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' :':.l Karácsony üzenete nem csak erÍe a

,'.,,, néhány csendes napta korlátozódik,

:,1..:;l,., hanem és főleg Karácsony boldogító

::,l,..,.', 
üzenete egész életünk meghatározőja

',' . ' lehet!!!
Mi Betlehem eredeti iizenete? Hogy a
végtelen Isten emberré lett és köztünk
éIt. Ez az úzetet többek kozt azt ls
jelenti, hogy értelme yan az emberi
életnek, mert o hozzánk hasonlóan és

velünk együtt váIIaIta az emberi
életet! Vagyis Isten emberi jelenléte
teszi értelmessé és teljessé az én
emberi életemet! Nélküle az emberi
élet csak a SoÍS játéka lenne, vagy a

véletlenek sorozata és céltalan bolyongás, melynek nincs ígazán semmi értelme...

Viszont azzal, hogy Ó ko'énk jön, velünk együtt é1 és vállalja az emberi élet minden örömét és

nehézségét, ezze| értelmet és célt ad mindennek! Mert Isten nem tesz olyat, aminek nincs értelme és

főleg nincs célja! Vagyis az emberi élet teljességéhezhozzátartozlkaz Isten.

Ezért valljuk, hogy nincs elveszett, értelmetlen emberi élet, hanem csak Isten jelenléte által
beteljesedett élet' melyet Jézus áItaI, Jézussal és Jézusban qándékoz nekünk a mennyei Atyal. Ez a
hiánytalan teljesség!

Három dolog viszont szükséges ehhez:

1.) Nyitottság Isten felé:
Legyünk Istent kereső emberekké, akik a Három királyokhoz hasonlóan nyitott szívvel keresik
Istent és ismerjük Jézus tanítását, hogy ''aki keres, taIáI" (vö.: Lukács evangélium 11'10).

2.) Nyitottság az emberi élet felé:
Aki nyitott az éIet forrása, Isten felé, az nyttottá válik az emberi élet felé is. Az rrem zárkőzik be és

soha sincs egyedül, mert az éIet árad át rajta, mely termékennyé teszi egész éIetét. Ahogy azt a
Zsoltárokban olvassuk: ''Az igaz virul, mint a páIma, fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa'' (9z,l3).
Vagyis tartalmas lesz az élete!

3.) Nyitottság a másik ember felé:
S végül' aki nyitott Isten felé és az éIet ajándéka felé, melyet Isten kínál fel neki, az nem zárkózhat
be a másik ember előtt. Vagyts az ilyen ember nyitott a másik ember felé is. Miért? Mert Isten és az
éIet a1átdékának befogadása arra ösztonzi, hogy ezt aflagy ajándékát oSSZa meg másokkal' lépjen ki
önmagábólés váljék ő maga is ajándékozóvá, mint, ahogy Isten is megajándékozta őt, úgy most ő is
ajándékozzame1 a másik embert...

Vagyis egész emberi életünkre vonatkozóan igaz, hogy ki kell törnünk szűk emberi világunkból, és

szabadon, személyesen és szeretetből Isten szóIítására IGEN-I kell mondanunk! Ezzel az IGEN-nel
kezdődik eI azq élet, mely életnek értelme és végső célja maga Isten!!!

Hadhdzi Tamds



Ünneplő ruhójót a szív magóra ölti,
ember a karócsonyt, megtisztulva tölti.
A hétköznapi lelkek megtelnek békével,

e gymós irónt érzett szív szeretetével.
Kór' hogy csak ilyenkor mozdul meg a lélek,

csak ilyenkor zendiil ajkunkon az ének.
Ilyenkor látjuk csak a nyomorúsógot,

ilyenkor öleljük az egészvilógot.
Pedig a vilógnak a legszebb ajóndék,

ha van bennünk részvét és jobbító szóndék.
Ezért a karócsony SoSe érjen véget,

egész évben tanulj békét, emberséget.
Legyen óldott az év minden egyes napja.

Fényben fürödjön a Föld minden darabja.
Hidd el nem kell ehhez semmi többet tenni,
tanulj meg mindenkit egyformán szeretni.
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Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk,
de most találkozót adunk,

és a jószolnál mind-mind ott leszünk.
A Kirólynak ti s zt e s s é g et te s ziink'

a Kirólynak, aki lejött közénk,
S nemvolt, hováfejét lehajtsa.

Mi, boldog népe,
odatérdepelünk elébe,

s megfuilIgatjuk, mi a parűncsa:
orömhírt vinni szerte szét !

Vilógossógot, mert nagy a sötét!
Elhirdetni, hogy Ó itt van.jelen!

Futni afénnyel ót az éjjelen!
Orizni reggelig!

Szívünk a Szent örömmel megtelik'
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,

feledtet minden fójó ves7teséget,
minden keserű könnyet letörül.
Karácsottyi béke ölel körül.

Győz've a távolságon, téren,
b oldo g b e tl ehemi t aldlko zó ra

vórlak, testvérem.
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A korosodó ember számára talán még gyorsabban telik az idő. A napok rohanásában észre

Sem veSSZük, máris eltelt egy újabb esztendő.

Advent heteibe értünk, ilyenkor áItalában a vátakozás és az ünnepekre való készülődés
közben sokszor gondolunk a mögöttünk hagyott évben történt eseményekre. Tekintsünk hát vissza
arra néhány gondolat ere1éig, mi történt gyülekezetünkben az elmíIt esztendőben!

A 2}11-es évben rendkívüli események nem töfiéntek egyházkÓzségünkben|. Ez azonban

nem aztjelenti, hogy hátradőlve nézzik a napok múlását. Így is volt teendő bőven. Az áItalános

problémák megoldásában a presbiteri testület tagjaival igyekeztünk hasznos segítői lenni Tiszteletes

Úrnak és kedves feleségének, hogy maradjon idejük a hitélet lrányítására, a közosség egyben

tartására. A feladatok megoldása számukra természetes dolognak tűnik' de azért fáradtságos munka

kell ezek megvalósításához.

A napok percekre be vannak osztva a munka zavartalan elvégzéséhez. Néhány dolgot
felsorolnék az megoldandó feladatokbóI: az iskolai hittan órák (örömünkre közel 220 tanlúó jár

ide), a konfirmandusok felkészítése, azidősek otthona gondjainak megoldása.

Ez utóbbi intézményünk sikeresen és jól működik a gondozottak megelégedésére ls, az épület

rendezett, bár még egy kis férőhely bővítés ráf&ne.Itt jegyezném meg, hogy a szociális gondozás

mellett beinduit a betegszállítás is (Támogató szolgálat), ami a sérült ápolásra szorulók könnyebb

mozgatását szolgálja.
Nagy létszámmal működik

a nyugdíjasok klubja, akik minden
héten érdekes foglalkozásokon
vesznek részt. Az énekkarunk is
toretlenül végzi feladatát,
fellépéseikkel élményt és orömet
szerezve a gyiilekezet tagainak.
Köszönet ezért Tiszteletes
Asszonynak és aZ

énekkarosoknak!
A közösség építé,sét

szolgáIja a már megszokott
kirándulások szervezése is, melyet
a gyülekezetnek, a dolgozőknak, a
presbitériumnak, a klubosoknak
profi módon készít elő és szeryez
meg lelkészünk. Köszönet érte!

Így osszeszedve, ha nem is
egy év leforgása alatt.

történik rendkíviili, de mégis sok esemény zajlik gyiilekezetünk életében

Még nem is említettem 3 gyermek színjátszó csoport működését, melynek tagjait nagy

odaadással és szeretettel készítt fel különböző műsorokra Tiszteletes Asszony és Pappné Győri
Tünde óvónő. Nekik is hálásak vagyunk áldozatos munkájukért! Szintén köszönet jár azért a
tevékenységükér1 is, aminek eredményét az egész város és az ide látogatók is megcsodálhatnak,

amit a reformáció 500 éves jubileumára és Jézus születésének emlékére készítettek.



Isten irántl háIával mondhatjuk el, hogy egy nyer1es páIyázat eredményeképpen a jövő évben
elkészülhet a parókia régi szárnyáttaktető és homlokzati felújítása!

Essen még szó egy nagyon fontos
eseményről, ami egyházközségünk érdekeit
szolgáI1a. November 12-én, mint az
országban minden református
gyülekezetben, megtörtént az űj presbiteri
testület megválasztása' melyben új arcok és
régiek egyaránt szerepelnek. Ezért engedjék
meg, hogy a magam valamint a presbiter
társaim nevében is megköszönjem
bizalmukat! Mi pedig ígérjük, a
továbbiakban is becsülettel, odaadással
végezzük munkánkat, és szolgáljuk
egyházközsé-eünketl

VégezetüI kívánok mindenkinek IstentoT
megdldott, békés, nyugodt kardcsonyt, és
boldog új esztendőt!

,,Mert egy glermek sziiletik Nekünk, Fiú adatik nekiink. Az uralom az Ó vtÍlltÍn lesz, és így fogiák
nevezni: Csoddlatos Tandcsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség fejedelme!,, @zsitas 9: 5.)

Létavértes, 20I] . karácsonya
Papp Sándor, főgondnok
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z0I] . eseményekben

Az Otthonban történt:

gazdag év volt mind az ellátottak, mind a dolgozők számátra:

dalaival, vidám műsoráva1 szórakoztatott
bennünket a klubosokkal együtt.
Anyák napján a Református Hittanos gyerekek
adtak műsort.
A nyár folyamán ismét előkerült a bogrács, és
az udvaron fogyasztottak el lakóink a finom
slambucot.
október 5-én lakóinkat és nyugdíjasainkat
köszöntöttük idősek napja alkalmából.
Vendégein aLétavétesi Gyermeksziget Óvoda
Bábcsoportjának tagjai voltak, ezúton is
köszönjük' hogy el1átogattak hozzánk és

mosolyt csaltak lakóink és

kollégáink arcára.
nyugdíjas

A decembeT Sem mú1hat el esemény nélkül,
december 19-én a bentlakó időseink számára
szervezünk karácsonyi műsort.

Rendszeres programjaink:
minden hétfőn és pénteken Tiszteletes aSSZony,
kedden és csütörtökon Albert Zoltánné
Fruzsina tart foglalkoztatást a lakóinknak.
Istentisztelet pedig minden szerdán 9.00-tól yan aZ intézményben.
Minden pénteken Vagy Szombaton gyógytornász jár hozzánk i3.30-tó1.

A Klubosok élete:

bátran csatlakozzon a csoporthoz! Farsangoltunk és az Idősek napját is megtartottuk élőzenei
kísérettel ebben az évben is.
Nyáron kerékpár túra is megszervezésre került.
Két alkalommal voltunk az operett színházban, májusban a Mágnás Miskát néztik meg és az
Ország Házát is megtekintettük, novemberben a Marica Grófnőt néztld.k meg és a Magyar
Nemzeti Galériában tettünk látogatást, felejthetetlen élmény volt mindegyikI
Rendszeres programok: kedden és pénteken déle1őtt klubfoglalkozás és pénteken délután gyógytorna
14.00-tó1, hétfő délután énekkar, Szerda délután áhítat.

A Klubosok élete:

november 9 _én élőzenei kísérettel.

Hatvani kastélyt néztük meg, október 10-1l-én kirándulást szerveztünk hosszú utunk során
megnéztük többek között_a Bécsben a Hofburgot, Kismartonban az Esterházy kastélyt, majd a
Fraknói Yárát, sétáltunk a kivilágított Soproni főtéren, felejthetetlen é1mény volt mindegyik!
November kozepén a ,,Mamma Mia'' c. előadáson vehettünk részt.

szellemű klubtagok gyógytornával kezdenek.
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Házi segítségnyújtás:
A szolgáltatás 2071-tő1 két elemre szakadt:
A szociális segítés főleg a bevásárlás és a
közvetlen környezet rendben tartásáról szó1, míg a
személyi gondozás a fenti dolgokon kívül, a
komolyabb gondozási és ápolási elemeket is
magába foglalja.

Támogató szolgálat:
Szállítási és gondozási feladatokat végzünk, azok
számára, akik valamilyen fogyatékossági
el1átásban részesülnek.
Továbbra is hívható ezen a telefonszámon: 06-
30/834-0500

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
98 készülék van összesen kihelyezve a településen, melyet május óta végre támogatással működtethetünk,
bízunk benne' hogy a szolgáItatás segítségére lesz a létavértesi lakosoknak, biztonságérzetet nyújt és
segítséget, ha szükség lesz rá|.

Dolgozók 2017-ben

a közfoglalkozatás keretében

do1gozóival
A dolgozói kiránduláson a Berekfürdői strandra mentünk egy kis pihenésre
Július 24-tőI Dolgozóink gyermekei számára
tábort szerveztünk' hogy ezzel segítsünk
megoldani számukra a hosszú nyári szünet
nehézségeit. Utolsó napon aZ Arbo tanyán
töltöttünk el egy izgalmas napot. A tábort Albert
Zoltánné Fruzsina szety ezte
Május 31-én nyugdíjba ment Szabó Józsefné
konyhai do1gozónk, akit mindannyian nagyon
szeretünk. Nagyon hosszú, boldog és egészségben
eltoltott nyugdíjas éveket kívánunk neki!
December 15-én dolgozói karácsonyi
ünnepséget tartottunk

FejIesztések:
Ebben az évben is igyekeztünk néhány szobát rendbe
tenni, felújítani, páIyázatunk van beadva a konyha teljes
felújítására, apályázatot még nem bírálták el

Az intézmény ellátottai és dolgozói nevében Áldott,
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt
kívánok az egyházközség minden kedves tagjának!

Katonáné Becsi Beáta
intézményvezető
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Gyorsan eltclt egy csztcndő és mát a harmadik gyertya is világít az adventi koszorúkon.
Eljött tehát az idő a fclkészülésrc és a számvctésre, mint ahogyan mindig így szokott ez lcnni az
csztendő utolsl időszakáb an. Az Á.pae téri templom kcrtjében ismét á11 a Bctlehem, me1y a

Szentírásbó'ljd,1 ismcrt alakokka1 a születés misztériumának jelenetével szintén ene hív bennünket.
Je|zi azt, hogy valmi e1múlt és a születéssel egy új egy jobb do1og kezdődik. Ez utóbbiban végül
mindig bízunk, de míg a fc1ismerésig eljutunk - bfu esak hctekben számítható - mégis hosszú azít.
Hossztl, merÍ' a mögénk kerülö év nem mindig jót hozott' nem adott midig szép és nyugodt
időszakokat bát Lchct azt scjtctte. A sorsnak sajnos megvan az a talajdonsága, hogy nem mindig
tesz a kedvünkre. Valósziniílcg azért, mert nem mindig és minduntalan tehet mindenki kedvére
egyardnt. Van aki esak legyint erre ahogy afuaneia mondja n,Cest la vie"( sze la vi ) vagyis ,,ilyen az

éIcf'. Azonban sokan és sokszor hajlamosak vagyunk keseníen továbbgondolni mindent.

Sokszor halljuk: eZ vagy az (lgy sem lehetséges. Sokszor ütközünk olyan mondatokba, hogy
egy fontos dolog, egy nagyszení dolog jó lenne, de úgy sem fog sikerülni. Nem fog sikerülni, mert
nincs hozzá erő, nincs hozzápénz, vagy senki sem fog segíteni, támogatni törekvéseinket. Nem fog
megvalósulni semmi, mert az emberek mások, a világ megváItozott és másképpen műkodik. Nem
megalapozatlanok ezek a gondolatok így teljesen érthető, hogy számtalanszor így érzi.jrnk. Van miért
keseregnünk: nagyon sok család nagyon tehéz helyzetben é1, sok idős és akár fiatal is szenved
betegségtől, szegénységtől' magánytól, olykor szeretetlenségtol. Megannyi honfitársunk ment
külföldre szerencsét próbálni csupán a könnyebb, egyszeníbb és nyugodtabb megélhetés okán.
Vajon hazahozza-e mindannyiukat a honvágy egy-egy családi ünnepet vagy alkalmatleszámítva?

Van okunk elkeseredni - de nem veszíthetjük el a reményt. Azért, mert egyébirátt az
é|et szép, ha kisüt a nap mosolyt csal az arcunkra és így az apró öromeiben is lehet megnyugvást
és szeretetet találni. Ugy mint hinni egymás sikerében, mindenki boldogulásában egy jóleső
kézfogásban' egy kisgyermek nevetésében vagy ha egyként szorítunk a betegek gyógyulásában
azért,hogy a jó diagnózis végleges iegyen'egy őszinte tekintetben , egy vidám átintésben az utca
másik oldalára vagy csak egyszenien az óhajtott esőben ami ugyanúgy mosolyra késztet.

Advent * a karáesony
elötti örömteli vfuakoaás, a
fe1készü1és ideje talán ebben
segít mindannyiunknak. A
latin adventus Domini
kifejezésböl cred, ame1y az
I3r eljövetclét jelenti. Erre
várunk és vágyunk évente
karáesonyig terjedő kurta
idöszakban. A reménykedő
vfuakozással' ami talán Így
formálja át
gondolatainkat"A gyertyák
hétről_hétre növekedö fénye
megerősít minket ebben,
segít mognyugodni mindig
és a lelki békénkct
mcgtalálni talán a következö
éwe 2Ü18 _ra is.
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Tísztelt Református gyülekezet!

Az adventi koszoru fényei, a negyedik meggyújtott gyertya évszázadok óta a biztosan
bekövetkező, mindannyiunkra vfuő örömhírre figyelmeztetnek. Atra, hogy nem vagyunk
reménytelenül magunkra hagyva és kiszolgáltatva a sötétségnek örökre ebben a világban.
Ezzel a hittel, a főtét'l betlehemi jászol szelíd alázatát szem e1őtt tartva forduljunk hátLétavértesen
most is egymás felé.

Ehhez kívánok Emődi Tamós versével a reformdtus gyülekezet minden tagjdnak és a
létavértesieknek Békés Kardcsonyt és Boldos Új Évet.

Szónd meg Uram lsten -a sírót a kérőt
Adj egy karócsonyfó.t - egy egekig érőt
Minden tűIevelét -rakd meg ezer jóval
Mazsolóval fónkkal - mannóval dióval
Minden ágabogót - tetejesen rakd meg
A kalócsot,kolbószt - sonkót se tagadd meg
Aggass pór millió - öltönykét is rója
Meg vagy szóz magazin - kis topónt alója
Aggass valamit ró - kicsinek és nagynak
Subót a szegénynek - szívet a gazdagnak
Gyüjtsd aló a népek - aprajót és nagyjót
Aztón Uram Isten - Rózd meg azt a nagy fót!

************{<*********{<{<******** --Y:-?-!:(#Í:-?*'-'.fÍ{r-':Í:-';{{::!-::ÍI******'<****
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,,Lé1y hű mindhalóIig, és neked adom az élet koronójót" - így szól az Úr' (Jelenések 2:10.)
Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor május ZI-én, amikor is 21 fiataltett konfirmáciőivizsgát
és fogadalmat gyülekezetünk és a Mindenható Isten színe előtt.

Úrvacsorát Pünkösd ünnepén vettek először szüleikkel és gyülekezeti tagjainkkal közösen.
Konfirmációi istentiszteletünkön megemlékeztünk az 50 és 25 évvel eze\őtt konfirmá1takról is. 50 éve, 1967-

ben összesen 31 fiatal konfirrnáIt anagylétai gyülekezetben' közülük 1O-en vettek részt istentiszteletünkön.

25 éve,1992-ben 14 fő konfirmált és közülük négyen tudtak itt ienni mostani ünnepi alkalmunkon.
20 I7 -ben konfirmá1t ifj aink :

7.a osztdly:

- Hermeczi lvett, Új u.

- Barna Tímea, Rét u.

- Fehér Ágnes, Árpód u'

- Dulacsi olívia, Konyóri u.

- Makula Erik, Új u.

- Bíró Levente, Széchenyi u.

- Vida Imre, Hunyadi u.

- Vida Levente, Hunyadi u.

7.c osztdly:

Pénzes Tekla, Nagyvóradi u.

- Papp Kira, Kert u.

- Gyarmati Zcilón, Sz'iget u'

- Józsa Norbert, Széchenyi u.

- Szabó Péter, Kert u.

7.b oszÍóly:

Hac]hdzi Panna, Árpád tér
Mázló Lilla, Rét u.

Szabó Viktória, Baross u.

Belényesi Melitta, Debreceni u'

Csódi Péter, Petőfi u.

Papp Zétény, Széchenyi u.

Kontor Balózs, Teleki u.

Pankotai Zoltdn, Petőfi u.
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fr Re{a"*;,rul9úfu1^4-4

A nagylétai templomkertben
minden év advent első
vasárnapjára a,,betlehemes
házikónkba'' beköltözik
József és Mária, a pásztorok'
a jászol és a bárányok,
em1ékeztetve bennünket
szemmel láthatóan is Jézus
Krisztus születésére.

A reformáció 500'
évfordulójára készülve
született meg aZ ötlet, hogy a
reformáció lényegét is
megpróbáljuk érthetővé és
láthatóvá tenni. felhasználva
meglévő bábjainkat és a
ház1kót' Közös
összefogással, segítséggel
megvalósult a terv.

Amint a fényképen is
látható, aZ elkészült

instaliáció hátterében a debreceni Nagytemplom látható, ami ugyan nem állt még a reformáció korában, de
az e|ődje, a Szent András templom imatermében fogadtrák el eleink a II. Helvét hitvallást. Mára a
Nagytemplom egyet jelent a reformátusággal, így jelképezi az elmúIt 500 esztendőt.

E'lőtérben két debreceni ,,tógás diák" áII gerundiummal' Jelképezve a Református Kollégiumot,
hiszen a reformáció egyik legfontosabb ,,vívmánya" aZ iskolák alapítása volt minden szinten. A kollégium
partikulrái által szinte mindenhová elért a reformáció tanítása.

Egyik oldalon a református címer látható. A bárány emlékeztet bennünket arra, hogy hitünk
középpontja Jézus Krisztus értünk hozott áIdozata. A címer Református Egyházunk 450 évét is jelképezi. A
másik oldalon a reformáció egyik alapigéje olvasható: ,, Hiszen kegyelembő1 van üdvosségetek a hit által, éS
eZ nem tőletek van: Isten ajándéka eZ..." (Efézus 2: 8.) Ez az igés tábla emlékeztet bennünket arra is, hogy
magyar nyelvű Bibliánkat is a reformációnak köszonhetiük.

Természetesen advent első
vasárnapj án ak déIlÍánjára a
házlkőba visszatértek a
megszokott,,lakók''. Mária
és József, a kisded mellett
újra láthatjuk a napkeleti
bolcseket, egy pásztolt, aZ
állatokat és két újonnan
készített gyönyöní angyalt!
Adventtől vízkeresztig hadd
emlékeztessenek ezek a
bábuk Istenünk nagy
kegyelmére, hogy elküldte
az ő fiát értünk emberekért!
A ,,Betlehem" mellett nem
1ehet úgy elmenni, hogy ne
hívná fel, szavak nélkülis, a
figyelmet Isten irántunk
való szeretetére!
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Közcissógépítő céllal, 6'
alkalommal szerveztük

,rnagy
kirándulásunkat''' ahogy a
gyülekezet tagjai szokták
emlegetni ezeket az
európai körutazásokat.
Ebben aZ évben 46-an
indultunk el Szlovóniába.
Utunk állomásai a
következők vo1tak: a

lendvai yáÍ, a főváros
Ljubjana, a vtlághíru
postojnai csepkőbarlang' a

predjamski vár, majd a

szlovén tengerpart
következett Piran,
Portoroz. Egy napra
átmentünk olaszországba:
Triesztbe' hazafe7é pedig a

Wörthi tavat, Klagenfurtot
néztij,k ffieg, i11. a lékai

várban tettünk látogatást.
Nagy élmény volt ennyi látnivalóval megismerkedni: vonattal utazni a barlangban' fiirödni a tengerben vagy
éppen a Muravidék és Burgenland magya.Í vonatkozású emlékeit meglátogatni.

A közösségépítésen tú1 mfu a hitbeli, lelki növekedés is célja volt a másik fontos nyári
programunknak: berekfürdoi gyülekezeti hetünknek, melyet már l0. alkalommal szerveztünk meg és 70-en
voltunk együtt a hét folyamán. A hét témáját egyrészt a reformáció 500. évfordulója adta, keresztyén 1l1.

református jelképeinket ismerhettük meg, ma is é1ő tizenetükkel találkozhattunk: Luther címere, a kenyér és
a bor, a horgony és hajó' a kakas és a csil1ag valamint református címerünk tanítottak bennünket' Az esti
igehirdetések témája pedig
Krisztus követése volt. A
gyerekeknek kézműves
foglalkozásokat,
vetélkedőket szerueztink, a
felnőtteknek pedig ]ó
hangulatú esti beszélgetések
zárták a napot.
Immáron hagyomány' hogy
anyát végén összegyűlünk a
parókia udvarán, hogy
visszaemlékezzünk a
berekfürdői élményekre. A
közos éneklés, áhitat után
mindig megnézzik a tábor
kedves
összeá1lított

pi11anataibó1
képes

visszaemlékezést. Sötétbe
nyúló beszélgetós, közös
vacsoÍa zárta most is az
estét.
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Békesség 13.

A skóciai Dunfermline-ben lévő református gyülekezettel (URC) már 6 éve tartó testvér_gyülekezeti
kapcsolatot ápolunk. Ebben az évben a mi látogatásunk következett, 13-an keltünk útra és tölthettünk el az
utazáson kívül négy napot a vendéglátó családokkal illetve a gyülekezettel. Látnivalókban is gazdag utunk
volt ( Edinburgh, St. Andrews, skót felföld), de talán még nagyobb élmény volt a rendhagyó kozös skót-
magyar istentisztelet' a közös gyülekezeti vacsora és az elmaradhatatlan skót tánc tanllás. A vasárnapi
istentiszteleten jelen volt és koszöntott bennünket David Pickering, a skót URC moderátora (vezetője). A
gyülekezetnek, ajándékkónt a templomunkon is látható évfordu1ós molinót adtuk át, elmagyarázva annak
jelképeit, feliratát'

. *oí:{.}* - 6}*s. -e-{ -}'-**!}<}__---
i'.' ,

,,Taníts minket (lgy szárn|álni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk." Zso|t 90,12

Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből megengedted érnem ezt az' új évet is. Kösz'önöm
Uram, hogy Te napjaimhoznapokat adsz.
Ez az' új esztendő, amelybe ótjuttattól, s ennek minden napjct új lehetőség és új alkalom a számomra, hogy
életemmel neked szolgóljak, hogy szavaimmal' tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal
együtt én is fohószkodom hozzdd: taníts engem úgy szómlólni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj
engem a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts Istenem úgy élni, hogy meglótsszon
rajtam, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű tanínónya vagyok. Most Uram, amikor előre tekintek az
újév napjaira, mint még ismeretlen útra, ott van a szívemben a félelem, a Szorongás. Vajon mit hoz
szíLmomra ez az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom ebben az újévben?
De szívemnek aggodalmait alóZatosan eléd viszem Uram, és kérlek lgéd és Szentlelked óltal te adi szívembe
erős bizodalmat és reménységet' Í[ert ha bennem van a sz'ívbéti bizodalom, hogy te mindenkor velem vagy,
és hogy a Te akaratodon kívüI nem történhet semmi velem, akkor valóban nincs ok a félelemre, az
aggodalomra. A Te gondviselő szeretetedbe ajónlom szeretteim és a magam életét. Mint a mi jó Pítsztorunk
vezess és oltalmazz minket. De kérlek légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész

Cunyasz'entegyhóz'unknak és népünknek is. Kérlek, Uram lgéd vilógossóga óltal, mutasd előttí;nk űZ utat, most
ebben az' úi esz.tendőben is. Ámen
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á, trarta"..
Ismét eltelt egy esztendő! Isten irónti hólóval vehetjük szómba gyülekezetünk 20]7-es esztendejének

látvdnyos vagy éppen kevésbé mo7galmas, de mégis fontos eseményeit.

, Szeptembertől a tanéwel együtt újraindult a kötelező Hit- és erkölcstan oktatósa minden osztdlybrln.
ovodótóI a 8. osztólyig mintegy 220 gyermek vesz részt hitoktatósban. Hisszük és reméIjük, hogy e nehéz, de
szép feladatban is megtapasztalhatjuk tovóbbra is Istenünk megsegítő kegyelmét.

Gyülekezeti életünk fontos eseményeit, alkalmait is a mór kialakult rend szerint szervezhettük,
tarthattuk meg az év során a vasdrnapi istentiszteletek és szerda esti alkalmak mellett: újévi vacsora, imahét,
bűnbónati alkalmak, anyók napi megemlékeués, konfirmóció, kiróndulósok (gyülekezeti, presbiteri'
énekkaros, otthon dolgozóinak, klubos), gyülekezeti ill. hittanos nyóri tábor' presbiteri névnap, reformóciós
ünnepségek, halottak napi megemlékezés, gydszolók vasórnapja' BeÍlehemünk megnyitósa, adventi zenés
íLhítctt énekkarunk szolgólatóval és még sorolhatnónk azokat az alkalmakat, melyek hitünket vagy gyülekezeti
kö zö s s é günket e rő sít e tt ék.

A reformóció 500. évfordulójtinak első ünnepi
alkalma aZ a verses összeállítós volt, amelyet Erdélyi
Mórta versmondó és Andics Árptid tanór készített és
adott elő gyüIekezetünkben.

Gyülekezeti kirdndulósunkon, június elején
Szlovénia természeti és épített örökségével
ismerkedtünk.

Ebben az évben ls sokan, mintegy 75-en:

felnőttek és gyerekek egyarónt lehettünk együtt
Berel{ürdőn gyülekezeti hetünkön' A hét témójáról: a
reformóció 500. éufordulóióról, és Jézus Krisztus
követéséről szóltak az igei alkalmak' Úgy gondolom,
hogy mindenki számóra testt és lelki felüdülés volt ez
az együtt töltött öt nap.

Július végén skóciai testvérgyülekezetünkbe lótogattunk 13 fős gyülekezeti küldöttséggel.

október 22-én a Reformdció évfordulójdhoz kapcsolódva ünnepi orgonakoncert részesei lehettünk,
majd pedig a ,,Betlehemes hózikóba" készített kidllítást nyitottuk meg.

Advent első vasórnapján Énekkarunk Adventi Zenés Áhítata ítttal készülhettünk az ünnepre, majd
megnyitottuk Betlehemünket a templomkertben. Hadd köszönjem meg Énekkarunk tagjainak egész éves
szolgóIatót, az ideszónt sok - sok időt, mely azonban nem lett hióbavaló, hiszen mindannyian na7y örömmel
fo gadtuk mo stani szol gólatukat is.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a gondnok uraknak, az elnökség tagjainak, pénzügyi
vezetőnknek, pénztdrosunknak, a Presbitérium tagjainak, nemcsak ez évi, hanem a teljes 6 éves ciklusban
végzett lelkiismeretes feladatukat, szolgólatukat' Novemberben megtörtént a presbitervólasztós ls
gyüIekezetünkben. Itt hadd emlékezzek meg arról, ho8y veszteség ls érte Presbitériumunkat és
gyülekezetünket, hiszen augus7tusban eltemettük Papp Bólint presbiter testvérünket, aki 68 esztendős
koróban tóvozott eI közülünk. Emléke legyen óldott, Isten adjon vigasztalóddst szeretteinek!

Ugyancsak szeretném köszönetemet kifejezni a Szociális Szolgóltató Központ vezetőinek és
valamennyi dolgozójónak egész éves lelkiismeretes munkdjóért, mellyel lehetővé tették, hogy mdr több mint
300 létavértesi lakosról gondoskodhassunk a bentlakásos otthonban, házi segítségnyújtósban' nappali
klubban és az étkeztetés' jelzőrendízeres segítségnyújttís és a tómogató szolgólat óltal. (A közfogtalkoztatott
dolgozóinkkal együtt mór 46 fő dolgozik intézményünkben!)
A jövő évre nézve is vannak terveink, melyekhez kérjük Istenünk megsegítő kegyelmét. Adja Isten, ho7y
léIekben, hittinkben megerősödv", Ó v"sZ"rsen bennünket az ismeretlen.iövendő minden nap'ión!
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rr:,*7; a/a&í,lt r^a b,r/44
Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy vórjunk Téged!
Taníts fuit meg várni! Taníts me7 a Te szent pillanatodra,
a Te idődre vórni! Ho7y legyen időm Téged hallgatni,
legyen bótorsógom Hozzód imódkozni, legyen erőm Neked
engedelmeskedni; hogy rótalóljak az űtra, amelyiken
ldvethetlek Téged!

Uram, taníts me7 a mósik emberre vórni! Ho7y legyen
időm őt megkeresni, legyen bótorsógom megismerni,
legyen erőm rajta segíteni; hogy rótalóljak az útra,
amely iken t alólko zhat om v ele !

Uram, taníts me7 Szent igédre vórni! Ho7y legyen időm
ótgondolni, legyen bótorsógom elmondani, legyen erőm
felelni ró: hogy megtalóljam az utat hirdetésére; ho7y
beteljesedhessék rajtam, ha Te úgy akarod!

Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat
szélesre tórni ezen a vilógon! Mutasd meg, hogyan
hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. Mutasd
meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik Hozzód
tartoznak ma és mindörökké! Ámen

lrtarrs lsrvltu: A W ől,ú Í4 W
A betlehemeknek s az első karácsonyéjszakát ábrázoló képeknek hagyományos alakja az ökör és a

szamát.Ismerősként köszöntjük őket' nemcsak azért, mert megszoktuk, hogy ott vannak a kis Jézus közelében,
hanem azért ts, mert valóban odaillenek a jászol mellé. Mégsem árt tudnunk, hogy az evangéliumkarácsonyi
beszámolójában kifejezetten nem esik szó róluk. A Biblia íróinak nem szokása, hogy egy-egy esemény színhe|yét
pontosan leírják, figyelmük rendesen csak a lényeges szereplőkre irányul. Jézus születéséről is csak ennyit ír
Szent Lukács: ,,Mária megszülte elsőszülott fiát' bepólyáIta és jdszolbafektette, meÍt nem jutott nekik hely a
szálláson (2,1).

Érdemes-e kutatnunk' hogy került mégis oda az ökör meg a szamát az oltárképekre, a kódexek
miniatúráira s a mi karácsonyfáink atá is? Nem egyszeníbb megelégednünk azzal, hogy bizonyára
aképzeletnektermészeÍes leleménye áI|ította őket ajószolmellé, szinte önként adódó mozdulattal kiegészítve a
Biblia szűkszavú beszámolóját? Elvégre így is lehetne' csakhogy akkor aligha vált volna ennyire általánossá,
szinte kötelezővé ennek a két alaknak az álbrázolása, s eZ aZ állaÍ-témabizonyá'ra több változatot is ismerne:
megjelennének a jászol közelében másháziállatok is. esetleg egyszer-másszor egyedül maradna az ökör vagy a
szamár.

A tudósok valószínűnek tartják, hogy ez a két jrámbor áIIat Ézsaiós próféta könyvéből került a betlehemi
jelenetbe, mert Isten így emel vádat választott népe ellen:

,,Halljátok, egek, és te, föld, jó figyelj, mert az Úr beszél: Fiakat neveltem és naggyó tettem őket, ők
az.onban hűtlenné váltak. Az ökör megismeri gazdáját, és a szamór urónak jószolót, csak lzrael nem ismert meg,
népem nem tud semmit megérteni" (I,2-3).

Ha ismerjükezta prófétai szemrehányást, más szemmel nézzúk az ökröt meg a szamatat a betlehemi
ábrázolásokon. Nem azért vannak ők ott a jászol körül, hogy leheletükkel Jézust melengessék, hanem inkább
azért, hogy minket lelkiismeretvizsgálatra indítsanak. okoskodásunk, gyanakvásunk, fölényeskedésünk nem
irtotta-e ki belőlünk a szívnek egyszerű, elemi vonzalmait: a hűséget, aháIát, az önfeledt örömet? Aki ezekből
,,kinőtt'', hiába hivatkozlk az értelemre, messzebb szakadt a megértéstől, mint az ösztönösségben tájékozódó
á1latok.

Mikor Betlehemet faragok, festek, fiírészelek, vagy egyszerűen csak leporolom a régit, meggondolom:
olyan holmival Van dolgom, amelynek minden apró részletebeszédes. Nemcsak játszani akarok vele
megilletődve; azon vagyok, hogy minél többet megértsek abból, amit jelent. S azÍán ne feszengve, félszegen
keressem majd helyemet a családi karácsonyfa alatt, hanem olyan igazi hűséggel és örömmel, amilyen az ökör
meg a szamár szemében ragyog.
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Megkereszteltünk 37 gyermeket (20/6. dgcgmbpr 25. é' 20í7 dscember í7 kÖzÖtt):

Loló Józmin Zójót, Póntya Hanna Cintiát, Pongor Dorindt, Makula Ketrint, Makula
Eriket, Kropok Anna Dorkát, Tóth Istvónt, Vincze olivért, Rócz Vandót, Na7y
Rajmundot, Rócz Napsugór Ine7t, Rócz Mórió Marcellt, Biri Bence Ákost, Benjamin
Robertsont, Vósórhelyi Lilient, Nagy Móté6 Kóllai Zselykét, Vósdrhelyi Virginiót,
Vósórhelyi Zsoltot, Csige Rékát, Tóth Sólyom, Kanalas Ketrint, Sass Leventét, Sass
Dávidot, Szatmóri Félixet, Budai Csilta Tamarót, Ágoston Boglórkót, Buclai Mória
Norbert Dominikot, Furkó Kevint, Botos Marcellt.

Isten óldja és őriae meg a gyermekeket sztileikkel, családjukkal együtt!

Hózasságot ktjtött:

Dorottyát, Hajkai

t:I;ii,:"j"#;:T:;,r,:í;':ÍI';,:;::#tr#;)'n,Í:::T,:;#r'^:;,::ou''*&re
Isten dldja meg közös életiiket!

Eltemettük 34 testvérünket (2017. januór 1. és 2o/Z dacgmbsr Í5. kö7ött):

Kalmór Imre 7] éves,
Pongor Józsefné Pongor Ágnes 96 éves,
Mezei József 75 éves,
Mikó Bólint 86 éves,
Vida Sdndorné Vida Ilona 8] éves,
Mezei József 66 éves,
Fekete Sóndorné Na7y Margit Emma 79 éves,
Papp Elek72 éves,
Varga Sándor tb. presbiter 96 éves,
Hinkel Béláné Kovócs Katalin 69 éves,
Fehér Sóndor 93 éves,
Magyar Jdnos József ő5 éves,
Kóróndi József 83 éves,
Papp Btílint 73 éves'
Balogh József 88 éves,
Czibere Sóndomé Na7y Erzsébet 82 éves,
Karcza Sóndorné Hegedűs Eszter 93 éves,

Na7y Józsefué Dienes Róza 79 éves,
Mikó Jozsef 7] éves,
Mihók Sóndor 90 éves,
Barta Gyulóné Sztretye MóLria 80 éves,
Papp Bólint presbitert 68 éves,
Nagy Antal64 éves,
Fiók Imréné Köblös Vilma 9] éves,
Káróndi Mihtilyné Szabó Julianna 87 éves,
Na7y Imre 57 éves,
Fehér Sdndorné Guti Ilona 87 éves'
Szendrei Józsefné Mezei Erzsébet 60 éves,
Tóth Sándorné Vida llona 84 éves,
Nemes Sóndor 95 éves,
Farkas Sóndor József70 éves,
Kerekes Sóndor 65 éves,
Naqy József 84 éves'
Móté Jónos 77 éves koróban elhunyt testvéreinket.

Istenünk vigasztaldsdt kívdnjuk az itt maradott hozzÍtartozóknak!

annepi aÍkalmaink...
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űyr;lÁ,{-%r4; e&4Á,9"é&L+Í.4"&. t$rk{Á* "

2016. s:enteste

c:

Tjévi vacsora _ Dr. Fekete Kdroly piispök úr

2016. szenteste

2016. szenteste Ujévi vacsora

Legdtus - Pelei Brigitta A v dn do rbib lia gy üIe k e ze tiinkb e n



20. Békessé
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a'.1I,t. '.'s.4t. ..,, ;.;1"".;"i..;-

A v ándorb ib lia gy üIeke ze tünkb e n P r e s b ite ri kirún dtt lá s

Imahét Egyházldtogatós

Imahét Húsvéti Iegótus

Imahét Anyák napja



Békesség 21.

Konfinndlt ifiaink

rdulójára,',&

Konfirmáció 25 éve konfirmóltak

Verses míísor a refornttició 500' évfo

Gyülekezeti kirdndulds - Ljubjana, Szlovénia

50 éve konfirmóItak Trieszt, olaszország



)") Békesség

ű,r;Í-'{-r#e é,áÁeé,rye€1 {ri*e{rée*,..

Klagenfurt, Ausztria GyüIeke zeti tábor utúni istentiszteletünk

Skó ciai te stv ér-gy üleke zeti ltitogatds

GyüIekezeti tdbor - Berekfürdő Skóciai te stv ér-gyüle kezeti ltitogatás

GyüIekezeti tábor - Berekfürdő Skó ciai te stv ér- gy üleke zeti ldto gatás



i nékn'sÉg %. 
1

Presbiteri kirtindulás - Pécs

S kó c iai te s tv é r- gy iile k e ze ti láto gatds Gyülekezeti tdborzdró

Skó c iai te s tv é r- gy üle kez'e ti láto g atás Munka a templomkertben

.':.::.

.....'',ig
,.', lff#

rJ.
.' :9á{ . ;:#

,.&$P,kj

Ifjúscigi alkalom

Gy iile k e zeti t db orzórÓ Presbiteri kirtindulús - Villánv



24. Békesség

Ünnepség a reJ'ormtició 500. évfordulóján P r e s b it e rv ci la s z.t ít s

Gy ús zo lti k v a s úr n ap.i a Ettekkaruttk udventí :.e n é's álűtata

Íuk g ewl.iék e zé s' tt t,: n * iíh e l'

Me gem lékezé s a te met ób en Orgonakoncert


