Keresztyén Missziói Lap
2007. november-december
42. SZÁM

„Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.”
János ev. 4,11

Van, Aki nem kér, hanem adni akar (?) – Karácsonyi üzenet
„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az ı vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erıs Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!”
Ézsaiás könyve 9. rész 5. vers
Egészévben, de különösen Karácsony közeledtével
megszaporodnak az olyan telefonok, levelek, melyekben
igen kedvesen arra kérnek bennünket, hogy támogassuk a
győjtésüket, az alapítványuk célját, a rászorulók megsegítését. Egy darabig türelmesek is vagyunk, hiszen látjuk,
milyen jó és nemes a cél, melyre győjtenek. Érezzük magunk is a bırünkön, hogy az államtól hiába várunk most
segítséget. Valahol a szívünk mélyén tudjuk, segíteni kellene mindenkinek, aki kér tılünk. Még is egyszer elpattan
valami, és felcsattanunk: „Hát nekem ki fog adni?! Én
kitıl kérjek támogatást? Kinek telefonáljak, hogy ajánljon fel némi segítséget, hogy az elképzeléseimet megvalósíthassam?”
Azt hiszem, igaza van, annak, aki néha így érez, így
beszél. Mert a leginkább áldozatkész embernek is szüksége van arra, hogy néha ıt ajándékozzák meg, ıneki szerezzenek örömet, ıneki kedveskedjenek valamivel. Nem
tagadom, én nekem is örömet szerez, amikor ajándékot
kapok. A családom szeretete és ajándékai mellett ott van
egy igen különös ajándék is: az Úristen ajándéka! Ez az
ajándék igen fontos számomra, mert tudom, hogy Isten
számára is nagyon-nagyon értékes az, amit adott nekünk
Karácsonykor. Az İ Fiát, Jézus Krisztust adta az embereknek, vagyis neked és nekem. A legdrágábbat adta érted és értem, mert Isten tudja, hogy szükségünk van az
ajándékra. Tudja, hogy jó érzés ajándékot kapni.

A különös, hogy Isten nem akart semmilyen csillogó,
ám értéktelen dologgal, bizsuval meglepni minket. Hanem
olyan ajándékot akart adni nekünk, melyben leginkább kifejezheti irántunk érzett szeretetét, mely olyan értékes, mint
amilyen értékes a mi életünk. Ezért ígérte az İ Fiát, Jézust
régen élt próféták által, és ezért teljesítette be ígéretét az
elsı Karácsonykor.
Bízom benne, hogy ezen az ünnepen, Karácsonykor,
nemcsak egy fenyıfa lesz feldíszítve otthonainkban, hanem
ünnepi díszbe öltözik életünk is, és a várakozás feszült öröme járja át szívünket. Advent 4 hete, ami meg elızi Karácsonyt, jó lehetıség arra, hogy az ünnepre fel tudjunk készülni lélekben, gondolatban, hogy ne váratlanul eszméljünk: „Nahát, már Karácsony van!” Hanem az egész éves
rohangálás és vásárlási láz után Advent napjaiban meg tudjunk nyugodni, le tudjunk csendesedni, és Karácsonykor
azt tudjuk mondani: „Olyan jó, úgy örülök, hogy Karácsony van!”
Isten nem akarja ránk erıltetni az İ ajándékát. De ha
le- és eltudunk csendesedni, akkor miénk lehet ez a nagyszerő karácsonyi ajándék. Miénk lehet Isten Fia, a Megváltó, „mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött Fiát
adta, hogy aki hisz ıbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János örömhíre /evangéliuma/ 3. rész 16. vers).
Loment Péter
református lelkész
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Hálás szívvel köszönjük Istennek, hogy a pásztor nélküli nehéz
idıszak után, új lelkészházaspár szolgálhat gyülekezetünkben.
Loment Péter vezetı és Lomentné Szopkó Tünde beosztott
lelkipásztorok. Áldja meg ıket az Úr gyermekeikkel együtt. Kérjük adjon erıt, hitet, bölcsességet az elıttük álló feladatokhoz,
szolgálatokhoz. Hordozzuk ıket imádságos szívvel és kegyelmi
ajándékaink szerint tevékenyen is vegyünk részt gyülekezetünk
lelki megújulásában és a kétkezi munkákban egyaránt.

Családi zenés áhítat
Október 21.-én a Templomba
látogatóknak különleges élAki ebben az évben nem fizetett még egy- ményben volt részük. A kilenc
házfenntartói járulékot, az még megtehe- gyerekes Klucsik család énekesti a Lelkészi Hivatalban: H. –P. –ig de. 8 zenés bizonyságtételét hallgat– 12-ig, vagy befizetheti a
hatták meg.
11738060 – 20056436 –os
Illesse ıket köszönet ezen a heszámlaszámon. Így lehetünk választói
lyen is szolgálatukért. Áldja
joggal rendelkezı egyháztagok és egyben meg ıket az Úr!
osztozhatunk gyülekezetünk anyagi terheiben is.

ÜNNEP ELİTTI ÉS ÜNNEPI ALKALMAINK
December 13. Csütörtök
1430 óra
Teadélután
Gyülekezeti terem
(Az 1a. osztályos gyerekeknek, szüleiknek és gyülekezeti tagoknak .)
December 20. Csütörtök
1430 óra
Teadélután
Gyülekezeti terem
( Az 1b. osztályos gyerekeknek, szüleiknek és gyülekezeti tagoknak. )
December 16. Advent III. Vasárnap
9 óra
Istentisztelet
Templom
11 óra
Istentisztelet
Vénkerti Imaház
18 óra
Istentisztelet
Gyülekezeti Terem
December 19. Szerda
10.óra
Istentisztelet
Fazekas G. Id. Otthon
December 20. Csütörtök
18 óra
Bőnbánati Ist.
Gyülekezeti terem
December 21. Péntek
18 óra
Bőnbánati Ist.
Gyülekezeti terem
December 22. Szombat
18 óra
Bőnbánati Ist.
Gyülekezeti terem
December 23. Advent IV. Vas.
9 óra
Istentisztelet
Templom
11 óra
Istentisztelet
Vénkerti Imaház
18 óra
Liturgikus Ist.
Gyülekezeti terem
/énekek, felolvasások, versek, írások/
December 24. Hétfı Szenteste
15 óra
Családi Karácsony
Templom
December 25. Kedd Karácsony I. nap
9 óra
Istentiszt. + Úrvacsora
Templom
11 óra
Istentiszt. + Úrvacsora
Vénkerti Imaház
15 óra
Istentiszt. + Úrvacsora
Pród
18 óra
Istentiszt.
Gyülekezeti terem
December 26. Szerda Karácsony II. nap
9 óra
Istentiszt. + keresztelés
Templom
15 óra
Istentiszt. + Úrvacsora
Hajdúvid
December 30. Vasárnap
9 óra
Istentisztelet
Templom
11 óra
Istentisztelet
Vénkerti Imaház
18 óra
Istentisztelet
Gyülekezeti terem
December 31. Hétfı
16 óra
Istentisztelet
Templom
Január 1. Kedd
9 óra
Istentisztelet
Templom
11 óra
Istentisztelet
Vénkerti Imaház
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(a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl)

Zsoltáréneklık sikere
Református iskolánkat november 23-án három tanuló képviselte a budapesti zsoltáréneklı versenyen. Arany minısítést és különdíjat nyert Bodai
Boglárka 8. osztályos tanuló. Ezüst minısítéssel
értékelte a zsőri Jóhn Szimonetta 4. osztályos,
bronz minısítéssel Bertalan Petra 5. osztályos tanulót.
Mindhárom énekest Tóth Anikó tanítónı készítette
fel.
A Baltazár Dezsı Református Iskola elsıseinek
fogadalomtétele

Versenyeredményeink
Városi úszóversenyt rendeztek 2007. november 24-én, melyen
iskolánk tanulói közül a
2.a osztályos Szabó Kata 50 méteres hátúszásban II., 50 méteres
mellúszásban pedig III.
helyezést ért el.
Szintén szép eredménnyel büszkélkedhet Szabó Brigitta 3. osztályos tanuló, aki 50 méteres gyorsúszásban III. helyezett lett.
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma által szervezett
Regionális Tehetségkutató
Német Nyelvi Versenyen a 8. osztályosok közül Dombi Anna,
Szabó Angéla, Szőcs Evelin és Zila Teodóra képviselte iskolánkat. Közülük Szabó Angélát különdíjjal jutalmazták.

November 25.-én a Családi Vasárnap keretében 34
gyermek részesült a keresztség sákramentumában.

2007. november 28-án, a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Országismereti csapatversenyén a 8. osztályosok, közülük Dombi Anna, Kapus János és Szabó Angéla IV. helyezést
értek el.

„HIT, REMÉNY, SZERETET…”
A Baltazár Dezsı Református Általános Iskola nevelıi, a
Jó Pásztor Református óvodában dolgozópedagógusokkal,
dajkákkal október 20.-án, szakmai nap keretében együtt gondolkodtak az iskolai átmenetek nehézségeirıl. Eszenyi Balázs iskolaigazgató köszöntı szavai után az iskola fenntartója, Loment Péter lelkipásztor osztotta meg gondolatait közös áhítaton a jelenlévıkkel. A továbbképzést az egy éve
mőködı óvoda fenntartója, Zila Péter lelkipásztor is megtisztelte jelenlétével és érdeklıdésével. A néhány órás tréning a két elıadó, Vasné Dömötör Rozália és Nagy Ágnes
Személyiségének, valamint szakmai felkészültségének köszönhetıen, igen gyümölcsözı volt. E találkozó tovább erısítette a két azonos szellemiségő intézmény kapcsolatát a
minél eredményesebb nevelıi- oktatói munka érdekében.
Fesetıné Dobó Zsuzsa

Felnőtt konfirmáció indul 2008. január 10.-én, csütörtökön este 6 órától a Gyülekezeti Teremben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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(a Baltazár Dezsı Református Iskola életébıl)

IV. Baltazár-napok
A kisebbek leglátogatottabb programjai között az arcfestés és a rajzverseny szerepelt. A nagyobbak Activity-n
mérhették össze tudásukat. Az alsós és felsıs fiúk a focikupát részesítették elınyben. A gyerekek legnagyobb
örömére tanáraikkal is összemérhették erejüket és ügyességüket a tanár-diák focikupa keretein belül. A sakk- és
pinpongversenyeken fiúk és lányok egyaránt részt vettek. A kézmőves tevékenységeken papírfigurakészítésére, gyöngyfőzésre és karkötıkészítésre volt lehetıségük a gyerekeknek. A fodrászversenyen lányaink
ötletes frizurákkal kápráztatták el a zsőritagokat.
Közösségkovácsoló délután volt a péntek, amikor minden napközis csoport az általa választott játékot játszhatta. A felsısök diszkójával ért véget e programokban gazdag hét. Reméljük, hogy jövıre is hasonló vidám perceket szerezhetünk tanulóinknak!

2007. november 19-23 között iskolánk névadójáról elnevezett, egyhetes programsorozaton vettek részt tanulóink a Diákönkormányzat szervezésében. Hétfıtıl péntekig szellemi és testi felüdülést nyújtó versengéseket szerveztünk a gyerekeknek.

Baltazár Dezsı Református Általános Iskola
Diákönkormányzata

Jól meséltek
Idén negyedik alkalommal rendezték meg Tiszakécskén
a református iskolák országos mesemondó találkozóját,
ahol a Baltazár Dezsı Református Általános Iskola tanulói is részt vettek. Az iskolát öt mesemondó képviselte
elsıtıl ötödik osztályos korosztályig.
A mesemondók két díjat hoztak el a rangos versenyrıl,
Jóhn Eugénia a harmadik osztályosok között elsı helyen végzett (felkészítı tanára Balláné Bodai Judit), míg
Varga Anita a második osztályosok kategóriájában harmadik helyezést ért el (felkészítı tanára Csatári Andrea).
A helyezetteken kívül az iskolát még Csóka Lilla,
Loment Viola és Kiss Kamilla képviselte.

Alapítványi bál az iskolánkban
November 10-én XII. alkalommal rendezték meg a Baltazár Dezsı Református Általános Iskola jótékonysági alapítványi bálját.
A jó szervezésnek köszönhetıen a résztvevık létszáma meghaladta a 200 fıt. A visszajáró vendégek mellett nagyon
sok új bálozó tette tiszteletét a rendezvényen. Eszenyi Balázs igazgató úr és Loment Péter tiszteletes úr köszöntı szavai után Molnár Ferenc kuratóriumi elnök nyitotta meg az estet. A Salida táncstúdió fellépıi színvonalas mősorral szórakoztatták a vendégeket. A felajánlók jóvoltából nagyon sok tombolanyeremény került kisorsolásra. Az egész estet a
megszokott színvonal és jó hangulat jellemezte.
Ezúton köszönjük a szülık, magánszemélyek és vállalkozók felajánlását!
A jelentıs bevételt az alapítvány az erdei iskola és a nyári tábor támogatására fordítja.
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(„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”)
A starttól indulva juss ki a csillaglabirintusból!

Színezd ki a képet a számokkal megadott színekkel!

1– kék
2– zöld
3– piros

4– világos barna
5– sárga

NEM A KÖSZÖNETÉRT…Efézus 6,6
Szép szokás volt a gyülekezet tagjai között, hogy Karácsony
táján, aki csak tehette adakozott abból a célból, hogy a szükségben élı családoknak élelmiszercsomaggal segítsenek. Igen
sok konzerv és egyéb győlt össze, és megbeszélték, ki hova
viszi a gondosan összeválogatott csomagokat.
Béla édesapja a Kassai családét vállalta, hallotta, hogy a fiuk
Robi, Bélával egy osztályba jár.
– Gyere velem te is! – hívta fiát. – Egyúttal meg is hívhatod
Robit a karácsonyi ünnepélyre!
Kassai néni az ajtóban fogadta ıket, majd a nappalin keresztül – ahol a papa ült a televízió elıtt, és csak biccentve köszönt nekik – a konyhába kalauzolta ıket. Béla apjával kiment még egyszer a kocsihoz a főszerekért, és amikor viszszajöttek, Robi papája zsörtölıdését hallották:
- ...és hová teszitek a sörös dobozaimat?
Robi pedig azt mondta Bélának:
…a csokoládékrém jobb, mint a mogyoróvajas…
Valahogy csak kijutottak újra a kocsihoz, ahol Béla kifakadt:
- Hogy lehetnek ilyenek? Mi kedveskedni akartunk nekik, ık
meg azt sem mondták, hogy köszönöm!

Édesapja nem válaszolt mindjárt, neki is le kellett nyelnie
némi méltatlankodást, végül annyit mondott:
- Néha nehéz megérteni az embereket, fiam! De gondolj arra,
hogy elsısorban nem a Kassai családért tettük mindezt, hanem az Úrnak engedelmeskedtünk! És ha még komolyabban
vesszük a témát, nekünk nem is jár köszönet! Béla is elgondolkodott, hiszen ı is hallotta, hogy a gyülekezetben hangsúlyozták, csak az vegyen részt az adakozásban és a szolgálatban, aki Isten dicsıségére tudja tenni. – És azt is mondták,
elég, ha Isten ismeri gondolatainkat és indulatainkat.
Egy igét is idéztek, amelyre Béla emlékezett: „Ne látszatra
szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát…” ( Efézus 6,6 )
NE VÁRJ KÖSZÖNETET!
A zárba illı kulcs (Evangéliumi Kiadó)

KICSI JÁSZOL
Úgy szeretném, hogyha szívem
Kicsi jászol lenne,
Karácsonykor az Úr Jézus
Megszületne benne.

Befogadnám, betakarnám,
Illattal beszórnám,
Hideg széltıl, deres csóktól
Szeretettel óvnám…

Elringatnám: szent álmait
Rózsákkal behinteném,
S ránk borulna csillagostul
Csöndes, égi szent éj…

Jer, Uram, hát, várlak, jövel!
Szívemet kitárom…
Születésed áldott percét
Örömtelten várom…
Mészáros Sándor
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(Hogyan jelenik meg életünkben Jézus)

JÉZUS ÉLETE( Lukács evangéliuma szerint)
mon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. İ pedig
azonnal felkelt, és szolgált nekik.

Jézus tisztátalan lelket őz ki
(Mk. 1:21-28)
Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába,
és tanította ıket szombaton,ık pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt
egy tisztátalan, ördögi lélektıl megszállott ember, aki
hangosan felkiáltott: Ah, mi közünk hozzád Názáreti
Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom ki
vagy, az Isten Szentje! Jézus azonban ráparancsolt:” Némulj el, és menj ki belıle!” Erre az ördög odavetette ıt
közéjük, kiment belıle, de semmi kárt nem tett benne.
Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. „ Milyen beszéd ez? Hatalommal és erıvel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!” És
elterjedt a híre mindenütt a környéken.

Jézus sok beteget meggyógyít
(Mt.8,16-17, Mk.1,32- 39)
Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedı betegét, ı pedig mindegyikükre rátette a
kezét, és meggyógyította ıket. Ördögök is kimentek sok
emberbıl, és ezt kiáltották: „Te vagy az Isten fia!” De
rájuk parancsolt, és nem engedte ıket beszélni, mert tudták, hogy ı a Krisztus. Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste ıt,
odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tılük. İ azonban ezt mondta nekik: „ A többi városban is
hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert
ezért küldettem.” És hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.

Jézus meggyógyítja Péter anyósát
(Mt.8,14-15, Mk.1,29-31)
A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Si-

AZ EMBER TELJES SZEMÉLYISÉGÉVEL BESZÉL…
Ha megfigyeljük egymás arcát, szemét, tekintetét, viselkedését, általában meg lehet állapítani, különösen a
tekintetbıl /hisz a szem a lélek tükre/, hogy mi is lakozik
belül? Milyen is az a másik ember?
Hiszen amivel telítıdve vagyok, legyen az jó, vagy
rossz, kiül az arcomra, sugárzik a tekintetembıl, megjelenik beszédemben, viselkedésemben, egész lényemben.
Vagyis az ember valóban egész lényével, egész személyiségével beszél, csak nemigen fordítunk elég idıt ennek
megfigyelésére. Könnyebb a szavakra figyelni, pedig
azok nem mindig megbízhatóak. Az a jó, ha a lényem
hangosabban beszél szavaimnál. Nekünk keresztyéneknek van követendı példánk Jézus Krisztus személye és
egy vezérfonalunk Isten igéje. Isten igéje és Jézus Krisztus élete példát ad nekünk, hogyan lehet teljes életünkkel
beszélni, hordozni az igét e kegyetlen világban, gondokkal, betegségekkel terhelt embertársaink között.

Énekelt imádságunkban a szelíd szemő Úr Jézushoz
fohászkodunk, vagyis már a tekintetébıl is árad, sugárzik a szelídség, jóság, alázat, szeretet, amely megnyilvánul cselekedeteiben, viselkedésében, emberekhez való
viszonyában, mindennapi életében. Személyválogatás
nélkül mindenkire árasztja szeretetét, önzetlenül segít,
gyógyít, vagyis teljes lényével beszél, nemcsak a szájával. Csodálatos, gazdag életet élt itt e földön, annak ellenére, hogy földi javakkal nem rendelkezett.
Adja Isten, hogy a mi életünk is minél hangosabban
beszéljen és tekintetünkbıl jézusi szelídséget, jóságot,
szeretetet, békességet olvashassanak ki családtagjaink,
munkatársaink, hittestvéreink, valamennyi embertársunk…
Nagy Sándorné

MEGSZÜLETETT-E MÁR TENEKED?

retet. Maga a szeretet nagy ajándék. A szeretetre mindenki vágyik és mindenki elfogadja. Kis apró dolgok is nagygyá lesznek, ha szeretetbıl cselekszünk: Pl. egy kis odafigyelés egy magányos emberre, kis segítség, egy jó szó.
Szeretet hiányában megkeseredik az élet. Kérjük Istent,
hogy tudjuk meglátni a tennivalót körülöttünk. Karácsony nagy csodája töltse be szíveinket! Született nékünk Megváltó, aki az Úr Krisztus. Áldott ünnepeket
adjon az Úr mindnyájunknak!
Bodnár Andrásné

Ez egy vers címe, ami megragadott és szívembe vésıdött. Hála legyen Istennek, aki munkálta bennem ezt a
vágyat, hogy befogadjam szívembe Jézust, akinek csak
jászolbölcsı jutott. Istennek ez a drága ajándéka. Ez a
nagy szeretet nyilvánul meg a karácsonyban. Ilyenkor mi
is szeretünk ajándékozni. Szép és jó dolog egymásnak
örömet szerezni, de Isten szeretete úgy tud nyilvánvalóvá
válni bennünk, ha nem egy alkalomhoz kötıdik csupán.
Mindennapi életünkben sokféleképpen kifejezhetı a sze6

Szeretetszolgálat
A DIAKÓNIA LEHETİSÉGEI
3. Munkanapok szervezése Szeretetintézmények részére. /száraztészta készítés, győjtés szervezése/

Az 1967. Évi egyházi törvénykönyv I. törvénycikk
5. paragrafusa szerint a Krisztus Fıpapi szolgálatában való részesedés arra kötelezi az egyházat, hogy
felelısséget érezzen az emberért és a teremtett világért. Ez a felelısség a diakónia, a szeretetszolgálat
végzésében nyilvánul meg. A gyülekezetekben a
diakóniai bizottság a presbitériummal együtt végzi
munkáját. Ehhez körzetekre kell osztani a gyülekezetet a presbiterek között. A diakóniai bizottságok általában 5-10 tagból állnak, de van ahol száz tagból is.
Kívánatos, hogy ez a kör állandóan bıvüljön: olvaszsza magába az Imaközösséget, a Bibliakört és végül
az egész közösséget. Így alakul át a gyülekezet
diakóniai munkaközösséggé. A diakóniai bizottság
szervezi és megvalósítja a gyülekezet embert formáló
és szolgáló tevékenységét, hordozza a diakóniai lelkületet. A diakónia lehetıségei szinte kimeríthetetlen,
roppant széles a munkamezı.

4. Beteglátogatás megszervezése.
5. Idısek, nyugdíjasok látogatása, özvegyek vigasztalása.
6. Idıs Otthonokban látogatás, ünnepeken ajándékozás.
7. Fogyatékkal élık segítése.
8. Nehéz sorsú családok figyelemmel kísérése.
9. Református iskolával való kapcsolattartás.
10. Alkoholizmus elleni küzdelemben való részvétel.
11. Depressziós emberek segítése.
12. Szeretetvendégségek, gyülekezeti találkozók szervezése.

Ezek közül néhány gondolatébresztıként:
1. Kötött témájú vasárnapok elıkészítése.

„A Magyarországi Református Egyház diakóniája” c.
könyv hatására néhány gondolat /Szerkesztette: Dr.
Bartha Tibor/

2. Szeretetszolgálati vasárnap elıkészítése. Ezt meg
elızıen”diakóniai hét” tartása./igeszolgálatok,
tájékoztatás/

ÖNMAGÁVAL TESZ JÓT A SZERETET EMBERE…Péld. 11,17
Napjainkban egyre több a kiégett elkeseredett, magányos, magába forduló depressziós ember, aki úgy érzi,
nem törıdik vele senki, nem alkalmas semmire sem, úgy
érzi embertársai gonoszak, rosszindulatúak vele, mindent
sötéten lát, így inkább behúzódik a kuckójába , nem akar
látni senkit és semmit.
Ebbıl a mélységbıl nagyon nehéz kiemelkedni, egyedül szinte lehetetlen. Egyetlen kiút Istenbe való kapaszkodás és a kitartó imádság. Isten kegyelmének és szeretetének elfogadása, egyben saját magam elfogadása is, úgy
ahogy İ teremtett, „Amint vagyok sok bőn
alatt”…/460.dics./ Vagyis leteszem elé bőneimet, gyengeségemet és hálával, alázattal átadom magam neki.
Ha Isten segítségével eljutok idáig teljesen megújulok, újjászületek és más szemmel, más szívvel, más lélekkel szemlélem a körülöttem élı embereket, élem az
életem. Ajándékba kapom azt az isteni szeretetet, örömet, békességet, amelyet sem betegség, sem gondok,
sem az emberek gonoszkodása nem tud tönkretenni. Ezt
az ajándékot pedig, amit én is érdemtelenül kaptam, Jézus kereszthaláláért hálából tovább kell adnom a még
mélységben, depresszióban szenvedı embertársaimnak.
Sokan vagyunk, akik arra várunk, jöjjön valaki a helyünkbe, segítsen, kényeztessen, ami pillanatnyi örömöt

ad ugyan , de ez az elsı újabb akadálynál eltőnik. Az
igazi öröm az, ha én /bár lehet magam is gondterhelt vagyok/ megyek oda segítségre szoruló embertársamhoz,
hogy azt az örömet, szeretetet sugározzam felé, amelyet
én is kaptam. Ezzel neki is segítek és az én örömöm is
gyarapszik. Minél többször gyakorolom ezt a felebaráti
szeretetet, annál mélyebb lesz Istennel és emberrel való
kapcsolatom, annál nagyobb lesz hálám és örömöm. Ez
újabb szolgálatra ösztönöz, amely újabb örömöt jelent
számomra és mások számára is. Ezért tesz jót önmagával
a szeretet embere, ahogy az ige mondja, mert amíg másokat szeret, másokkal jót tesz, addig, ı maga nem szegényebb, inkább egyre gazdagabb lesz az isteni szeretetben,
örömben, békességben. Ez az öröm nem állandó nevetésben nyilvánul meg. Ez egy csodálatos, csendes, a lélek
mélyébıl áradó , Istentı kapott belsı öröm, éppen ezért
maradandó, örök.
Imádkozzunk és tettekkel is segítsünk abban, hogy a
mélységben lévı, depressziós emberek megtalálhassák
Istent és megtapasztalhassák az İ szeretetét és békés
szívvel, hittel és bizalommal nézhessenek a holnap elé,
még ha gondokat, nehézségeket hoz is az…

7

(Ismerjük meg egymás életét, gondolatait)

ISTEN ÚTJAI KIFŐRKÉSZHETETLENEK…
dia, Szandi, és Krisztike, két hónapig lehettek e család
tagjai. 2006-ban Bianka nevelıszülei lettek, de egy félév
után visszakérték vérszerinti szülei. Újabb félév elteltével
visszakerült hozzájuk. Nem sokkal ezután Bajáról három
fiúgyermeknek lett szüksége nevelıszülıkre. Jancsika
négy éves, Attila két éves, Krisztián egy éves volt. Két
hónapig kellett gondoskodni róluk.
Eközben már jött a telefon, hogy lenne két kislány, de
még egy kisfiú is jött hozzá. Anasztázia négy évesen,
Laura másfél évesen és Renátó hét hónaposan került
hozzájuk. Jelenleg is ıket nevelik a két örökbefogadott
nagyfiúval együtt. Lackó ebben az évben érettségizik,
Kálmi pedig hetedik osztályos.
Így telnek napjaik a két örökbefogadott és négy nevelt
gyermekkel. Nemrég a négy kicsit megkeresztelték gyülekezetünkben. İk lettek a keresztszülık is. Hiszem,
hogy fogadalmukat be is fogják tartani, ameddig náluk
lesznek ezek a gyerekek.
Rozika bizonyságtétele:
Énekelek nekik, az ı nyelvükön beszélek nekik Jézusról, tanítgatom ıket az ige szerinti viselkedésre, tanítom
imádkozni, igyekszem elhinteni kis szívükben az ige
magvait.
Hisszük nem véletlenül engedte Isten, hogy ezek a
gyerekek hozzánk kerüljenek. Szeretnénk az İ segítségével elérni, hogy szeretettel, gondoskodással körülvéve
megerısödhessenek testben és lélekben egyaránt. Szeretnénk, ha valamikor visszakerülnek vérszerinti szüleikhez,
az a kis mag, amit elültettünk szívükben megmaradna.
Szeretnénk, ha egykor kihajtana és gyümölcsöt teremne,
hogy saját gyermekeik nehogy ilyen helyzetbe kerülhessenek, mint ık.

Bizonyára sokan ismerjük Lengyel Sándort és feleségét Rozikát, de kevesebben tudunk arról, milyen áldott
eszközök Isten kezében.
1986 decemberében kötöttek házasságot. Úgy tervezték legalább négy gyermeket szeretnének, de ha több
lesz, az sem baj. Háromszor próbálkoztak, ám sajnos Rozika egy gyermeket sem tudott kihordani. Isten másképpen döntött az életükrıl, mint ahogyan ık tervezték.
Rozika húsz évig dolgozott óvónıként, Sanyi is óvodában volt nyugdíjazásáig. Az ı édesanyja egy elhagyott
gyermeket – akit a temetıben talált pólyában – hat éves
koráig nevelt. Bennük is felvetıdött ez a gondolat. Így
vezette el ıket Isten a Hajdúnánási Gyermekotthonba,
ahol az akkor három éves kis Lackó választotta ki ıket,
akit két év múlva örökbe fogadtak. A következı gyerek
Kálmi volt, aki elhagyott, meggyötört gyerekként került
hozzájuk. Két évre ıt is örökbe fogadták. 2000 évben
nagyobb lakásba költöztek a Muraköz térre. 2001-ben
fogadták magukhoz Ferikét és Dórit. İket négy évig
nevelték. Majd egy 19 éves fiú, Krisztián utógondozását
vállalták el. Ezután a szılıskertbıl három kislány , Klau-

Áldja meg az Úr a Lengyel család életét, gyermekek
közötti szolgálatát. Adjon bölcsességet, szeretetet, türelmet ebben a nem könnyő, de csodálatos küldetésben, melyre kiválasztotta ıket Isten, hogy úgy nevelhessék ezeket a gyermekeket továbbra is , ahogyan az
İelıtte kedves…
Számunkra pedig legyen példaadó, szolgáljon tanulságul e család története az Isten akaratát elfogadni
tudó, alázatos, engedelmes, szeretetteljes életre…
Nagy Sándorné

Szeretettel köszöntjük mindazokat a testvéreket, akik november - december hónapban ünnepelték születésnapjukat, vagy névnapjukat. Isten éltesse ıket!
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Drága Advent, köszöntünk
A 487. dicséret dallamára (Magasztallak én téged…)

Német dallamból, Kolozsvár, 1774

Uray Sándor

Az idei advent közeledtével ez az ének
fordította szívemet az ünnep üzenete felé.
Összhangban áll adventi énekünkkel (312.
dicséret), amely – Keresztelı János igehirdetését visszhangozva - így szól: „Jól készítsétek
útját, a vendég már közel, mi néki győlölt utált,
azt mind vessétek el.”
Az adventi várakozás adjon tündöklı fényt
mindnyájunknak, hogy az Úr megmutassa mindenkinek, hogy csak az egymás iránti szeretet, a
megértés, a megbocsátás és hitünk lehet itt e
földön jelenünk és jövınk biztos záloga. Balogh József verssoraival kívánok mindenkinek
áldott készülıdést: „Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hő türelmet, utakhoz fényt, csodát, álmot, békességet, boldogságot, magyar
szót és égre kéket, emberarcú emberséget, verseket, célt, igazságot, daltól derős jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat, napfényt, amely el
nem fárad, tekintetet szembenézve, éjt meg
nappalt soha félve, kézfogásos tiszta csöndet, és
mosolyból minél többet!” (Balogh József)
Csukásné Bernáth Krisztina orgonista

CSILLAG
A csillagok a nappal és a holddal együtt hozzátartoznak a
teremtéshez. Izrael történetében a csillag Dávid király
jelvényeként , hatágú formában jelenik meg. Ezt látjuk a
zsinagógákon , a zsidó vallásos mővészetben. Dániel próféta úgy jövendöl a feltámadásról, hogy „ az okosok fényleni fognak, mint a fénylı égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek , mint a csillagok, mindörökké” (Dán. 12:23 ).
A csillag Jézus születésének jövendölésére utal Bálám
próféta szavaiban: „ Látom ıt, de nem most, szemlélem ,
de nem közel. Csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelbıl” (IV. Móz. 24:17 ) A keleti bölcseket csillag

vezette Betlehembe az elsı karácsony után (Mt.2:1-12).
A reformátusok csillaga, amelyet megtalálunk szinte minden templom tornyán – nyolcágú, bár ezt a szabályt nem
tartották be mindig ıseink. A csillag általános használata
a reformáció után terjedt el, mint Isten dicsıségének
szimbóluma. A kékre festett templommennyezeteken az
aranyszínő csillagok az égboltot jelképezték. Megtaláljuk
a csillagot az úrasztali terítıkön is.
Takács Béla: Bibliai jelképek a magyar
református egyházmővészetben 117. old.

Testvérek! Olyan jó lenne, ha mi, mint gyülekezet lehetnénk egyre kitartóbbak az imádkozásban. Ha tudnánk olyan dolgokért
imádkozni, melyek igazán fontosak a gyülekezetünk életében.
Ezért ajánlok néhány imatémát mindenki figyelmébe.
– a gyászoló családoknak Isten vigasztalása fontosabb legyen
annál, hogy elhunyt szerettüket felmagasztalja valaki a ravatalnál.
– a hitoktatók és lelkészek eredményesen tudjanak bizonyságot
tenni a diákok elıtt a hittanórákon, konfírmációi elıkészítıkön.
– az emberek lássák rajtunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és
ezért ık is vágyakozzanak a gyülekezetbe és a templomba.
– akik a gyülekezet látogatását végzik, tudjanak szeretettel és
bölcsen beszélni a családokkal.
– imádkozzunk a gyülekezeti újságot szerkesztı kis csapatért,

hogy sok jó ötlettel és hitvalló módon készítsék az újságot és tudjanak jól együtt szolgálni.
Adja az Úristen, hogy a templom felújítására benyújtott pályázat
sikeres lehessen.
– legyen kedvezı pályázati lehetıség az iskola ebédlıjének megépítésére, stb.
Mt.21,22 „És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”
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Történetek

Simon A. grafikája

A prédikátor
Egy hideg vasárnapon történt. A templom parkolója hamar megtelt. Ahogy kiálltam a kocsimból, arra
lettem figyelmes, hogy a testvérek valamit sugdolóznak, miközben bemennek a gyülekezetbe. Ahogy közelebb értem, észrevettem egy embert, amint támaszkodik a templom falának. Már majdnem egészen lefeküdt, mintha aludna. Egy hosszú, nagyon rongyos
viharkabát volt rajta és egy kalap a fejére húzva,
hogy már az arcát sem lehetett látni. Egy nagyon kopott cipı volt rajta, amelybıl már kilógtak a lábujjai.
Gondoltam, hogy hajléktalan és hogy alszik, ezért
nem foglalkoztam vele.
Bementem a templom ajtaján. Bent elkezdtünk
beszélgetni, és szóba került a kint fekvı hajléktalan
is. Az emberek csak suttogtak, de senki sem volt hajlandó behívni, hogy üljön le. Én sem. Néhány perc
múlva elérkezett az Istentisztelet ideje. Mindenki a

prédikátort várta, hogy foglalja el a helyét, és szóljon
az Igébıl, amikor kinyílt az ajtó. Bejött a hajléktalan,
fejét lehajtva végigsétált a padok között. Az emberek
zavarban voltak és suttogtak, arcukon megdöbbenés
látszott. A férfi végigment a szószékig, ahol aztán
levette a kalapját és a kabátját. Elszorult a szívem.
Ott állt a prédikátorunk…ı volt a hajléktalan. Senki
sem szólt egy árva szót sem.
A prédikátor elıvette a Bibliáját és így szólt:
„Testvéreim, azt hiszem, nem kell mondanom,
hogy mirıl fogok ma prédikálni.” Aztán elkezdett
énekelni egy éneket: „Ha tudok segíteni valakin,
amint elmegyek mellette, ha tudok egy bátorító szót,
ami bizakodóvá tette, ha meg tudom mutatni, hogy
az ı útja helytelen, akkor már nem hiábavaló az
életem.” Vajon az én életem hiábavaló?
(N.N.).

KARÁCSONYI ÜNNEPLÉSEK Ján. 3,16
Közeledett a karácsony. Jancsi is azzal ment
haza, hogy az iskolában is tanultak errıl szóló dalokat, olyant, hogy pl. „Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom?”, meg a „Szólj
csengı csingilingiling…” Jancsi másféle énekeket
tanult otthon is és a vasárnapi iskolában is, és amikor barátjával Márkkal az ünnepekrıl beszélgettek,
az elmondta, hogy ık a nagyszülıkkel együtt mozielıadást néznek meg… egy nagyszerő Mikulásfilmet! Hívta Jancsit is.
- No de éppen karácsony este? – csodálkozott Jancsi. – Hiszen Szenteste a család otthon van együtt,
elıtte pedig a gyülekezetbe mennek, ahol a karácsonyi történetet olvashatja a Bibliából.
Márk nem értette: Milyen a valóságos karácsonyi
történet? Van ilyen is?
- Csak ilyen van! Hiszen te is tudod…
- Nem tudok semmiféle történetrıl – mondta Márk,
és Jancsi nem tudta türelmetlen lett-e vagy szomorú
a barátja. Merthogy azt tette hozzá: - az én szüleim
nem vallásosak, és én sem…
Erre Jancsi azt válaszolta, hogy ami az elsı karácsonyon történt, azt nem a vallásos emberek találták ki, hiszen Krisztus születésétıl – vagyis az elsı
karácsonytól – számítjuk az éveket…
Mire Márk azt mondta, hogy errıl szívesen hallana többet is. Jancsi mindent elmondott otthon
édesanyjának, és ketten azt határozták el, hogy

meghívják Márkot, és még néhány fiút az osztályból egy kis ünnepségre, néhány nappal karácsony
elıtt. És akkor ık elmondják –édesanyja is közremőködik -, hogy Isten az İ egyszülött Fiát küldte a
földre, és fölolvassák a Bibliából a Karácsonyi történetet.
- A bölcseket és a pásztorokat is, anya , hogy minél
érdekesebb legyen, és énekeljünk szép énekeket,
és…
- Azt is lehet – szólt közbe az édesanyja -, hogy a
végén megkérdezzük ki mit jegyzett meg belıle, és
aki válaszol, azoknak adunk valami kedves apróságot! Utána pedig vendégség lesz!
Ezután Jancsi hozzáfogott, hogy meghívókat írjon
barátainak. Azt ugyan nem tudta, hogy az elsı hallás és az ünnepi részvétel után hisznek-e majd az
Úr Jézusban, azt sem, hogy mennyi mindent fognak
majd kérdezni, de már elıre örült annak, hogy beszélhet az Úr Jézusról. Talált azonkívül nagyon
szép képeslapokat, illetve könyvjelzıket, amelyekre
legszebb betőivel írta rá, hogy : „Úgy szerette Isten a világot, hogy az İ egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen!” / Ján. 3,16/
KRISZTUST ÜNNEPELD!
A zárba illı kulcs (Evangéliumi Kiadó)
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Simon A. grafikája

„…Tanúim lesztek…” /Ap.Csel. 1,8/
Jézus szavai összefoglalják a keresztyén ember
küldetését a világban. Egész életünk tanúskodás, bizonyságtétel. Tanúskodás Jézusról, mint Isten Fiáról,
hogy İ a mi Megváltónk, Urunk és példaképünk gondolkodásunkban és tetteinkben. Tanúskodni minderrıl nem könnyő. Hiszen a világ más megváltókat keres
magának, más urai vannak és más példaképei. Ugyanakkor velünk született természetünk is inkább bízik
önmagában, mint Krisztusban, s az engedelmesség
helyett inkább uralkodni akar, gondolkodásunkban és
tetteinkben is gyakran követjük a világ példáját. Tanúskodásunk tehát mind kívülrıl /világ/, mind belülrıl /szívünk/ támadva van.

tesz krisztusi másságunk felvállalásában. Megváltó
Urunk jól tudta ezt, ezért megígérte és elküldte Szentlelkét az övéinek, aki képessé tesz bennünket minderre. Hála legyen Istennek az İ Lelkének ajándékáért,
aki által elhívott, meggyızött, újjászült bennünket és
mint az İ népét összekötött bennünket a gyülekezet
közösségében, hogy tanúskodhassunk Krisztusról otthonunkban, munkánkban, a világban, minden kapcsolatunkban.
Kívánom, hogy minden kedves Olvasónk tudjon a
Szenlélek erejével tanúskodni környezetében Megváltó
Urunkról!
Sípos Alpár Szabolcs

Ezért a tanúskodáshoz különös , isteni erıre van szükség, mely átformál bennünket, megerısít és bátorrá

Jób lelkigondozó barátai (Olvasandó: Jób. 42: 7-9)
Isten ilyen szavakkal dicsérte szolgáját Jóbot:” feddhetetlen, Istenfélı, bőngyőlölı”(1:8). Erre a Sátán így
válaszolt: „bocsásd csak rá kezed”, megátkoz Téged.
Ezután Isten a Sátán kezébe adta Jóbot, akit csapásokkal
sújtott: elvesztette vagyonát, gyermekeit és egészségét.
Összetört állapotában három barátja kereste fel. Figyeljük
ıket, hogyan álltak a szenvedı Jób mellé. Elıször vele
együtt bánkódtak. Együttérzésük jeleként zokogtak, ruhájukat megszaggatták és port hintettek a fejükre. Hét nap
és hét éjjel vele együtt ültek a földön, s közben „egyetlen
szót sem szóltak”, mert érezték, milyen nagy a fájdalma
szenvedı barátjuknak(2: 11-13). Dicsérendı ez a fajta „
lelkigondozás”, ahol nincs vagy kevés a beszéd, de érezhetı a szenvedıvel való közösségvállalás. A három barát
ezzel a magatartásukkal jól vizsgázott. Bárcsak így szólna hozzánk egykor Urunk az ítéletkor: „ Jöjjetek én
Atyámnak áldottai… mert beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám” (Mt. 25:36).
A barátok magatartása azonban a késıbbiekben megváltozott. Isten nevében így szóltak Jóbhoz: ok nélkül
nem büntet az Isten. Ha ilyen csapás ért, a bőn csak benned lehet. Kemény szavakkal támadták:”Bizonyára Istenrıl elfelejtkeztél. Ezért Isten a gonoszoknak nem ad
elımenetelt”(8:13-20) – mondták. Aztán így folytatták: „
Ha a hamisságot távol tartanád magadtól és nem lenne
benned gonoszság, akkor arcodat fölemelhetnéd szégyen
nélkül” (11-14). Meggyanúsították „istentelenséggel,
képmutatással, és gonoszsággal”(20:5 , 22:5) Kilátásba
helyezték azonban gyógyulását is, ha a gonoszságból
megtér a mindenhatóhoz. Isten büntetését igazságosnak
tartották, mert „ amit cselekszik az ember, úgy fizet neki
az Úr” (34:11). Elmarasztalták a beteg embert azért is,
mert nem akart bőnbánatot tartani bőnei miatt, sıt „vétkét

gonoszsággal tetézte”(34: 37 ). Szerintük azért nem felelt
Isten Jób panaszkodására, mert a „ gonoszokhoz nincs
szava az Úrnak”. Mindezt Isten nevében mondták. Mentsen meg Isten bennünket attól, hogy a szenvedı embernek még nagyobb szenvedést okozzunk Urunkra hivatkozással, amikor valakinek a betegágya mellé leülünk.
Jóbot próbára tette Isten, amikor átadta a Sátánnak, de
nem a bőneiért büntette ıt, ahogy barátai hitték.
A harmadik jelenetben megszólalt Isten is(42:7-9).
Kegyelmesen szólt Jóbhoz, aki a szenvedésben sem tagadta meg Istenhez való hőségét. Visszaadta neki egészségét, vagyonát, és gyermekekkel is megáldotta. Közben
elmarasztalta a három barátot, akik ellen felgerjedt haragja, mert „ nem szóltak Istenrıl igazán”. Itt azt várnánk,
hogy a három barát beismeri tévedését, bőnbánatot tart
és bocsánatot kér Jóbtól. De nem ez történt. Isten úgy
rendelkezett, hogy áldozat bemutatásával engeszteljék ki
Istent, közben Jób közbenjáró imádságot mondjon értük.
Mintha Krisztus szavát hallanánk, Aki a kereszten imádkozott azokért, akik İt csúfolták és kersztre szögezték:”
Atyám bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit
cselekszenek” (Luk.23:51). Az áldozat bemutatásával a
barátok elismerték tévedésüket. Azt, hogy Isten nevében
igaztalan szavakat mondtak Jóbnak. Hamisan
„lelkigondozták” a szenvedı barátot.
Az Úr adjon nekünk bölcsességet abban, hogy tudjuk, mikor kell hallgatnunk és mikor kell szólnunk? S
ha szólunk , kérjük Urunkat, hogy ı adjon nekünk
mondanivalót. Ha ez így történik, helyénvaló szavakat
tudunk szólni a szenvedı emberhez és jó eszközök tudunk lenni Isten kezében.
Szombathy Gyula
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BETLEHEMI CSILLAG
Vak a világ, ha „látója” is mind vak.
Gyógyító égi fénnyel
Ragyogj szemünkbe, betlehemi csillag!
A boldogsághoz széles utak hívnak,
Mégis eltévedünk.
Te vezess minket, betlehemi csillag!
Milliók halnak, szenvednek és sírnak,
Lehet-e még vigasz?
Mutasd meg, hol van, betlehemi csillag!
Iszonyú torka ránk ásít a sírnak:
Eddig… és nincs tovább?...
Mutass túl rajta, betlehemi csillag!

Megyek Betlehem felé
Megyek Betlehem felé,
az én Krisztusom elé,
lakóhelye messze van,
mégis megyek boldogan:
bárhol lakik elérem,
csillag az én vezérem.
Megyek Betlehem felé,
az én Krisztusom elé,
az ı házán nincs fedél,
átsüvít rajta a szél:
ám a szél sem bántja ıt,
csak ringatja a bölcsıt

Tegyék a fegyvert lábhoz, akik vívnak,
S a mosolygó Kisdedhez
Indítsd el ıket, betlehemi csillag!

Megyek Betlehem felé,
az én Krisztusom elé,
sok a bőnöm, bánatom,
de tudom, ha meglelem,
megújul az életem.

Áradj, béke: szent karácsonyi illat,
S legyen a Föld
Az ég legszebb éke: örömfényő csillag!
Bódás János

Megyek Betlehem felé,
az én Krisztusom elé,
hogyha házába fogad,
és ott szolgálatot ad,
tanítványa maradok,
hálát Neki így adok.

KARÁCSONYI ÉNEK
Szelíd szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekelnek
S üvöltenek vad emberek.
Boldog, víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol
És annyi viskó bús, sötét.
Jó pásztorok, és bölcs királyok:
Sok farkas és holló kóvályog
S nem látjuk azt a csillagot!
Békés, derős karácsonyi éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel
S mikor lesz béke és derő?
Juhász Gyula

Túrmezei Erzsébet

Áldott karácsonyi ünnepeket!
Lapzárta: február 20
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