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Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki
nem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az
élet világossága /Jn. 8,12/

1967- ben Amerika több városára sötétség
borult az elektromos vezetékek meghibásodása mi-
att. Harmincmillió lakos tett ez a sötétség nyugtalan-
ná, zavarttá, megfélemlítetté. Sokan a liftben reked-
tek, a tömegközlekedési eszközök megálltak, a h -

k kiolvadtak. Az újságok megírták, hogy a modern
technika cs djét kellett átélniük az embereknek,
akikr l nem titkolták, hogy félelmükben és zavaruk-
ban a templomokba siettek!

Ez a történet talán rólunk is szól, hiszen az
ünnepi fények által megvilágított falvainkat, város-
ainkat gyakorta sötétség lepi el. A televízió- és rá-
dióm sorokat látva és hallgatva egyértelm vé válhat
számunkra a mindent elborító lelki sötétség. Ilyen-
kor reménytelenül tör fel bel lünk a kérdés: „hát
nincs megoldás?”.

A világ világossága
Ez a sötétség olyan nyilvánvaló, hogy még az

örökkévaló Isten figyelmét is felkeltette.  éppen
azért küldte el egyszülött fiát, hogy végre a mi ar-
cunkra is a szabadság tiszta fénye ragyoghasson, és
ne kelljen tovább a sötétségben élnünk.

Így év vége felé, amikor már alig maradt né-
hány lap a naptárban, err l a csodáról szól minden
igehirdetés. Mindenki hallott már a jászolban fekv
Megváltóról, a Hozzá igyekv  pásztorokról, bölcsek-

l. Azonban a kérdés ez: Vajon meglátjuk-e Jézust
az ajándékcsomagoktól, díszekt l elborított ünneplé-
sünkben? Valóban világosság támadt a szívünkben,
vagy csak az ablakba és a feny fára akasztott színes
ég  világít, mely igyekszik ugyan a világosság látsza-
tát kelteni, de az isteni fényt nem pótolhatja. Legyen
ez a karácsony más! Engedjük, hogy az Istent l jött
Világosság ragyogjon be mindannyiunkat!

Áldott Ünnepet!
Gottfried Richárd

lelkipásztor

Kedves Testvéreink!

Református gyülekezetünk minden kedves tagjának
békés és áldott karácsonyi ünneplést kívánunk, ab-
ban a reményben, hogy az ünnepek idején többször
is találkozhatunk az istentiszteleteinken.
Köszönjük, hogy 2007-ben is adományaikkal támo-
gatták egyházközségünket, s így épülhetett Isten or-
szága közöttünk. További h ségüket és imádságaikat
kérve, reményteljes újévet kívánunk.
Berki András                    Gottfried Richárd
gondnok           lelkipásztor

Kedves Gyülekezet!

Egy éve, hogy a gyülekezet lelkipásztor nélkül
maradt. Igaz volt kirendelve helyettesít  lelkész, de
csak vasárnaponként és temetés alkalmával volt itt.
Jól végezte feladatát, de hiányzott a gyülekezet iránt
való tör dés, munkálkodás és vezetés.
Örömmel mondhatjuk, hogy gyülekezeti alkalmaink
nem maradtak el. A csütörtöki bibliaórák, úrvacsorai
el készít k, és a gyermekek hittanórái is rendszeresen
meg lettek tartva, s t vasárnaponként a gyermek is-
tentiszteletek is. Köszönjük a szolgálatokat azoknak,
akik velük foglalkoztak. Név szerint nem említek sen-
kit, hiszen az Úrnál fel vannak jegyezve, ugyanúgy,
mint a sok szorgos kéz is, akik örömmel és nagy szor-
galommal dolgoztak a költözködésnél (ki-be) majd az
épület takarításánál, munkálatainál, gazdasági épület
bontásánál, a keletkezett hulladék elszállításánál, a
bontásból visszamaradt fahulladék felf részelésénél
és a parkosításnál.

Elvégzett munkáinkról szeretnénk egy pár sor-
ban tájékoztatni a kedves olvasókat. Április 28-án a
temet  takarítása történt meg és 34 f  vett részt ben-
ne. Nem sokáig örülhettünk a rendnek, mert kérésünk
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ellenére az üvegedényeket ugyanúgy kidobálják, mint
korábban. A hordók azért vannak, hogy abba tegyük az
üvegeket. Ha így folytatódik a szemetelés, drasztikus
határozatot, kell hozni a temet  látogatásával kapcsolat-
ban. Hörömp  Gergely Nagytisztelet  Úr költözése
után tapasztaltuk, hogy mennyi probléma van az új pa-
rókián. A fels  szint nem volt szigetelve, az összes me-
leg elment. A szigetelés azóta megtörtént. A kazánház-
ban kazánjavítás, a fürd szobában kád, mosdó, WC-
kagyló és vezeték (villany, víz) csere történt. Az egész
épület újra lett festve, mázolva. A parkettát is fel kellett
csiszolni és újra kellett lakkozni. A fels  szint helységei
laminált padló burkolatot kaptak. A régi bejárati ajtó
helyére újat kellett venni.

A régi parókián is sok munka várt ránk. Új csa-
tornát kellett felrakni a régi helyett el re és hátra is. El-
készült az új beépített szekrénysor is a konyhába.

Istennek legyen hála és dics ség, hogy ezt a sok
munkát el tudtuk végezni. Köszönjük mindenkinek a
munkáját és az adományokat is, amit a testvérek ada-
koztak, hisz ezek nélkül nem tudtuk volna a munkák-
hoz szükséges alapanyagokat megvásárolni.

Meg kell még említenem azokat is, akik február
28-tól egészen május 21-ig a parókia rzésében részt
vettek. Ezen hosszú id szak alatt minden éjjel volt va-
laki, aki rizte a lakatlan parókiát. Ebben a nehéz fel-
adatban 42 f  vett részt. Fáradtságukat nagyon köszön-
jük.

Így adhattuk át használatba vételre a felújított pa-
rókiát az újonnan megválasztott lelkipásztornak. Kívá-
nom Istent l, hogy sokáig szolgálják benne az Urat és a
gyülekezetet, sok szeretettel és békességgel.

Végezetül egy igével szeretném befejezni: „Ha az
Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak épí-

i. Ha az Úr nem rzi a várost, hiába vigyáz az riz .”
Zsoltárok 127,1.

Berki András
gondnok

Mindenszentekt l Karácsonyig!

Mindenszentek ünnepén mikor megállunk az 
sírjánál, kit legjobban szerettünk, a szép emlékek közül
el bb-utóbb felelevenedik a sok szép együtt töltött ün-
nep, de legf képpen a Karácsony!

Tovább elmélkedsz, s j  az els  Adventi Vasár-
nap.

Gondolkodsz, gyötr dsz kinek mit vegyél, ki mi-
nek örülne – az nem az igazi. Er det, pénztárcádat
meghazudtolva próbálsz szebbet, jobbat venni, mint a
másik nagy vagy keresztszül , gyermeknek igen még a
játék (féltés s az igaz szó!), hisz ez az  dolga e nagy
világban. Növekszik s nagyobb lészen a gyermek, job-

ban megérti mint jelent a hit s a szeretet.
Mikor a csillogó ajándékoknál fontosabb lesz

az együtt töltött id , meghitt emlékezés, gondolatok
s az Úr Jézushoz az Atyához imádkozás.

Ha a torkunkban már Advent els  napján nem
lesz „gombóc” s a mellkasunkban nem érzünk szo-
rító fájdalmat s a gyomrunk sem görcsöl már.

Egy természetes izgalommal békés fohászko-
dással tudjuk várni az Úr Jézus születését. Akkor
már közeleg az igazi Advent az igazi várakozás.

Ha látjuk a sok felhívást ki segítséget kér, s
már nem tudunk többet adni, de szeretnénk, csak a
könny  csordul  ki  a  szemünkb l,  az  Úr  Jézushoz
imádkozunk.

Nincs sem er nk, sem lehet ségünk annyit
adni, mit szeretnénk, de az imáinkkal ott lehetünk
mint ha dúsgazdagok lennénk.

Ebben a keresztény családban melyben élsz,
kapod azt, mit szeretnél. Lásd meg a GYERME-
KET ott a Betlehemi jászolban, ki már akkor is na-
gyobb volt mindnyájunknál.  vezérel, nélküle
nincs megbocsátás, imád, nem fut fel a Mennyei
Atyához.

Éld át az ünnepek napjait, az életet adó fény-
ben, békességben, szeretetben:

„Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké
ugyanaz” /Zsid 13-8/

Kovács Csaba

Pecnyík Pál: Add tovább az Igét!
Add tovább az Igét, Isten Szent Szavát
szóban és az éter hullámain át!
Diadalmas útján – halál s b n felett –
Támasszon életre halott lelkeket!

Add tovább az Igét, élet kenyerét,
táplálja gazdagon éhez  szívét!
Elkészítve vár rég Mennyben otthonunk,
Oda várja ket, Megváltó Urunk.

Add tovább az Igét, lelkünk italát,
üdítse fel élet: szomjas vándorát!
Célba érjen, aki cél nélkül vonul,
Miel tt a halál éje ráborul.

Add tovább az Igét,  siess, ne késs
ahhoz, akit sújt a bánat, szenvedés!
Csak Ige ad békét ott, hol dúl a harc,
Igét l szárad fel a sok könnyes arc.

Add tovább az Igét, fáklyát, lángolót,
ragyogja be a nagy, sötét Föld-bolygót!
Pirkad már a hajnal életünk egén,
Krisztus menyasszonya: j  a V legény!
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Túrmezei Erzsébet:  Kenyérnek jöttél
Kenyérnek jöttél éhez  világba,
világosságnak sötét éjszakába,
fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
vak z rzavarban bizonyos tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
s kicsiny gyermekként jászolba fektettek,
Jézus, Jézus!

Miért sínyl dnénk hát éhezve, szegényen,
mért tévelyegnénk világtalan éjben
tanácstalanul és halálraváltan
és úttalanul a hazug világban,
amikor benned mindent megnyerhetünk,
kis jászlad elé odatérdelhetünk,
Jézus, Jézus!

Fiatal házasok köre
„… és lesznek ketten egy testté.” (Mt. 19.5)
Az Úr kegyelméb l mi már - a fiatal házasok köré-
nek tagjai – megtapasztalhattuk milyen is az, ami-
kor Teremt nk gondoskodik rólunk, és mellénk adja
a hozzánk ill  társat.  valóban ismer minket és a
legjobbat szánja nekünk, ha T le kérjük és várjuk.
Hála Neki, a legcsodálatosabb társat kaptam Urunk-
tól!
Valóban megtapasztalhattuk és tapasztaljuk, hogy
milyen áldás egy segít társ a mindennapokban. Ez-
zel a meggy déssel alakult a Fiatal házasok köre,
minek alkalmaiból tudunk egymást er sít  közös-
ségben lenni a Biblia fényében.
Az alkalom minden második héten, szerdán 17 órá-
tól kerül megtartásra. A középpontban természete-
sen Jézus „áll”, köré gy lünk mi, alkalmanként 5-6
fiatal házaspár. A családias, testvéri közösségben
lelki vezet nként Nagytisztelet  Úr, Gottfried Ri-
chárd minden keresztény házas számára értékes té-
mát hoz az együttlétre, melyet gitárszóval kísért
énekek színesítenek.
Az áldást mindannyian érezzük, hiszen velünk az
ígéret: „Mert ahol ketten vagy hárman összegy lnek
az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt. 18.20)

Baranyai Ádám

Bibliakörök asszonyok részére
Sokszor elhangzott a hirdetésekben, de gyüleke-

zeti újságunk lapjain keresztül is szeretnénk örömünket
és Urunk iránti hálánkat kifejezni, hiszen szeptember-

l az asszonyok és a fiatal édesanyák részére rendsze-
resen tartunk igei alkalmakat.

Az asszonykör alkalmain eddig Ruth könyvét
olvastuk végig, aztán hosszabban vagy rövidebben be-
szélgettünk az igeszakaszokról, sok jó tanácsot és pél-
dát a magunkévá téve. Az alkalmak második felében
pedig a kézm vességre került sor, ahol keresztel i ken-

ke t  ké sz í t e t t ü nk ,  de  sze re t né nk  a
konfirmandusainkat is megajándékozni kezeink mun-
kájával.

A Baba-Mama kör elindulása sokunk számára
jó lehet ség arra, hogy megosszuk egymással gyer-
meknevelési örömeinket és problémáinkat, fegyelme-
zési módszereinket, miközben csemetéink is jót játsza-
nak egymással. Mindig a Biblia tükrében folynak a be-
szélgetéseink, melyek gyakran sikeredtek bens séges-
sé.

Dics ség  Istennek  azért,  mert  adott  érdekl -
ket, segít ket a gyerekfelügyeletben és mert lehet vé
tette, hogy jó hangulatban, szeretetben legyünk együtt.
Az elkövetkezend  évben is folytatjuk alkalmainkat, és
reméljük még többen kapnak kedvet, hogy együtt be-
szélgessenek, gondolkodjanak velünk.

Békés, Isten jelenlétében teljes ünnepeket kívá-
nok, szeretettel:

Gottfriedné Madai Éva

A karácsonyi jó akarat /Lk 2,11/
A pásztorok fáradtak és magányosak lehettek, s a

szabad ég alatt fázhattak is. Ez az éjszaka nem volt kü-
lönleges számukra, mégis a legcsodálatosabb éjszakává
lett, mert az Úr angyala megjelent nekik, s körülragyogta
ket Isten dics sége.

Els  érzésük  a félelem volt. Ezt élte át egykor
Mózes is a csipkebokornál, mert Isten váratlanul közel
jött hozzá. Igen, nem mindennapos esemény, hogy vala-
ki a mennyb l kap üzenetet. De k kaptak: „Üdvözít
született nektek!”

A második érzésük az öröm volt. Az angyalok
üzenete és Isten dics ít  éneke az  szívükben is lelkese-
dést hozott.

A harmadik csoda akaratukkal történt. Az an-
gyalok „az emberhez való jó akaratról” szóltak. Meg-
született bennük a vágy: látni akarták az Üdvözít t és
találkozni akartak Vele.

Az els  karácsonyon Isten fényt küldött hozzánk
a mennyb l, s ez a fény ma is jelen van a világban, 
Jézus Krisztus. Ézsaiás ezt írta: „A nép, amely sötétség-
ben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának föld-
jén lakókra világosság ragyog” /9,1/

Ha el is bújnál a fény el l, az akkor is létezik. A
pásztorok kitartóan mentek és találkoztak Jézussal. Van-
e Benned akarat, hogy találkozz Jézussal és Vele légy?

Bo Kyeung
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Hörömp  Gergely lelkipásztor súlyos betegsége követ-
keztében január 1.-t l a szolgálatokat Koncz Zoltán
lelkipásztor – Fónagy Miklós esperes úr segédlelké-
sze – látta el

A presbitérium fontos feladata a lelkész kiválasztás és
jelölés.

Az Úr segítségét kérve február 18-án Alapra utazott pres-
biteri küldöttség.

Hörömp  Gergely március 1-jén nyugállományba került
és március 18-án búcsúztatta ünnepélyes keretek kö-
zött a gyülekezet és az egyházmegye.

A presbitérium meghívására április 1-jén prédikációval,
ezt követ en beszélgetéssel mutatkozott be a gyüleke-
zet el tt Gottfried Richárd lelkipásztor és felesége
Gottfriedné Madai Éva aki szintén lelkipásztor.

Az április 22-i választáson a gyülekezet jelenlév  tagjai
többségi szavazással megválasztották a diósjen i re-
formátus eklézsia 27. lelkipásztorát: Gottried Richár-
dot.

Április 29-én több gyülekezeti tag Nógrádban az evangé-
likus templomban jótékonysági koncerten vett részt.

A konfirmáció május 20-án történt, Koncz Zoltán lelki-
pásztor vezetésével. Konfirmáltak: Csabuda Árpád,
Kaba Máté, Schmittinger Dávid, Dankó Kristóf, Papp
Dorina, Berki Gabriella Georgina, Mérten Renáta,
Genzelmann Eszter.

A parókia felújítása után – amelyben nagyon sokan részt
vettek – a lelkész család május 22-én foglalta el a pa-
rókiát.

Június 19. Fóton egyháázmegyei közgy lés, melyen a 20,
25, 30 éve szolgáló, jubiláló presbiterek is részt vet-
tek:  B gér  József,  Dudás  András,  Kis  Istvánné,  Kis
Gere István, Raffa Sándor, Vasas Mihály. „Légy h
mindhalálig” /Jel. 2.10/

A nyár folyamán helyben gyerektáborban, a Balaton fel-
vidéken ifjúsági táborban vettek részt gyermekeink.

Augusztus 12-19-ig országos jelleg  ifjúsági csendes hét
volt, esti gyülekezeti alkalmakkal.

A megválasztott lelkipásztor beiktatása szeptember 23-án
történt. Az ünnepi eseményr l – maradandó emlék-
ként – beszámolt a Nógrád Megyei Hírlap, a helyi
Jen i Napló és a Reformátusok lapja.

Október 13-án a CivilDió Egyesület által szervezett
DióFesztivál keretein belül koncert volt a templo-
munkban a berkenyei kamarakórus és Lengyel László,
Lengyelné Zsoldos Em ke hárfam vész szolgálatával.

Hörömp  Gergely lelkipásztort az Úr magához hívta. Te-
metése a Kisváci temet ben október 14-én Fónagy
Miklós esperes úr valamint az egyházmegyei lelkészek
szolgálatával, a kísér k nagy részvételével történt. B -
vebben a Jen i Napló közölt.

Az idei Börzsönyi kisköri presbiteri alkalmakon
(Balassagyarmat, Ver ce, Erd kertes) részt vettek
presbiterek, gyülekezeti tagok.

Énekkarunk szép hangú énekléssel szolgált ünnepi alkal-
mainkon, házasságkötések, keresztel k alkalmával,
valamint az önkormányzat által rendezett falusi ünne-
peken.

Decemberben adventi el készület – evangelizációs hét –
meghívott lelkészek szolgálatával.

Egyházunk eseményei – röviden az Úr 2007. esztendejében

Ez évben született és megkeresztelt gyermekek:
Benkócs Dominik, Csabuda Alíz, Juhász Luca Johanna,
Fogorosi Renáta, Szabó Zsófia, Szkubán Blanka Evelin
(Szátok), Szkubán Bianka Vivien (Szátok), Szabó Máté
Gergely, Vasas Réka.

Ez évben házasságot kötöttek:
Szabó István – B gér Anett

A mennyei hazába tértek:
Kovács István, özv. Tóth Andrásné (Szosznya Eszter),
özv. Ferenczi Istvánné (Strausz Erzsébet), özv. Molnár
Józsefné (Nagy Julianna), özv. Vochnát Andrásné (Hornos
Julianna), ifj. Henzel Lajosné (Ulija Judit), özv. Bánréti
Lászlóné (Macsicska Ilona), Bikkes Sándorné (Juhász Juli-
anna), Csabuda József, Csurja János, Vasas Istvánné ( Do-
bos Julianna), Keresztes József, özv. Szalai Istvánné
(Szabó Eszter), Árva Mihály.

Ünnepi istentiszteleti rendünk:
December   24-én (hétf n) 1600           Ünnepi istentisztelet

         25-én (kedden) 1100 Úrvacsorás ünnepi
istentisztelet

         25-én (kedden) 1500 Délutáni istentiszte-
let

         26-án (szerdán) 1100 Úrvacsorás ünnepi
istentisztelet

         30-án (vasárnap) 1100  Istentisztelet
         31-én (hétf n) 1700             Óévi istentisztelet

Január            1-én (kedden) 1100 Újévi istentisztelet
          3-án (csütörtök) 1700  Bibliaóra

Állandó alkalmaink:
Hétf : 1700 énekkari próba
Kedd: 1700 Asszonykör (minden második héten)
Szerda: 1000 Baba-mama kör (minden második héten)
Szerda: 1700 Ifjú házas kör (minden második héten)
Csütörtök: 1700 Bibliaóra
Vasárnap: 1100 Istentisztelet, (vele párhuzamosan gyermek
istentisztelet)

     1200 Konfirmációi el készít

Mindenkit nagy szeretettel hívunk és
várunk alkalmainkra.

ÁLDÁS BÉKESSÉG a diósjen i református egyház presbitériu-
mának id szakos lapja.
Felel s kiadó: Gottfried Richárd lelkipásztor tel.: 06 35 364 351
Szerkeszt : Vasas Mihály
Kiadó: Kucsák Könyvkötészet Vác   Megjelent 200 példányban


