„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” I. Péter 4: 10.
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Testi és lelki táplálék karácsonykor
„Ettek, ittak és örültek” /I. Királyok 4: 20/b/
A Biblia a legegészségesebb életszemléletet tükrözi ebben a vonatkozásban is. A Mindenható, mielőtt
megteremtette az embert, megteremtette a táplálékul szolgáló javakat. A mindennapi táplálkozás mellett
rendelt ünnepeket, amikor népe áldozati lakomán találkozott vele. A lélekben való megerősödés nem volt
elválasztva a test megerősítésétől. Viszont az is igaz, hogy kezdettől fogva a kenyér mellé valami mást is
adott: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik” /5
Mózes 8: 3./ Ez a „nemcsak” azonban teljes természetességgel feltételezi, hogy azzal is. Voltak és vannak
emberek, akik úgy vélik, hogyha van enni-innivaló, akkor minden rendben van. Voltak és vannak olyanok is,
akik úgy tüntetik fel, mintha testi táplálékra alig lenne szüksége az embernek. A Biblia kijelenti, hogy testi és
lelki szükségleteink egyaránt vannak Nem szégyen és nem pogány dolog, ha örömmel fogadjuk mindkettő
beteljesítését. Az igaz, hogy napjainkban, nem az a veszély fenyeget, hogy a ma embere elhanyagolná jogos
testi igényeit, és semmi örömöt nem jelentene számára az étel-ital. Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy
bűnös dolog örömöt érezni például az ünnepi ebédnél. Azonban az ünnepek alatt se váljék pótszerré az ünnepi
menü, mert így bármily finom legyen is az, nem fog igazi örömet adni. Ám ha van „felülről való” örömünk,
jól fog esni az Isten ajándékaként fogadott táplálék. A mindennapi kenyér nemcsak a pusztai vándorlás idején
volt Isten ajándéka, hanem ma is az.
A jó Pásztornak – a 23. zsoltár bizonyságtétele szerint – nemcsak füves legelőre és csendes vizekre van
gondja, hanem a lélek megvidámítására is. A testi és lelki szükségletek közt nincs „vagy-vagy”, hanem „és”.
Amilyen fontos a „falat kenyér és a korty víz”, éppoly fontos a lélek vidámsága. Az I. Királyok 4: 20 szerint
az öröm oka az ígéretek beteljesedése. Az ószövetségi ember hitte, hogy a messiási időnek is az öröm lesz a
nagy ajándéka /Ezékiel 9: 2/. Jézus Krisztusban ez
beteljesedett: ”Hirdetek néktek nagy örömet, mely
az egész népnek öröme lesz” /Lukács 2: 10/. A
második adventben is, - várva az Ő újbóli
eljövetelét – bizakodva tekintünk arra az örömre,
amelyet az Ő megjelenése hoz. Menyegzőre
készülünk, a Bárány menyegzőjére. Megváltónk a
búcsúvacsorán azzal biztatta tanítványait /az
érzékek nyelvén szólva/, hogy eljön az idő, amikor
az Atya országában újból együtt iszik majd az
övéivel /Máté 26: 29/. A börtönben sínylődő rab
számára a legfinomabb étel és ital sem jelent igazi
örömet. Sokan lesznek az ünnepen is, aki számára
a legjobb étel-ital sem fog ízleni, mert lelkük üres
marad. Nem töltheti be őket az ígéretek
beteljesedésének öröme, és nem tudnak hittel előretekinteni a Messiás újbóli eljövetelére, akinek megjelenése,
a Benne hívők számára, a kóstolóba kapott öröm, minden elképzelést felülmúló beteljesedését fogja jelenteni.
Kedves Olvasó! Ha majd jóízűen eszel és iszol, és szívedet öröm tölti be, gondolj arra, hogy mit tehetnél
azokért, akiknek nem jut ízes táplálék asztalukra, vagy igazi öröm helyett csak az érzékek kétes értékű
morzsáival tengetik életüket. „Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és juttassatok belőle
azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm
erőt ad nektek” /Nehémiás 8: 10/.
.Nemeshegyi Zoltán
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Ádventi várakozás
Az advent szó jelentése eljövetel, megérkezés. Ez az időszak a várakozásról, lelki felkészülésről és az Úr
Jézus születéséről szól. Egy gyermek születésére pedig nem ölbe tett kézzel várakozunk.
Amikor megtudtam, hogy gyermeket várok, nagy figyelemmel és
izgalommal indultam el ezen az úton. Ilyenkor családunkban egy
Megérkezett
csapásra a várandós kismama és leendő apuka kap kiemelt
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
figyelmet. Bevásárlásunk megszokott rendje is megváltozik, legtöbb
Az égi fény jelzi: megérkezett,
alkalommal a születendő gyermeken van a hangsúly. Fantasztikus és
Piros szívek arany húrján majd felkacag
leírhatatlan érzés az, amikor hétről hétre történnek a változások, már
A Hozsánna, Dicséret és a Hódolat.
egyre látványosabb a gömbölyödő pocak, egy kis test fejlődése,
Az én szívem’ is megérinti az öröm,
minden olyan mozdulat, amit fizikailag belül éreztem. Erre a Jó És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön!
Istentől kapott ajándékra igyekszem a lehető legjobb módon Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
s az égi fény jelzi: megérkezett!
vigyázni és később majd megadni számára minden jó dolgot.
Egy kisbaba érkezését pár nap eltéréssel szinte pontosan tudjuk. A
Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele,
dátum közeledtével egyre kíváncsiabbak, feszültebbek vagyunk, és
A Boldogság és Üdvösség szent
szinte csak erről tudunk beszélni, mindenről a születendő gyermek
fényjele,
jut eszünkbe és gondolatink is olyan kesze-kuszák, hogy sokszor
Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl
aludni se tudunk.
És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl!
A várandósság ideje alatt és a születés ideje után a mindennapi
S a szeretet úr lesz a nagyvilág felett,
tennivalók sem állnak meg. Ez időszak alatt és földi életem minden
S jóakarat simítja meg a szíveket,
napján szeretném az Istennel való kapcsolatomat örömteli és meghitt Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!
várakozásban tölteni. Mivel nem tudjuk se a napot, se az órát, ezért
szeretném, hogy beszédemben és cselekedeteimben nyilvánuljon
Advent alatt ti földön élő emberek
meg az, hogy számomra nem csak advent ideje alatt fontos a
Kongassátok az elhallgatott szíveket,
várakozás átélése. Jó lenne erre mindig ugyanolyan hangsúlyt
Legyen csengés-bongás a föld terén át,
fektetni, hogy lelkileg kész legyek az Úr Jézus visszajövetelére.
Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát!
Kovácsné Dobai Edit
Mert jön, mert jön, mert nemsokára

"Jézus visszajön, mindig készen várjuk Őt"

itt leszen,
az ég fénylő csillagképében megjelent,
Advent után, mikor a Csendnek
vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Hálával van telve a szívem, hogy Isten megváltott gyermeke lehetek.
Örülök, hogy Isten Jézus Krisztusban értem is lejött a földre. Ő
bennem él és én is vele járhatok, ott élhetek a közelében, neki
Karácsony jön, hatalmas és titokzatos,
szolgálhatok és dicsérhetem nap, mint nap az Ő szent nevét. Most az
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok,
adventi időszakban elgondolkodtam, hogy milyen csodálatos az,
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek
hogy családommal együtt nem csak a karácsonyt várjuk, hanem
S a békesség zászlója leng a föld felett,
béke, öröm, szeretet és jóakarat
minden nap várhatjuk az Urat. Az ige Máté 24: 42-ben azt mondja:
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,
"Vigyázzatok, mert
S velük zengi a boldog föld az éneket:
nem tudjátok, mely
Urunk, Szabadítónk, megérkezett!
órában jön el a ti
Uratok".
Kárász Izabella
Nem tudom, mikor
jön el az Úr, de
szeretnék napról-napra az Ő jelenlétében élni, és így várni az
eljövetelét. Sok jel már azt mutatja, hogy közel van az Ő
eljövetele, ezért nem mindegy, hogy milyen az életem és hogy
telnek a napjaim. Szeretnék készen találtatni az Ő
eljövetelekor, hogy boldog találkozásom legyen Vele. Kívánok
minden olvasónak áldott várakozási időt, békés, szeretettel
teljes karácsonyt és nagyon boldog új évet!
Antal Ibolya
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Ádventi üzenet
Életünk folyamán folyamatosan várunk valamire; várjuk, hogy elérjük a felnőtt kort és megteremtsük
magunknak a kívánt egzisztenciát, várjuk, hogy találkozhassunk az Isten által kirendelt társsal, és családunk
legyen, és így tovább, tovább folytathatnám a várakozásaink listáját… Mégis várakozásunk többrétű lehet,
mivel van, úgy hogy várunk: és kapunk dolgokat; nem azt kapjuk, amire vártunk; nem várunk, de mégis
kapunk.
Elgondolkoztató, hogy mialatt mindezekre a dolgokra várunk és megéljük, milyen a mi várakozásunk, milyen
a mi hívő életünk, valóban Jézussal járunk minden nap? Ha valami nem az elképzeléseink szerint alakul vagy
végződik, zsákutcába jutottunk, hogyan viselkedünk? El tudjuk-e alázattal venni Isten kezéből és a Benne való
hit és reménység tudatával és megélésével tovább tudunk-e haladni a keskeny úton?
Az Úr Jézus 2000 évvel ezelőtt azt mondta: „És íme hamar eljövök…” (Jel 22: 12). Már 2012 decemberét
írjuk, bármerre nézünk a világban, minden szinte kiáltja, hogy igen közel van Jézus eljövetele.
Az 1János 2: 28-as igeverset kívánom, hogy valóban megéljük várakozásainkban: „Mármost, gyermekeim,
maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket
eljövetelekor”.
Dobai-Antal Enikő

Várakozás…
Mindig várunk valamire vagy valakire. Most ebben az adventi időszakban többet beszélünk a várakozásról,
Jézus visszajöveteléről, pedig egy keresztény ember számára mindennap advent kellene, hogy legyen.
Mindennapjainkat úgy kell élnünk, hogy készen
legyünk a Vőlegény érkezésére, mert jönni fog, Ő
nem késik. Hogyan várom az Urat? Hogyan élem a
mindennapjaimat? Készen vagyok az Ő
fogadására?
Amikor
vendégeket
várunk
kitakarítjuk a lakást, a legjobb-legfinomabb
ennivalót készítjük el; vigyázunk arra, hogy
minden a legnagyobb rendbe legyen. Az Úr
érkezésére hogyan készülök? Mennyi időt töltök a
vele való kapcsolat mélyítésére? Jó csendben várni
az Úrra! Ő türelmesen vár ránk, örül nekünk, ha
őszinte és tiszta szívvel jövünk hozzá.
Csodálatos érzés egy gyerek érkezésére várni. Isten meghallgatta imánkat és ebben az évben megajándékozott
egy gyermekkel, akit hit által kaptunk. Kismamaként átélhetem a várakozás örömét, boldogságát, és
készülhetek a találkozásra, a baba érkezésére. Ebben az időszakban több mindent átértékeltem az életemben,
több mindenről le kellett mondanom, változáson ment keresztül az életem. Örömmel, boldogan várom-várjuk
az érkezését, Isten csodálatos ajándékát.
Feltevődnek bennem a kérdések: Istent is így tudom várni? Érte is ilyen könnyen lemondok dolgokról? Érte
mit teszek? Az Ő érkezését is örömmel, boldogan várom?
Köszönöm Istenem, hogy hittel kezedbe tehetem le életem és kérhetem Lelked vezetését, hogy mindennap
készen várhassam dicső érkezésed.

Ádventi kérés
Azt mondtam egy angyalnak,
aki az ég kapujánál fogadott:
adj nekem egy lámpást,
hogy biztos léptekkel
mehessek szembe a bizonytalansággal.
Ő így válaszolt:
-Indulj csak a sötétbe,
és tedd a kezed Isten kezébe,
ez jobb, mint egy lámpás,
és biztosabb, mint egy ismert út.
Vincze-Reinbold Rozvitha
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Karácsonyi emlékek
Régi karácsonyi képek villannak fel gondolataimban. Gyermekkorom karácsonyi estéi, amiket szerényen
ugyan, de boldogan töltöttünk. Pedig nem kaptunk drága ajándékot, nem volt új ruhánk és drága szaloncukor a
fán. Viszont annál nagyobb örömmel nyirkáltuk az aranyszínű papírt, amibe a kockacukrot csomagoltuk és
szaloncukor helyett a fára raktuk. Ezüstpapírba pedig a dió került, ami díszként csillogott a fán. A vacsora sem
állt több fogásból, de nem hiányzott a finom mákos guba, aminek tésztáját édesanyánk saját maga készítette.
A másik hangulatos kép, amikor az ifjúsággal dermesztő hidegben is gyalog, vagy kerékpárral végig
szerenádoztuk a karácsony estét, örömet szerezve testvéreinknek a gyönyörű énekekkel. Szép emlék az is,
amikor házasságkötésünk után az első közös karácsonyra várva azon töprengtünk, mivel tudnánk egymásnak a
legnagyobb örömet szerezni. Aztán megkaptuk Istentől a legszebb ajándékot, gyermekeinket. Emlékszem
milyen nagy izgalommal vártuk férjemmel azt a pillanatot, amikor első
gyermekünk Barnabás rácsodálkozott a csillogó-villogó ezüstfenyőre. Majd
Viola érkezésével évről-évre fokozódott az örömünk, a készülődésünk, az
izgalmunk, vajon, hogy fognak örülni a sokadik autónak, mesekönyvnek, és az
elmaradhatatlan Barbie babának? Szinte a fülemben cseng ma is kedves kis
énekhangjuk, ahogyan együtt énekelték: „Messze egy jászolban talált
nyughelyet a kicsiny Úr Jézus, puha ágy helyett…..”
Felejthetetlen, de nem kis feszültséggel járt az a karácsony, amikor a pilisi
gyermekotthonból hoztunk el egy kislányt (Katikát) 3 napra, hogy szeretetteljes
családi légkörben töltse az ünnepeket. Vajon, hogy fogja magát érezni? A
gyermekeink, hogyan barátkoznak össze vele? Tudnak e együtt játszani? Fog e
örülni az ajándékának? Nagy volt az izgalom! De Katika olyan jól érezte magát
közöttünk, a gyerekekkel is úgy összebarátkozott, hogy haza sem akart menni.
Kedves és elmaradhatatlan színfoltja volt a családunknak a zenehallgatás.
Férjem már az advent beköszöntével rakta fel a lemezjátszóra a gyönyörű énekeket, melyek karácsony végéig
kitartottak. Az ajándékok közül sem hiányoztak a szép hanglemezek.
Az évek múlásával sem változnak az ünnepre készülődésünk legizgalmasabb pillanatai, amikor számba
vesszük családunk tagjait, szeretteinket és kitaláljuk, hogy kinek mivel kedveskedjünk. Ezzel szemben mégis
kérdések fogalmazódtak meg bennem. Miért ez a nagy ajándékozási láz? Miért lett a karácsonynak olyan
fontos része az adakozás? Hogyan is kezdődött? Betlehemi mezők…..istálló…..egy gyermek született, aki
nem csak egy gyermek, hanem Isten Fia. Valaki adott és valaki kapott. Csomagolás nélkül! Csillogás volt
akkor is, hisz ragyogott a fényes csillag. Ajándék is volt, hiszen a bölcsek mindenféle drágaságot és értéket
vittek, de nem a csomagoláson és a külsőségeken volt a hangsúly. Aki figyelte a jeleket, az megértette, hogy
ez a gyermek maga az AJÁNDÉK! Méghozzá olyan ajándék, ami nem kopik, nem megy tönkre, nem lehet
kitörölni az emberi szívekből, mert napról-napra megújul szeretetével. És akinek szívét ez az ajándék tölti be,
annak egész évben karácsonya lehet, mert a szívében is béke van. Ne engedjük, hogy magával ragadjon
bennünket a fényes csillogás, ami tévútra vezethet.
Mi lenne, ha ezen a karácsonyon kipróbálnánk, hogy a bennünk élő szeretettel ajándékoznánk meg egymást?
Végre nem elvárnánk valamit a másiktól, hanem mi nyújtanánk neki oda jóságunkat, bizalmunkat, tiszta
mosolyunkat, megértésünket, netalán megbocsátásunkat. És amikor már nem lesz mit mondanunk, egymás
szemébe nézve hálát adnánk a karácsony ünnepeltjének azért, hogy van kit szeretnünk és vannak, akik viszont
szeretnek minket. Legyen békés a karácsonya mindegyikünknek, gyönyörködve a legnagyobb ajándékban!
Bánszki Jánosné

Győzelem
Ha elfelejtenek vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek és te mindezt alázattal vállalod és Uradnak hálát
adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor – az, győzelem. Ha a jót, amit teszel vagy tenni akarsz, mások
kigúnyolják; ha vágyaid meghiúsulnak; ha a többiek pont azt teszik, ami neked nem tetszik; ha tanácsodat
semmibe veszik, nézeteidet nevetségessé teszik, s te mindezt zúgolódás nélkül, türelemmel, szeretettel
elfogadod, akkor – az, győzelem. Ha neked minden étel jó, azért mindig hálás vagy; ha minden ruházattal,
minden társasággal és életkörülménnyel, a magányossággal, mindennel, ahogy Urad vezet, megelégedett
vagy, akkor – az, győzelem. Ha mások rosszkedvét, ingerültségét, panaszkodását, minden rendszertelenségét,
pontatlanságát, amelyekről nem tehetsz, mérgelődés és zúgolódás nélkül elviseled, akkor – az, győzelem. Ha a
körülötted lévők különcségét, lelki érzéketlenségét, saját hibáik iránti vakságát elnézed, ha másoktól
mindenféle üldözést elszenvedsz s mind elviseled úgy, amint azt Jézus Krisztus hordozta, akkor – az,
győzelem.
Johannes Gossner (forrás: Internet)
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Boldog karácsonyt!
Amikor találkozol egy ismerősöddel, kívánj neki boldog
karácsonyt.
Ha van kellemetlen szomszédod, csengess be hozzá egy tálca
finomsággal.
A teendőidet, amelyek nem életbevágóan fontosak, halaszd el
januárra.
Az ünnepek alatt békülj ki egy haragosoddal.
Miközben a karácsonyi süteményt készíted, szóljon a háttérben a
Csendes éj.
Hagyd azt a problémát, amelyet úgyse tudsz megoldani. Élvezd az ünnepet.
Vigyél be az öregek otthonába egy nagy tál karácsonyi süteményt.
Szenteste kapcsold ki a tévét.
Gondolj a madarakra is. Szórj madáreleséget a konyhaablakba, vagy kötözz szalonnát a közeli fákra.
Ha úgy látod, elég dísz van már a karácsonyfán, akassz rá nyugodtan még kettőt.
Ne törődj azzal, ha hamisan énekeled a karácsonyi dalokat. Énekelj!
Este, amikor hazaérsz, lámpa helyett gyújts gyertyát.
Ne feledd: minél drágább egy játék, a gyerekeid annál inkább a dobozával szeretnének játszani.
Ha valamelyik családtagodon látod, hogy fáradt vagy rosszkedvű, öleld át.
Ha konyhatündér vagy, süss annyi süteményt, hogy jusson belőle kevésbé ügyes
barátaid asztalára is.
Az ünnepek alatt nézd el családodnak azokat az apró hibákat, amelyekért máskor
robbansz.
Van valakid a temetőben? Menj ki hozzá! Tegyél a sírjára egy ágat a
karácsonyfátokból és egy szaloncukrot.
Adj szerényen, fogadj nagylelkűen.
Az ünnepek alatt kedveskedj valakinek valamivel anélkül, hogy tudná, te voltál.
Légy türelmes a pároddal az ünnepek alatt. A humor mindig átsegít a nehéz helyzeteken.
Karácsonykor ne szégyelld a könnyeidet. Ne felejtsd: ha minden otthonban béke van, béke lesz a világon is.
Nem az ajándékoktól válik ünnepivé a hangulat, hanem tőled.
Vedd meg valakinek ajándékba, amit a legszívesebben magadnak vennél meg.
Nézz végig a családodon, és örülj az életnek.
A legnagyobb ajándék, hogy embernek születtél, és részed lehet a karácsony ünnepében.
Ne akarj mindent egyedül megcsinálni.
Újév napján gyújts három gyertyát és gondolj a három legjobb dologra, amely az elmúlt évben történt veled.
Forrás: Brown & Peel: Kis könyv karácsonyra

Bemerítési jubileum ünnepe
Ádvent harmadik vasárnapján emlékezhettünk együtt azokkal, akik idén ünneplik 10, 40, és 55-ik bemerítési
évfordulójukat. A délutáni Istentisztelet keretében a kedves jubiláló testvérek szolgáltak és tettek bizonyságot
köztünk Isten kegyelméről, hogy eddig vezette őket az
útjukon. Versekkel, énekkel tettek vallomást arról, hogy
az Úr megtartotta életüket.
A jubilálók: Búzás Jánosné és Prazsák Lászlóné 55év,
Süveges Ágnes, Dobai Zoltánné Tóka Eleonóra, Jobbágy
Mihályné, Durkó Béla és Boldizsár Kálmán 40 év, ifj.
Tenkely Béla és Kovács János 10 év.
Nemeshegyi Zoltán Titusz 3: 3-7 verseivel köszöntötte
az ünneplőket és kívánta Jó Atyánk áldását további
életükre. Együtt énekeltük az alkalom végén a „Mint
áradó folyó” című közös énekünket, melyet Bácsi Sándor
testvér szerzett, aki szintén ma ünnepelte volna a
testvériséggel 55 éves évfordulóját, de az Úr már
magához szólította. Ezüstvasárnapunkat bearanyozta ez a jeles alkalom, mely a karácsony előtti időszakban
felhangolta szívünket a következő ünnepsorozatra. Reméljük, hogy 10 év múlva újra találkozhatunk!
Bánszki Péterné Szilágyi Szilvia
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Bemutatkozás, avagy a tékozló fiú hazatér
Vass Zoltán Arnoldnak hívnak, 1988-ban születtem Nagyváradon.
Szüleim nem voltak hívők, de azért a családi szokás szerint elvittek
megkeresztelni. A Rendszer váltás nagy kivándorlásának sodrával
érkezhettünk mi is Magyarországra követve édesapámat, aki előttünk
szökött. Sajnálatos módon, miután átjöttünk szüleim kapcsolata
megromlott, így elváltak utjaik és én, mint még pici gyermek édes
anyámmal maradtam. Később édesanyám megismerkedett egy szintén
elvált férfivel és összeházasodtak, így született egy öcsém és később
egy húgom. Sajnos ez a házasság is kezdett megromlani és kezdtek
teljesen úrrá lenni a családi idillen a sorozatos veszekedések és
nevelőapum alkohol, dohány és szerencsejáték szenvedélye. Ez a
házasság is kezdett a szakadék szélére sodródni, s úgy tűnt, hogy nem
sokára eljön a vég. Ekkor szólt bele Isten az életünkbe, amikor
nevelőapum elment egy evangelizációra a helyi Baptista
Gyülekezetbe. Ott az ige meg ragadta és később át is adta az életét,
majd követte őt anyum is. Én akkor csak nyiladozó értelemmel láttam, milyen nagy változás történt. A
veszekedést felváltották a szeretet teljes ölelések. Én is vágytam erre, így egy évre rá meg érezve ezt a
Jézustól áradó szeretetet, letettem a kezébe az életem, s megfogadtam neki, hogy őt akarom szolgálni. 2000ben Húsvétkor bemerítkeztem. Az életemben azonban a serdülőkorral a lázadás nem csak szüleim felé indult
meg, hanem az én Megváltóm felé is. Már nem akartam követni Jézust. Menekülni akartam a családból, a
gyülekezetből és Isten elől. A sok keserűséggel és csalódással a szívemben érkeztem el 2009-ben
Németországba, egy ismerősömhöz, hogy dolgozhassak. Azt gondoltam végre élhetem az életem, de ekkor
jött egy velem egykorú ismerősömnek a halál híre, ami meg döbbentett, hiszen róla tudtam: ő az Istent
szolgálta és neki kedves életet élt. Akkor döbbentem rá, az én életem és sorozatos bűneim inkább
megérdemelnék a halált, ám mégis élek. Miért? - forgott bennem a kérdés, hiszen eddig az én vágyam-álmom
minden másról szólt, csak nem arról, hogy Istennek éljek. Erre jött is Jézustól a válasz: azért mert szeretlek, és
mert szolgámnak teremtettelek. Kövess engem! Ekkor nem bírtam tovább oda borultam Jézushoz. Bűneim
bocsánatát kértem és, hogy változtasson meg. Aznap az Úr teljesen meg változtatott: ahonnan menekültem
család, gyülekezet, oda vágytam vissza, ahol addig is imádkoztak értem és vártak szeretettel vissza, mint a
tékozló fiút az Atyai ház. Így térhettem vissza az én bűnös életem disznó vályúja mellől, az én igazi
családomba, az Atya ölelésébe.
Vass Zoltán Arnold

Ifjúsági kirándulás
2012. október 6-án a pilisi, a monori és az albertirsai ifjúság közös túrázáson vehetett részt, aminek a célja, a
Rám szakadék megtekintése volt. A túrázást Dömös településről kezdtük és a Rám szakadékot megtekintve,
egy másik túraútvonalon visszatérve, Dömösön fejeztük be. Az idő remek volt, és szerencsére sérüléseket sem
szenvedett a csapat. Amikor befejeződött a túrázás, éneklésre, imádkozásra került sor, ami Gellén Dániel,
monori ifjúsági vezető buzdítására történt. Több igét felolvasva vizsgálhattuk meg a biblia szerinti szeretetet
és azt a szeretetet, ahogy mi viszonyulunk egymáshoz, az emberekhez illetve magához az Istenhez. Az áhítat
alatt érzékelhettük, ahogy egy felsőoktatási intézmény
hallgatói miként mennek a maguk túrájára. Éles volt a
kontraszt a mi túrázásunk és az övék között. Náluk az
alkohol jelentős szerepet játszott a hangulat
kialakításában, és ez már olyannyira jelentős volt, hogy
már az odafele vezető úton is sokukat támogatni kellett.
Azért kíváncsi lettem volna, hogy miként másszák meg
a meredekebb részeket, ha az egyenes, kikövezett út is
jelentős megpróbáltatásokat okozott. A közös áhítatunk
után játék következett, amit Zeffer Ruben vezetett. Jó
közös élmény lehetett mindannyiunknak és többen is azt
állapítottuk meg a végén, hogy több ilyen alkalom
kellene a következő évben.
Süveges Zsolt
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Építsük egymást
Beszámoló 2012. október 22-23.
Csapat építő tréningen vettünk részt közösen az albertirsai és pilisi gyülekezet elöljárói feleségükkel a
Balatonföldvári Bethesda Baptista üdülőközpontban.
Elsődleges célja ennek a két napos találkozónak az volt, hogy lelkileg feltöltődjünk, megerősödjünk az Úrban,
megismerjük egymást közelebbről.
Megérkezést követően mindenki elfoglalhatta szálláshelyét, majd lehetőség nyílt a szép napsugaras Balaton
parti sétán részt venni. A bőséges és nagyon finom ebéd után a Jó Atya gondoskodott még tartalmasabb lelki
táplálékról, melyet Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor testvér tolmácsolt. Az első előadás fő témája az volt, hogy
hogyan is viselkedjen egy elöljáró a gyülekezetben. A következő gondolatok hangoztak el igeversekkel
alátámasztva: (1 Korinthus 12: 12-31, Róma 12: 3-5, Efézus 4:2)
- egymásnak tagjai vagyunk
- egymástól függünk, néha el kell
viselnünk egymást
- egyikünk sem tud hatékonyan működni
egyedül
- egyikünk sem fontosabb a másiknál,
maradjunk meg az alázatban
- valamennyien odaadóan kell
viselkednünk
- szükséges az egymás ismerete, kikicsoda?
- törekedjünk a szeretetre és békességre
Róma 12: 10, Efézus 1: 7
- Isten családja vagyunk
- testvér-szeretet = testvérként kell
szeretnünk egymást
Zsidók 13: 1-3, 1 Péter 1: 22-23, 1
Péter 3: 8-9
- mennyire mutatunk ki kedvességet, szeretetet egymás iránt, mások iránt
- kit nem szeretsz?- imádkozz érte és teremts vele kapcsolatot (Róma 12: 10)
- legyünk egymás iránt gyengédek, tisztelet-adók
- örülni kell annak, ha a másik elismerésben részesül, ne legyünk irigyek, hanem büszkék egymásra.
Az előadást követte a csoportos beszélgetés külön a nők és külön a férfiak. Vacsora után újra közös sétán
vettünk részt az esti Balaton parton beszélgetve és énekelve. Az estét közös áhítattal és énekléssel zártuk.
Másnap reggel az áhítat után egy igen fontos kérdésben hoztunk közös döntést. Szavazással választottuk meg
Nemeshegyi Zoltán testvért lelkipásztorunknak.
A második előadás a gyülekezeti egységről szólt és a következő gondolatok hangoztak el:
o
legyen közöttünk egyetértés, mert az egyetértés ereje Krisztus testében legyőzi a sátánt (Róma 15,5)
o
János 17: 20-23, Ap.csel. 2: 46-47, Ap.csel. 4: 32-33, Róma 15: 5-6, Róma 12: 16
o
az egység nem valósul meg automatikusan
o
az egység munkálása erőfeszítést kíván
o
fogadjuk el egymást szeretetben (Róma 15: 7, Róma 14: 1-5, Róma 14: 20-21, Jakab 2: 1-9)
o
sem a gyengék, sem az erősek nem ítélhetik el egymást
o
tegyünk olyat, ami az igazi testvérszeretetből árad, viseljük el egymást szeretetben
o
a nehéz természetűeket Isten szeretetével szeretni (Kol. 3: 1-3, Gal. 5: 22, Kol. 1: 9, Máté 18: 21-22)
o
türelmesnek lenni egymás gyengeségeivel szemben
o
az a bűn, amit könnyen észreveszünk a másikban és bosszant, az nekünk is a hibánk, bűnünk, amiből
csak határozott akarattal tudunk változni
o
önmagunkat is védjük azzal, ha bocsánatot tudunk kérni, ha meg tudunk bocsátani
o
buzdítsuk egymást, lelkesítsük egymást.
Az előadás után lehetőségünk nyílt a beszélgetésre, vélemények, ötletek megosztására. Jó volt együtt lenni a
testvérekkel, közelebbről megismerni egymást, érezhető volt Isten jelenléte, hogy munkálkodik köztünk és
munkálja az egységet. Igyekezzünk rendszeresen imában hordozni lelkipásztorunkat, az elöljáró testvéreket, a
gyülekezetet, hogy növekedjen az egység, egyetértés, szeretet köztünk. Az Úr Áldjon meg mindenkit.
Zeffer Andrea
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Hálaadó ünnepélyek
Ebben az esztendőben is hálára hangolt szívvel vett részt az albertirsai, monori és pilisi gyülekezetek
testvérisége hagyományos őszi ünnepség-sorozatunkon, amikor köszönetünket fogalmazzuk meg Teremtőnk
felé az elmúlt időszak testi és lelki áldásaiért. A sort a pilisi gyülekezet nyitotta szeptember 30-án. Már a
délelőtt is a hála jegyében telt és ez délután a vendégekkel kibővült alkalmon is folytatódott, ahol Újvári
Ferenc a József utcai gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét és a vele érkezett énekes szolgáló csoport,
valamint a helyi gyermekek és más szolgálattevők hangolták igazi hálára a gyülekezet és a körzet
testvériségét.
Az ünneplés október 7-én Albertirsán folytatódott, ahol Papp Barnabás szekszárdi lelkipásztor hirdette a
hálaadás igéit, a gyülekezet énekkara, ifjúsága, bizonyságtevői és versmondói pedig hatásosan egészítették ki
a szószékről hallottakat.
A hálaadói sorozat október 14-én a monori gyülekezetben zárult, itt Kapitány Zsolt gödöllői lelkipásztor
szította a szívekben a hála tüzét, amit az utána következő szolgálatokban a helyi testvérek sem hagytak
kialudni, biztatva arra mindenkit, hogy ne csak ezeken az alkalmakon mondjunk köszönetet mindenért, hanem
jellemezze ez életünk minden napját! Örömteli volt idén is együtt lenni ilyen formában, követve az évtizedes
hagyományt, és megtapasztalni a közösség áldásait, miként az egy bizonyságtételben is elhangzott:" A
szupermarket szállítószalagjára helyezett üvegek, ha egyedül állnak, a szalag mozgatása következtében hamar
felborulnak, de ha összeér a hátuk, mozoghat akárhogy a szalag állva maradnak." Ezeken az ünnepeken egy
kicsit ezt is éreztük, felemelő volt az "atyafiak együtt lakozása" az együttes hálára hangolódás. Őrizze meg
Istenünk mindannyiunk szívében a hála érzetét egymásért és mindazért a testi-lelki jóért, amivel elhalmozza
életünket.
Szilágyi Renáta

EZ AZ A NAP! 2012
2012. október 20-án került sor az idei Ez az a nap-ra. Az egy napos koncertet megelőző napon, október 19-én,
pénteken, két helyszínen egy ún. flashmob-ot adtak elő. Az örömtáncot először 15 órakor a Deák Ferenc
téren, majd 16 órakor a Budai várnál táncoltak el a fiatalok. A koreográfiát már a hetekkel előtte felkért
tánctanárok tanították be, illetve aki nem tudott elmenni a próbákra, azok az interneten is megtanulhatták az
egyszerű lépéseket. Mindent Isten dicséretére végeztek a lelkes fiatalok (Zsolt. 149, 3)!
Október 19-én, péntek este 11 órától
kezdődött a 24 órás dicsőítő alkalom az
Ez az a nap!-on, az Aréna
különtermében. A színpadon óránként
váltották egymást a dicsőítő csapatok,
egészen szombat délután 4 óráig, majd
ezt
követően
a
nagyszínpadon
folytatódott Isten dicsérete este
11óráig. Erre az alkalomra az ország
minden részéről, sőt a határon túlról is
hívtak különböző felekezeti hátterű csapatokat.
Az Ez az a nap!-on a 24 órás dicsőítés keretén belül 14-15 óra között Matt Redman és Tim Hughes közösen
Mit mond a Lélek? szemináriumot tartott, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vártak. A szeminárium
keretében felkért vezetők kifejtették látásukat, véleményüket missziójukkal, szolgálatukkal kapcsolatban.
Továbbá a Misszió Expo és Gyermekprogramok is várták az érdeklődőket!
A 16 órától kezdődő Ez az a nap-ot a főszervező, László Viktor, az Ez az a nap szervezőiroda vezetője nyitotta
meg. Nyitóbeszédét így kezdte: „Szép jó napot Budapest, szép jó napot Magyarország! Ismét elérkezett az a
nap, amit az Úr rendelt. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.” A rendezvény fő célja az, hogy a különböző
felekezetű keresztények a szeretet és az egység jegyében gyűljenek össze évről évre. A hála és a dicsőítő nap
délután 4 órától kezdődött és este 11 óráig tartott. Először magyar előadók és dicsőítő csapatok léptek fel, úgy,
mint a 200 fős Golgota Gospel Kórus ünnepi, lélekemelő szolgálatot végeztek, őket követte a Debreceni
Dicsőítő Iskola két szolgáló szívű énekesének, Pintér Bélának és Csiszér Lászlónak a szolgálata, akikkel
másfél órán át énekeltünk, és akik a szívünket indították a mi Urunk iránti mélyebb odaszánásra!
Az Aréna színpadján a magyar előadókat a külföldi énekesek váltották. Tim Hughes és a Worship Centralal
kezdte meg a dicsőítést. Tim és a dicsőítő csapat 60 országba vitte már el Isten üzenetét, így hazánkba is
eljutottak. A Here I am to worship című éneket 4 nemzet nyelvén énekelhettük, horvát és szlovák énekesekkel
együtt. A csapat egyik tagja, Nicky Fletcher 7 hónapos terhesen vállalta a szolgálatot és hihetetlen
dinamizmussal és erővel vitt minket az Úr jelenlétébe.
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Noel Richards áldott dalaival és buzdító üzenetével, míg az LZ7 a fiatalok és tinik nyelvén hozta el az
Örömhírt Budapestre.
Az utolsó és egyben a fő előadó, Matt Redman és csapata lépett a színpadra. Tőlük csodaszép dalokat
hallhattunk élőben ismét, és átélhettük Isten végtelen szeretetét.
Philip Yancey bátorító üzenete sokakat erősített hitében, reményt adott a mindennapokhoz.
A rendezvény befejezéseként az összes előadó és dicsőítő csapat és az egész Aréna együtt énekelte közösen az
Our God is greater (Nincs más Isten) című számot.
Így mondott köszönetet az Ez az a nap-ért a szervezői csapat nevében az egyik munkatárs: „Köszönet az
egybegyűlteknek! Ennek a fantasztikus, élő és érzékeny közösségnek, amely együtt élt-lélegzett a színpaddal, a
mély imádságban ugyanúgy, mint az erős és ihletett dicséretekben. A jelentős testvéri sereglet a különböző
felekezetekből már önmagában is tanúságtétel volt. A különböző helyekről érkező magyar ajkú testvérek szerte
a Kárpát-medencéből, Felvidékről, Kárpátaljáról vagy a Vajdaságból indultak, s Budapesten találkoztak a
szomszéd nemzetek keresztényeivel, hogy közösen dicsőítsék az Urat! Kívánjuk, maradjon rajtunk a lelki
érzékenységnek, a békességnek, szeretetnek szelleme a mindennapokban is!”
Az országunk különböző felekezetű vezetői imádkoztak a rendezvényért, a szeretet kiáradásáért, a széttört, és
csonka családokért, a házasságokért, a virtuális közösségek rabjaiért, a magyar ifjúságért,
országunk/nemzetünk vezetőinek bölcsességéért, az egyházi vezetők, püspökök, gyülekezetvezetők,
lelkipásztorok, szolgálattevők, ifjúsági munkások újra és újra a mi Istenünk útjára téréséért, a párválasztás
előtt állókért, az örömhír átadásáért, a szegényekért, ébredésért Magyarországnak, a Szent Szellem
kiáradásáért országszerte (Fábry Kornél, (római katolikus lelkész), P. Tóthné Szakács Zita (református
lelkész), Szeverényi János (evangélikus missziói lelkész), Durkó István (baptista missziói lelkész), Pataky
Albert (Magyar Pünkösdi Egyház elnöke), Szuhánszky Gábor (metodista lelkész), Gere József
(Szabadkeresztén gyülekezet lelkipásztora), Berki Géza (Új Jeruzsálem Közösség).
A közel egy éven át tartó szervezői munkával létrehozott idei Ez az a nap! kb. 500 fő színpadi szereplő és
további 500 fő önkéntes, műszaki személyzet és a biztonságért felelős stáb összehangolt precíz munkájának
eredménye.
A rendkívüli érdeklődést jól bizonyítja a Magyar Televízió közel egyórás műsora, amit december 2-án
láthattak (illetve a Magyar televízió videó-tárában van lehetőség a visszanézésre), nemcsak Magyarországon,
hanem a világ számos részén.
Néhány barátom és ismerősöm így nyilatkozott az idei Ez az a nap-ról:
„Szerintem az idei Ez az a nap! is nagyon-nagyon jól sikerült! Mindig hihetetlen érzés, amikor több ezer
emberrel egyszerre, egy helyen, mind közösen, EGYÜTT dicsérjük Istent! Ilyenkor mindig újra szembesülök
azzal, hogy Isten mindenhol jelen van és munkálkodik, minden ember életében! Amikor, látom a fiatalabb
generációt elöl tombolva dicsőíteni...vagy az idősebbeket mosolyogva, csukott szemmel énekelni...amikor
érzem, hogy minden ember ott mennyire különböző és mégis mennyire ugyanolyan...ez nagyon jó érzés! Ez
most is így volt… nekem ez az érzés az, ami minden Ez az a nap!-on megvan! A hatalmas, több ezer pici
szívből álló, egyetlen nagy közös szív!” (Trupp Vivien, Szentendre)
"Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy az idei Ez az a nap volt számomra az eddigi legjobb. Végre
feltöltekezhettünk nagyszerű, pörgős dicsőítő dalokkal, reméljük csak egy évre és viszont is hallhatjuk ezeket
az elkövetkezendő ifi találkozókon, táborokban. Talán a nap legnagyobb érdeklődését kiváltó együttes az LZ7
volt, melyben engem talán nem is a ’meglepően jó’ zenéjük, hanem az angliai hátrányos, vagy Isten nélkül élő
fiatal generáció felé végzett szolgálatuk fogott meg, illetve az, ahogy bemutatják a keresztény élet vidám,
fiatalos, boldog oldalát dalaikon és stílusukon keresztül." (Ferencz Szilárd, Pécs)
„12 éves voltam, amikor elkezdtem rendezői szolgálatokat vállalni. Már sok éve szolgálok az Ez az a nap-nál
is, mint rendező/szektorvezető. Minden rendezvényen új dolgokkal találkozom, és nagyon jó látni, hogy mind
szervezésben, mind lebonyolításban folyamatosan fejlődés látható. Nagyon látszik, hogy odateszi mindenki
magát, ha szolgálatról van szó. Isten áldásai nemcsak lelkileg, hanem kézzelfogható módon is
megmutatkoznak. Rengeteg emberrel szolgálhattam együtt az eddigi évek alatt. Könnybe lábadt szemekkel
nézem, ahogyan megtelik egy Aréna, mert jól tudom, hogy mennyi előkészület és munka van benne. Csak azt
tudom mondani, hogy akárhányszor is szolgáltam mindig többet kaptam, mint amit adni tudtam, és Isten
rengeteg áldással halmoz el nap, mint nap. Alig várom, hogy a munkám melletti cseppnyi szabadidőmet
szolgálattal tölthessem, hogy ezzel mások közelebb kerüljenek Istenhez.” (Kasza Norbert Szilárd, Szentendre)
Hiszem, hogy Isten segítségével a jövő év június 1-i Ez az a nap-ra készülve sok fiatal keresztényt és az ő nem
hívő barátaikat szeretnénk elérni és elhívni, hiszen igen izgalmas programok előtt állunk!
Benedek Orsolya
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Sziasztok kicsik és nagyok!
Ez az oldal csak a tietek! Itt minden nektek és rólatok szól!
Jó szórakozást hozzá! :D

Rajzpályázat:
Jézus születése
Várjuk a rajzaitokat: Mira és Mariann
Jéz
us
szü
leté
sét
an
gya
l adta hírül Máriának. Hol?
a) Jeruzsálem
b) Názáret
c) Betlehem
Melyik uralkodó rendelte el a
népszámlálást ebben az
időben?
a) Augusztusz
b) Tibériusz
c) Heródes

Kiknek mondta az angyal:
„Ne féljetek, mert íme
hirdetek nektek nagy
örömet..."?
a) Napkeleti bölcsek
b) Pásztorok
c) Többi angyal

Mi a tömjén?
a) Nemesfém
b) Különleges keleti
csemege
c) Fehéres-sárgás színű
gyanta,
füstölögtetésével
áraszt jó illatot

Kik látogatták meg először
Jézust?
a) Pásztorok
b) Simeon
c) Napkeleti bölcsek
Várom a megfejtéseiteket:
Zsolti
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Isten szeretete és csodája az életemben
Részletek egy beteg naplójából (2. rész)
Azt tapasztaltam, hogy különösen, amikor orvosi vizsgálatokra mentem, akkor Isten még a szokásosnál is több
bátorítást adott. Az egyik ilyen alkalommal olvastam a következő Igét:
„Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak
el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.” I. Mózes 28: 15
Egyik este ezt olvastam:
„Mindig örüljetek az Úrban! Újra mondom: örüljetek! Mindenki lássa meg, hogy szelídek és kedvesek
vagytok! Közel van már az Úr! Ne aggódjatok semmi miatt! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok!
Kérjétek Istentől, amire szükségetek van! De amikor imádkoztok, mindig adjatok hálát Istennek! Isten
békessége megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez a békesség olyan hatalmas,
amely minden képzeletet felülmúl!” Filippi 4: 4-7
Valóban, az a legfontosabb, hogy a hátra levő időt a műtétig is, és utána is, ne kesergéssel, esetleg depressziós
állapotban töltsem, hanem tudjak örülni Istennek. Tudjam letenni aggodalmamat Isten kezébe, úgy, hogy
hálaadással imádkozzam. Én a saját gondolataimat nem tudom megőrizni, de Isten képes rá.
„Most tehát Isten elfogad bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk
vele. Hitünk által Jézus bevitt bennünket Isten kegyelmébe, amelyben élünk, és amit élvezünk. Nagyon örülünk
annak, hogy reménységünk szerint részt fogunk venni Isten dicsőségében. De nemcsak ennek örülünk, hanem a
megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást
fejlesztenek ki bennünk. A türelmesség eredménye a kipróbált
jellem, abból pedig reménység származik. Ez a reménység pedig
soha nem fog csalódást okozni. Hiszen Isten szeretete betöltötte
szívünket a Szent Lélek által, aki Isten ajándéka számunkra.”
Róma 5: 1-5
Két dolog lehet a betegségem alatt: Vagy zúgolódom, sajnálom és
sajnáltatom magam, végig szenvedem és kesergem a
betegségemet, és akkor nemcsak testileg, hanem lelkileg is roncs
leszek, vagy örömmel viselem el a megpróbáltatást, igyekszem
türelmes, és kitartó lenni, hogy a jellemem kipróbált, jobb legyen.
Mert én is elmondhatom, hogy Isten szeretete betöltötte a szívemet
a Szent Lélek által. Úgyhogy Isten mindig kész segíteni, hogy jellemem alakuljon, nem nekem kell
erőlködnöm, csak engedni, hogy munkálkodjon bennem.
Az is rajtunk múlik, hogy életünk áldásokkal lesz tele, vagy átokkal, boldogtalansággal. Hiszen Isten
mindenkinek felajánlja áldását:
„Mert újra öröme telik az Úrnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan öröme telt atyáidban, ha hallgatsz
Istenednek, az Úrnak a szavára, megtartván parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek meg vannak írva ebben
a törvénykönyvben, és ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz teljes szívvel és teljes lélekkel…. Nagyon közel van
hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt!...Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet,
hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid
is.” V. Mózes 30: 9, 10, 14, 19.
Közeleg a műtét napja, és Isten minden nap újabb és újabb Igékkel erősít meg. Az egyik legkedvesebb
igeszakasz a következő, amit meg is tanultam:
„Nem adjuk fel, és nem fáradunk bele a szolgálatba. Igaz, testünk egyre idősebb és gyengébb, a belső
emberünk mégis napról-napra megújul. Mert a mostani, könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig
tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem
lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra
figyelünk. Ugyanis, ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, az örökre megmarad.”
II. Korintus 4: 16-18
Műtét előtti este pedig ezt olvastam:
„Mennyire szereti népét!...Nincs Istenhez fogható! Az égen átszáguld segítségedre, a fellegeken, fenségesen.
Hajlékod az örök Isten, Örökkévaló karjai tartanak.” V. Mózes 33: 3. 26-28
Én is ezt tapasztalom, mennyire szeret Isten! Nem tudom eléggé magasztalni az Ő nevét! Tudom biztosan,
hogy értem is átszáguld az egeken, a karjában tart, és a műtét alatt is teljes biztonságban vagyok a kezében.
Olyan jó így menni!
Nemeshegyi Zoltánné
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Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Szeretet „A szeretet... nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.” (1Kor 13,5b).
Gondolj arra, akit a világon a legjobban szeretsz. Nem szoktál vele
szemben haragra gerjedni? Nem úgy van, hogy olyan hirtelen kemény
szavakat tudsz mondani? Talán kegyetlen szavakat, ami fáj. Nincsenek-e
indulatkitöréseid? Akkor, ami benned van, az nem szeretet. „A szeretet
nem rója fel a gonoszt.” Az egyik fajta ember úgy haragszik, hogy
hirtelen kitör, aztán elmúlik. Lehet, az a fajta vagy, aki nem mutat
semmit, de nem tud megbocsátani. Felrovod!

Gyertya
A gyertya fénylik, világít,
hogy hánynak, nem tud róla…
Jónak, rossznak világít?
A gyertya azt nem tudja.
Ég, mert ez a rendeltetése,
szolgálja az életet,
betölti csendben a hivatását, aztán
feledésbe megy.
A külsején nincs semmi szépség,
de felér annyi széppel,
amíg másoknak fényt sugároz,
addig önmaga ég el.
Legyek én gyertya, csendes
eszköz,
szolgája az Égi fénynek…
hogyha Istenem úgy akarja,
ne tudjam kiért, s miért égek.
De világítsak szüntelen,

Tudjuk, mit jelent ez, hogy sok van a rovásán.
míg csak tart a földi létem,
Valahol
a
szívünkben
mindent
felrovunk.
Évtizedekre
aztán mint a leégett gyertyát,
visszaemlékszünk. Tudod, mit imádkozol a Miatyánkban? Úgy
felejtsék el, hogy értük égtem.
bocsásson meg nekem Isten, ahogy én is az ellenem vétkezőknek. Mi
lenne, ha Isten is azt mondaná: megbocsátok, de nem felejtek? Hány
Csokonai V. Gizella
ember van, aki semmit nem mond, de belül morog, kedvetlen,
megkeseredett. Úgy járkál, mint egy sértett királynő. Vegyék észre,
velem nem lehet így bánni. A szeretet nem csak megbocsát, hanem el is felejt. Az nem szeretet, amikor úgy
jársz otthon, hogy engesztelhetetlen vagy. A szeretet nem tesz ilyet. A szeretet megbocsát, mégpedig úgy,
hogy „nem rója fel a gonoszt, nem gerjed haragra”. Nem emlegeti, nem tör ki, szeret. Amikor beteszed a
bögréket, mindig úgy teszed, hogy a szép oldalát fordítod kívül. Miért nem teszed ezt az emberekkel? Miért
mindig a csorba oldalát fordítod kívül? Nézd a szép oldalát - van neki az is. Ne úgy állítsd magad elé, hogy azt
lásd benne, ami rossz. A szeretet azt nézi, ami szép, ami jó, ami szeretni való. Azt látja meg újra és újra, és
azért hálás Istennek.
Közreadta: Bánszki László

Gyülekezeti alkalmak:
-

Vasárnap

-

Péntek
Szombat

9,30 óra
10 óra
17 óra
18 óra
18 óra

- Imaóra
- Istentisztelet /Közben gyermek-bibliakör/
- Istentisztelet
- Bibliaóra
- Ifjúsági alkalom

Ünnepi programok:
Dec. 25-én
Dec. 26-án

délelőtt és délután ünnepi karácsonyi Istentisztelet
délelőtti ünnepi Istentisztelet
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