25.csü
26.pé

18.30 - Luther Kápolna
18.00 - Katolikus templom
18.00 - Baptista imaház
18.00 - Református templom
18.00 - Ifjúsági est Pintér Bélával.

14. va Vízkereszt utáni 2. vasárnap
10:30 Istentisztelet/Gyermek-istentisztelet,
születésnaposok köszöntése
17. sze 14 óra – Bibliaóra
21. va Vízkereszt u. utolsó vasárnap
10:30 Istentisztelet
24. sze 14 óra Bibliaóra
27. szo 15-19 óráig Társasjáték klub
28. va Hetvened vasárnapja
10:30 Istentisztelet
31. sze 14 óra – Bibliaóra

VI. Családos tábor Balatonszárszón 2018. aug. 20-26.
Érdeklődni és jelentkezni a csitari.boglarka@gmail.com címen,
vagy 20/499-72-12 számon lehet.

25.csü (18.00 - NŐI KÖR)
27.szo 10.00 - Konfirmáció óra
28.va Hetvened vasárnap
10.00 - istentisztelet + úrvacsora

2

3

