Május hónap igéje: Zsid 11,1
A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és
a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.
Fogyasztói társadalomban élünk, ahol minél többen szeretnének részesülni a
föld javaiból. Most és azonnal, hogy minél több jó dolgot megélhessünk, megkaparinthassunk. Nagyon sokszor türelmetlen, mohó, telhetetlen az ember.
Azonnali, napra kész válaszokat szeretnénk, hogyan érdemes élni az életet,
hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. Az ember nem szereti a bizonytalanságot; a
talánokat, a „majd meglátjuk hogyan és miként lesz” mentalitást.
Ezzel ellentétben májusi igénk egy teljesen másfajta életvezetésre hívja fel a
figyelmünket. A keresztyén ember alapállása a hit. A legtöbb ember életében a
hit, nem egy állandó, szilárd létforma. Vannak élethelyzetek, amikor hitünket
erősnek érezzük, de vannak alkalmak, amikor szeretnénk, ha állhatatosabban
tudnánk hinni Isten jelenvalóságát, erejét, kegyelmét. És hogy mi képes ebben
segíteni, mi adja a megoldást? A választ az előző fejezet utolsó versei adják:
„Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és
így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még „egy igen-igen kevés idő, és aki
eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz ember pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.” De mi nem a meghátrálás emberei
vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10, 3639)
Türelem, amire szükségünk van. Türelmesen élni pedig nem mindig könnyű.
Mégis mi képesek lehetünk rá, ha egyedül arra tekintünk, aki a válasz minden
kérdésünkre. Válasz arra, hogy a remélt dolgok nem hiábavalók, hiszen a halál
után is életet teremt. Válasz arra, hogy a láthatatlan dolgok is benne láthatók
lesznek. Mert az Ő szeretetet, kegyelme kézelfogható, megragadható, életet
adó. Nem csak kétezer éve, hanem a mai napon is.
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Ó JÖJJ, TEREMTŐ SZENTLÉLEK, LÁTOGASD MEG A TE NÉPED,
ÉS ADJ MINDEN TEREMTMÉNYNEK VIGASZTALÁST, BÉKESSÉGET!
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16.30 - Tere-tori
15.00 - Bibliaóra
19.00 - imakör
10.00 - Konfirmációi óra
Húsvét utáni 5. vasárnap
10.00 - istentisztelet + úrvacsora
08.ke 18.00 - Női kör
09.sze 16.30 - Tere-tori
10.csü 18.00 - MENNYBEMENETEL - istentisztelet
11.pé 19.00 - imakör
12.szo 10.00 - Konfirmációi óra

29. va

Húsvét utáni 4. vasárnap
10:30 - istentisztelet
02. sze 14 óra Bibliaóra
16:30 – IFI
05. szo 15-19 óráig Társasjáték klub

02.sze
03.csü
04.pé
05.szo
06.va

13.va

Húsvét utáni 6. vasárnap GYÜLEKEZETI NAP
10.00 - istentisztelet
Születésnaposok köszöntése
Gyerekeknek bábozás
16.sze 16.00 - Tere-tori
17.00 - Bibliaiskola
17.csü 15.00 - Bibliaóra
18.pé 19.00 - imakör
19.szo 16.00 - KONFIRMÁCIÓI VIZSGA
20.va

PÜNKÖSD ÜNNEPE
10.00 - KONFIRMÁCIÓI ISTENTISZTELET
Jubilánsok köszöntése + úrvacsora
21.hé PÜNKÖSDI (KERÜLETI) MISSZIÓI NAP
Sportkastély (* program a címlapon)
23.sze 16.30 - Tere-tori
24.csü 15.00 - Bibliaóra
18.00 - Női kör
25.pé 19.00 - imakör
26.szo 11.00 - Reformációi Óriáskönyv Fesztivál
Pestvértalálkozó a soroksári misszióban
27.va
30.sze

Szentháromság ünnepe
10.00 - istentisztelet
16.30 - Tere-tori
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06.va

Húsvét utáni 5. vasárnap
10:30 – istentisztelet + úrvacsora
09. sze 14 óra – Bibliaóra
MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

A TAVASZI GYÜLEKEZETI NAP TARTALMÁBÓL:
"Kopenhagen Kantatechor" liturgikus szolgálata és
koncertje Torben Svensen vezetésével.
"In memoriam Sztupkay Sándor" gyülekezetünk egykori
mártír felügyelőjére emlékezünk—Dr
emlékezünk
Korányi András

13. va

Húsvét ünnepe után 6. vasárnap
GYÜLEKEZETI NAP LŐRINCEN
SZÜLTÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

15-19 óráig VÉDŐHÁLÓ
16. sze 14 óra – Bibliaóra
16:30 - IFI
17. csü 18 óra - Evangelizáció I.
Erő lelke
18. pé 18 óra – Evangelizáció II.
Szeretet lelke
19. szo 10-13 óráig Pünkösdölő
Kórusok találkozója
18 óra – Evangelizáció III.
Józanság lelke
20. va

Pünkösd ünnepe
10:30 – istentisztelt + úrvacsora

21. hé Pünkösd 2. napja
DÉLI EGYHÁZKERÜLET MISSZIÓI NAP
Sportkastélyban
23. sze 14 óra – Bibliaóra
25. pé 18 óra – Férfiak eledele
26. szo Kirándulás
27. va

Szentháromság ünnepe
10:30 Istentisztelet
30. sze 14 óra Bibliaóra
16:30 - IFI
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