
ffi

(B e e§§e
f

A lVagylétai Reíornttirtt s Egyházközség Időszaki Hírlevele
XIV éufolyam 2021. Karácsony
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ÁIdott, b ékés Karócs onyt,

és örömtelí új esztendőt kívánunk
minden kedv e s olv as ónknak!
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A napkeleti bölcsek törté-

netét mindannyian ismerjük.

Egy új csillag feltűnése arról
győzte meg őket, hogy egy

új, minden eddiginél hatal-

masabb király született meg.

A csillag útnak indította őket.

Hossá, fáradtságos utat meg-

téve jutnak el Jeruzsálembe,
majd pedig Betlehembe.

A betlehemi csillagnak,
ennek a rendkívüli égi tüne-

ménynek, hivatása volt. Elő-

ször is figye,1met keltett. A napkeleti bölcseket kiragadta mindennapi életüknek egyhangú körforgásából

Megkapta a lelkiiket csodálatos vonzóerővel. Másra már szinte nem is tudtak gondolni, mint a csillagra

és arra,hogy mit jelent ez, kinek a ragyogó égi jeIe ez? És lelkük felébredt érdeklődése nem is bizonyult

múló hangulatnak. Nem nyrgosznak addig, míg ltána nem járnak azoknak a kérdéseknek, amelyeket

keltett lelktikben a betlehemi csillag

A betlehemi csillag utat is mutatott számukra. A kereső lelkeket nem hagy'ta magukra kérdéseikkel,

ElőszörmegmutattanekiknagyvonalakbanazirÍn5,t,,ameffemenniökke1l.Kanaánfelé,azígéretésaz
ígéretek foldje felé, azlsten választott népe felé! Azután, mikor már-már Így Iátszlk, hogy roSSZ nyomon

jámak, híába fáradoznak, _ az iljramegleteno csillag vezeti őket egész eí ama helyig, ahol a Gyermek

volt

Végül a betlehemi csillag örömet is ébresztett a szívükben. Mikor meglátták a csillagot, igen nagY

örömmel örvendezénet<... péledve volt a hosszú út minden vesződsége, a jeruzsáIemt zavar, Heródes

kétszínű magaviselete; minden, minden elhomályosult a nagy ÖrÖm mellett, hogY: itt a csillag' célhoz

vezetett, megtaláltuk a keresett Királyt!

Gyulladjon ki ebben az ádventben újra a betlehemi csillag! Ébresszen érdeklődést a szívÜnkben Isten

ígéretei és ajándékai, a lélek szükségei, a váltság és kegyelem iránt|. Az élet gondjaiba és kÜzdelmeibe

belefásult szíveket r.uplu.*"g ellenálhatatlan vonzóerővel, nyugtalanítsa a betlehemi csillagnak sze-

münkbe ragyogó fénye! Es mutasson utat a betlehemi csillag ma is sokaknak! Hiszen az emberek nem

ismerik a helyes trányt.Nem tudják, merre van aszabadulái. a béke, a boldogság. Vezesse Őket a bet-

lehemi csillag az ígéretföidje felé, Isten népe felé, Krisztus felé. Ne csak felé, hanem egészen Hozzá. a

Jűairt v.íort Áttor bizónyosan hivatásának harmadik részétis betölti majd a betlehemi csillag, Meft

mikor valaki krisztusho z taIáI, akkor nemcsak a mennyben van nagy Öröm az Isten angyalainak színe

előtt (Luk 15:10), hanem ahazataláItlélek is betelik csodálatos örömmel, kimondhatatlan békességgel,

Adjon Isten ilyen örömteli karácsonyt mindannytunknak!"

Hadházi Tamás, esperes- lelkipúsztor



W{rles Testvérefl

Észre sem vettük a napok, a hónapok múlását és már újra december1 írunk. Advent heteiben járunk, itt
a Karácsony, a szeretet ünnepe, Jézus születés napja.F,zzel ismét magunk hagyunk egy évet.

Egy pár gondolattal tekintsünk vissza az elműlt évben történt eseményekre, melyek Egyházközségünk
életét kisérlék.

Sajnos ebben az évben sem volt nehézség mentes a gyülekezet élete, a koronavírus jelenléte végig
kísérte napjainkat.

Ezévt felújítási terveinket is, sikerült megvalósítani, így a mér rogyadoző félben lévő, Gyár utcai
éPületeket lebontani, és a helyét új kerítéssel pótolni. A régi garázs helyére a kömyezetbe illő űj garázst
tudtunk építettni.

Hálával tartozunk Isten-
nek, hogy az Idősek Ottho-
nát elkerülte a pandémia, igy
nyugodt évet zárhatott az in-
tézmény is. köszönjiik a dol-
gozők áIdozatos munkáját,
Isten áldása legyen velük!

Ha visszatekintünk, a sok
gond ellenére is megoldód-
tak a ránk háruló feladatok.
A hitoktatás, az énekkar szol-
gáIata, a klubfoglalkozások
Tiszteletes asszony munkája
nyomán minden szépen mű-
ködik. Isten kegyelméből, a
már megszokott Berekfiirdői
Gyülekezeti hétre, és a presbi-
teri kirándulásra is sor kerülhetett.

Szeretném megkÖszönni a gyülekezettagtrainakEgyházközségünk támogatását, a presbitériumi testü-
let odaadó munkáját.

VégezetÜl kívánok a magam, családom és a Presbitérium nevében is Istentől megáldott békés
karácsonyt és boldog új évet!

Papp Sdndor, főgondnok

A sok nehézség ellenére nagy megtiszteltetés érte gyülekezetünket, hiszen lelkészünk HadháziTamás
,,tiszteletes Űr" 2021. január 1-óta esperesi tisztségében hirdeti nekünk Isten igéjét, Az esperes úr a gyüle-
kezés tilalma alatt is erősítette bennünk a hitet, és az intenret segítségével juttatta elhozzánktsten igéjét.

A zárlat feloldásával az egyházi élet is újra indult. Végre lehetett templomi istentiszteleteket tartani,
megtöfiénhetett a fiatalok konfirmációja, lehetőség volt úrvacsora vételre is.
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Ismét elmúlt egy esztend ő és az adventi időszak vóge felé a legszebb ünnePünk á11 a kaPu elŐtt. Ad-

vent hatmadik vasárnapját követően, a készülődés, a várakozás felfokozott, reménYteli és boldogságos

perceiben köszöntöm Ó"ot"t. Fogadják gondolataimat együtt ünnepelve, hisz kÖzeleg az év talán leg-

szebb napja, a születés misztériumának ideje, a Karácsony.

Karácsonyról alexikon csakennyitír: ,,keresztényünnep Jézus születésére" .AzonbanmindannYiunknak

többet jelent. Hangulatáv aI, varázsával, titokzatosságával a megnyugvást és a békét hordozza magában.

Különós jelentősége van a fénynek és a felcsendülő dallamoknak, amelyek sajátosan szelÍd érzéseket

keltenek bennünk.

Nagy szükségünk van ezekre az érzésel<re, hiszen gyötrelmes két év á11 mögÖttÜnk. Az emberiségre

telepeáett kór megtörte hosszú időn át a mindennapjaink megszokott menetét. Ebben az időszakban

egyiajta sajátos ,,Adventekké" vá|tak a mindennapjaink. Készültlink a városi rendezvénYeinkre, mint

-i"aig, azián végul sok mindenről lemondtunk. Készültünk a rendezvényekre korlátozásokkal is, melY

eleve csonka lett és nem mindig kaptunk olyan fellépőt, mirrt amilyet szerettünk voina. Családokban is

volt hiábavaló készülődés. Ezek során gyötrelmes volt látni. lrogy az életüket kezdő fiatalok csak máso'

dik vagy harrnadik alkalommal tudtak egybekelni szerető családjuk körében.



Sokan készültek arra is, hogy a gyógykezelésre lefoglalt időpontban meg fog szűnni a testi fájdalom
tülrete, ami sok esetben szintén elmaradt.

Sokszor készültünk arra, hogy a megferlőződőtt, vagy más betegségben szenvedő rövidesen hazake-
rül a kórházból, de a sors egyre másra ifta át a várakozásunkat. Sok mindenkitől kellett sajnos végleg
elköszönnünk,

Aztánjöttek időről időre feloldások, ahol végre ta],álkozhatfunk emberlársainkkal és volt alkalom
néhány jó hangulatú percre, mosolyra és őszinte kézfogásra. Volt Szüreti napunk jó hangulatban, vissza-
térlek az egyházi közösségek rendezvényei, és eredményeink is vannak, hiszen mindezek során esperese
lett a Nagylétai Reformátusságnak. Iőrészt elvégeztük aváIlalt feladatainkat és feldíszítetttk a várost is
Advent első vasárnapjára. Ezen az Adventen azzal a gondolattal várjuk a Megváltó születését, hogy ne
kelljen már senkit elvesztenünk és végre ez a gol7osz folyamat megálljon és a város élete újra visszatér-
hessen a rendes kerékvágásba.

Többek között ezért is hiszem, hogy a Karácsony üzenete az egymás megbecsülése, tisztelete és sze-
retete egyre fontosabb kell, hogy legyen mindenki szá,nára.

Ezzela hittel és töretlen reménnyel kívánok Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet a Nagy-
létai Református Egyházközség minden tagának és Létavértes minden polgárának, Remenyik Sándor,,
Csendes csodák" című versének néhány sorával:

,oNe várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,

Szitálő, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök."

Menyhárt Károly presbiter, polgdrmester
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202L-es érle ós eseménlei

Az Otthonban történt:

202l-bet sem volt könnyű dolgunk, de mégis biztatőan kezdődött az év, hiszen itt az otthonban nagyon hamar

megkaphattuk a koronavírus elleni védőoltást. A dolgozók is és a lakók is szinte teljes létszámban váIIaIták az

oltást, igy urév további részében kicsit fellélegezhettünk annak ellenére, hogy a tavasz és az Ősz is megPróbálta-

tásokkal teli volt az egész világ számára.

Azintézmény is nyitottabb lett, miután egyre többen lettek al^nzzátartozőkközi|is védettek, anYér Pedig látoga-

tás szempontjából zökkenőmentesen za1!ott. Ósszel ismét szigorodtak a szabályok, de a tátogató helYiség bizton-

ságos taiálkozásraad lehetőségeto azoknak is, akik nem rendelkeznek védettséggel.

Az év ezért most sem bővelkedett eseményekben sajnos, de igyekeztiink a lehetőségekhez mérten kis változtatá-

sokkal, de megszervezni a korábbi rendezvényeinket:

} szeptemberben vendég énekesnőnk volt, készülve az idősek hónapjára

} Szeptember 30-án Idősek napját tartottunk a szokásos módon intézményi nyugdíjasaink részvételével. Az el-

múlt 10 évet fotók segítségével idéztük fel
} A hétköznapokat, alkalmanként tánccal és énekléssel tesszük változatosabbá

} a Karácsonyi ebéd várhatóan december Zl-én7esz megtartva, az intézményi karácsonYfa díszítésével egYszer-

re, de a járványügyi helyzet miatt szúk körben.

A Klubosok élete:
} Júliusban ismét 5 napot töltöttek Berekfürdőn klubosaink

} Idősek napját biztonsági okokból október elején tarlottuk a kokadi Betekincs Etteremben, élŐzenével és felfris-

sítetttik az e|műIt éveket fotók megtekintésével

} A járványü gyihelyzetmiatt továbbra is lehetőséget biztosítunk a klubosok számára egyéb segítségek igénybe-

vételere p1.: bevásárlás, gyógyszerkiváltás. Aki szeretne é|ni ezzel a lehetőséggel jelezze a 376-059-es telefon-

számon!

Házi segítségnyújtás:

Ebben az évbenis biztosítottuk a gondozók számixaa megfelelő védőeszközöket, betarlottuk a kormánY á|tal java-

solt előírásokat, ami alkalmanként a munka átszewezésével járt, köszönjük a megértés és a türelmet mindenki

részéről! F orduli anak hozzánk továbbra is bizalommal !

Támogató szolgálat:

Ebben az évben a szá|Iitásiszolgáltatás és a személyi segítés is a szokásos módon műkÖdtek a biztonsági előírások

betartásával ugyanúgy, mint a házi segítségnyújtás.

Továbbra is hívható ezeí; a telefonszámon: 06-30/834-0500

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat korszerűsítjÜk, melYnek keretében es4kÖxcsere fog
történni 2 022. j anudrban!
Az új eszkör: -vÍzÁu,Ó illetve ürBSÁrrÓ
- Nem csak a lakásban használható, MAGÁVAL VIHETI gÁRHOvÁ



' ELESES JELZŐ van benne, ha Ön elesik a készülék érzékeli,majd a központból felhívják és segítséget küldenek, HELYMEGHATÁROZÓ van benne, a segítséget oda küldi, anoi Ön éppen van
AmennYiben az tlj készÜlékkel, Vagy a cserével kapcsolatosan kérdése van, kérem hívja az alábbi telefonszámot:
376-059

Dolgozók élete:

} Július elején ünnepeltük az intézmény
átadásának 10. évfordutóját egy finom
vacsora és egy kisjutalom kíséretében
} Dolgozói Kirándulást szerveztünk Szil-
vásváradra július 24-én, nagyon jó volt
végre újra útra kelni

gozáson voltunk
} A karácsonyi dolgozói rendezvényün-
ket a kokadi Betekincs Etteremben íervez-
zük megtartani

F'ejlesztések:

} Huszti Imrének és feleségének Jul-
csinak köszönhetően rendelkezünk egy
betegemelővel, ami a fekvő lakóink gon-
dozását segíti. Hálás szíwel köszönjtik
adományukat!
} Ebben az évben jőlműködött a|átogatő helyiség, amikor más módon nem találko zhattaka lakóink hozzátarto_
zőil<kal, NagYon fontosak ezekatalálkozások, bízunk benne, hogy rövidesen már nem lesz sztikség erre a kuckóra!} Ebben az évben is vásároltunk speciális elektromos agyauai, esmás gyógyászati segédeszközöket
} Az ebédszáIlitő autó cseréje is megtörlént 

"} 8 fonek sikerÜlt teljesen kicserélni a szekrénye it, az ablakok cseréje is 5 további helyiségben folytatódott} a társalgónk kanapéit és a foteleket áthűzattuk, ezzelfrissítve a helyiséget
} Vásároltunk hűtőt, mosógéPeto szárítőgépet stb. melyek a működéshez elengedhetetlenül sztikségesek voltak

Szeretném megköszönni az
intézményben dolgozók áldo-
zatos munkáját, kitartását és
felelősségtelj es viselkedését, és
külön köszönet illeti az ellátot-
taink és hozzátartozőik türel-
mét és hozzáállását a megválto-
zott helyzethez minden ellátási
területen !

Áldott, Békés Karácsonyi ün-
nepeket és Bo|dog Új Eszten-
dőt kívánok az egybázközség
minden kedves tagjának!

Katonáné Becsi Beóta,
Intézményvezető

]]:i
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Hogyun készültünk régen az ünnepre?

Felnőttek és gyermekek nagy várakozással élttik meg a karácsony közeledtét. Havas ÜnnePekre emlék-

szem vissza. Hódunna takartabe a földet, afaágakat, a bokrokat fehér hócsipke díszítette.

Eltűntek a gyalogutak, dűlőutak is a határban. Ha iskolába vagy templomba mentÜnk egYmás láb-

nyomaiba lepttint. Nem láttuk az utat, csak egy-egy fasor vagy néhány bokor sejtette, hogy jó tránlba

megyünk. a ,

Minden vasámap délután gyermek-istentiszteletre jártunk aNagyléta-Ligeti Imaházba. Tar JÓzsefné, a

drágaMargit néni tanított bennünket. Sokat olvasott fel a Bibliából. Megismertti.k 1mi 
megv..altő Jéza-

sunkat. Szép gyermekénekeket énekeltünk. Megtanultunk egyenként hangosan imádkozni. UnnePekre

verses-zenés szerepre tanított. Dicsőség legyen érte ami Szerető Istenünknek, hogY Ő szolgáIhatott ne-

künk.
Karácsony első napján délelőtt a felnőtt istentiszteleten bemutattuk a tanult kis műsorunkat. A gYÜle-

kezet megajándékozoit bennünket egy kis papirzacskóba csomagolt ajándékkal. Volt benne néhánY szem

Konzum szaloncukor,2 db karamella, rrot-,a"v db háztartási keksz. Mindezt nagy Szefetettel fogadtuk.

Ekkor a nagybátyám, Sós Sándor szoiigá]rta az imahttzban. A lelkész NagylétárÓl csak minden hónaP utol-

só vasámap délutánján jött istentiszte7etettartani. Lovas fogattal hoztékki, és vittél< vissza,

Karácsony délután aranymondás verseny volt. Ugyanis minden vasárnap kaptunk egY bibliai igét, amit

meg kellettianulni. A győztes jutalma egy szépbibliai könyvjelző volt. Néhány megsárgult, máfiÓS tollal

írt Ige még mindig a birtokomban rrurr. Áldiu meg azlstenünk azt a drágakezet, amelybŐl én olY sokat

tanultam.
A szorgos egészévi munka után jöttek a hosszú téli esték. A felnőttek a szomszédokhoz tanYázni jártak

esténként. Készültek a karácsonyra. Szorgos kezek munkálkodtak. Az asszonYok fontak, szőttek, a fér-

fiak sepnít kötöttek, kosarat, üveget fontal, közben beszélgettek. EzekbŐl atárgYahbŐI aztán karácsonYi

ajándékok lettek.
Mi gyerekek színes papírból láncot, kukoricacsuhélyból angyalkát készítettÜnk, diót vontunk be ezÜst-

papíral. Ezekkel díszítettük a fenyőfát.

Sok-sok éven át a testvéreim az édesapámtól betlehemes játékot tanultak. Ezt gYakorolgatták, készÜlt a

karlon dobozból a betlehem , jászol. Gyolcsból az angyaIok ruhája, szárnya,



Összeszedték a család-
ból a pásztoroknak a bun-
dát, kucsmát. készültek a
csörgősbotok. A pásztorjá-
tékot édesapám is játszotta
fiatal korában. Tőle tudom
én is.

Ünnep szombatján reggel
elindultak a betlehemmel,
lrogy elvigyék a karácsony
üzenetét a családokhoz,
Mindenütt szívesen fogad-
ták őket, kedves megvendé-
gelésben részesü ltel<.

A Szent Estén egyiitt volt
a tíz tagű családunk. Kör-
beültíik az ünnepi asztalt,
Edesanyám felolvasta a Bib
maj d közösen imádkoztunk.

liából az Úrjézus születésének történetét. Karácsonyi énekeket énekeltünk,

Már hallottuF, hogy ugatnak a kutyák. Jelezték,hogy vendégek jönnek , azaz akántálők,Néhány rokon,
ismerős ferfl, Így köszöntek be:

,,-Aggyon Isten jó estét!
Megszülete tt az Úr Jézus !
szabad az Istent dicsérni?
-Szabad - mondtuk bentről."

ÉdesaPám kiment csatlakozotthozzájuk. Együtt énekeltek az ablak alatt.Ezekaz énekek hangzottak el:
,,M enyből az angy aI",,,Az I stennek szent angy ala.. . ", több vers szakkal.

A kántálók kieresztették erős, ferfia hangjukat. Szállt az Istent és azúr Jézust dicsőítő ének a karácso_
nYi éjszakában, talán az angyalok is velük énekeltek, azéthallottuk olyan szépnek és fcledhetetlennek.

F,zek az én ajándékaim, amit kaptam: a szerető, összetartó család, a közös készülődés örömei, az egy-
nlásra Íigyelés, a vasárnap délutáni gyermek-istentiszteletek, a Biblia olvasása.

TÖbbszÖr is mesélek családomnak, unokáimnak, dédunokáimnak arégt, szeretett karácsonyokról. Kér_
dezem magamtÓl, hogy megtettem-e mindent eddigi életemben, hogy ők is ezeket tartsák értéknek. Hi_
szem és tudom, hogy arnit nem tudok befejezni, Isten megteszi helyettem.

,,Köszönöm Úr Jézus, hogy eljöttél,
és az első karócsonykor ember lettél azérí,
hogy mi emberként Isten gyermekei lehessünk!"

Áldott, békés, szeretetteljes ünnepet kívánok mindenkinek!

Serdült Imréné, Major Erzsébet nyugdíjas tanítónő



A{apitváryi 6esxómo{ó

Az Alapítvány a Nagylétai Református EgyházközségértKuratóriuma nevében tisztelettel és szeretet-

tel köszöntöm a Nagylétai Református Gyülekezetet, mint azAlapítvány aiapítóit,

A Kuratórium elnökét jogszabály kötelezi, hogy évente tájékoztasa az AlaPitőt a végzett munkáról, a

bevételekről és azok felhasználásáról.
A Covid 19 járvány miatt hozottintézkedések nem tették lehetővé, hogy a Kuratórium 2019, és 2020,

évben tájékoztass a a'z A|apitő Gyülekezetet, hiszen elmaradt a szokásos januári, év eleji Újévi vacsora is,

A rurátórium tájékoztatolat az1gyházközség ,,Békesség" című kiadványáb an teszi most kÖzzé.

Az Alapitvány bevételei a felajánlott személyi jövedelemadó IoÁ-ábóI, pá|yázaton nYert támogatásbÓl

és adományokból származik. Mindez a következőképpen alakult:

Ev Szjal "Á Pályázati forrás Adományok összesen

2019 200.000 140.000 617.875

2020 393,I84 200.000 50.000 643.I84

202I 361.150 300.000 240.000 901.1 50

Köztudott, hogy a Gyülekezet tagjainak jórésze nyugdíjas, ezét adőfizetési kÖtelezettsége sem kelet-

kezik, emiatt ai Alapítvány javára nem rendelkezhetnek. Ellenben a családtagok, rokonok, ismerősÖk

Alapítvány javáratoitenő rendelkezésüknek is köszönhető a fenti táblázatban feltÜntetett Pénzeszkőz.

köszönet illeti a rendelkezőket és a közreműködő egyháztagjainkat!

A Kuratórium évek óta a Miniszterelnöksé g áItal kiirt páIyázaton részt vesz és nyerles PáIYáző annak

ellenére, hogy a pályázatok35-40% csupán a nyertes pályázaL

Nem hagyható figyelmen kívül az adományokból befolyt támogatás sem, Isten áldást kívánjuk azokra,

akIk az Sfa 1%_va1, és adományokkal támogatták az Alapitvány bevételeit.

H a dh ázi Tam tís, l elkip ás zto r
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p énzeszkőzök fe lhaszn álása

Az AlaPitvánY jegyzett tőkéje 1,5 millió forint, arta vigyázunk, hogy ez a pénzeszkoz állandóan ren_
delkezésre álljon. A Kuratórium ülésein minden alkalommal meghívotként részt vesz papp Sándor fő_
gondnok Úr is tanácskozási és javaslattételi joggal, továbbá esperes úr is tagja a Kuratóriumnak, így a
rendelkezé sre ál ló pénze szkö z felhasználása közö s dönté s eredménye.

HagYománYt teremtettink azzal, hogy minden évben a konfitmandusoknak sikeres vizsgájuk és foga_
dalomtételük alkalmából 1-1 Bibliát adunk ajándékba.

AnYagilag támogattuk a berekflirdői gyülekezeti hét megrendezését, lebonyolítását,

különféle technikai eszközöket vásároltunk:
- vezeték nélküli porszívót a templomba,
- az iskolai digitális táblákhoz kapcsolható laptopot a hitoktatás segítéséhez,
- felúj ítottuk temp lomunk hango sító b erende zés eit, mikro fonj ait.
- a parókia udvarán azűj garázs építéséhez járultunk hozzá
- okos tv-t és más irodai eszközöket vásároltunk a gyülekezeti munka segítéséhez.

Tisztelt Gyülekezet, kedves Olvasó !

Mint a fentitáblázat mutatja az Alapítvány éves bevétele azE gyházközség bevételének töredéke, azon_
ban ezért a bevételért fizikai munkát nem kellett végezni, a szellemi munká pedig ellenérték nélkül ren_
delkezésre állt.

A Kuratórium nevében köszönetet mondok a támogatásukért és Isten áldást kérem, hogy a jövőben is
támogatni tudják Alapítványunkat, melynek egyetlen célja: aNagylétai Református Gyülekezet életének
segítése.

Áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek!

Dn Soós Imre, azAlupítvcíny Kuratóriumának elnöke.

i: illllli:i:



ilj ffiiirelgzeti atígtrrtunR, a rBi\űaóra

,,...Ezért mondom nektek: ne aggódja-

tok az életetekért, hogy mit egyetek, se a

testetekért, hogy mibe öltözködjetek","
(Lukács 12.22.)

Aligha van olyan ember, aki ne ismerrre

rá ene a bibliai idézeíte és ennek remény-

keltő üzenetét ne értené meg.

Biztosan mindenki tudna idézni ha-

sonló, közismert sorokat a szentírásból,

Ám, aki mélyebben meg akarja ismerni

az Ev angélium rej telmeit, olyan példáza-

tokra is 1e1, amelyek gondolkodóba ejtőek

vagy félre értelmezlreti az olvasó.

sajnos, beleeshetünk abba ahibába is, hogy csak azírás törlénetiségét ragadjuk meg, de annak lélekemelő gon-

dolatai elsikkadnak.
A Biblia lényege abban á11, hogy azEvangé|ium mondaniva|óla közelebb kerüljÖn hozzánk, Kialakulion ben-

nünk a vágy, hogy jobban megismerjük a SzJntigét, világosabb képet kapjunk Isten akaratától, gondoskodó Szefe-

tetéről. A csodálatos költői képeküen gazdagtöriénetek hivatottak megértetni velÜnk lsten Üzenetét,

Az istentisztelet alkalm ávalmagyarázatotiapunk az adottbibliai idézetnektink szÓlÓ tanítására, Persze ha kellŐ

fi gyelemmel hallgatjuk azt.
"HaegyénilegtanuhanyozzukazIgét,segítségrevanszükségünk.

e c5Áletez.trirrkb.r, működő BIBLIAóRA ebben igazií el bennünket,

HadbáztTamás nrp"... úr szervezésében és vezetéúvel megalakult közösség tagjainak számatíz fŐ,

a-elBlrAont MrxőBi ttir szpruÁlÁx, trónaron KEzDÓDIK A GYÜLEKEZETI TEREMBEN,

amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki szeretne többet tudni a bibliai igékről,

Jóleső érzés elvonulni a világ zajáíóIés csakisten igéjének szentelni gondolatainkat. Szinte észrevétlenÜl telik

eI az amásfél, két óra.

A Bibliaóra bár istentisztelet jellegű, mégsem istentisztelet. A Bibliaóra fontos része az éneklés, imádkozás,

beszélgetés. Az éneklés, imádkozás után EJperes Úr felolvassa a tanulmárryozatdó bibliai sorokat, Most Lukács

Evangélium át értelmezzük hétről, hétre,

Ezt követően a bibliama gyarázaírakerül sor, amelyben Esperes Úr a lénYegre terelgeti gondolatainkat, LehetŐ-

ségünk van kérdéseket feltenni a hallottakkal kapcsolatban.

Sok szó esik ilyenkor a személyesen átélt örömökről, megtapasztalásokról, gondokról,

A foglalkozás közvetlen hangulata lehetővé teszi az összetartozás megélését. Mindenkiben kialakul valamilYen

vélemJny az adotttémáról, amit megoszt a közösséggel,

Felemeló érzés egymás gondolataiba kapaszkodni, egymást megerősíteni Isten Üzenetével kaPcsolatban,

A Bibliaórák legfontosabb tunítósai szúmunkra:

-Bdrmilyen mélyre jutunk is Isten megbocsójt és felemel,

-Egymásért felelősséggel tartozunk,
_Ne csak a bajban k|gyann segítőkészek, hanem turljunk örülni az öriilőkkel,

-Ne a szálkdt keressik más szemében, míg u mugunkéban ott a gerendu,

-A megbocsáttís legyen egyik ledőbb erényünk,

Hiszem, hogy azJúorrett erokben is gazdágodhatunk hasonló nemes gondolatokkal, amelYnek megtartása tÖlti

be lelkünket.
Ezíúonkívánok mindenkinek Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket!

,,Akinek nincs kurdcsony u szívében,

űz nem taltílja meg a fa alatt sem." (Roy L,Smith,)
Zsirosné Káráncli lrma, nyugdíjas tanítónő



í{arácsan3i verseft , ,

xanÁcsoNyl HANGoK

Szent karócs ony est harangf a
Angyaloknak édes hangl a,

Zengve száll a légen át.
Hirdet nékiink nagy kegyelmet,
Bűnt eltörlő nagy szerelmet,
Aúely közénk a földre szállt.

Z_engetek csak égi hangok,
Llzzetek szét minden gondot,
Bűnt, halált, bús éjszakát,
H ac]d ragy o gj on tis zt a fénny e l,

Szálljon a világba széjjel,
A hír: Jézus üdvöí ád!

Ürögdi Ferenc: Minden ádvent

]r[inden ádvent kegvelenl
Vétkem jóvá tehetem.

Minden ádvent vigalom:
Isten Ur a viharon!

Minden ádvent alkalom:
Győzheísz s aj őt magadon !

Minden ádvent ítélet:
Így kellene s így élek!

Minden ádvent remegés
Istenfelé epedés!

Minden ádvent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Tudja meg sok szív, mely átva,
Jlzus mentő karja tát va,

O megtart és üdvözít!
Nála békét és keg,,elmeí,
Nála üdvösséget lelhet,
Ki megbánja bűneit.

Angyalhangok lágy zenéj e,

Hass a nagy tömeg szívére,
M.íg kegyelme napja tart!
O, bár sok szív még ma este,

Jézus szent igéit lesve,
Benne békét lelne mctjd.

Minden ádvent szeretet
Betlehembe vezetett,

Köszönd meg hát a csodát
A vilóg karácsonyát!

Németből ford. Vargha Gyuláné

:. __"-.._--,

{.

A.[inden ádvent érkezés :
Átalet egy drága kéz!
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Arya{Oryvi fríre{

Megkereszteltünk 15 gyermeket (2021. január 1. ss ZOZ|. dscsmbgr 15. között):

Sipos Sárát, Lakatos Hannát, Vásárhelyi Laurát, Kárándi Sándort,

Kárándi Boglárkát, Guba Adrient, Szabó Domtnik ]{orbertet, Milák Lilient,

Vásárhelyi Benjámint, Balogh Zoét, kttinger Annát, Papp Olivért,
Kolman Dórát, Bodnár Szofi Ágnest, Gyöngyösi Pál Dominiket.

Hdzasságot kötött 202 1 -ben:
Bánóczi katinka és Girdán sándor
Mihály Kata és Ludman Wktor
Dezső Felicia és Korcsmáros Alex.

Isten úldja meg közös életiiket!

Eltemettük 37 tesnérünket (2020. dgcgmbgr SO. Qs 2O2í. dgccnbcr 15. között)

Pongor Sándor 86 éves,

Horváth Gyuláné Rácz Erzsébet 95 éves,

Mánya Lászlóné Dienes Erzsébet 6l éves,

Serdiilt János 68 éves,

Tóháti lstvánné Gáspár Györgyi 55 éves,

Major Ferencné Bartha Ilona 69 éves,

Úivárosi Gyttláné Balogh Ibotya 74 éves,

l|,,íáslányi Sándor 97 éves.

Zsíros Gyula 70 éves,

Csathó Tiborné Angyal Matild 75 éves,

Szabó Sándorné Balogh Irén 62 éves,

Mezei Sándot, 67 éves,

Puskás Józsejhé Kiss Margit B] éves,

Szűcs József, tiszteletbeli presbitert B9 éves,

Szabó Sándorné Bakó Jolán B] éves,

Oláh Józsefné Nagy Erzsébet 84 éves,

Fehér Ferencné Gulyás Erzsébet 83 éves,

Szabó Sándor B] éves,

Nika János BB éves,

Lénárt László 5] éves,

Szabó Jolán 55 éves,

Ifi. Huszti Imre ]B éves,

Szűcs József77 éves,

Mezei József 58 éves,

Rózsa Sándorné Mihók Jttlianna 55 éves,

Belényesi Józs ef Sándonté 7 ] éves,

Nagy Ernő Imre, tiszteleíbeli presbitert B] éves,

Belényesi Imre Tibor 4 ] éves

Gellei Józsefné Bttn Irén B] éves,

Vida Sándor 67 éves,

Papp Gáborné Faragó Emma 94 éves,

Szabó Bálint 63 éves,

Vida Sándor 78 éves,

Jenei Sándor 82 éves,

Berki Lajosné Kovács Julianna 96 éves,

Mohácsi Sándorné Nagt Margit BB éves és

Horváth Gyuláné Rácz Eszter 79 éves korában elhunyt

testvéreinket.

Istenünk vigasztalrísút kívdnjuk az itt maradott hozzdtartozóknak!

Ünnepi istentiszteleti alkulmainkat a köv etkezőképpen tartj uk :

- Szentesti istentisztelet a hittanos gyermekek műsorával, december 24, csütörtök délután 4 Óra,

- Ünnep első napján úrvacsorás istentisztelet, délelőtt 10 óra,

- Ünnep második napján úryacsorás istentisztelet délelőtt 10 óra,

- Óév este (december 31.) hálaadó alkalom, délután 4 órakor,
- Ú;Ov délelőtt 10 órakor azűj esztendő első istentisztelete.

Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi istentiszteleteinkre!

Isten átdja és őrizze meg ű gyermekeket szüleikkel, csalddjukkal együtt!



Cserií{áknán: fuí.it froz a jövő
,,...testvéreim, legyetek szíIúrdak..., his zen tudj áto k, hogy fárudozá-
sotok nem hidbavaló uz Úrban. ,,(lKor t5,58)

A futurológia tudománya módszeresen kutatja, hogy ha a világban
ma zajlő folyamatok így folytatódnak, hova fog az vezetni 1,0, 20,
50,100 év múlva. Elég ijesztő adatokat közölnek. A,,föld ha|á|áről",
a,,kétségbeesés társadalmárő1" imak, és egyre kevésbé remélik, hogy
sikerül gyökeresen megváItoztatni az emberek gondolkozását, szoká-
sait, igényeit, így viszont hamarosan abeszivhatő levegő, az elegendő
víz és élelem biztosítása lesz probléma.

A hívő ember is komolyan veszi ezeket az előrejelzéseket, s törek-
szik minden módon védeni, megmenteni, ami az Isten által teremtett
világból még ép maradt, és az életfeltételeinket jelenti.

Ugyanakkor a keresztény ember nemcsak a jövőt r,árja, hanem a
jövő {Jrát is. A hívő nép kulcsszava nem a futurum fiövő), hanem
az advent. Mi a világmindenség Urát várjuk, akinek a megjelenése
egyben minden nélkülözés, nyomorúság, hazugság, szenvedés végét
is jelenti, aki magához veszi majd a benne hívőket, es megítél minden gonoszságot, embertelenséget és istente-
1enséget.

Mi nem avllágvégét várjuk, hanem azt a dicsőséges Krisztust, aki első ittlétekor kiváltott bennünket a pusztulás,
az értelmetlen lét rabságáből.Ezért is fontos, hogy ismerjük őt. Mert nem is aztkérőezzik, hogy mit hoz a jövő,
hanem hogy kit hoz a jövő, pontosabban, hogy ki készíti nekiink a jövendőt. Az, aki szeretett minket, és önmagát
áldozta fel értiink.

A világ sok nyomoruságát nem tudjuk megoldani. Abban azonban bizonyosak vagyrrnk, hogy a mi munkánk
nem hiábavaIő az Úrban. Hogy jó kezekben van avilág, a jövője is, van gazdájaaz éiettinknek, ezértfudunk re-
ménységgel előre nézni a csüggesztő adatok ellenére is. (Cseri Kálmán:A kegyelem harmatja, áhítatos könyv)

Ima az újév fo:zőetén.*

Mennyei Atyám!
Különleges ez a nap számomra, hiszen az új év első napja a megújulásra, afelfrissülésre az tij kezdetekre emlékez-
íeí. Szeretném Eléd hozni ezt az új évet, annak minden tervével, napjával és tennivalójaval együtt. De mindenek-
előtt hálát adok az elmtilt év áldósaiért. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy kifogyhatatlan szereteítel és hűséggel
szeretíél. Köszönöm, hogy velem voltál és gondot viseltél rám, még akkor is, amikor úgy éreztem, hogy nemfigyelsz
rám. Köszönöm azokat az emberekeí, akiket mellém adtál, akik támogattak, szerettek, velem örültek és yelem szo-
morkodtak és Hozzád vezettek közelebb.

Most kérlek Jézus Krisztus, te járj közben ér-
tem az új esztendő kezdetén, hogl Atyánk ál-
dása teljes legyen az életemen. Kísérje áldás
azokat, akiket szeretek, akikkel kapcsolaíba
kerülök, akiket rám bízol. Legyen bőség sze-
retetben, anyagiakban és a Lélek gyümölcsei-
ben. szentlélek, hozz számomra tisztán látást,
hog,, úgy szemlélhessem Istent és az ő tiíkait.
Adj erőt az ideifeladataimhoz és mutasd meg,
mely tulaj dons ágaimban, elhatározás aimban
kell megerősödnöm, hogy még inkább azzá a
szeretett gyetmekeddé váljak, akivé elkepzel-
tél, amikor igení mondtál az életemre, Ámen.



Halottak nupi megemlékezés
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Kepu R_ intézméryün{é feté 6ő r. .,

Dolgozóink is bekapcsolódtak a vdrosi összefogdsként megvalósult ,,Jerusalema táncba"



§yte Rgzeti eseméry u R_§spe 8§ en,, .

Garázsbontás

Gydr utcai épületeink...

eIbontása

P ün k ö s dh é tfőt is te n tis zte I et a p ar ó ki a u dv ar án

ffi

Pünkösdhétfti tstentisztelet a paróktu urll,urún

Parókia

Pünkösdhétfti istentis:telet a parókia udvarán

_
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§Ph fuzeti eseménjle {fope Q§en., .

I s tentis ztelete k az int ern eten

Konfirmáció

Konfirmdció

Konfirmdció Konfirmdció

ffi

Konfirmáció



§3ü{e §gzeti esercLéryu É_fup e {6 en. .,

2021-ben konfirmdlt iljaink: Guba Dávid István, Huszti Péter, Bodó Viktória Enikő, Tóth Orsolya,
Oltíh Istvdn, Deli Lilla Wktória, Kerekes Bulázs, Ágostott Lilla, Szatmári Gréta, Szabó Miháty.

*_'*€§§r*§na

l

50 éve konfirmdltak



§Y{e Rgzeti esemérl u §"fupe §§ erc " . .

25 éve konJirmdltak

b eiktató iinnepi istentis ztelet

!;a§il&-

Presbiteri névnupi köszöntés

Esperes beiktató ünnepi isíenttsztelet

Presbiteri névnapi köszöntés

ffiffi
lr§frl*ffiw]:i
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§jük Égzeti eseméry, R_fup e d6 en, . .

Egyhdzldtogatds

Egyhőzlátogatás

Intézményünk 1 0 éves születésnupja

Egyhdzldtogatős

Intézményünk 1 0 éves születésnapja

tl||,lffi

ffi
ffi
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§jlüte Égzeti eseméry, É.Éepe §§en, . .

B er e kfür dői gy üle ke zeti h ét

B er e kfür dői gy ülek ezeíi h ét

Berekfürdői gyülekezeti hetünk hdlaadó alkalma

Berekfürdői gyülekezeti hetünk háIaadó alkalma

l

Presbiteri kiróndulós - S zékesfeh érvúr

-1

B er e kfür dői gy üI e ke zeti h ét Presbiteri kirándulás - Visegrdd

B erekfürdői gy ülekezeti h ét



§llük Rgzeti eseméry, R_Rep e ft§ en. . .

E gy h dzmegy ei p r es b it e rtalálko zó

Nappali klubos idősek napja

Pongor Sdnclor gondnok úr köszöntése
tlí

E 91, h úanegyei ift úsdgt nap

B etleh emünk megnyitój a

B etl e h e m ünk megnyitój a

$

Hulottak nupi megemlékezés Betlehemünk megnyitóju énekkarunk szolgálutúval

1




