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I{aracsoryi iizenet

&Id"*tt karács*ffiytf

A karácsony Jézus Kri sztus sztiletésének az innepe,
aZaZ a fenti ige alapj án az Ember Fia eljovetelének
tinnepe. A Szentírásb l világosan látszik, hogy az

,,Embernek Fia'' nagybettikkel van írva.
Kiilonos és elgondolkodtato ez a dolog. Sok-sok
nevezetes ember sztiletett és sztiletik a világra,
akikben szellemi és lelki ajándékot nyertink. Gon-
doljunk az apostolokra' a pr fétákra, hitvall se_

inkre, a reformátorokra. Lehetne ezt a sort folytatni
a vtlágtrodalom és torténelem jeles személyiségei-
vel, vagy aZ egyre fejlodo tudomány képvisel ivel.
Ide sorolhat k azok a személyek, akik sajátos kup-
csolatban állnak saját egyéni élet{inkkel.
Az ilyenek kozott kiváltképpen értékeltink olyan
személyeket' akik segítettek rajtunk, mondjuk egy
lelkiismeretes orvost' vagy az édesanyánkat, akihez
e 1 sz akíth atatlan száIal<kal kap c s o l dunk.

Mi ko zb en ez e kke 1 a gondo latokka I eljátszadozunk'
feltrínik, hogy az említett személyek koziil senkir l
nem írJuk nagybetrível' hogy: o az,,Embernek Fia''.
Nem, mert ez a név egyediil Jézusrata\áI, a karácso-
nyi gyermekre.

Kizáro\ag Jézusra illik az ige tizenete: Ő minden
id ben, minden helyen és mindenki számára az
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,,Embernek Fia".
Most karácsonykor azért hangsirlyos ez a r 'vid

evangéliumi részlet, hogy akik már tudják, azok még intább megbizonyosodjanak, akik még nem tudják,
azok szerezzenek tudomást a karácsonyi r miizenet ,,Ember Fiár l''. Az evangéliumi tud sítrísban azt
olvassuk még: eljcitt, hogy 

',megkeresse és megtartsa, ami elveszett.',
Szinte a szíviink mélyéig haÍol ez az iizenet. Milyen fájdalmas valamire vagy valakire aá mondani, hogy
,,elveszett.'' Mennyire tud fájni' ha néha egy-egy értéktelennek ttín , de hozzánk ntltt tárgyat veszítiink el.
Ennél még sokkal fájdalmasabb, amikor egy hozzánk k zel áll személyt veszítiink el. Sokat tudnának
err l sz lni, akiknek életéb l kihullott valaki vagy valami.

Aki nem ismeri, vagy nem akarja megismerni, elismemi az elvesztés mélységét, annak nem igazén \ebet
találkozása a ka csonyi r miizenettel'
Az ige arr l beszél, hogy mi <inmagunkban valamennyien elveszett és kal1 d életek vagyunk. Elveszettek
azért, mert saját er nkb l nem tudhatjuk megtalálni a boldogságot, a békességet, a nyugalmat, a szeretetet'
Más sz val nem tudunk hinni, nem tudjuk magunkat rábízni Urunk gondvisel j ságfua, nem tudjuk le-
gy zni biíneinket.
Ezért vannak háboruskodások, gyiíl lk dések és annyi nyomonisága az életnek. Egy fajta keresés és elve-
szettség állapota uralkodott el életÍink n.

Keressiik a megoldást' a jobb lehet ségeket, de nem találjuk' Felii1r l jtiv hangjával sz l bele Isten ebbe
az áIlapotba. Azért j tt' hogy 

',megkeresse 
és megtartsa, ami elveszett.''
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EéRpsség

Jézus keres engem, minket, mert éppen engem, minket akar megtartali, kiragadni, kimenteni az elvesze1t-
ségb l. Így keres Isten a mostani karácsonyi id ben is. Keres benntinket, akik talán belevesztiiLrrk a betegség
pr bás fájdalmába, akit elvesztéssel fenyegetnek a napi gondok. Keres benniinke t, akit azelvesztés mé1y-
ségébe sodort a gyász és képtelenek vagyunk megbékélni' Keres minket a magunk sajátos é1ethelyzetében:
bárkik legyiink, brárhol éljiink, és biírhogyan gondolkozzunk. Isten nem kényszerít senkit hatatomma1, így
benniinket sem, hogy elfogadjuk az ,,Embemek Fiát''. Nem kényszerít' hanem hív és vrír' hogy ajt t nyis-
sunk akeres Úr el tt. Ez mfu az adventi várakozásban is kiteljesedik. Akik engedik, hogy megkeresse ket
az,,Embernek Fia'', azokbizonyo_sak lesznek az o megtarÍása fel l. Jézus Krisztus nem akarja elveszíteni
az embert, hanem ellenkez leg: megtart nak sziiletett a Dávid varosában. Azért j tt,hogy megtartson
benniinket magiánélettinkben, gytilekezeti élehinkben, kcizcisségi tevékenységiinkben.

Ebben a megtartottságban tesz bizonyságot Pál apostol tc'bbek k<iz tt így: ,,Ha Isten veliink kicsoda el-
lentink''? Vagy másik helyen: ,,Meg vagyok gy z dve, hogy sem élet, sem halál' sem jelenval k, sem
eljovend k' sem láthat k, sem láthatatlanok, senki és semmi e1 nem szakíthat Istennek szerelmét l.', A
megtartásnak erre a biztos fundamentumiíLra visz fel mindnyájunkat a karácsonyi evangélium: ,,Mert azértj tt az Embemek Fia, hogy megkeresse és megtaÍtsa' ami elveszett.'' Karácsonykor j lenne' ha nem csak
a ffiliinkig jutna el az r miizenet, hanem szívtinkig, hogy ktisz<inetet is tudjunk mondani: K sz njiink
Urunk, hogy hozzánk is elj ttél, megkerestél bennÍinket, k szonjiik, hogy megtartásodban benniinket is
részeltettél nemcsak karácsonykor, hanem életiink minden napján. E néhány karácsonyi igei gondolattal
kiviínok minden kedves olvas nknak áldott karácsonyi iiLrrnepeket és boldog békés jesztend t.

Hadházi Tarnás

1o^l^A%trEuÁLtÓt

Jon a Megvált ,

meleggel, fennyel
tolti be házunk!
Csakj l vigyázzunk,
hogy észrevétlen
el ne haladjon,
s itt ne maradjunk
mi a sotétben!

Szép karácsonyfa
nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jcin a Megvált :

Ót magát vágyom
szívembe venni.
Olyan lesz akkor,
mintha minden nap
karácsony lenne!

Puha jászolként

vár a szívem rád:

Végy' Uram Jézus
lakozást benne!

T rmezei Erzsébet
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T rmezei Erzsébet
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Kis karácsonyfagy erty a. Szép fehér.

Feltil tcirott. TaIán semmit se ér.

Abelén észrevennimár, hogy égett.

S én mégse dobom el mint semmiséget.

Nézem, elémbe állítom,

Maj d a kezembe' forgatom.

A cirádáit, ferdes égét,

torott voltát, sok betegségét

mind tudom már, mind ismerem.

Igénytelen, értéktelen.

Szépsége, ékessé ge, áta

nincs semmi. Mégse dobom el.

F élreteszem karác sonyfára.

Maj d a lángtrába néz Szemem'

s nem lesz nekem

igénytelen, értéktelen.

Sok betegsége, ferdesége,

torott volta nem semmiség-e'

ha ott lobog az ágon,

s vezérl m, világom,

irtmutat feny Betlehem felé?

Tekintetem Sugarát issza,

lelkem száI| századokon vissza:

a nagy csodát csodálja irjra

és megremeg belé.

Magában semmi. Félredobnám.

1b*x hxrár{iansf t#

ffib*g r{i Énrt kihtnunttt

De ha zo1d feny r 1 ragyog rám,

a szívem folviszi az égig,

az eget meg lehozzahozzám.

Kezembe' forgat om, nézegetem,

s valami egyre azt suga nekem,

hogy ez a kis gyeÍtya az éIetem.

Gorbe, torott, beteg.

Valami, amit senki nem keres,

mert észrevenni nem is érdemes.

Végigélni se volna érdemes,

ha nem lenne karácsony...

ha ki nem gy rlhatnék sokadmagával

karácsonyesti csodálatos fákon. . .

ha Betlehem felé utat tnutatva,

nem ragyogh atna, nem világolh atna,

végigélni se volna érdemes.

De van karácsony, s én rigy szeretem

kis gyertyaéletem.

Ameddi g karácsonyra v ártam,

értelmét , célját soká nem ta|áItam.

Míg egy szép angyalénekes,

halk estén Betlehembe értem,

s fel nem ujjongtam: ',MoStmár értem,

Most már rudom' miért is élek

ezen a nagy sotét világon:

hogy világítson kicsi gyertyalángom

el re' Betlehem felé

és me gv áIÍatlan, Megvált ora v áro,

sok emberszív dobbanjon meg belé.''

Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér.

Feltil torott. Talán semmit se ér.

De ha zold fenyorol ragyog rád,

a szíved felviszi az égig,

az eget meg Lehozzahozzád.

"iJle* *gy *r*r& l$xn s ffifa#-

lrogy *gy*rirffi f*f *fu *{* fu*gf

i hirr btmra, m d nt ÜGt$!Gn'

k**a iirlkk* rÉW.*

.-- _,t'-

$tun tui*



cBéRgsség

{ef,ves Eglfraztagofl

Szeretettelk sz nt k Mindenkit advent heteiben! Nagy r m számomra' hogy egyiitt várhatjuk szent kará-
csony iinnepét, Jézus Kriszhrs sziiletésének napját, a szeretet iinnepét!

Kedves testvérek! Isten akaratáb 1 az egyházi iinnepeink k ziil a karácso ny az, ami sszehozza a csaÍá-
dokat, hogy egyiitt legyÍink, j kat beszélgessiink, ha kell, megbocsátsunk egymásnak, és egyiitt t'riiljiink
ezeken a szép napokon. Ilyenkor általában azt is felidézzÚrk mi t rtént veliink az elmrilt évbin' hiszen ha-
marosan megint ránk k sz nt az rij esztend .

Tekintsiink hát mi is, a nagy családunk, egyhrízk szségiink 2019-ben t rtént eseményeire!

Ha visszaemlékeziink, nem hagyhatjuk ki a m g ttÍink hagyott 1 1 évet sem' melÉen sok munlcíval, sike-
resen irj ritra lépett, rigy hitéletben' mint gazdasági tekintetben gy lekezetiink. Megujultak tulajdonaink: a
templom, a par kia' ami rij résszel b vÍilt, a régi épiiletnek pedig ismételten folyamatban van a felujítása' A
szeretetotthon megszépiilésére, komfortosabbá tételére is sok erilfeszítést tettÍink, hogy nyugodt k riilmé-
nyeket tudjunk biáosítani az ott gondozottaknak.
A hitélet megujulása k vetkeÍében gyÍilekezetiink igazi egyházik z sséggé vált. Ma már mi is elmondhat-
juk a jelmondatot: ,,Egy mindenkiért, mindenki egyért!''
Mindezek k vetkeztében egytitt értékelhetjiik az idei év eredményeit az említett eltelt id szakkal. Minden-
napjainkr 1 elmondhatjuk, hogy nyugodtabb, de mozgalmas élet folyik továbbra is a Nagylétai Református
Egyházk zségben.

Istentiszte1eteinken, eSeményeinken mindig szép
számmd vagyunk jelen. A hittanos gyerekek |ét-
száma is gyarapszik. Btiszkék lehettink énekkarunk
fellépéseire, a gyerekek szinjátsz csoportj ára, or'f,l-
hettink az idosek klubjának j hangulatri foglalkoZá_
sainak, a j 1 megszervezett kirándulásokon szerzett
tomérdek kellemes élménynek, és minden kozosség-
építo rendezvénynek. Ehhez még hozzátartozrk aZ is,
hogy egyházmegyei ellenorzések alkalmával csak di-
csérettel iliették kcizosségtink munkáját.

Akadtak tehát feladatok b ven, a megoldások pedig
sikeresek voltak. Tiszteletes Úr és felesé ge fáradtsá-
got nem ismerve dolgoztak, rengeteg otletet megval -
Sítottak, gondolva kicsire , nagyra, fiatalra, idosebbre.
Ko s zonj iik á1 dozato S munkáj ukat, I sten áIdása kí s érj e
továbbra is élettiket!

Koszonj ik az egyházkozség tagjainak támogatását,
mellyel segítették egy-egy adott alkalommal a mun-
kát, a rendezvények megval sítáSát, a terveink vég-
hezvitelét. Elmondhatjuk mi is Szab Magda ír no
gondolatait: ,,Rengeteg j indulat van az emberekben,
Segíteni vágyás, s ha valami rendkíviili esemény tor-
ténik, rogton felszínre tor. Az emberek j k.''

Végezettil magam, a csa|ádom és a presbitertársaim
nevében is kívánok Istent l megáldott, békés kará-
csonyi tinnepeket és boldog rij évet!

Papp Sándor ftÍgondnok
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Intézméryiin{éfeté6 t
Ismét eltelt egy év, és élek a lehet séggel, hogy a K zpont életébe és eseményeibe kicsit bepi1lantást nyijt-
hassak:

Az Otthonban t rtént:
. Anyák napján a Református Hittanos gyerekek adtak mrísort
. Augusztus 5-én bográcsoltunk az otthon udvarán
. okt ber 3-ánr lak inkat és nyugdíjasainkat k sz nt ttiik id sek napja alkalmáb l. Molnámé Pelei Andrea
tanítvrínyainak rnlísorát láthattuk, ez ton is k sz njiik szépen!
. Id sek h napja kapcsán ismét fellép nk volt Ágoston Anita, aki évek ta visszatér vendégiink , é|í5zenei
miisorával szorakoztaÍta lak inkat és a klubosainkat.
. okt ber 18-án k sz nt tttik Bor k Lajosné Juliska nénit 100. sziiletésapja alkalmáb l lak ink és családja
k rében, Isten éltesse még sokáig!
. A december sem mrilhat el esemény nélkiil, december I9-én a Református Énekkart várjuk szeretettel,
hogy meghozzák k zénk a karácsony meghitt hangulatát.

Rendszeres programj aink:
. minden hétf n, kedden, csiit rt k n és pénteken Tiszteletes asszony tart foglalkoáatríst a lak inknak.
. Istentisztelet pedig minden szerdán yan az intézményben.

A Klubosok élete:
. Ismétl d klubos programok: Februárban Farsangoltunk és az Id sek napját is megtartotfuk november
1 5-én él zenei lrjsérettel.
. Két alkalommal voltunk az operett színhálzban,
május 1 0-én a Víg Özvegyet és Holl k t, a világ r kség r észeként 1egyzett él falut néztiik meg,
november 9-én pedig a Csrírdás királyn t és a tiszadobi Andrássy kastéll láthattuk.
. Augusztusban ismét 4 napot t lt ttek Berekffird n klubosaink.
. Rendszeres programok: Kedden és Pénteken délel tt klubfoglalkozás van, pénteki alkalmakon gy gytor-
nára is van lehet ség igény szerint. Nagy szeretettel viárunk minden rij érdeklodot!

Házi segítségnyrÍjtás:
Szolgáltatásunk az évek során nem változoÍt. Biiszkék vagyunk, hogy gondoz ink nem csak a ház|artásban
felmeriil problémákon tudnak segíteni, de támogatást ny jtanak lelki és testi panaszok esetén is. Feladatuk
els sorban az o1yan segítségnyrijtás, amit az otthonában él ellátott cináll an már nem tud elvégezni. Fontos
tudni' hogy a gondoz nak szt n znie kell az ellátottakat arra, hogr'me-gléro képességeiket hasznáIják,
hogy fizikai á1lapofuk ne romoljon és minél tovább az otthonukban élhessenek!

# P.
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Támogatrí szolgálát:
Szállítási és gondozási feladatokat végziink továbbra is, azok számáta, akik valamilyen fogyatékossági el-
látásban (vakok s zemélyi járadéka, Fo! emelt cisszegrí családi p tlék) részestilnek. i gondozási feladatok
k z tt van a feliigyelet biztosítás ame||et|aháztartási feladatokban vai segítségnyrijtái is térítésmentesen.
Továbbra is hívhat ezen a telefonszámon: 06-30/834-0500

Jelz rendszeres házi segítségnyríjtás:
100 késziilék ált rendelkezéstinkre, az elmírlt egy évben eddig 45 riasztásra kellett kimenni a do1goz knak.
Bízunk benne, hogy a szolgáltatás biáonságot és nyugalmat ad az igénybevev i5k számára|.

Dolgoz k élete:
'A Magyar Református Szeretetszolgálatnak k sztinhet en 3-4 fi5t alkalmazhattunk ebben az évben is a
k zfoglalkoztatás keretében.
. JanuIár 1S-rín dolgoz i ut szilvesztert tartotlunk.
'n nap alkalmáb l a Steflínia cukrászdában si'itiztiink, teméSzetesen férfi ko1légáinkr l sem feledkeztiink
meg.

' május 14-én csapatépít bowling-ozáson voltunk ismét, nagyon megszerettÍik ezt a programot.
' jrinius 7-én a Dorkas Campingben ismét dolgoz i találkoz n voltunk a tcibbi reformátris intézmény dol-
goz ival, ahol a ftiz versenyen ismét díjazottok lettiink, második helyezést értiink el!
' jÍrnius 22-én a dolgoz i kiránduláson Szarvason voltunk, az Arborétumot és a Mini_Magyar országkiáI1i-
tást nézlrik meg, azt k<ivet en haj kifutunk a K r s n.

' november 29-én bricsriztunk Papp Srándorné Ibolya f szakácsunkat. Hosszír, boldog és egészségben elt l-
t tt nyugdíjas éveket kívánunk neki!
. December 17 -én dolgozoi karácsonyi i'innepséget tartunk.

Fejlesztések:
Januárban megérkezeÍt akéÍ f z tist, ami komoly beruházás volt az intézménynek. Néhány ablakot sikeriilt
kicserélnÍink és folytattr-rk a szobák felujítását. Az i5sz folyamán az otthon tozeps tet risze is megÍjult.
Az udvarunk is kezd formát lteni, amit terveink szerint tavasszal fejeziink be. Összességében elmondhat ,
hogy igen eredményes évet zárhafun}' K sz net érte a lenntart egyházkozségnek és a"kollégáknak!

Az intézmény ellátottai és dolgoz i nevében Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztend t
kivánok az egyházk zség minden kedves tagjának!

Katonané Becsi Beáta
IntézményveZet

-. =:
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Q o n[o fat o {I{ará c s ory Rp r !

Nagy szeretettel koszontok mindenkit 2019 Advent-
jének utols napjaiban a szokásnak megfelel en e

lap hasábjain. Lassan vége az évnek, hamar kisza-
lad al lunk 2019 reptil szonyege és íme ismét Ad-
vent havát írjuk. Várjuk azt az {innepet, ame|y az

,,Adventus Domini'' kifejezésb l fakadva hfudett az
Úr eljovetelét.
Advent harmadik vasárnapját kovet en, a készti-
lodés, a várakozás felfokozott' reményteli és bol-
dogságos perceiben koszontom Önoket. Fogadják
gondolataimat egyi.itt tinnepelve, hisz kozeleg az év
legboldogabb tdoszaka a Karácsony.

A keresztyén világban a Karácsony, Jézus Krisztus sziiletésének az iinnepe, Isten egysziil tt fiáé, a Megvál-
t é. Így élik meg az iinnepl k 2000 év ta milliárdnyian, er t merítve és er t adva.

A sztiletéshez vezet '6t, az advent, a vétrakozás id szaka' egyben id felkésztilni az iinnepre.
A sorok megfog a|mazása eloIt azon ttín dtem, hogy a felkésziilést segítend mir 1 is kellene ímom?
Talán a karácsonyi szokások l, azok keletkezésértil a z ld ágt l a szaloncukorig? Vagy talán az elsi5 kará-
csony tinnepi szokássá válásiír l a nagyvilágban és itthon? Azt gondolom ezek mindenki el tt ismeretesek'
Írjak netán a város 2019. évében t rtént fejlesztésekr l, vagy a haladásr l? Ennek meg igazán itt ahelye.
A legmegfelel bb tehát ha az innephez tartozo szeretet erejér 1, az emberi kapcsolatok fontosságar l, a
mindennapokapr szépségeir l írok.
Az adventi vátakozás alatt gyakoÍta kell visszatekinteniink mindezekre, értékelve cse1ekedeteinket, meg-
állapítani tetteink helyességét, magunk és embertársaink irányába elk vetett fe1el tlenségeinket, olykor
gorombaságainkat. Legalább így évente egyszer tiljiink le mi is, várakozv a-vágyakozva, hogy megváljunk
flíjdalmainkt l, sikertelenségeinkt l, kudarcainktol. Az év 360 napja mindig alkalmas arra, hogy az emberi
kapcsolatok, barátságok vagy csak bárki megítélése csorbát szenvedjen. Sajnos a csonkaságokat, a brántást,

a rosszhiszemt'íséget- abban a pil1anatban mikor t rténik- nem vessziik észre. Istennek hála a matadék 4
napon a megnyugvás sze1íd id szaka k vetkezhet. Azé a megnyugl'ásé. amely az egyiittgondolkodást és

így a fejl d st szolgálja.
Advent id szaka ez év végén is magát l kínálja, hogy a készii1 dés jegyében ér'zár onvizsgálatot tartsunk,
s ez az a felel sségiink, ami el segíti mindannyiunk lelkének a karácson1'ra r'al hangol dást.

Vélhet en kell azonbanhozzá az a szeÍetet, mely nem a hibát keresi eg1'másban. hanem a szelídséget, nem
ellenfelet 1át, hanem testvért, nem civ dásra szt kél, hanem egyiittmrikc!désre. Am eZ a Szeretet mégis nem
gy<ingeséget jelent, hanem er t. Hirányzik bel liink ez aláthataÍ|an lelki kcitoanyag, mely embert emberhez
tapaszt' s alkalmat ad ezzel jofé|e szellemi er knek' hogy maradandot alkothassanak Isten dics ségére és

mindannyiunk javára. Az id korlátai k zé szorított és az anyagiak hajszolásába belefásult emberiség már
nem érzékeli az éIet apto dolgait. Nem tud rtilni más sikerének. szkeptikusan figyeli a másik boldogságát
és boldogulását, egykedvíí a más fájdalmát látva. Lehet hogy csak a látásm dunkkal és a hozzáállásunkkal
van baj?
T bbek k<iz<jtt ezért is hiszem, hogy a Karácsony iizenete egyre fontosabb az emberiség sziímára. A lexi-
kon csak ennyit ír: 

',keresztény 
iinnep Jézus szii1etésére'', de mindann1'iunknak sokkal t bbet kel1, hogy

jelentsen. Hangulatával, varázsával, titokzatosságával a békét hordozza magában. Ktil n s jelent sége van
a fénynek a felcsendiil daloknak.
Lássuk és halljuk meg, érezzik át adventnek ezt a sejte1mes hangulatát. Ál1unk meg Karácsonykor, j jje-
nek iissze az egyiiv é Íartoz k, sugiározzák a békességet a családokban és a kriz sségekben, mert mindenkire
táfét. Órizznk ezt a hangulatot a k vetkez egy éven át a hétkoznapok forgatagában, azért, hogy mindig
mosolyogva tudjunk egymás' felé fordulni.
Teg5nik ezt azzal a várakozással, hogy az égo gyertyák fénye által szimbolizált egy-egy fogalom - hit, re-
mény' r m, szeretet - ezen az adventen tésziinkké válnak és egészséget' békességet és boldogságot hoznak
az ttt eft családok, k z sségek minden tagjrínak. Így legyen a karácsony.unk olyan, amilyennek a ktilt
BABlTs vmÁLv: Karácsonyi ének címíi versében elképzelte:
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Becsesnek láttad te e foldi test
koldusruháját, hogy folvetted ezt?
S nem vélted rossznak a zord életet?
te, kir l zengjiik, hogy megsztiletett!

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelktinkben gyijts pici gyertyát sokat.
Csengess éjtinkon át, s csillantsd elénk
torékeny játékunkat, a reményt.

Ezzelkívánok aNagylétai Református GyÍilekezet minden tagjána} Békés Karácsonl és Boldog Új Évet!
Menyhárt Károly polgármester, presbiter

Nagy szeretettel k sz ntiik mindenkit énekkarunk 12. adventi zenés áhitatln. Ebben az évben is boldog
r mmel késziiltiink erre az alkalomra, j llehet kicsit átalakult énekkari k ztisségiink'

Vannak, akik sajnos nem tudtík tovább vállalni k telezettségiiket, de nagy r m sziímunkra, hogy hrírom
ilj tagot is tudhatunk magunk k z tt, Isten áldja meg ket k z tttink!
Még egy változás t rtént. Idén szeretttik volna, hogy szemiink el tt legyenek a Karácsony legfontosabb
szerepl i. Kicsiny ,,Betlehemiink'' ta1án még inkább segít minket abban, hogy átéljiik a Karácsony csodáját'
melyr 1 János evangélista így beszél: ,,Az Ige testté lett' k z<ittiink lakott, és láttuk az o dics ségét, mint
az Atya egysziil ttjének dics ségét, telve kegyelemmel és igazságga|.''
K vetkez énekiiLrrkben pedig így énekeliink r la: ,,A kis Jézus megsztiletett rvendjtink, elkÍild tte szent
Fiát Isteniink!''
Örvendjiink! _ Ene buzdít ez az ének. Örvendezni' így Karácsonyhoz k zeledve talán k nnyebb, de éle-
ttink minden egyes napjiín kellene. De miért rvendezzek? Nincs rá okom! -mondják sokan.
De igen, van okunk, komoly okunk az rvendezésre! ,,Mert rígy szerette, Isten a világot, hogy egyszÍil tt
Fiát adÍa, hogy aki hisz Őbenne' el ne vesszen, hanem cjr<ik élete legyen!''
Ha hissziik és valljuk ezt, akkor észrevessziik életiink minden apr 

' 
pici csodáját is. Ez pedig hálríra indít

minket, és nem tudunk net'r tirvendezni.
ÖrvendjÍink hát, mert az r m is ,,ragályos''. Adjuk hát tovább az r m t, és ragyog szemeink világítsanak
ebben a stitét világban. Minél t bb r mt l ragyog hálás szemprír jiír _ kel a ftld n, annál világosabb lesz
benne. Legyíinrk pici lrímpások mindannyian, tegyiik szebbé ezt a teÍemtett világot! Hirdesstik mindenkinek:

if "J::'**#ffi 
"l+:ffiffi:,|J,i,?f;10;,,u,,,,u,"Szeretlek, Uram' hálám szívemb l fakad,

És éneklem, hogy áldott légy Uram!

Áldott szép adventet, és r mteli, boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!

E ne ftf,prun da{v enti z ené S á frítata

Hadházi Thm sné Esze Em ke lldiko
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Korftrmaci a !{ag1 fétai fuformátus E'g1 fraz {ozség 6en

,,Ime, az ajt el tt állok, és z rgetek: havalaki meghallja a hangomat, és kinyitja aZ ajt t,

bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, pedig énvelem." (Jelenések 3: 20.)

Gyiilekezeti életiink r mteli eseményére keriilt sor május 12-én, amikor is 16 fiatal tett konfirmáci i vizs-
gát és fogadalmat gyiilekezetiink és a Mindenhat Isten színe el tt.
Konfirmáci i istentisáeletiink<jn megemlékeztiink az 50 és 25 éwel ezel tt konfirmáltakr l is. 50 éve,
1969-ben sszesen 51fiata1 konfirmált a Íagylétai gyiilekezetben, k ziiliik 14-en vettek résÍ istentisáele-
tiink n. 25 éve, 1994-ben 8 f konfirmált és k ziiliik ketten tudtak itt lenni mostani iinnepi alkalmunkon.

2019 -ben konfirmált i{ aink:

Ágoston Dorottya, Alkotmány u.

Barna M nika, Kinizsi u.

Burai Beáta, Szilerd u.

Cseh Krist f Márk, Alkotmány u.

Fekete Barbara, Csokonai u.

Gyarmati Máté, Sziget u.

Kiss Bence, Szé1 u.

Kolozsvári Vanda, Debrecen

Koncz Krist f Bence, Széchenyi u.

Kovári Nikolett, Bajcsy Zs. u.

Makula Katrin, Új 
".

Papp Csenge, Debrecen

Papp Huba, Yezér u.

Rost Ágota Zs ka,Yezér u.

Veres Krist f, Új 
".

Vida Ferenc, Hunyadi u.

I

.;.*
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Hell
JÉx*s Hri*mtus #tr iSvd* ktieÉ Ftr de aa

*vdi ffiffin f*g*dttk h* Mfuis k utiik
t*}tfr'tte eÍ g f*ld* dletÉt, fuosy akik n-:égis
h*ttel h*f*:gadták, Isten sy*fÍI]ekeigé
lehe**enek' Ámik*r J*x*ef mgh*l-
l*tt*, h*;gy * rnefiy#55E*r*í* stser*Tlek*t
vtr, $e{ akarba b*nt*ni a j*p.x*sÉgti*et.
I3* *t*rn t*tt* ffiffi, merf Ist*n angyaia
fig3n*lrxmt*tt*. * $*rou* ki vqllt t*v* &*-
nak a vmarÉ*ynek, b*gy knrasg.{.il{ttt {x=,
seffi}. tE *t *eélÉn h*em vi$ágre gts-
#ny,!#, rrt*rt a nsxxtrrrlálá* rrti*tt * *eii-
l** **stt* het*kb** ffi*ffi k*ll*tt t*nniiék
3A# kltpt Ir ;*#r*th$l B*tl*h*reb*, ff-Ttr-
log B'&f,y sstrffdrhiit*n, *'r m tu#fuk
ega'kismanri**k esyik r**ssxabb, m*nt a
m;i*ifu" ffi* n*rn sxtil*,thn*effi mW ritkiix*
b**, mmrt lst*rt már F'ffi dr.rrm* *l#bb kij*-
l*nt*ffie h'íifu*ás pr*#*ta áltatr. h*sy a
IvImsi*smk B*t*ehennbe* kelt r**gseii-
letnie"

É. fu*tegm*n fdlték*ny H*#*m min-
d*nképp**'t ÍTlffi akarta g}letni á *se*s**
mS k*ru kin*lyt, lsten ae*nfuxmn Egr'*p-
t*nrba rfien*kitefr* a ki* csaÍá#*t, nr*rt
mdg nffiTI r,*It iffi m id*j* ímus hatálá-
n*k" *tt rlern v*lt k*n*y{i aem*nal
nrryÉ$h*t**t tgl;*ln*, se Hgter"t már *l = -l*g atT* indít'*tt* * raapkel*f* Lri*I*se5.l*t,

lr*gy vigy*nek gnndus *}'inc*ékct * n-es-
*nriiletett h*{**sits-királvnak, is.-" J*x**f-
nxk r.*lt *E i**gen**n km* t kdj*.
Lxgy*mkkr:* rr*m *=ara*h'*tBk *tt vég-
l*S- m*rt b* fu.*ll*tt t*lj**Mni* a pr*f*r=i-
;*n*k, hofiy E{;izáÍ'et'in*k f*gjak neryegni.

J*xrs* Hrisst*i* egms ffil{ti *e*lgiita**it
e6y frt*k i*teni tetrr *l$ate ffieg. an**ek
minsen tÉsuEetÉben ril s kell*tr val*sxl=
nia" Ee fu*e*S diiffi *l k*ráwnyk*r, s

telj*sedett ki rffiSpdnt*k,*n *# ffixv*t*
k*r. E'eÉrt r,rlmnd*ffia }fu*s t*bfu*xt5r i*
ta rrít$é lry-li*ak:,u#H f,ruth*rfi#rugfu s*$r-tf futÍ
s:e?Ít:ei*Et*. *s gí fuíÉ rugffgfmíg ra e;#tgkfdt, i"t

=rtÉpq='=é;Í*il 
*;s ffi rrt.dsf aar{*kt*I, tr$ r,Fteg &Eíí

*Fsfrt;*, *= &*rrrem{.frt{F']tg *ÉÍ í{Hrr f*frrt*d*

nire'' {pl. h.í*. s'.q:"}.

EZ a ..k*ll'' *gyré*xt agt jelenti, h*gy
*l3'*n mÉ}yr* *ii*$.#ttink, e*l3*n F*-
miinvt*l*n.c v*lt h*$m*tii*k Hst**
rr*lkiil. lr*g3: ***k íst** fia, d* cgak így
tu*rrt* kir-*ent*rri b*'trnii*k*t a halálffi*,
a k*rh*zat*}' LIgyana${'k*r $elenti axt ás,

hog} Isten nrent *e*r*t*tÉ*ek, *gabadÉ*
t kry.eln-:é**& mw}rel*sulását *enki
és ser:rrtri *gn ak*d*Iy*xfrettfr tffi &" 5*m
a ronrai csása*r| segTl J*x**f j*hi*xmrr{i
nairlsága, sem H*r*d $. '. fu5inderu:ek
rigy kellett É1rtÉnnie, *h*gy&n mgt Hste*
elre*d*lte, s a**g3naft a^a a hrtx** mnb*r
iidv*ss*ét 

=e*lgá!t*'
h,'.I.=i f*nv*g*t*tt vi[águnkh*n $*ntt*

tudnu*k, h*gy [stem kcm* n#Ít: l*ffi *r*t-
Ien*trb, r::ir:t ax *ls$ k*n*cr*rryk*r t'*lt.
I*{i*d*rr tlr*itgi ffi *nrberi gÜnÜea*ág
e*len*re * i**'iv'ít$a a vi*ág*t, & h*nn*
mi kis étetiin3iet is- s*ld*g, *ki fi},F*flTl#*
ki big*l*mrlr.=l .rlár*nde}i rrmgát $st*x
l.ilágk*rrrui*}z* *karcb*ruk* $ him*I
m*gragadja -r ae uj *l*t*, armit J&us
karár-sa=n1*i*r Ír*x*tt- Bg fui*x*$g*lfuxt*tt,
es t*h*t*tl*r-r m*raq-* nris:d*nki, aki eet
vissza*t*sitja.

Bárcsali nri*Él t*bben ag el bbiek k;**

ze tarboznanl!

Csgru Fl&*m*Áru

NY. LsLt***x

(forr ás : refp as aret. hu)
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'/is s z at e frint é s ry ári pro grarrtj ai, fua - g1ii fe Ég z e ti dírán{u fas

Isten kegyelméb l ebben az évben már 9. a]kalommal szervezhettÍik meg 
',nagy 

kirríndu1ásunkat''. A kora
hajnali indulás után Szlovénián kereszttil haladtunk O|aszország felé, ritk zben a szlovéniai Maribor vá-
rosával ismerkedtiink meg.

A második nap, vasárnap lévén, a buszon tartottunk
koz s istentisztelet, majd anaphoz ill en Ravennába
érkezve, csodálatos kora keresztyén és bizánctmoza-
ikokb an gyonyorko dhettink.

Délután érkezttink meg tengerparÍt szá|Iáshelytink-
re Riminibe, ahol két éjszakát toltotttink, és j lehet
jrinius elején jártunk még az évben' de mindkét nap

furodhettiink a tengerben is.

Utazás szempontjáb l legr videbb napunkon, Eur -

pa egyik legkisebb otszágába, San Marinoba utaztunk. A hegytet n fekv ',f városba'' kabinos felvon val
jutothrnk fel' San Marino a világ legrégibb k ztiírsaság. Fekvése miatt rendkíviili a |átvény mind a tenger
fe1 1nézve, mind pedig a miniállamb l letekintve a k myez vidékre és a tengerparha.
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Elhagyva a tengerpaÍtot Assisi felé vettÍink az irányt. Szent Ferenc viírosában hallottrmk életér l és arr l,
hogy nekiiLrrk reformátusoknak (is) miért fontos az o személye.
Olaszország számtalan csodás kisviírosa k ztil kiemelkedik Assisi telepiilése. Nem cs ak azért, merÍ fantasz-
tikus panoriírna tárul elénk a Monte Subasio hegy oldalában fekvo városka utcáir l, hanem mert itt sziiletett
Assisi Szent Ferenc és Szent Klríra, akik mindketten szeÍZetesrendet alapítottak.
Tovább utazva Toszkií,rra egyik 1egszebb viírosába San Gimignanoba vezet az utunk' A teleptilést a k zépkori
,,felh karcol k'' varosának is szoktiík nevezni.
Másnap reggel mií'r Padovában ébredtiink fel, és egy r<ivid városnézés utrín indu1tunk hazafe|é Ausztrián
keresztiil. Délután érkeztÍink meg a Salzburg k rnyéki tavakhoz, Hallstattba.
A Hallstatti to partján elterÍ'ilo barokk kisváros Ausztria
egyik legszebb helye. A város egyik érdekessége, hogy
egyetlen foutcáb l á11. At és a sziklafal kozti SZtík hely
miatt a VároS a sz1klalábához, Szorosan egymáSra éptilt
házak Soraib l áII. Az olaszors zági városokhoz képest
egy teljesen máS hangulatu, de ugyancsak csodás tele-
piilést ismerhettiink meg.

l3

F
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Utols napunkat csodás természeti kornyezetben
kezdtiik. A Wolfgangsee partjár L fogaskerektí vonat-
tal menttink a Schafberg 1782 méter magas csticsára.
Bár a hegycsricsra érve felh burkolt be benntinket,
de a felvezet rít, vagy a fenti h kupacok felejthetetlen
élményt ny jtottak.

Rács o dáIkozva ( irj ra) Isten te remtet t világára, vissza -

térve a ,,foldre'' folytattuk utunkathazafelé. Egy rovid
látogatást tetttink még a Trauns ee partján, pontosab-
ban a t ra éptilt Schloss ort kastélyánál, és kés este
érhetttink haza Létavértesre.

Egy iIyen kiránduIás nem csak a látnival kat jelenti,
hanem kozosséget épít, kapcsolatokat er sít. Hiszem,
hogy így tortént ez most is! Soii Deo Gloria _ Egyedtil
Istené a dics ség!

Gerefrfiird i 91 te?gzeti frét

Ugyancsak nagy r<im, hogy ebben az évben is el tudtunk menni Berekfiird re a Megbékélés Házába, egy-
házunk konferencia ktizpontjába. Most is t<ibb mint 60-an (fiatalok és feln ttek kozosen) vettiink részt ezen
a szokásos nyári Programon. Reggelente képek (k zlekedési táb1ák) ríltal sz lított meg Isteniink, míg az esti
áhítatokon pedig a Biblia kiiil<jnb z fontos személyiségeinek elhívása áIta1 akart benniinket is ríj rítra hívni
vagy jra hívni az Úristen. Most is volt sok k z<js vidám vagy éppen meghat beszélgetés, reggeli lcívézás
vagy éppen kés esti,,zsíros kenyér''' Fiiriidttink sokat a híres berekfiird i strandon, testben és Iélekben
megríjulva térhetttink haza. A szokott m don, a nyrár végén k ztjs visszaemlékezést tarthattunk a par kia
udvarán.
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7tá kat ima s zi fv e s zt e r fo t
Áz év utols estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked híílát adni, amit kaptam t led az egész évfolyamrÍn.

Kdsz<in m, hogy nem engedted el kezem, mindig a j ríton vezettél.

K sz n m neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javríra alkottál. Hálát adok, hogy a világezernyi jelében felismerlek téged.

Hr{la neked Uram az emberekért, a szomorrí arcrí testvérekért, a j kedviíekért, és azokért is, aki nem tudjákhogy ket is szeretem, és talán nem is sejtik hogymost értiik is imádkozom.

Hála neked Uram, mindenkiért! Hríla egysziilott Fiadért, ]ézus Krisztusért, aki elhozta, és a szíviinkbe írta
:: 

ti-'tiTt'lj és a boldog nyrrgtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretetk zosségében.

Hiíla neked Uram magyar h azfutkért, és hríla Ányaszentegyházunkért, melynek tagja lehetekl Segítsd meghív magyar népedet!

K sz<in k Istenem mindent, amit T led kaptam, hiszem, hogy ez a teljesség, minden: az irgalom, a szeretet,
és az éIet.

Kcisz n<im a bánatot és a gydtr dést is, mert ez m ég jobban hozzád kapcsol'
Uram, k<isz<in<im iinnepeimet, or<imeimet. K<isz<in m, hogy ma este is <iriilhetiink, énekelhetiink és tánco'-hatunk a te dics ségedre'

Uram k sz ncim az egyszerií hétkciznapokat. 
-a' 

szokásos jeleket, hangokat, melyek irrínltjrík hétktiznapjai-mat, de amelyek végíil is a te hangod, és hozzád vezetnek'

Kdsz<in m Uram, hogy mindig vrílaszolsz és megvi gasztalsz.

Szeretnék háát adni egész évi munkiímért és kiiLldetésemért, rám fordított figyelmedért és végte1en nagytÍirelmedért, azért,hogy vársz rrím, és <ir kké szeretsz'

Kérlek Uram, légy ve]em az ríj esztend során is, fogd a kezem, vezess a j ríton, adj bátorságot az élet terhe-ihez, adj vidiím és nyílt szívet' Ámen'
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AnryrRpryvi fiíre{

Megkereszteltiink 20 gYermeket,
(2019. jan ár 1. és 20lg. december 22. kiiziitt)

Balogh Norbert Bélát, Kucsák Alexandrát, Ba-

logh"Al énát, Balogh Vanesszát, Vásárhelyi ZoLtán

Disásztint, T th Enik Zsofiát,Lénárt Martint, Fur-
k Vivient, Balogh Csaba Milánt' Vizelli Laurát, Bu-
dai Szederkét, Píntya Ádámot, Vincze Kornélt, xagl
Bencét, Kontor Bencét, Albert Leventét, Kropok
Kincs Hannát, Budai Éva )uliannát, Da1mi Imre

Andrást,Nagy Zentét.
Isten áldja és rizze meg

a gyermekeket sz leikkel, családjukkal egy tt!

Házasságot kiittitt 20 1 9-ben

Ecsedi Lász\o és Balázs Barbara,
Pupp Gábor és Kárándi orsolya.

Isten áldja rnegkijz s élet ket!

Eltemettiik 44(!!!) testvériinket
(2019. január l. és 20Lg. december 22. ktiziitt)

T th Lajosné S s Ágnes 91 éves,

Horváth KálmánnéRácz Anna 82 éves,

Krasznai |ozsef 62 éves,

Zurbo }ános 78 éves,

Vida Csaba |ozsef 67 éves,

Zsíros Lászl né oláh Erzsébet
tiszteletbeli presbiter 82 éves,

Sándor Báiint 80 éves,

Szatmári Sándorné Szab Viola 76 éves,

Horváth Norbert 23 éves,

Holl ] zsefné Papp Irén 93 éves,

Belgyár Andrásné Barna }ulianna 92 éves,

Lakatos lozsef 81 éves,

T háti Sándorné Kántor Mária 85 éves,

Horváth Gy'rriáné Szab Margit 70 éves,

Zurbo }ánosné Fazekas Eszter 76 éves,

Szab Sándor 68 éves,

Kárándi Imre 75 éves,

Barna ) zsefné Mik }ulianna 85 éves,

Zagyva Gyula 70 éves,

Vass Istvánné Bak R za 75 éves,

T th Istvánné Guba Irma 94 éves,

}ustyák Gáborné MezeiErzsébet 70 éves,

Nagy Imréné Kiss Irma 81 éves,

S s } zsefné Bun Ilona 78 éves,

Sztícs J zsefné Puskár Magdolna B0 éves,

Nyak Imre 80 éves,

Erdélyi Jozsefné T th Julianna 88 éves,

Peto Lajosné Guba llona 85 éves,

Mikl s Tibor 84 éves,

Pongor Ödonné Csobán Irén 88 éves,

Nug'v Gi'trláné Menyhárt Gizella 89 éves'

Kozma Sándor 90 éves,

Bodnár Sándorné Bokonyi Margit 83 éves,

Bír István Sándor 58 éves'

Kovács Dánielné Prágat Margit 98 éves,

Kárándi G1'ula 58 éves'

Lénárt lozsef 58 ér'es,

T háti Lászloné Kovács Etelka 77 éves,

Zsíros Sándorné Csukás lrén 98 éves,

Fehér Sándorné Pankotai Juliánna 81 éves,

Pelei Lajos 58 él'es,

Fehér Ferenc 8'l ér'es,

Tarján Jozsetné Bako Ágnes 77 éves,

Szabo János 16 er-es

korában elhunlt testr'éreinket.
Ist e n iink l' i ga szt alás át kív anj uk

az itt maradott hozzátartoz knak!

&-1
. Deccmb et 2a4$ szenteste détirl

Karácsony Bindkét napi rin

irrvacsorás istentisztelet délel tt

. Óév napján este 4 rakor.

. Ú}év =napján 
délel tt 10 rakor lesz ísten

+'.:.:.u,.,i;F:



céRgsség I7

Klubos idrjsek napja Klubos koz s torna

IVyári bográcsozasKarácsonyi kc)szcjnt (20 1 B)



18
Géfusség

Wp u É.inté zméry n{é teté 6 t, . .

Anyák napi koszont

Anyák napi koszont

Idcisek na

Id sek napj a

Klubos kirándulás - Holl k

}:lltgdíj bct','onul dolgoz bucstiztatas a

P app S andorné fcÍsz akác s

Id sek napja



céf,7sség I9

Qyi k Rgz eti e s emérl u R- Rep e {6 en., .

' :::aa a'.':'

Ujevi vacsora - Derencsényi Istvánf jegyzcÍ ur Ujévi vacsora

Úiu vacsora Úiu vacsora



20 GéRgsség

Q1iite Rgz eti e s eméry, k" Rcp e ft,6 en. ..

Úiarr vacsora
- ],{agy Dezscjné tb. presbiter koszontése

Imaheti este' Bukané Zakar Zsuzsa lelkészn

Imahét

Intaheti este

Imaheti este, Dr. Potor Aron lelkipásztor

Ujévi vacsora



céÉgsség z1

Qyi te Rgz eti e s emérl, F" Rep e ft,6 en. .,

IVagycstit rt ki urvacsora

I{agycs tcirt ki tirvacsora Egyhazlatogatás



)2 cBéRgsség

Q) {e kgzeti esemén1eLQpeR'6rr...

nfirmaci

aeé:
'á

Ko

B ach mindenkinek fes ztiv ál

Presbiteri névnap

Egységnapi tinnepseg, 20l9. majus 22.

20]9-ben aZ 50 éve konfirmáltak

2a19-ben a 25 éve konfirmáltak Konfitmandusok elsrj rvacsoravétele



céRgsség 23

Énekkari évzar Berekfiird , gyiilekezeti hét

Taborzaro

Berekfiird , gyiilekezeti hét Berekfiird , gyiilekezeti hét

Presl:iteri kirandulas, Szlovénia - PiranBerekf rdrí, gyiilekezeti hét



24 cBéRgsség

$1tik Rg z eti es emérl, É.Éep e ft,6 en, .,

Klubos kirándulás - Tiszadob

Presbiteri kirándulás, Trieszt Par kia feltij ítas

Halottak napi megeml ékezés Tenlpl onuutk a: cj s :i n apstitésben

]0 él,es a ,,Betlehem nk''

Adventi zenés hítat


