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Békesség

I{arácsonyi aján[éfu. .

Ez az ige karácsonyi ajándék. Ezzel az ajándék-
kal kedveskedik nekünk a mi Istenünk. Rá van
írva: sok szeretettel: az Atya| Szent este ismét,
a sok-sok más ajándék mellet ez aZ ajándék is
mindnyájunk karácso nyfája alá kertilt.

Ebben az egy mondatban mindaz benne van,
amit Istenről tudhatunk, amit kijelentett szá-

munkra. Benne van ugyanis megváltásunk, és benne yan az Atya szeretete is. Benne van karácsony és

húsvét is, benne van az örök élet, a mennyof szág. ABiblia összefoglalása tehát ez amondat'
Jézus Krisztus születésében, testet öltésében, Isten, Világ iránti végtelen szeretete jelenik meg. Mi-

csoda örömhír ez: Isten szereti ezt aYllágot, és benne az összes embert. Az a sző, amit itt a görög nyelv
hasznáI, olyan szeretetre utal, mely feltétel nélküli, ami nem nézi a szeretet tárgyának érdemeit, hogy mit
tett a szeretetért, kiérdemelte - e. Ez a szerctet önzetlen . Ezért a szeretetért nem kell megdolgozni, ez

állandó, éS van, nem olyan, mint embertársaink szeretete, amit könnyen el tudunk játszani, ez a szeretet
nem csalódik bennünk'

Sokkal ér1hetőbb lenne, ha azt olvasnánk, Isten megutálta ezt a világot' és megharagudott rá, mivel
nem foglalkozik vele. De nem így tor1ént' és ez a legnagyobb csoda. Isten képes szeretni azt a világot,
amit néha még mi is utálunk magunk körtil. Amibe beleíáradunk, amiben csalódunk, amitől várunk
valamit, és nem kapunk semmit! Sokszor előfordul velünk is. hogy ugy érezzik, hogy utáljuk az egész

világot, és hagyjon békén minket mindenki! Elegünk van. belefáradunk, kimerülünk, elcsüggedünk a

munkában, vagy tanulásban, sokszor az emberek rosszindulata miatt keseredünk el, és akkor hasít mé-

lyen belénk a felismerés, Isten annyira szereti most is, amikor én utálom ezt a vllágot' hogy Egyszülött
Fiát adja érte. Isten szereti. . . mindig szereti. . . folyamatosan szereti. . . Könnyen gondolhatnánk azt,hogy
az igében az szerepel avllágért adtaFiát, de engem, minket ez hol érint? Én, én vagyok, én nem avilág
vagyok. . . Más vagyok, mint a világ. Itt j ön hozzánk nagyon közel ez az Ige . Ugyanis a világ, téged, és

engem jelent, a személyes életünket, ami körtilvesz, amiben a mindennapjainkat éljük. Szeret minket az

Isten úgy, ahogy vagyunk!
Egyetlen módja van annak, hogy részesüljünk ebben a szabadításban, mégpedig a HIT! Egyedül csak

hit által! Ez karácsony titka: hinni a megszületett Isten Fiában| De mit jelent hinni? Hinni aFi'íban azt
jelenti, hogy meglátjuk a bűneinket, és elhissztik, hogy o, a, ő drágavérével minden bűnünkért tökéle-
tesen eleget, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított - ahogy a mi ősi református hitvallásunk
a Heidelbergi Káté 1. kérdós - feleletében mondjuk. Élnünk, és tapasztalnunk kell azt is, Isten szeretete
mindig nagyobb' és erősebb, mint azt mi, a mi emberi szívünkkel, és ér1elmünkkel felfogni tudnánk.

Igazán hinni a Fiúban azt jelenti, hogy az egész életiinket befolyásolja a hittink' hogy ez az, ami a
mindennapokhoz erőt ad, eZ aZ, ami felsegít, ha elbukunk a bűn elleni harcban. Mindenki hlbáz1k az után
is, hogy megismerte azUrat, de be kell látnunk, hogy Isten úgy szerette ezt av1lágot, hogy egyszülött
Fiát adta,hogy aki hisz Őbenne, el ne veSSZen' hanem örök élete legyen.

Ez karácsony csodája, hogy az Isten annyira szereti ezt a v1lágot, és benne minden embert, hogy
Egyetlen, Egyszülött Fiát adta érte.Ezért mondhatjuk' hogy karácsony a szeretet tinnepe. Isten szereteté-

nek iinnepe! Annak a Szeretetnek, aki azértIelÍ emberré, bogy',az ember hit áItalaz övé lehessen!
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I(arácson1i vers

rÚnrunznt pnzsÉnnr:
Kérdez a gyermek

,, Ott fenn lakott a csillagok felett,
de amikor karácsony este lett,
L,ejött aföldre, mint kicsiny gyerek.
Es ó, a hidegszívű emberek!
Kis istóllóban kellett hólnia.
Szalmánfetaidt Ó, az Isten Fia.
Elhagyta érettiink az egeket.
Ugye-e, apukám, nagyon szereted? "
Az apa nem szól. olyan hallgatag.
De a kis kedvenc nem var szavakat,
odaszorítj a vallara meleg,
kipirult arcát, s tovább csicsereg.
,,Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,
és ott aludt az óllatok helyén,
szűk istóllóban. Nem is érthetem.
Milyen meleg ógyacskóm van nekem,
pedig csak a te kis lányod vagyok.
S Ó, Isten Fia, o, a legnagyobb,
szalmón .feküdt, amikor s zület ett.

Ugy-e, apukám, nagyon szereted? ''
Kint csillagfenyes hideg este''. tél...
Bent apja ölén kis leány beszél.

1 :j. a :ii tr ; :: :ir ;:r '* :: !a ri

,, ott s e nyughatott szalma-fekhelyén.
Futniuk kel l ett éj nek- éfi el én.
Halólra keresték a katonák.
Menekültek a pusztaságon át.
Milyen keserves útiuk lehetett'
(Jgy-e, apukám, n;ngyon szereted? ''
Az apa leteszi a gyermeket.

,, Ugy-e, szereted? (Jgy", szereted? "
Nem bírja már el kell rohannia.
A jászolbanfeklő Isten Fia
karács onyesti képe kergeti'
Feledte és most nemfeledheti.
Most a szeméből könnyre-könny fakad.
Most vádakat hall, kínzó vádakat.
Elmenekülne még' de nem lehet.
Most utolérte az a szeretet.
S míg a szívébe égi béke téa
mintha körül a hólepett, fehér
tetők, utakfelett távol zene,
angyalok tiszta hangja zengene
szívet szólongató, szép éneke:
,,Szegény lett érted. Ugy-", szereted?"
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Békesség

I{edves TestvéreR !
Napokon belül vége a 2016-os esztendőnek, egy évvel időseb-
bek letttink. Az idő múlásában van szép és jó dolog is, hiszen
így évről-évre átélhetjük advent heteit, avárakozást, majd Jézus
születésének napját, a szeretet ünnepét.

Ritka az az ember, aki így év vége felé ne gondolná át az
elmúlt időszak történéseit. Mint minden évben, tekintsünk most
i s vi s s za e gyházkö zsé günk 20 I 6 _b an történt e s eményeire !

Mondhatni újra egy nyugodt évet hagyunk magunk mögött.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs semmi teendő' A Tisz-
teletes Úrék szám ára az egyházi feladatok mellett az idősek ott-
honának mindennapi gondjait is meg kell oldaniuk. Az otthon
lakóinak a lelki gondozása mellett a környezettik szebbé és ké-
nyelmesebbé tétele ls az ő feladatuk. Ennek érdekében folyama-
tosan belső felújításokat és korszenisítéseket végeztet avezetó-
ség. Szervezetten működik a külső gondozói háIőzat, melyről
megelégedett visszaje1zéseket kapunk. Csak így tovább!

E gyházközségünk hité1ete egyÍe biztosabb alapokon n).ug-
szik. A lelkész házaspár áldozatos munkájának köszönhetően

összetartó gyülekezetté váltunk. Ennek megvalósításában nagy Szerepe Van a sok közös programnak.
A gyerekek közösségre nevelése, a műsoros fellépések. a hittantáborok szeryezése mind ezt a célt szol-
gálják. A felnőttek klubfoglalkozásai, a szervezett egyházközségi kirándulások is mind ebben segítenek'
Ezzel kapcso1atban, hogy csak pár dolgot említsek: az ldel' nagy kirándulásra, melynek célponda Német-
ország, Ausztria és Csehországvolt a reformáció emlékévéhez igazodva, több mint ötvenen utaztak el,
a klubtagok, a presbitériam, az énekkar is több közös összejövetelen vehetett részt, voltak kirándulások,
jáftak Burgenlandban, Berekftirdőn, színházban Ezeken a csopot1os együttléteken nem csak a szórako-
zás, hanem az áhitatok hallgatása, az egyitt imádkozás és az éneklés is főszerepet kapott.

Különleges eseményen is részt vehettünk advent első vasárnapján, felejthetetlen élmény volt a Bara
Pál által készített ternplomi fenyjáték. Ezek a közös programok, az egyitt álélt közös élmények teszik
egységessé gyülekezetünket' F'zekután azt mondhaduk, nem is volt olyan átlagos az elmúlt év!

Köszonjük az énekkar egész éves munkáj át, az évzáró koncertet' a gyerekek műsorait, a Pappné Győri
Tünde segítségével megvalósult bábos előadásokat! Köszönjük a Tiszteletes Úrnak és feleségének, Emő-
kének az áldozatos munkáját! Hálával tartozunk
a gyülekezet tagjainak minden segítségért, az
e gyházkÓ zs é g t ám o g a tás áértl.

Végezettil a magam és családom, valamint a
presbiteri testület nevében is kívánok minden-
kinek Istentől megáldott, békés nyugodt kará-
csonyt, és boldog új esztendőt!

,,Dicsőítsétek velem az (Jrat,

és magasztaljuk egyiitt az o nevét"
(Zso ltárok könyve 3 4/4.)

Létavérres. 20| 6. karácsonya
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Papp Sdndor, főgondnok
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Békesség

A nég1 ilerrya fuirténete

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya'
Annyira nagy volt körtilötttik a csend, hogy tisztán lehetett hallani amint beszélgetnek.

Azt mondta az első:
Én vagyok a gÉrp. De azemberek nem képesek életben :rrrtani. Azthiszemel Íbgok aludni.
Néhány pillanat múlva már csak egy fustölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tiindöklő lángra'

Azt mondta a második:
- Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak' nincs értelme tovább égnem.'.
Akövetkező pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta alángot.

Szomorúan igy szőIt a harmadik gyertya:
- En a SZERETET vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe
veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám...
Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyerek és mikor meglátta a három kialudt gyertyátfelkiáltott:
- De hiszen nektek égnetek kéne MINDÖnÖxxÉttt
Elkeseredésében sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyer1ya:
-'Ne félj amíg nekem van lángom meg fudjuk gyújtani a többi gyertyát.
Én vagyok a RpuÉNyttt

Agyermek Szeme felragyogott! Megragadtaamég égő gyertyátés lángjávat Érprnp keltette vele a
tobbit.



Békesség

Íntézméryün{ó{eté6ő{

2016. eseményekben gazdag év volt mjnd az ellátottak, mind a dolgozók számára:

Az otthonban történt:
} Márciusban duplán nonapozfunk, március
2-án Tőth olivér - szinész dalaival vidám
műsorával szorakoztatott bennünket a klubo-
sokkal egytitt.
} Március 10-én Az Arany János Általános
lskola Dráma szakkörtisei varázsolták a la-
kóinkat fiatalkoruk mindennapjaiba, ezúton is
köszönjük a gyerekeknek és Molnárné Pelei
Andrea íelkészítő pedagógusnak.
> Anyák napján a dolgozói énekkar lepte meg

a lakókat egy odaillő dalcsokorral Tiszteletes aSSZony felkészítésével.
} A nyár folyamán ismét előkerült a bogrács, és az udr'aron fogyasztották el lakóink a finom slam-

bucot, a kozös éneklés után még jobban esett a \.acsora.
} október 11-én lakóinkat és nyugdíjasainkat köszöntottük idősek napja alkalmából. Menyhárt Ká-

roly polgármester úr szavaival, a dolgozói énekkar daiaival fejezte ki tiszteletét az időseink előtt.
} A december sem múlhat el esemény nélkül' december 13-án Pál apostol élete és megtérése

címmel a Szolnoki Mandula színház tagjai látogatnak elhozzánk melyet klubosainkkalközösen
nézünk meg, december 1 4-én Bet|ehemes műsorral j önnek hozzánk az Arany János Általános
Iskola Dráma szakktirösei, december 20-án a dolgozói énekkar kedveskedik a lakóknak és
finom ünnepi ebéd várja őket.

Rendszeres programj aink:
} minden hétfőn és pénteken Tiszteletes aSSZony' kedden és csütör'tökön Szilágyi Fruzsina tart fog-

1alkoztatást a lakóinknak.
} Megszervezésre kenilt a lakók énekkara is csütöftökön 15.00-tól.
} Istentisztelet pedig minden szetdán 9.00-tó1 yan aZ intézményben.
} Minden pénteken gyógytornász jár hozzánk 13.30-tó1.

A Klubosok élete:
} Ebben az évben rendszeressé váItak a klubos programok, anabiztatok minden érdeklődot, hogy

bátran csatlakozzon a csoporthoz! Farsangoltunk és az Idősek napját is megtartotruk élőzenei
kísérettel ebben az évben is.

} Nyáron kerékpár túra is megszervezésre kertilt.
> Két alkalommal voltunk az Operett szinházban májusban a Mágnás Miskát néztiik meg és az

ország Házát is megtekintettük, novemberben a Marica Grófnőt néztik meg és a Magyar
Nemzeti GalérÍában tettiink látogatást, felejthetetlen élmény volt mindegyik!

} RendszeÍes proglamok: kedden és pénteken délelőtt klubfoglalkozás és pénteken délután gyógy-
toma 14.00-tó1, hétfő délután énekkar' szerda délután áhitat'

Házi segítségnyújtás:
Az elmúlt évben a szolgáItatást_ugyanolyan formában biztosítottuk, mint eddig, a szigorítások elso sor-
ban az ellátottak jogosultságát érintették, volt olyan, aki kiesett a szolgáItatásból, de bízom benne, azőta
sikerült megoldani a problémákat. Sajnos 20I]-ben ismét szigorítások várhatóak, de magunk részéről
azon leszünk, hogy senki ne maradjon ellátatlanul.



Támogató szolgálat:
Továbbra is hívható ezen atelefonszámon: 06-30i834-0500

Jelzőrends zeres házi segítségnyúj tás :

A szolgáltatást ezután is el lehet érni, az intézményben kell igényelni. Különösen azoknakajánljuk akik
egyedül élnek, mer1 biztonság érzetet ad, hogy csak egy gombnyomás és 20-30-percen belüljön a gon-
dozónő.

Dolgozók 2016-ban
} A Magyar Református Szeretetszolgálatnak köszönhetően 6 főt alkaImazhatfunk ebben az évben

is a kozfoglalkozatás keretében.
} Január végén csapatépítő bowling-ozáson voltunk.
} A dolgozói kiránduláson megnéztllkaFúzénadványi Károlyi Kastélyt, felmentÜink aFizérivárba

és kisvonatoztunk P á|házán.
} Július 7-én ünnepeltlik az 5. évforduloját az intézményünk átadásának, Papp Sándor főgondnok

úr szőlőskerti pqtájánál voltunk vendégül látva, köszönjük a figyelmességet és az elmű|töt évet
a presbitereknek és az egyházközségnek egy ar ántl.

} Július 25-tő1dolgozóink gyermekei számáratábort szetvezttlnk, hogy ezzel segítsünk megoldani
számukra a hosszú nyári szünet nehézségeit. Lakóink is örültek a gyerekzsivajnak, hiszen a jó
hangulat és a kacagás rájuk is jó hatással volt.

} Augusztus 31-én nyugdíjba ment Ujvárosi Jánosné kollégánk, akit mindannyian nagyon Szere-
tiink. Nem volt könnyű elengedni, de tudjuk, hogy jól megérdemelt pihenését töltheti most már.
Nagyon hosszú, boldog és egészségben eltoltott nyugdíjas éveket kívánunk neki!

} December I6-án dolgozói karácsonyi ünnepséget tarhrnk.

Fejlesztések:
Az intézmény felújítása folyamato san zajlik, ebben az évbenfőleg szobákat festetttink, végre a folyosóra
egységes szép szekrénysor került. A tető egy újabb részétis fel kellettlljítani,ami sajnos komoly t iudart
jelentett. A konyhán is sikerült kicserélni a régibűtorzat egy részét, speciális rozsdamentes csepegtetőre
illetve méretre szabott szekrényekre. Bízunk benne, hogy a jövő év is legalább ilyen esemenyefuen es
eredményekb en gazdag lesz.

Az jntézmény ellátottai és dolgozói nevében Áldott, Békés Karácsonyi ünnepeket és Boldog új
esztendőt kívánok az egyházközség minden kedves tagjának!

Katondné B ecsi B etítu, intézménwez.ető



Békesség

Q o n {o fat o {I{ara c s a nj ra !

Ismét elmúlt egy esztendő és az adventi időszak vége felé
a legszebb ünnepünk á11 a kapuk előtt. Advent harmadik
vasárnapját követően, a készülődés, a várakozás felfo-
kozott, reményteli és boldogságos perceiben köszöntöm
Önöket. Fogadják gondolataimat együtt ünnepelve, hisz
közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe, a
Karácsony.

A keresztyén világban a Karácsony, Jézus Krisztus
születésének az ünnepe, Isten egyszülott fiáé, a Megvál-
tóé. Így élik meg az ünnepiők 2000 év őtamilliárdnyian,
erőt merítve és erőt adva. A szü1etéshez vezető űt, az ad-

Vent, a várakozás időszaka, egyben idő felkészülnt az ünnepre.
A sorok megfogalmazása előtt azon tLinődtem' hogy a felkésnilést segítendő miről is kellene írnom?

Talán a karácsonyi szokásokról, azok keletkezésérőI a zöId ágtó1 a sza1oncukorig? Vagy talán az első
karácsony ünnepi szokássá válásáról a nagyvilágban és itthon? Azt gondolom ezek mindenki előtt isme-
retesek. Írjak netán a város 2016. évéről, a fejlesztésekrol, vagy a ha1adásról? Ennek meg igazánnem itt
a helye és mivelmég van idő év végéig nem eZ a fóruma.

A legmegfelelőbb tehát, ha az ünnephezlartozo Szeretet erejéről, az emberi kapcsolatok fontosságáról
a mindennapok apró szépségeiről írok.

Az adventi várakozás emberi dimenziójában gyakor1a kell visszatekintenünk mindezekre, értékelve
cselekedeteinket, megállapítani tetteink helyességét, magunk és embertársaink irányába elkövetett fele-
lőtlenségeinket, olykor gorombaságainkat. Legalább így évente egyszer üljünk le mi is, mai emberek,
várakozva_vágyakozva, hogy megváljunk fájdalmainktól, sikertelenségeinktől, kudarcainktól

Advent időszaka ez év végén is magától kínálja, hogy a készülődés jegyében évzárő önvizsgálatot
tartsunk, s eZ az a felelősségünk, ami elősegíti a karácsonyra való lelki hangolódást. Sajnos ezeket a
csonkaságokat, a bántást, a rosszhiszeműséget- abban a pillanatban, amikor történik, nem vesszük észre.

Vélhetően az a valodi szeretet, amely nem a hibát keresi egymásban, hanem a szelídséget, nem el-
lenfelet lát, hanem testvért, nem civódásra ösztökél, hanem együttműködésre. Nem gyöngeséget jelent,
hanem erőt. Rejtegedük időnként azt aláthatatlan lelki kötőanyagot, amely, ember1 emberhez tapaszt, s
alkalmat adezzel joféle szellemi erőknek, hogy maradandót alkothassanak Isten dicsőségére és mindany-
nyiunk javára' Az idő korlátai kozé szoritott és az anyagiak hajszolásába belefásult emberiség már nem
&zékeli az aprő örömöket. Lehet, hogy csak a látásmódunkkal van baj ?

Arra, hogy vannak más nézetek is két példát is találtam. Az egyik egy Hozleiter Fanny nevű fiatal
hölgy akit az intemet világa csak Mosolyka - ként ismer' ő az, aki 1988-ban született, alig másfél éves
volt, amikor betegséget diagnosztlzáltak nála. Szülei sokféle kezeléssel megpróbálkoztak, még külföl-
dön (például San Francisco) is, de öt évesen így is kerekesszékbe kenilt' Ráadásul 12 évesen, 2001-ben
édesanyját is elvesztette. 15 esztendősen, egy véletlenül kezébe került zárójelentésbőltudta meg,hogy az
orvosai szerint már túljutott élete felén. Ezt követően döntötte el, hogy élete hátralévó részét nem akarja
kétségbeesésben tölteni, hanem megpróbálj a boldogsá ggal, pozitiv élményekkel kitolteni a számára még
fennmaradó időszakot. Két idézet tőle: ,,Kevés dolgot tudok pillanatok alatt megváItoztatnt, de egyet
bármikor: ahozzáálláSomat.'' ,,Millió okom van a boldogságra, ahogy neked is.''

A másik példa Nick Vujicsics (Brisbane, AusztráIia, 1982. december 4.) nemzetközi híni szónok,
motivációs tréner, aki a karok és lábak nélkül született emberként vált híressé. Előadásainak témái a fo-
gyatékosság, a remény és a keresztyén hit. Ez afiatalember a depressziójábólkimászva iskolákat,nagy
előadótermeket, sportcsamokokat tölt meg előadásaival az é|et szeretetéről és a mindennapok szépségé-
ről. Az előadások címe: ,,Se kéz, se láb, sem aggodalmak!''
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Mert így is lehet!
Nézzünk hát a szívünkbe karácsonyos szemlnel, őszinte és becsületes lélekke1. Shaaztlát''uk az önke-

resés során, hogy annak valamelyik zugábanrosszindulat, irigység, keseniség vagy bármiféle rossz érzés
lakozik: felejtsük el azt gyorsan, hogy az ünnepünk szeretetteljes lehessen.

Alljunk meg Karácsonykor, jöjjenek cissze az együvé tatlozők, éljük át a békességet a családokban
és a közosségekben, mert a lélek így ölt ünnepl őt! őrizzuk ezt ahángulatot a következő egy éven át,
hogy mindig mosolyogva tudjunk egymás felé forduln i azzal a reménn}el mely mindig is jellemző er:re
a városra'

Fogadjuk el az erdélyi magyar költő Reményik Sándor csendes csodáit mert talán így a mögöttünk
lévő idő, és az előtttink á11ó dolgok mindenkit másképp érintenek:

,,Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az iirömök,

Szitáló' halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.''

Fzzel kívánok a Nagylétai Református. gyülekezet minden tagjának és városunk minden polgárának Á1-
dott, Békés Karácsonyt és Boldog Úi Évet.

M e ny h tírt Ktír o Iy p o lg tírm e s te r,
tiszteletbeli pres biter

A képek a konfirmdción késziiltek
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Krrfrr*áció a tVagy [é t ai Wformatus tr'gy fr az fip z s é g 6 e n

''Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, iidyözítő Jézus Krisztusunk ismeretében' ''

(2 Péter 3: 18.)

Gyülekezeti életünk örömteli eseményére került sor május 8-án, amikor is 13 f,ataltett konfirrnációi
vizsgát és fogadalmat gyülekezetünk és a Mindenható Isten színe előtt.

Úrvacsorát Pünkösd ünnepén vettek először szüleikkel és gyülekezeti tagiainkkal közösen. Konfirmációi
istentiszteletünkön megemlékeztiink az 50 és 25 évvel ezelőtt konfirmáltakról is. 50 éve, I966-ban osz-
SZeSen 66 (!) fiatalkonfirmáIt anagylétai gyiilekezetben, kozülük 16-an vettek részt istentiszteletünkön.
25 éve, 1991-ben már jóval kevesebben, mindösszesen 9 fő konfirmált és közülük ketten tudtak itt lenni
mostani ünnepi alkalmunkon.

20 I 6 _ban konfi rmált ifi aink:
- Balogh Eleonóra, Istvan u.

- Bttn Ágnes, Liget Íanyók
- Földi Judit Szilvia, Árpád tér
- Herczeg Kinga, Batthyóny u.

- Hosszú Viktória Virág' Széchenyi u.

- JusQák Brigitta, Lószló u.

- Kelemen Panna, Árok u.

- Szabó Kitti, Sziget u.

- Szilágyi ]Vikoletta, Sándor tt.

- Tarnai Panna, Rózsa u.

- Bodnar Gergő Lajos, Kinizsi u.

- Góspár Zoltán, Pető.fi u.

- Jobbágy Martin, Zoldí'a u.

Hudh ázi TamcÍs, lelkip ás ztor
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úro itt a szeftt foracson}. . ,

Énekkarunk nevében nagy szeretettel köszöntöm minden ked-
ves olvasónkat. Újra itt a szent karácsony, az év legmeghit-
tebb ünnepe. Az ezt megelőző négy hét, az advent viszont sok
szeryezéssel, munkával jár. Sajnos ilyenkor kevés idő marad
egymásra. Ennek ellenére mindannyian nagyon szeretjük ezt
az tdőszakot.

Ahogy közeledünk a karácsonyhoz, nem csak otthonairka|
de szívünket is egyre inkább ünneplőbe öltoztetjük.
ErezziJk, hogy karácsonykor befelé és kifelé egyaránt figyel-
nünk kell.

- Érezzuk, hogy karácsonykor itt az ideje adni
- Étezzik, hogy karácsonykor itt az ideje visszaemlékezni
- ÉrezzÚk, hogy karácsonykor itt az ideje kiiszönteni egymást
- Étezzúk, hogy karácsonykor itt az idejejótékonykodni
- Érezzuk, hogy karácsonykor itt az ideje meglátogatni egymást
-Érezzik, hogy karácsonykor itt az ideje a megbocsátásnak
- Érezzik, hogy karácsonykor itt az ideje reménykedni
- Érezzik, hogy karácsonykor itt az ideje hinni' szeretni
- Érezzük, hogy karácsonykor itt az ideje az igéretekbeteljesedésének
- Érezzik, hogy karácsonykor itt az ldeje gyertyát gyújtani
- Érezzik, hogy karácsonykor itt az ldeje a családi csodáknak
- Érezzik, hogy karácsonykor itt az ideje énekelni

Énekkarunkkal úgy gondoltuk, hogy ebben az évben számunkra is ,,itt az ld'eje''- immáron kilencedik al-
kalommal- az éneklésnek. A felkészülés bizony sok időt és erot igényelt minden énekkari tagunktól, amit
ezúton is nagy szeretettel és hálával köszönök nekik. Az utóbbi időben bizony sokszor maradtam fent
sokáig, de egyáltalán nem bántam, mert nagyon szeretem az éjszaka csendességét. Ilyerúor még köze-
lebb érezhetjük magunkhoz Istent, és még közelebb érezhetjük magunkat Istenhez. A karácsony pont
erről szól: Isten egészen kÖzel, pontosabban kozénk jött, ahogy egyik énekünkben énekeltük: 

''a 
menny

egészen a földig hajolt, Isten elküldte Fiát''. ,,AFöld SoSem 1átott még ilyen csodát'' - folytatódik az ének.
Ez a csoda azona csendes éjszakántörtént, mintegy 2000 éwel ezelőtt.E1ő;1az isteni szeretetről és a
csendes éjszakáről szólt Adven ti Zenés Áhítatunk. Énekeink által talánmindannyian megérez hettuk azt a
csodát, békét, szeretetet, amit apásztorok és a böicsek is érezhettek az újszülött Gyermek jászolánáI azon
az é1jelen. Énekkarunk legfőbb célja ebben az évben is az volt, hogy énekeink álta1 kiíejezzük hálánkat a
mi mennyei Atyánknakazért a csodás karácsony é1szakáért,melyen Isten elküldte egyszülött Fiát, ,,hogy
aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem orök élete 1egyen''. Ezzela hittel kívánok mindannyi onk számáta
áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt Gárdonyi Géza szavaival:

,Légy az, kiből tÍrad a nyugalom!
Légy az, kire nem hat u hatalom!
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet!
S menj odu, hol fázik a szeretet!

- A szeretet mdsik neve: Isten,
Az egyetlen, u minden! "

Hudhdzi TamcÍsné Esze Emőke
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'Üjévi gon{ofutoL

Egy új év kezdődik'. szorakozással, társasággal, evéssel, ivással. És per-
sze elhangzik a jókívánság: ,,Boldog új évet!'' De hogyan lesz,,íj,, ez az
év? Egyáltalán hogyan kezdődik valami ,,új''? A Biblia egyszeníen felel:
,'Kezdetben volt az Ig"...'' (Jn t,I) Ami igazán lényeges és igazánú - a,
nem aZ embertől indul ki. A kezdet titka Isten beszéde, az ige.Az ige pe-
dig a karácsonykor testet öltött Ige, vagyis Jézus Krisztus. Vele és csakis
vele kezdődhet, ami új, tehát az új év is.

Látszolag tele vagyunk új dolgokkal. A közlekedés, az ipa1 a tudo-
mány szinte naponta hoz csodás újdonságokat az életünkbe. De mindat-
tól, ami körülöttünk új lehet bár lenyűgöző, varázslatos, vonzó, divatos

év pontosan azértnemjön el, meft a r"il&'JilT':}'T,T,]:T'":li::-";I'JÍ:T#"xL"*':;;ilffiT"...:
azűj ruhától, sem az új lakástól, azűj autótól vagy azúj munkahelytől. Valljuk meg, hogy azévben -ug.,rrkkulvisszük a békétlen, nyugtalan szívünket. Az önző, szeretetlen, magának é1ő énünket .Éz repesztiszét a családot, a
házasságot. Ettől hidegül el egymástól szülő és gyermek, férj és feleség, ettőlhűlnek ki a baráti kapcsolatok' '. Mit
ér, mit változtat a dolgon, ha a legújabb luxusautóba ülsz is, de te magad maradsz, aki vagy.. ',/

Kezdetben vo1taz lge. Vagyis,,új'' csak az Igével, azazIézussal kezdődhet. Isten kegyelmébol ma is sokan
elmondják: ez náIam is úgy kezdődött, hogy megütötte a fülemet egy igevers, vagy olvastam a Bib1iát, és lassan
nyílni kezdett a szemem; láttam egy képet, amely visszataszító volt, és .bu.n a visszataszító képben önmagamra
ismertem. Azsoltárirő így mondja ezt eI'. ,,...utolértek bűneim, a.melyeket végig sem nézhetek; számosabbaí a./b-jem haj'szalainal, és cl szívem is elhag,,ott engem. " (Zsott 40,l 3,'Károli-fordíúg o" az ige álta1sokan megismerik
Jézust is. Ö éles fénnyel világít bele élettinkbe. Ebben a fényben be kell vallanunk magunknak: én vagyok a békét-
lenség forrása, eddig is én rontottam el mindent az életemben, éspedig azért, mertoniejűen jártam a magam útját.

Szép szokás, hogy január elsején boldog új évet kívánunk egymásnak. De ettől mégnem váItozlksemmi: mint
mondottuk, a boldog új évhez megváltozott, boldog emberek kóllenet<. Jézus úgy á11 el*lotttint<, mint aki nemcsak avizet tudta botrává\toztatni akánai menyegzőn,hanem a régi embert is valósár"glalúj emberré tudja formálni. Az
új év kezdetén kapaszkodjunk bele azigebtztatásába: ,, ...hivataki Krisztusbai-r,ar,"úi teremtés az; a régi elmúlt,
és íme: új j()tt létre.'' (2Kor 5,17)

n'l ,, t f t'UJeví trÍt"űds1.8

Mindenható IsÍenem, köszönöm neket1, hogy kegyetmec\bőt megengec\Íed érnem ezt az új évet is. Köszönöm (Jram,
hogy Te napjaimhoz napokat adsz.
Ez az {i esztendő, amelybe atjuttattal, s ennek minden napja 4j tehetőség és új alkalom ct szamomra, hogy éle-
temmel neked szolgájak, hog1, szavaimm.al, tetteimtnel rólac|. teg,,ek btoiysagit. Ezért ct zsoltárossal együtt én is
fohászkodont hozzád: tanít,s engem itgy számlálni napjaimat, hígy bölcs irívíez iussak. k nevelj engem a neked
való engedelmességre, te erősíts hitemben, Íe segíÍ,r Istenem ugy amt, hogy meglitsszon rajtam, hogy az én (Jraru-
nak, Jézus Krisztusnak hű tanínánya vagyok. Most [Jram, ami.kor etőre7-ekinik az újév napiaira, mint még isme-
retlen útra, ott van a szívemben a /élelem, a szorongás. Vajon mit hoz szamomra ez az új esztenclő, va.jon milyen
terheket, nehézségeket ketl majd elhordoznom ebben az újévben?
De szívemnek aggodalmait alázatosan eléd viszem (Jrqm, és kérlek Igéd és Szentlelked áltat te aclj .szívembe erős
bizodalmat és reménységet. Mert ha bennem yan q szívbéli bizoclctlom' hogy te mincÍenkor velem vagy, és hogy ak akaratodon kívül nem történhet setnmi velem, akkor valóban nincs ok ajélelemre, az aggodalomra. A k gonc1-
uiselő szeretetedbe ajánlom szeretteim és a magam életét' Mint a mi jó Pásztorunk vezess és oltalmazz minket. De
kérlek légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész anyaszentegyházunknak és népünknek is. Kérlek,
Uram lgéd világossága által, mutasd előtttink az utat' most ebben az új esztent1őbe, rs. Ám"n.
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trv értéfufés".,

]smét eltelt egy esztendő! Isten iránti halavat vehetjük számba gyülekeze-
tiink 20] 6-os esztendejének latvanyos v,]gy éppen kevésbé mozgalmas, cle
m égi s fo n t os ese m én ve i t.

SzepÍembertől a íanévvel együtt újrainc\ult a kötelező Hit- és erkölcs-
tan oktatása immaron minden osztályban. ovoc]atól a 8. osztólyig mintegy
220 gyermek vesz részÍ hitoktatásban. Hisszük és reméljük, hogy e nehéz'
de 'lzép feladatban is megÍapaszÍathatjuk tovabbra is Istenünk megsegítő
kegy_elmét.

Gyülekezeti élettink.f'ontos eseményeit, alkalmait is a már kialakult
rencJ szerint szeruezhetrtik, Ícu'thattuk meg az év .során a vasárnapi isten-tiszteletek és szerda esti alkalmak mellett; itjévi vacsorct, itncthét, bíinbónati alkalmak, anyak napi megem-lékezés, konfirmacio, kirándutások (refbrmaciós körút, pl'esbiteri, énekkaros, oÍthon clolgozóinak, klubos),gyiilekezeti ill' hittanos nyari taboa presbiteri n.évnap, ictlottctk napi megenllékezés, gyászolók vascirnapja'

BeÍlehemtink megnyitasa, advenÍi zenés áhítclÍ énekkantttk .s:olgatátával"és még sorolhatnánk azokat az al-kalmakat, me lyek hitünket vagy gyülekezet i közös s égiin ket et.ő s í tették.
Az év eseményei közül hadd emeljem ki gyülekezeti kirándttldsttnkat, melyet cl reÍbrmació közelgő 50() éveséujbrdulóia alkcllmabót szerveztük meg az idén. LJtunk sot'ott LtÍher Marton aleténit1őbb színhelyeit, áltoma-saiÍ keresttik fel, valamint az útba eső sok-sok nevezetesség, larnivaló kaztil csocláltunk meg néhanyaÍ. Lrtttnkegyik.fő állomasara a wartburgi var volt' Itt bitjtattak el1uthet't néhciny hónapra, titc]azit előt.'Ó azonbanezÍ a kén1lszeríí rabsagot arra hasznalta fel, hogy leforclította néntet ry,"trrn ,, iirrarntréget. LathatÍuk azto,"o.b'?'' ahol ,,György lovag" alnéven étt és cholgozotÍ' A várhoz más magya, n-utrisftizőtlik, hiszen itt éltArpadhazi SzenÍ Erzsébet is, IV Béla kit'átyttnk teinére. A következő nopoi'érknrtiink meg utunk.fő állomasa-ra Witten'bergbe, ahol megnézhetttik az éuJbrclulórct gvönyörííen fetú.jítoÍt vcirtemplomoÍ, majcl. közös áhítatottarthattunk a váro'si Íemplombctn, ahol maga Luther-i' piaairuth évtizecleken ót.
Gyülekezetiink adott helyet az egyhazmegyei presbiÍerképző tanfolyam záró alkalmcinak, ntelyen Vacl Zsig-mond esperes úr tartotÍ ahítatot, Dr. Fekete Károty piispi)i úr pectig előatJós'sal 'szolgalt közöÍtiink. (Ptispökúr mo'st járt először gyülekezetiinkben' mint az Eg.,hizkeriilet ptispöke.) Az Eg;hazn1egye gyiilekezeteibőlmintegy ] 2)-an lehettiink egyiitt ezen a renclezvényen és az azÍ követő ,orsoráí. Ezúton is hac]cl köszönjenlmeg intézményünk konyhajának a.finotn vacsordt, mell,-el ventíégiil láthattttk a presbiÍer Íestvéreket.Minden eddiginét nagyobb létszámbcln'. minteg1' 76-an; lelnőttek é's gverekek eg'v-aránt lehettünk együttBerekJiird.ín gviilekezeti hetiinkön. A hét témájctrój. az inlőÁágrót szóttai a reggeli és esti áhítatok, (] gyere-keknek szólo bibtiai tijrténetek. Úgy gonclolom, hogt, minclenki.szamara testi ésínuri 1attatilés volt ez az egyiitttöltött öt nap.

Advent első vasárnapjón a Bara Pat áltat ös'szeállított fénvjátékot' lézer benltttatót c'soc].álhttttttk meg, nte-lyet adventi vasar is követett. Advent hqrmac]ik ,'r,sárropiái'pec\ig É"nt to*rr'i iar"rrr Zené,y Áhínt, ,ttrtkésztilhetÍünk az tinnepre' Minclkét eseméty lélekemelő, iártiit nt - t"tktirknt fettött(í, Íétiidítő ,,istenti,y;ztelet,,lehetett, mely valóban elősegítette karacsottl'i késziitőc]ésünket. Haclr] köszönjem .r"g Ér"',rír'ir)i'irűi),rr,,
egész éves szolgalatat, az ideszant sok .sok iclőt. melv a.zonban nem lett hiabavaló, hiszen minczannyiin nag.-
ö t'önt tn c l .l'ogad t t t k mos t a n i szt l l ga l a t t t ka t i':'

Eztiton is szeretnék köszönetet monclcttli ct gtlnc\nok ttraknak, az elnr)kség tagjainak, pénztigyi vezeÍőnknek,pénztarulsunknak, akik egész éven at leIlrii.smet'ete'sen végezték /btat|atukai szítgatatukat.
Ugy'ancsak szeretném ktjszöneÍentet kifbje:ni ,, Srocialis Szolgaltató Közpőnt vezetőinek és valamennyidolgozójanak egész éves lelkiistltel'etes tttttt*,i,iét't, tttellyel lehetővé tették, hogy tc)bb mint 250 létavértesilakosról gondoskodhassunk a betlrlaka'sos orÍhonban, hazi segítségnyítjtásban, iápprli klubban és az éÍkezte-

t és, j elz őrends z eres s e gít s égn|,t'tj t a s é s ct r attt o g a t ó s z cl t gil at 7t ha.t'
A jc;vő évre nézve is vannak Íery'eink, trteh'ekhe- kérjtik I'stenünk megsegítő kegyelmét. Aclja Isten, htlgylélekben, hitiinkben megerősöclv", Ó r'nr.nrren benntinket az ismeretlen jövenc?ő minden napjan!
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Megkereszteltíink 25 gyermeket (2015. dg'combsr 25. Qs 2016. dsegmbsr 18. kozÖtt):
Furkó Rolandot, Huszti Zsófiót, oyinlola Joshua oluwaswyit, Dienes Bence Milánt, Szabo
Dórát, Szabó Krisztiőnt, Szabó Kristófot, Szabó Dánielt, Szabó Jutkat, Szabó Kevint, Fehér
Sara Tamarát, Fehér Viktóriat' Milotai Mátét, Fintha Grétat, Rácz Reginát, Bttdai Eperke
Dalmát, Farka Brigitta Angelikát, Disznós Dorinat, Csoma Pqnna Larát' Httszti olivér Sandort, Veres Ferencet,
Szabó Roxána Leilót, Szabó Balázst, Szabó Dávid Bálintot, Lakatos - Stokker Leát.

Isten dldia és őriue meg a gyermekeket sziileikkel, csalddjukkal együtt!

Hdzussdgot kötött:
Rost Edit Bernadett és Bodnár László, Huszti Ágnes és Sípos Zsolt, I{agy Emese és Tóth

Norbert, Bágyok Andrea és Szabó Péter Dr. Lukács Anett és Menyhárt Károly.
Isten álrlja meg közös életiiket!

Eltemettük 26 testvéríinket (2015. dgcgmbgr b. as 2016.

Vásarhelyi Mihóly 76 éves,

Molnór Ferencné Besenyei Erzsébet BB éves,

Pongor Imréné Zsíros Roza lda 82 éves,

Szabó József 76 éves,

I'Iag,, Józsefné Tallódi Irma B] éves'
Papp Sítndor 58 éves,

Papp Sóndorné Anton Rozália 82 éves,

Án a Imre 74 éves,
Kovács Józsefné Vályi Eszter 76 éves,

Papp Miklós 77 éves,

Marczin Józsefné Toth Julianna 7B éves'
Papp Sándor 6] éves,

Papp Zoltán 84 éves,

dgegmbgr 15. kÖzott):

Mihók Sándorné Antal Juliannát 72 éves,

Papp Mihályné },Iagy Margit 90 éves,

Nemes Sándorné Át'va llona 92 éves,

Hajzer Vilmosné Papp Emma 87 éves,

Barna Imréné Fehér Emma 9] éves,

Balogh Lászlóné Bódi Piroska 62 éves,

Major Zoltanné Horváth Mária 5B éves,

Úitatt Sándorné Holló Erzsébet 75 éves,

Gaspár Erzsébet 47 éves,

Fekete Gyuláné Kóróndi Ilona Magdolna 68 éves,

Verpeléti Barnabás Jenő 76 éves'
Pongor József69 éves,

Mazsu Albert 2B éves korában elhunyt testvéreinket.
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Béke#g

Klubos.farsang

B ográcsoztÍs az otthonban

5 évesek lettiink!

15:

Wp, R. intézmén1ün{é feté 6ő t., .

Dolgozói kiróndulós

Dolgozói énekkar

LIivórosi JtÍnosné JuIika búcs úzÍattisa

Nyóri ,,Mosoly túbor'' a dolgozók gyerekeinek Idősek napia



16 Békesség

Wpu L intézméru1ün{é feté 6ő t.,,

Idősek napja

A .lFt EÉ
i-ffil,'': "

Idősek napia

Klubbos idősek nupia

Klubos idősek napja

Klubtagjaink' a budai vtÍr előtt...

...és az operett színhdzban

& t

Klubos idősek napja Előadás az otthonban
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Béllesség
17

$yti{e Égz eti es emérl u R- Rep e {6 en, .,

Lrjévi vacsoru

Úiéri vacsrra Anyók netpja

Presbiteri névnap Konfirmáció



t8 Békesség

$j{i{e ksz eti eseméry u k- Wp e fr'"s erz. . 
"

20 1 6-ban konfirmólt ifi aink BtÍbeIőadós

50 éve konJirmáItak E n e k k a r u n k s :'o l g ri l a t u a k o ka di ev ang é liztÍció n

25 éve konJirmáltak Az 5 kenyér és 2 hal megsokasíttisdnak csotltÍja

Dr. Fekete Károly püspök úr előadósa,
p r e s b ite ri ko nJb r e n c i a

',Itt 
vun Isten köztünk, jertek őt imádni

Hódolattal eIé állni.''



Békesség I9

$yüfe Rgzeti eseméry, R-Rspe ftpen.,,

Lipcse - népek csatdja emlékmíí

Gyiilekezeti túbor - Berekfiirdő

Gyüleke1eti tábor - Berekfürdő

L
,!!

Kismarton - Eszterhdzy kasÍélyGyiilekezeti kirándultÍs _ Liechtensteini vúr



$3íi{*fuzeti ese?reón'srfr-fupe ffiere. ' "

Presbiteri kirdndulós - Heilegenkreuzi Apátság B etlehem iink megnyitása

Presbiteri kirándulás - Fraknói Vúr

Enekkarunk adventi zenés áhítataSopron


