Él az Úr!
A Hontfüzesgyarmati - Fegyverneki Református Társult Anyaegyházközség és a hozzájuk tartozó
Nagypeszeki és Nemesoroszii leányegyházközségek hírlapja - 2014 december
Dicsőség mennyben az Istennek!

Békesség földön az embernek!

Dicsőség mennyben az Istennek!

Békesség földön az embernek.

Az angyali seregek

Kit az igaz szeretet

Vígan így énekelnek:

A Jézushoz elvezet,

Dicsőség, dicsőség Istennek!

Békesség, békesség embernek!
326-ik dicséret 1-2 v.

Kedves testvérek!
Nem ritkán olvasunk fákról a Bibliában. Már a Biblia első könyve első fejezeteiben
olvashatunk gyümölcstermő fákról, olvashatunk az életfájáról, a tudás fájáról, amelyet
eltiltott Isten az embertől. Később, sok ismert, napjainkban is élő fákról (akác, fenyő, pálma,
cédrus, alma, gesztenye, kömény) és ma már ismeretlen növényekről olvasunk. Egy igen
érdekes, meseszerű példázat található a Bírák könyvében, amikor a fák királyt akarnak
választani. A megszemélyesített olajfa, fügefa, szőlő és a galagonyabokor tanakodnak...
Karácsony lévén, ma hadd beszéljünk a fenyőfáról, megszemélyesítve azt. Pár héttel
ezelőtt még ott ékeskedett valahol egy sziklacsúcson, csodálatos illatát árasztva. Vagy éppen
egy fenyves erdő szélén kellemes árnyékot nyújtva. Miért nem maradt ott? Talán még többre
vágyott? Nem tudjuk, de ma itt látjuk pompásan, feldíszítve – mint karácsonyfát!
Mondd, szeretnél-e te is olyan lenni, mint a karácsonyfa? Sok-sok dicsérettel, szép
jelzőkkel – mint színes díszekkel elhalmozva, mindig a középen dicsekedni? Soroljunk csak egy
pár elismerést, amit szívesen hallanak magukról az emberek:
gazdag és bőkezű, adakozó és kedves mindenkihez...
- tehetséges és szorgalmas, mégis egyszerű...
- tudós, híres, neves, mégis alázatos...
- előkelő származású, jó módú, figyelmes... és vicces is...
-

Így sorolhatnánk a sok, szép dicséretet, mint színes díszeket... Végül kigyúlnak fejed körül
a lángész fényei, a tudás, az intelligencia fényszórói... és készen vagy, mint egy pompás,
feldíszített karácsonyfa! És meddig tart ez a dicsőség? A karácsonyfa esetében 3 napig, 10
napig, talán pár hétig – és díszeitől megfosztva, a tűzre vele!
Az embernél talán 70-80 esztendő, de érheti még fiatalon vagy élete derekán betegség,
baleset, veszteség, nyomorúság, kudarc, csőd, vagy bukás – és oda a dicsőség... A díszek
lehullnak, a fények kialusznak – és azután, mi lesz a gyökértelen fa sorsa?
Hadd válaszoljon erre az Ige: „A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért

minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.“ (Mt 3,10)

GONDOLATOK AZ AJÁNDÉKOKRÓL
A legkedvesebb ajándékok

MÚLT KARÁCSONY

A legkedvesebb ajándékok nincsenek a fa alatt
Senki nem láthatja őket, nincsen rajtuk díszszalag.

A legdrágább emlékek

De fényben csomagok közt, mindenkinek ott van már
A legkedvesebb ajándék, amit a karácsonytól vár.
Az emberek szívében égő béke és szeretet:

A jóakarat és az ünnep jelentik a legtöbbet.

Bárhol is vagyunk
A múlt karácsonyt hozzák
És régi otthonunk.

Karácsonyi varázs:
Fenyő hűs illata,
Aranyfényű konyha,
Ünnepi vacsora.

A legjobb ajándék
A legjobb ajándék
- az ellenségednek a bocsánat,
- a veled szembenállóknak a béketürés,
- a barátodnak a szíved,
- a gyermekednek, ha jó példával jársz elöl,
- apádnak az engedelmesség,
- anyádnak, ha úgy viselkedsz, hogy büszke lehet rád,
- saját magadnak a tisztelet,
- és az emberiségnek a jóindulat.

A fán rebbenő gyertyák
A karácsonyi fény
Az örvendező dalok
A szeretet ünnepén.

A múló évek kincse
Csak emlékként ragyog
És hű szívünkben laknak
A múlt karácsonyok.

Francis Maitland Balfour
C. David Hay

„Jöjj közénk és ünnepeljünk...“
Alkalmaink időpontjai:

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat.“ Lk 2,14
December 21. (Advent 4. vasárnapja) 14.00 - mindenkit szeretettel várunk
a négy gyülekezet közös zenés adventi alkalmára. Az alkalomra Fegyverneken kerül sor a ref.
templomban, ahol a TABULATÚRA régi zenét játszó együttes koncertjére kerül sor!
Alkalmak:

Hont.gyarmat

Fegyvernek

Nagypeszek

Nemesoroszi

December 24.
szerda

17.00

15.30

14.00

-

December 25.
csütörtök

10.30
úrvacsoraosztás

9.00
úrvacsoraosztás

14.00
úrvacsoraosztás

-

December 26.
péntek

10.30
(irodában)

-

-

13.00
úrvacsoraosztás

December 31.
szerda

17.00

15.30

14.00

-

Január 1.
csütörtök

10.30

9.00

14.00

13.00

Minden vasárnap
10.30

Kéthetente
9.00

Kéthetente
14.00

Havonta 1 alkalommal
13.00

Vasárnapi
istentiszteletek

Az idősek és betegek figyelmébe ajánlom a házi úrvacsoravétel lehetőségét. Aki otthon kíván élni az
úrvacsorai jegyekkel, szíveskedjen jelezni a következő tel. számon:

0911 354 834 Csernyík Magdolna
Felhívom a kedves testvérek figyelmét a bibliaórák látogatási lehetőségére, továbbá a találkozások (akár
a parókián, vagy otthonaikban), segítő beszélgetések lehetőségére igény szerint.

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr
angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal
pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme
lesz: Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus Dávid városában.“ Lk 2,8-11

Felhívások!
1. Felhívom azon gyülekezeti tagjaink figyelmét, akik még nem fizették ki
egyházfenntartói járulékukat (egyházi adó), hogy szíveskedjenek az év
végéig elmaradásukat pótolni, azaz egyházfenntartói járulékukat
kifizetni a gyülekezet pénztárosánál, vagy gondnokánál.
2. Örömmel tudatjuk a Hontfüzesgyarmati gyülekezet tagjaival, hogy
ebben az esztendőben Isten kegyelméből a Bethlen Gábor Alapítvány
segítségével tovább folytathattuk az ablakcserét a parókia épületén.
2014-ben 4 nagyobb és 2 kisebb ablak cseréjére került sor 1 750,98 €
értékben.
A Nagypeszeki, Nemesoroszii gyülekezetek és a község segítségével
2012-ben 3 ablak cseréje történt meg, a Bethlen Gábor Alapítvány
segítségével pedig a 2013 és 2014-es esztendőben a parókián 10 ablak
cseréjére került sor (996,10 + 1 799,34 + 1 750,98) 4 546,42 € értékben.
A Bethlen Gábor Alapítvány 1 000 000,- Ft-al támogatta a gyülekezetet
a nyílászárók cseréjében.
Továbbá tudatjuk a gyülekezet tagjaival, hogy ebben az esztendőben többek között - sor került a parókia négy helységének felújítására. Az
irodahelység kifestése mellett a helységbe új székek, új csillár, függöny
és nyomtató is került.
A Nagypeszeki gyülekezet tagjaival tudatjuk, hogy ebben az
esztendőben sikerült befejezni a nyolc ablak cseréjét a templomon
(maradt 4 nagy ablak), továbbá folyamatban van a templom hátsó része
alapjainak és falának megerősítése.
3. Felújítási munkálatok! Egyházi épületeink felújítási munkálatai lassan
ugyan, de folyamatban vannak. Ha Isten is megengedi, Egyetemes
Egyházunk támogatásával (amennyiben megkapjuk) és majd az
összegyűjtött adományokkal - az új esztendőben sor kerül
a Hontfüzesgyarmati templom külsejének (valószínűleg egy részének)
felújítására.
Nagypeszeken folytatódnak az ebben az esztendőben elkezdett
munkálatok – alapok erősítése.
Ezek azok a munkálatok, amelyekről tudunk. Ezeken a munkálatokon
kívül sok a terv, az álom és bizonyára olyan munkálatok is várnak ránk,
amikre most még nem is gondolunk. Ezért felhívjuk a gyülekezetek
tagjait az adakozásra. Adományaikat szíveskedjenek átadni az
egyházközségek pénztárosainak vagy gondnokainak.

A Hontfüzesgyarmati,
Fegyverneki, Nagypeszeki
és Nemesoroszii
gyülekezetek vezetősége
áldott Karácsonyi
Űnnepeket és Boldogabb
Új Évet kíván
a gyülekezetek minden
tagjának és családjaiknak.

Áldás, békesség!

