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„EGY GYERMEK SZÜLETIK NEKÜNK…”
Ézsaiás próféta a nekünk és értünk születő Gyermekről négy
dolgot mond: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló
Atya, Békesség Fejedelme.
Napjainkban a születése előtti időszak sajnos ünnepnapi
bevásárló túrává silányult, és az ünnepelt helyett sokan már
csak az ünnepet ünneplik, vagy azt sem. Egyszerűen csak
az ünnep hozadékát tekintik fontosnak, de azt nem, akiért
egyáltalán ünnepünk lehet.
1./ Pedig aki a Csodálatos Tanácsossal él, naponta újra
és újra átéli a csodát, ahogyan a Csodálatos Tanácsos vezeti,
tanácsolja, ahogy ad neki, s ahogy időnként elvesz.
Jézus ugyanis Csodálatos Tervező és Csodálatos
Vezető. Az a héber szó, ami itt szerepel, ezt jelenti:
Csodálatos Tervező és Csodálatos Vezető. A benne
bízó emberek életét megtervezi, mondhatnánk
úgy is, hogy készít egy térképet, s aztán mutatja
az utat az életünk térképén, hogy célba érjünk.
Megtervezi, s aztán bevezet minket az örökkévalóságba. Terve tökéletes minden ember
életére nézve. A sok emberi kudarc és csőd
oka az, hogy az embert nem érdekli Isten
terve. Időnként érdekli, legtöbbször ha
nagy bajba jut.
Ez a világ olyan rettenetesen kínlódik
a tanácstalanságban. Olyan nagy szüksége van az embernek arra, hogy legyen,
aki jó tanácsokat, jó válaszokat ad.
A legnagyobb bajunk a tanácstalanság és
a tétovaság. Ha az ember magára marad,
és Isten nélkül hoz döntéseket, annak
mindig látszik a szomorú eredménye.
Mivel Isten ismeri az életünket, élethelyzetünket,
ezért Ő tud egyedül jó tervet készíteni mindnyájunknak,
s azt meg is mondja, ha mi erre kíváncsiak vagyunk, ha Őt
kérdezzük. „Bölccsé teszlek, és megtanítlak az útra, amelyen
járnod kell. Szemeimmel tanácsollak téged (Zsolt 32,8)”.
Kell nekünk az Ő tanácsa? Odafordulunk hozzá? Fontos, amit
Ő akar mondani Igéjében?
2./ Erős Isten. Az ember másik nagy baja a gyengeség.
Nem bírunk megállni a kísértésben. Legyőz minket egy-egy
bűn. Nem tudunk ellenállni. Gyenge a lelki immunrendszerünk. Könnyen legyűrnek bennünket bizonyos dolgok és
események.
Az Erős Isten, Jézus tud igazán erőt adni a megfáradtaknak,
a gyászolóknak, a betegeknek. De erőt ad letenni az alkoholos
poharat is. Erőt ad letenni a telefont. Erőt ad abbahagyni nem
Isten szerint való kapcsolatot. Erőt ad abbahagyni egy üzleti
tevékenységet, ami már rég csalások sorozata. Az Erős Isten
segít. Ad tanácsot, s aztán, amikor megmondta, hogy mi a jó
döntés, akkor ad ahhoz erőt, hogy azt végre tudjuk hajtani.

A TARTALOMBÓL:

AZ ELSŐ KARÁCSONYI PRÉDIKÁCIÓ .2. o
Aki az Erős
KARÁCSONY TÖRTÉNETE ..... 3. oldal
Istenhez fordul,
JÉZUS,
A JÓ BARÁT ................. 4. oldal
az fog kapni erőt.
AMI VOLT ................................ 5. oldal
Az dinamikus emberré válik Isten
AZ Ó-ÉS ÚJÉV HATÁRÁN ......... 6. oldal
segítségével.
ÜNNEPI ALKALMAINK .......... 7. oldal
Az itt szereplő
ÁLLANDÓ
ALKALMAINK ....... 8. oldal
héber szó pontosan ezt jelenti:
legerősebb katona. Vagyis ha Jézus a legerősebb katona a
világon, akkor vele senki sem bír. Még a halál sem tudja
legyőzni, mert a halálnál is erősebb az Erős Isten.
3./ Békesség Fejedelme. A legtöbben azt gondolják, hogy a béke azt jelenti, amikor nincs háború
nemzet és nemzet között; férj és feleség között;
gyerek és szülő között. De itt sokkal többről
beszél a Szentírás.
Ézsaiás szavai arról szólnak, hogy ez a
békességszerző Messiás ezt a békességet az ember szívében hit által csorbítatlanul, fogyatkozás nélkül, folyamatosan fenntartja.
Bármi történik a hívő ember körül, belül
a békesség megmarad, mert az a Békesség
Fejedelmétől való.
Ez nem valami beteges, közönyös állapotot jelent, hanem azt jelenti, hogy
az ember bízik az élő Istenben, s ezért
békessége van. Egyszerűen azért, mert
már kibékült Istennel, s megértette, hogy
Isten nem haragszik rá. Békességet ad.
Olyan békességet, amely minden értelmet felülhalad.
Mennyire hiánycikk ez a fajta békesség. Mennyi
mindent megadnának az emberek, ha lenne. Pedig
kínálja a Békesség Fejedelme.
4./ Örökkévaló Atya. Jézus mondja: „én és az Atya egy
vagyunk” (Jn 10,30). Időbeli korlátozás nélküli közösséget
jelent ez. Aki pedig egy lesz Jézussal, az Istenhez tartozik,
és ezt az örökkévaló összetartozást semmi nem választja el.
Elkezdődik idelent, és a halál sem szakítja meg.
Körülöttünk minden elfogy: az idő, a pénzünk, sokszor
elfogy a türelmünk, kiürül a hűtőszekrény is. Elfogy az életünk.
Mi az, ami örökké tart? Azt mondja Ézsaiás, hogy a Messiás
Örökkévaló Atya. Aki vele köti össze az életét, annak örök
élete van. Jelen időben. Itt, lent, most elkezdődött, s annak
nincsen vége. Az egyetlen, ami örök: az Istenhez tartozó élet.
„Ez a világ elmúlik, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad
örökké” (1Jn 2, 17).
Akarunk örökké élni? A Csodálatos Tanácsos megmondja,
hogyan lehetséges. Mi a mi válaszunk erre?
Sz-S.G.

A BÉKESSÉG FEJEDELME ADJON MINDNYÁJUNKNAK BÉKESSÉGGEL
ÉS SZERETETTEL TELJES KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
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KARÁCSONY ÜNNEPLÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Advent 2. vasárnapján az óvodás és az 1-2. osztályos hittanos gyermekeink, advent 3. vasárnapján pedig a 3-6. osztályos hittanosaink
gyújtották meg a gyertyákat az adventi koszorún, majd versekkel, énekekkel köszöntötték az értünk született Megváltót.

AZ ELSŐ KARÁCSONYI PRÉDIKÁCIÓ

„Az angyal ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus,
a Dávid városában” (Lk 2, 10-11)
Ha nem ismernénk Jézus születésének történetét,
különösnek tűnnének az első karácsonyi prédikáció
körülményei. Különös volt ugyanis, hogy nem a díszes
jeruzsálemi templomban, hanem éjjel, egy kültelki
legelőn hangzott el. A hallgatósága pedig nem a hivatalos egyház képviselői és nem a főváros előkelősége,
hanem egyszerű pásztorok voltak. És ilyen igénytelen,
szinte mostoha volt a menny Királya születésének
helye is. Palota helyett egy istálló, és ranghoz illő
bölcső helyett egy szalmával kibélelt jászol.
Ezen eltűnődve felmerül egy kérdés: Betlehem
mezeje, az egyszerű pásztornép és a szűkös jászol vajon
véletlen körülmények voltak, vagy Isten szándékos
terve? A válasz erre csak ez lehet: Isten üdvtervének
vonalvezetésében nincs véletlen. A menny és föld
Ura szándékosan mellőzte Jeruzsálem pompáját,
a hivatalos vallás keretét és a magas rangúak
közreműködését, hogy ily módon demonstrálja: Ő az
egész világ Üdvözítője!
Ezért hirdette az angyal az első karácsonyi
prédikációban: „hirdetek nektek nagy örömet, amely
az egész nép öröme lesz”.
Abban az időben ugyanis az öröm élvezete a
műveltek, a gazdagok és hatalmasok kiváltsága volt.
A gazdagok tivornyáztak, a szegények nyomorogtak.
A hatalmasok uralkodtak, a rabszolgák szenvedtek.
Ezt az égbekiáltóan igazságtalan ellentétet szelte ketté
a mennyei prédikátor szava az Istentől származó, általános és kivétel nélkül mindenkire kiterjedő örömről.
Van megalapozott és alaptalan öröm. Az alaptalan
öröm szappanbuborék, a megalapozott öröm kőszikla.
A Betlehem mezején hirdetett örömnek örök kősziklája
a Megváltó Jézus Krisztus.

„Üdvözítő született ma nektek” – hirdette az angyal
az ámuló pásztoroknak. Az „üdvözítő” szó az eredeti
nyelven rendkívül gazdag jelentéstartalommal bír,
azt is jelenti, hogy megmentő, megváltó, megvédő,
szabadító, segítő és megtartó.
Jézus e hétféle elnevezését az evangéliumok igazolják.
Mint Megmentő kimentette a hullámokba merülő
tanítványait. Mint Megváltó megváltotta Mária
Magdolnát hét gonosz démon szörnyű zsarnokságából.
Mint Megvédő védelmébe vette a pazarlással megvádolt bethániai Máriát. Mint Szabadító feloldotta a
gadarai ördöngös téboly-bilincseit. Mint Segítő segítséget nyújtott a Bethesda tavánál 38 éve sínylődő
beteg embernek. Mint Megtartó megtartotta a naini
özvegyasszony egyetlen fiát. Mint Üdvözítő üdvösségben részesítette a haldokló gonosztevőt a kereszten.
Ezek az evangéliumi példák azt bizonyítják, hogy
Krisztus Urunk földi élete lépte-nyomán mindenhol
öröm fakadt. Amerre járt, megszűnt a kín, elnémult
a jajszó, véget ért a bánat. A Betlehem mezején
bejelentett öröm valóban az egész nép öröme lett.
Ez isteni öröm kútforrása Betlehemben kezdett
csörgedezni és onnan tovább patakzott, majd hatalmas folyammá növekedett, melynek hullámverése az
emberiség történelmén végig hömpölygött. Így jutott
el hozzánk is, és ezért örülünk karácsonykor. Örülünk
annak, hogy Jézus Krisztusban testet öltött és földre
jött Mennyei Atyánknak irántunk való szeretete.
Ezt hirdeti a betlehemi jászol, a golgotai kereszt és a
feltámadt Krisztus üres sírja.
Töltse be mindnyájunk szívét ezen a karácsonyon
– és életünk minden napján – az örömteli hála az
értünk született Üdvözítőért!

A rómaiak nem tudták, hogy a föld ellipszis pályán
kering a Nap körül, ennek következtében a nappalok
hol hosszabbodnak, hol rövidülnek. Megfigyelték, hogy
a december 24-ei leghoszszabb éjszaka után újra a
nappal kezd hosszabbodni.
Mivel gondolkodásukat
áthatotta a mitikus szemlélet, a rómaiak ezt a
napot úgy tekintették,
mint a Sol Invictus, a
„Legyőzhetetlen Nap”
ünnepét. A Napot látszólag legyőzte a sötétség,
azonban hamarosan hoszszabbodni kezdenek a nappalok, újjászületik a Nap.
A Nap ünnepe igen népszerűvé vált a 4. századtól kezdve.
A keresztyénség, amikor kiszabadult a katakombák
rejtett világának illegialitásából, és hivatalos, szabad
vallássá vált, ünnepeket alkotott hitének liturgikus
megünneplésére.
A húsvét időpontjának rögzítésére támpontul szolgált
az evangélium azzal, hogy megjelölte Jézus halálának
időpontját. A húsvéthoz matematikai pontossággal
kapcsolódott a mennybemenetel és pünkösd. De nem
volt támpont arra nézve az evangéliumban, hogy az év
melyik szakában született Jézus.
A születési évre Lukács evangéliumának utalásaiból
lehetett következtetni, de a hónap és a nap ismeretlen
maradt. János evangéliumának kezdetén azt mondja
Jézusról: „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte
meg őt” (Jn 1, 9-10)
Máté Ézsaiás prófétát idézve mondja: „A nép, amely
a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és
akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak
világosság támadt” (Mt 4, 16). Tanítása során
pedig Jézus maga mondja: „Én vagyok a világ
világossága: aki engem követ, nem jár
sötétségben, hanem övé lesz az élet
világossága” (Jn 8, 12).
Az Ige igazságát felismerve kézenfekvő volt
a keresztyének számára Jézus születésének
ünnepét a „legyőzhetetlen nap” ünnepére
tenni. Úgy határoztak, hogy a Sol Invictus
ünnepét keresztyén tartalommal töltik meg. Legyen ez Jézus ünnepe,
az a nap, amikor a Világosság a
világba jött, amikor Világosság
támadt a sötétségben!

Így vált a rómaiak mitikus megsejtése valós igazsággá. Jézus az, aki legyőzte a sötétséget, és aki
örökké ragyogni fog. A világosság fogalma ott szerepel a Bibliában leírt nagy
világesemények között.
„Legyen világosság!” hangzott mindjárt a teremtés kezdetén, mert a világosság minden élet és
tevékenység feltétele.
Amikor elérkezett az
idők teljessége (Gal 4,4),
„az igazi világosság a
világba jött” (Jn 1,9),
hogy Isten valóra váltsa
ígéretét és akaratát. A magára maradt, sötétségben
tévelygő embernek világossága támadt. Fény gyújt a
bűn éjszakájában, és megvilágította azt az utat, amelyen
az ember újra visszatalálhat Istenhez. Az újjászületés,
az új élet is a világosság műve.
Ez a világosság tündököl majd az örökkévalóságban.
A mennyei Jeruzsálemről olvassuk: „napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki,
mert az Isten dicsősége világosítja meg, és lámpása
a Bárány, a népek az ő világosságában fognak járni”
(Jel 21, 23-24).
A karácsony, Jézus születésének napja a történelem során a meghitt, bensőséges családi együttlét,
a kölcsönös megajándékozás és így a szeretet ünnepe
lett. Ezért a leggyakrabban az ajándékozás ünnepének és a szeretet ünnepének nevezik karácsonyt.
Csakhogy nem azért a szeretet ünnepe, mert mi azon a
pár napon jobban szeretjük egymást, mint máskor, vagy
mert szeretetünk jeleként ajándékokat adunk egymásnak. Hanem azért, mert „úgy szerette Isten világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen”. Pál apostol hálaadással így ujjong fel, amikor felismeri ezt az érthetetlen szeretet, amellyel Isten szerette a világot:
„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” (2Kor 9, 15). Valóban kimondhatatlan
ajándék mindnyájunknak, hogy Szent Fiát adta
értünk a Mindenható Isten, mert Általa, az Ő
áldozatáért van bűneink bocsánata, Általa
van utunk a mennyek országába, vissza az
atyai házba, és egyedül Őérte van életünk,
sőt örök életünk és üdvösségünk. Így és
ilyen értelemben az ajándékozás ünnepe és a szeretet ünnepe a karácsony.
A mi ajándékaink és a mi szeretetünk
már csak halvány visszfényei Isten
szeretetének és kimondhatatlan
ajándékának.
Sz-S.G.
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Jézus, a jó barát
Az Úr Jézus tudvalevően gyakran beszélt példázatokban.
Egy megtért hívőt ez arra inspirált, hogy a megtérése történetét szintén egy példázattal ecsetelje. A következőképpen
mondta el:
Egy tágas, öreg ház tulajdonosa voltam, és abban az időben
egy nagyon kedves barátom is volt. Mivel a házam javarészben el volt hanyagolva, annak csak egyik szobájában laktam
és ebben láttam vendégül a barátomat, valahányszor meglátogatott. Amikor az otthonomban felkeresett, néhány bezárt
ajtó mellett elhaladva az egyetlen rendes szobába vezettem.
Hetenként egyszer volt a vendégem, és ilyenkor kedves
eszmecsere folyt köztünk, csak egy dologról nem esett soha
szó: a lakásom bezárt
részéről.
Idővel aztán restellni kezdtem, hogy
az otthonom bezárt
részét a barátom előtt
eltitkoltam, és ezért
néhányszor megkíséreltem az egyik,
majd a másik szobában rendet teremteni.
Nagy lendülettel fogtam hozzá, de nem értem vele célt. A porlepte szobákban
olyan nagy volt az összevisszaság, hogy nem bírtam vele.
Be kellett látnom, hogy a magam erejéből képtelen vagyok a
szobáim rendetlenségével megbirkózni és ezért újra bezártam őket.
A házamnak ez a titka nyomasztóan hatott a barátom és
köztem fennálló jó viszonyra. Úgy érezte, hogy nem vagyok
egészen őszinte vele szemben és hogy emiatt nem érdemlem meg a barátságát. Néhányszor már közel voltam ahhoz,
hogy otthonom szégyenletes állapotát bevalljam neki, de
a barátom fennkölt személye miatt vonakodtam ettől.
Egy nap azonban leküzdöttem minden gátlásomat és így
szóltam hozzá: „Nem vagyok az, akinek tartasz, nagyon rossz
házigazda vagyok, mert a házam egy szennyes tanya. Megpróbáltam kitakarítani, de sehogy sem sikerült”. A barátom
várakozásom ellenére nem szörnyülködött, hanem megértő
szeretettel így szólt: „Akarod, hogy segítségedre legyek?”
És ekkor közösen nekifogtunk, a bezárt ajtókat kinyitottuk
és egész otthonomat rendbe hoztuk.
Ez a példázat a saját életem története.
Minden vasárnap találkoztam Jézussal, a hű baráttal,
de hétköznap nem hívtam meg soha. Nem vezettem be a
jövedelmeim szobájába, mert a keresetem némely forrása nem volt egészen korrekt. Nem invitáltam be a kiadásaim szobájába, mert az evés-ivásra, élvezeti cikkekre és
divathóbortokra költött kiadásaim aligha nyerték volna el
tetszését. A szórakozásaim, olvasmányaim és kedvteléseim
szobájába sem vezettem be Jézust. Még egyéb szobák is
zárva maradtak előtte, vagyis számos más problémámba
sem engedtem neki betekintést. Csak vasárnapra hívtam
meg, a hétköznapjaimból teljesen kirekesztettem.

Egy napon nagytakarításra határoztam el magam, hogy
Jézust, a jó barátot az egész otthonomban méltóképpen fogadhassam. A jövedelmeim szobájával kezdtem, de azonnal
nehézségem támadt. Képtelen voltam bizonyos bevételekről
lemondani, hisz ezek képezték kényelmes életmódom alapját. Utána a kiadásaim szobájában próbáltam rendet tenni,
de ez sem sikerült. Egész lényem tiltakozott az ellen, hogy
bármiről is lemondjak, amit addig élveztem. Mind a két
szoba ajtaját becsaptam és újra lezártam.
Ezután a családi életem szobáját igyekeztem rendbe hozni.
Heteken át próbálkoztam mint jó családapa és házastárs a
feleségemhez kedves lenni, a gyermekeimmel foglalkozni és
mindenkivel szemben elnézést tanúsítani. Ez a törekvésem is
kudarcba fulladt. Nem bírtam az idegeimmel, a perpatvarok
újra fellobbantak. Elcsüggedt szívvel zártam be újra ezt a
szobát is.
Ezek után a lelkem ege mindjobban beborult. Próbálkoztam mindenbe beletörődni, de ettől nem lettem boldogabb.
Ellenkezőleg, a helyzetem annyira bántott, hogy szinte
búskomor lettem. Végül nem bírtam tovább a dolgot, és a
rendetlen házam kulcscsomóját egy hirtelen elhatározással
a drága barátom kezébe nyomtam: „Itt van, vedd magadhoz
és tekints be mindenhová! Ismerj meg egészen, és ha azután
megvetsz és elfordulsz tőlem, legalább az fog vigasztalni,
hogy őszinte lettem hozzád. Vizsgálj felül mindent, ne kímélj
semmiben, és ha ennek dacára nem vetsz meg, segíts rajtam!”
Ez az elhatározásom lett életem fordulópontja. Jézus, a jó
barát magához vette életem kulcsit, benyitott mindenhová, és
ettől kezdve jóra fordult minden. Először felülvizsgálta a bevételeimet és kiadásaimat, és éles határvonalat vont a becsületes és kétes dolgok közt. Egyszerre világos lett előttem,
hogy tisztességtelen eljárásból nem származhat áldás.
Az áldás kútforrása Isten. Miközben a drága barátom körültekintett, éreztem, hogy nem ítél el engem, hanem segíteni
akar rajtam, mert szeret. Úgy tűnt, mintha a jelenléte által
minden megváltozott volna. Amihez eddig görcsösen ragaszkodtam, egyszerre lényegtelen lett.
A családi életem körzetébe is belépett. Sok dolgot helytelenített, de minden komoly intelmén átcsendült a szeretete.
Rámutatott a mulasztások porrétegére, és figyelmeztetett a
szeretetlenség pókhálóira. A türelmetlenséget és az önzőséget
elvetette. A régi sérelmek szerteszét heverő limlomját pedig
erélyes kézzel kitakarította.
És ezzel a tisztogatással párhuzamban megjavult a családom légköre. Úgy tűnt, mintha mindenki megváltozott
volna, pedig a valójában én változtam meg. Ebből okulva
arra kértem, hogy ezután ne csupán vasárnapi látogatóm
legyen, hanem hétköznap is igazgassa minden ügyemet, uralja szívemet és irányítsa egész életemet. Arra kértem, hogy
otthonom kulcscsomóját tartsa magánál, hogy mindenhová
legyen betekintése, bejárása és beleszólása. És azóta boldog a
szívem, nyugodt a lelkem és kiegyensúlyozott az életem.
Idáig szól a hívő keresztyén példázata a megtéréséről. Áldásos
tapasztalata emlékeztet Krisztus Urunk szavaira: „Íme, az
ajtó előtt állok és zörgetek! Ha valaki meghallja
szómat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele
vacsorálok és ő énvelem” (Jel 3, 20) (Lant Emil nyomán)
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A m i vo lt. . .
Aggodalommal teli indultunk szeptember 18-án reggel
gyülekezeti kirándulásunkra, melynek egyetlen úticélja
Pozsony volt. Az aggodalmat az okozta, hogy ebben
a járványügyi előírásokkal teli időszakban vajon zökkenőmentesen átléphetjük-e mindnyájan a határt. De az Úr
megszégyenített minket aggodalmaskodásunk miatt. Ő,
aki azt mondta: „semmi felől ne aggódjatok” (Fil 4,6)
előttünk járt! Meg sem állították autóbuszunkat. És előttünk járt az Úr egész napon. Adott mellénk egy fantasztikus
idegenvezetőt, akinek segítségével bejártuk a Duna-menti
város történelmi belvárosát, és megismertük a magyar
történelem számtalan eseményét, melyek e helyen történtek. Képünk a pozsonyi várban készült.

Szeptember 26-tól nyolc vasárnapon keresztül orgona vesperás-sorozatot tartottunk. Ezek között különleges alkalom
volt az október 17-i, amikor a magyarbikali református gyülekezet ifjúsági zenekara játszott dicsőítő műveket. Október
31-én, a reformáció emléknapján gyülekezetünk énekkara
énekelt. Vezényelt és orgonán játszott Kántor Zsolt.

Felnőttek keresztelőjére, illetve konfirmációjára
került sor november 14-én. A képen balról jobbra:
Farkas István, Nagy Máté, Farkas Zoltán, Dörnyei
Mária, Dörnyei Nikoletta és Sarkadi Erika.
Isten áldása kísérje mindnyájuk életét!

Nemcsak lelkileg igyekszünk növekedni, gyarapodni, hanem gyülekezetünk épületeinek,
a templomnak és környezetének rendben tartására, fejlesztésére is gondot viselünk. Isten
kegyelméből új burkolatot kapott a templom körüli járda (Szöllösi Elek presbiter testvérünk
munkája), illetve 20 KW-os napelemek kerültek a parókia tetejére. Köszönetet mondunk
azoknak a testvéreinknek, akik adományaikkal támogatták e munkák megvalósulását!

6

Kőbányai Református Egyházi Élet

A Z Ó - É S Ú J É V H AT Á R Á N
Az évforduló közelsége gondolkodóba ejt minket. az előttünk lévő új esztendő útjára magunkkal vinni.
Az esztendők jönnek és múlnak, és ez arra emlékeztet, Véssük mélyen szívünkbe és őrizzük meg, mint nélkülözhetetlen útikelléket.
hogy életünk tartama véges.
Vegyük fontolóra a második Ige tanácsát is: „Ami
Egy gyakran használt hasonlat vándorúthoz vagy
modernebb kifejezéssel utazáshoz hasonlítja az életet. mögöttem van, azt elfelejtem”. E két tanács: felejteni
és nem felejteni nem képeznek ellentétet,
Aki sokat utazik, tudja, milyen fontos
mert kiegészítik egymást. Gondolaz útipoggyász, vagyis hogy mit
junk csak az említett útipoggyász
„Áldjad én lelkem az
viszünk magunkkal az útra és
példájára. A hasznos útikelmit nem. A felesleges holmi
Urat és el ne feledkezz semmi
lék megkönnyíti, a felesleges
akadályoz útközben, valamit
jótéteményéről” (Zsolt 103,2)
holmi megnehezíti az utazást.
pedig otthon felejteni kellemetEz lelki értelemben is igaz, e téren
lenséget okoz. Most, hogy életis teher a felesleges holmi.
utunk egy újabb szakasza áll
„Ami mögöttem van,
Miért olyan nehéz némely
előttünk, szintén felmerül a
azt elfelejtve, ami pedig előttem
menny felé utazónak a terhe,
kérdés: mit vigyünk magunkvan, annak nekifeszülve futok
és miért roskadozik útközben?
kal az új évbe és mit hagyjunk
egyenest a cél felé” (Fil 3, 14)
Azért, mert poggyászában sok
hátra? Erre nézve két fontos
a felesleges és haszontalan holmi.
tanáccsal lát el minket Isten Igéje.
Más szóval: miért olyan siralmas
Az első tanács így szól: „Áldjad
némely hívő lelkiállapota? Sok esetben azért,
én lelkem az Urat és el ne feledkezz semmi
jótéteményéről”. Ennek értelmében vigyük magunkkal mert nem tud felejteni.
„Ami mögöttem van, azt elfelejtem” – írja Pál apostol.
az új évbe, más szóval: tartsuk emlékezetünkben mindazt a jót, amit Isten velünk tett, illetve amitől megóvott Mi volt mögötte, amikor e szavakat a római börtönben
az elmúlt évben. Ne feledkezzünk meg kegyelméről, papírra vetette? Missziói útjai során sokszor üldözték,
mely ismét egy esztendőn át megtartott minket. háromszor bebörtönözték, ötször megkorbácsolták,
A Covid-járvány következtében az elmúlt két évben egyszer megkövezték. Ez volt mögötte. De fájdalmas
világszerte több, mint 5 millió embertársunk hunyt el. élményeiből nem font magának mártírkoszorút,
Magyarországon a fertőzéses esetek száma 1 200 000, hanem elfelejtette. És mit tapasztalt Pál apostol
a halálesetek száma közel 37 000. És akkor még nem azokban a gyülekezetekben, akikért annyit fáradozott,
említettük, hogy a balesetek és mindenféle betegségek szenvedett és imádkozott? Jeruzsálemben gyanakodva
következtében hányan vesztették életüket! Mi meg- fogadták, Korinthusban lekicsinyelték, Galáciában megrágalmazták, egyik levelében meg egyenesen igazolnia
maradtunk és tovább élünk.
Ne feledkezzünk meg a mindennapi kenyér áldásáról. kell apostolságát (2Kor 11,12). És mit mond ő mindAz emberiség egy tizede éhezik, és minden ötödik erről? Elfelejtem! Pál apostol magatartása, úgy hiszem,
ember nem jut annyi ételhez, hogy minden nap ren- megérteti velünk a megbocsátó felejtés fontosságát.
Tartsunk hát az új év határánál alapos poggyászdesen jóllakjon. Nekünk megvolt a kielégítő betevő
vizsgálatot! Ne cipeljük magunkkal az elmúlt esztendő
falatunk minden nap.
Ne feledkezzünk meg az elmúlt évben tapasztalt lelki minden keserűségét és haragját! Ha valaki megbántott
áldásról sem. „Nemcsak kenyérrel él az ember” – tanítja vagy megsértett – felejtsük el! Ha rágalmaztak vagy
a Szentírás. A mi Urunk bőven adta az élet kenyerét félreértettek – felejtsük el! Isten minden bűnünket
is. A Szentírásban, az igehirdetés által a lelki táplálék a tenger mélyébe veti (Mik 7, 19). Vessük mi is oda
minden rajtunk esett sérelmet, csalódást, fájdalmat!
asztala bőven meg volt terítve.
Ne feledkezzünk meg Isten bűnbocsátó kegyelméről A haragtartó felróvás megkeserít, a megbocsátó
sem. Főleg erről ne feledkezzünk meg, mert ez igen nagy felejtés boldogít.
Az ó- és újév határánál vessünk egy pillantást a
hálátlanság lenne! Az elmúlt év mennyi mulasztása
és vétke terhelné lelkünket, ha az irgalmasság Istene múltra a zsoltáros szavaival: „Áldjad én lelkem az
nem bocsátotta volna meg azokat. De Jézus érdeméért, Urat és el ne feledkezz semmi jótéteményéről”. Utána
ha igaz bűnbánatot tartunk, e tehertől mentesen pedig szegezzük tekintetünket elszántan előre és
mondjuk Pál apostol szavaival: „Ami mögöttem van,
léphetjük át az évforduló küszöbét.
Ne felejtsük el tehát az elnyert kegyelem, a tapasz- azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekiSz-S.G.
talt gondviselés és az elvett áldások drága emlékét feszülve futok egyenest a cél felé”.
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Ü N N E PI AL K ALMAINK
„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel!
(Zsolt 100, 4)
• december 19-én (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten
a konfirmandus ifjak karácsonyi műsorát hallgathatjuk meg.
• december 24-én (szenteste) 17 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet.
Orgonán játszik: Kántor Zsolt, trombitán: Csizmadia Sándor
• december 25-én és 26-án (karácsony mindkét napján) fél 9, 10 és 17 órai
kezdettel tartunk karácsonyi istentiszteleteket.
Az Úr szent asztalát I. nap fél 9-kor és 10 órakor, II. nap 10 órakor terítjük meg.
• december 31-én (pénteken) 17 órakor óévi istentiszteleten adunk hálát Istennek
megtartó kegyelméért.
• január 1-én (szombaton) 10 órakor újévi istentiszteleten kérjük Urunk áldását,
segítségét a 2022. évre.

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A KEDVES TESTVÉREKET ÜNNEPI ALKALMAINKRA!
Istentiszteleteinket a hatályban lévő kormányzati és biztonsági előírások betartásával
tartjuk. A templomban a szájmaszk használata kötelező. Ajánlatos a bejáratnál elhelyezett
kézfertőtlenítő használata. Az istentiszteletek között az ajtókat kinyitjuk és átszellőztetjük
a templomot. A gyülekezet fiatalabb tagjait arra kérjük, hogy a karzatokat is szíveskedjenek
igénybe venni, hogy szellősebben üljünk a templompadokban. Az úrvacsora borát
mindenki külön kis kehelyből veheti magához. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért,
a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért!

Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói
járulék (ajánlott) összege 2021. évben 10.000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk, hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek megterhelő,
fizethet kevesebbet, vagy akár több részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat többet is. Talán
nem mindenki tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti, hogy nem kapunk állami támogatást,minden
kiadásunkat a gyülekezeti tagok (persely)adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni.
Az a felnőtt református egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban, akár postai
úton (sárga csekken) befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe, azaz szavazati joga van az Egyházközségi
Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi azt a szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi
teherhordozásából. Kérjük, hogy aki csekken vagy banki átutalással több személynek is befizeti az egyházfenntartói
járulékot, szíveskedjen a családtagok neveit is feltűntetni, hogy később ne legyen ebből félreértés. Köszönjük!
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„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
t

vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t

vasárnap 17 órakor esti istentisztelet

t

vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t

kedden 17 órakor bibliaóra a Kisteremben

t

csütörtökön 17 órakor imaóra a Kisteremben

t

minden hónap első csütörtökén 18 órakor presbiterek órája

t

minden hónap utolsó vasárnapján 10 órakor úrvacsoraosztás

t

konfirmációi előkészítő: szombaton 14 órától a Kisteremben

t

ifjúsági óra: szombaton 15 órától a Názáretben

t

énekkari próba minden vasárnap a délelőtti istentisztelet után

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.
Telefon: 261-2205
Fogadási idő: hétköznapokon 9 – 13 óra között
weblapunk: www.refkobanya.hu
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