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Kedves Testvéreink! 
2008 karácsonyán református gyülekezetünk minden 

kedves tagjának Békés és Áldott Ünnepet kívánunk! Bíz-
va és remélve, hogy az ünnepek idején többször is talál-
kozhatunk istentiszteleteinken. 

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is adományaikkal 
támogatták egyházközségünket. További hőségüket és 
imádságaikat kérve, egyben reményteljes Új Évet kívá-
nunk,    
Szeretettel: Berki András  Gottfried Richárd 
 gondnok lelkipásztor 

Egy csepp békesség 
Református egyházunk presbitériuma immár negyedik 

alkalommal adja át lapunkat gyülekezetünk kedves tagjai-
nak – kicsiknek és nagyoknak egyaránt, de ugyanakkor a 
még csak érdeklıdı testvéreknek is.  Ebben az idıben, 
karácsony és újév táján az emberiség a szeretetet, a békes-
séget keresi, pedig erre az év minden szakában szüksége 
lenne. Sok millió ember karácsony estéjén áhitattal énekli: 
Csendes éj, szentséges éj… Harangszó és templom, kará-
csonyi igehirdetés és szép gyermek mősor, otthon pedig 
sok ajándék. Ide jutott a mai világ a mővelt haladó emberi-
ség és azt tartja: elmegyek karácsonykor a templomba, 
mert olyan szép, meghitt, mert a szeretet ünnepe van. 

Kétezer évvel ezelıtt a bölcsek is örvendeztek és Jézust 
akarták látni és hosszú utat kellett megtenniük, hogy meg 
is lássák. Nagy fény ragyogott fel ekkor és a bölcsek elhit-
ték, hogy ezt a csillagot Isten küldte. A Krisztust keresık 
minden akadályt legyıztek és legyızzük ma is. A pogány 
világ akkor is mást ünnepelt, de a bölcsek felismerték 
Krisztust, mert hit által látták az Urat, leborultak elıtte és 
kincseiket adták át. 

Azt kellene ma is megérteni sok embertársunknak, 
hogy Jézust nem csak karácsony este kell keresni a jászol-
bölcsıben, mert İ itt élt ezen a Földön mint Isten Fia, aki 
szenvedett és meghalt érettünk, de aki feltámadott és 2008 
karácsonyán és a hétköznapokban is örömet, békességet 
hoz számunkra. 

Ezzel az örömmel fogadják lapunk írásait is, lelkipász-
torunk gondolatait, gondnokunk éves beszámolóját és a 
többi kedves írást. Szívbıl kívánjuk, hogy ne a válságon 
való siránkozás hassa át az ünnepünket, hanem a megvi-
gasztaltság és az angyalok által meghirdetett öröm és egy 
csepp békesség. 
„…mert tietek ez az ígéret és gyermekeiteké, sıt mindazo-
ké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, 
a mi Istenünk…” Ap.Csel. 2.39. 

Vasas Mihály - presbiter 

Jézus születése a mi újjászületésünk 
„Íme, a szőz fogan méhében és szül Fiat s nevezi azt Immá-

nuelnek – ami azt jelenti: Velünk az Isten!” 
Jézus Krisztus beleszületett ebbe a világba, de nem 

volt innen való. İ nem történelmi fejlıdés következtében 
lett. Kívülrıl jött a történelembe. Éppen ezért nem mond-
hatjuk azt, hogy ı „a legjobb ember”, mert İ olyan vala-
ki, aki egyáltalán nem az emberi nemzetségbıl szárma-
zott. Jézus Krisztus nem Istenné vált ember, hanem testet 
öltött Isten. Isten jött bele az emberi testbe, kívülrıl jött. 
Az İ élete a legmagasságosabb és a legszentebb belépést 
jelenti ebbe a világba – a legalsóbbrendő ajtón keresztül. 
Urunk születése valóban advent – idejövetel volt – felül-
rıl. 

Ennél fogva szükséges, hogy az İ bennem való meg-
születése is végbemenjen. „Akiket ismét fájdalommal 
szülök, amíg ki nem ábrázolódik bennetek a Krisz-
tus” (Gal 4, 19). Ahogyan a történelembe kívülrıl lépett 
be Jézus, az én életembe is kívülrıl kell bejönnie. Meg-
engedem-e, hogy személyes emberi életem Isten Fia szá-
mára „Betlehemmé” legyen? Nem léphetek be Isten ki-
rályságába, amíg felülrıl meg nem születtem – a termé-
szetes születéshez nem hasonlítható módon. „Szükséges 
nektek újonnan születnetek!” (Ján 3, 7). Nem parancs ez, 
hanem alapvetı tény. Az újjászületésre az a jellemzı, 
hogy tökéletesen átengedem magam Istennek, és Krisztus 
kiformálódik bennem. Mihelyt pedig İ kiábrázolódik 
bennem, az İ lénye kezd munkálkodni általam. 

Isten megjelent testben – a megváltás ezt a mélységes 
csodát tette lehetıvé neked és nekem! 

Betlehemi kisgyermek, 
alázatosok közt született, 
akikkel megosztott minden terhet; 
Ezzel megmutatta, 
hogy Isten szeretetét adta 
fenntartás nélkül, 
A szegényeknek -  
ahogy nekem is… 

Michael John Radford Counsell 

Ki értheti meg? 

Ki értheti meg, ki foghatja fel, 
hogy Krisztus a földre mint gyermek jött el? 

Kiben volna annyi tőrı szeretet, 
hogy bőnbıl megmentse az embereket? 

Ki mossa fehérre, tisztára szívünk? 
Ki nyit a mennyekbe utat minekünk? 

Se ember a földön, se a menny angyala 
nem lenne rá képes, csak Isten maga. 

Szívünk ámulattól, hálától remeg: 
Se ember, se angyal: Isten tette meg! 

Ismeretlen német szerzı 
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Kedves Testvéreim az Úrban! 
Egy év elteltével köszöntelek titeket a Példabeszédek 18. 

fejezetének 10. versével: „Erıs torony az Úrnak neve, ahhoz 
folyamodik az igaz és bátorságos lészen.” 

Év elején mi is az Úrhoz folyamodtunk, és kértük, hogy 
legyen velünk munkáinkban, életünk folytatásában és Anya-
szentegyháza épülésében. Bátorsággal kértük, mert volt bi-
zodalmunk, hisz İbenne nem csalódhatunk, mert İ nem 
ember. İ Úr és mindenható. 

Pár mondatban szeretném tájékoztatni a Testvéreket a 
2008-as év munkáiról. Elég korán kezdtük, február 5-én. 
Mindenki látta (láthatta), hogy a parókia kertben milyen 
„dzsungel” uralkodott. 6 napon keresztül favágás, bokorirtás, 
tuskókiszedés történt. 2 napon át vízelvezetı-árok ásás és 
egy kis tó kialakítására került sor. Folyamatosan elkezdtük a 
parókia fürdıszobáiban a vízvezeték cseréjét, a zuhanyzó és 
kádcserét, bejövı vízvezeték teljes cseréjét (el volt rozsdá-
sodva), csempék leverését, újracsempézését. Ezen munkák-
nál 25 fı dolgozott közel 70 napot. Külön megköszönöm a 
mesteremberek munkáját, és mindazokét, akik segítettek a 
kert és parókia szépítésében és rendbetételében, valamint a 
m³-es tuskók elszállításában. 

Nyáron megkezdtük az új parókia elıterének a befedését. 
A terasz korlátozása a következı évre maradt idıhiány miatt. 
Köszönjük a két mesterembernek és a segítıknek a szorgos 
és szép munkát, amit végeztek a legnagyobb melegben. 

Külön köszönjük az erdészet dolgozóinak, hogy egy nagy 
munkagépet adtak a kiásott föld elterítésére és a tó rézsőinek 
kialakítására. 

Történt még kerítéskészítés, játszótér kialakítás, és több 
kisebb- nagyobb javítás, felújítás, kialakítás. Ezekben részt-
vevık munkáit is köszönjük. A nevek „odafönt” nyilván 
vannak tartva. 

Kérjük Isten áldását a további munkáinkra és Tıle megál-
dott szeretetben gazdag karácsonyt és újévet a gyülekezet 
minden tagjának. 

Berki András, gondnok 

Ki készíti a karácsonyt? 
Úgy tőnik, mintha az ember készítené a karácsonyt. 

Tömegek tarka kavalkádja az üzletekben, nyugtalan uta-
sok autóbuszokon és metrón. Mintha csak népszámlálás 
lenne… Mi inkább a csomagokat számoljuk, nehogy 
valaki kimaradjon a sorból. Kényelmetlen volna, s sze-
retetlenségrıl árulkodna… 

Az ember készíti a karácsonyt? Szemlátomást igen. 
Mi gondoljuk ki leleményes fantáziával, melyik család-
tagunk minek örül igazán. Miénk a fáradtság gyötrelme, 
a vásárlás kényelmetlensége, a zsebtolvajok veszélyé-
nek félelme is. 

Az ember készíti karácsonyt? Szemlátomást igen. 
Reklámok özöne tájékoztat és félrevezet. Mások meg-
gazdagodási vágyának csapdáiba esünk, vagy éppen 
hajléktalan honfitársaink indítanak az irgalmasság gya-
korlására valamelyik utca szögletnél. Mercédeszen szá-
guldók gazdagszegénysége és kopott ruhában, lyukas 
cipıvel kolduló gyermek látványa egyszerre szánalomra 
méltó. Lesz-e karácsonyi örömünk? 

Az ember készíti a karácsonyt? Valójában aligha. Ha 
Istenünk nem szánta volna el magát, ha İ nem küldi 
világunkba egyszülött Fiát, ma is a lenyugvó és felkelı 
Nap pogány ünnepét emlegetnénk. 

Isten cselekedett értünk karácsonykor, ezért ünnepe-
lünk. İ ajándékozott meg minket Jézussal, ezért hálából 
mi is egymást megajándékozhatjuk. İ elıbb szeretett 
minket, hogy mi is a szeretet jelét küldjük egymásnak.  

Egy hetilap cikkrészletére hívta fel figyelmünket Rafa 
Sándor presbitertestvérünk. Itt közreadjuk mindannyi-
unk épülésére. 
„…Nemcsak mi keressük Istent, İ is közeledik felénk. 
Felfedezhetjük nagyságát és szeretetét a természet szép-
ségében és harmóniájában, de leginkább a karácsonykor 
ünnepelt kisgyermekben látjuk Istent, Aki annyira szeret 
minket, hogy egy lett közülünk, hogy velünk éljen eb-
ben a világban. İ mindent megtett azért, hogy szóljon 
hozzánk, hogy felismerhessük İt. De ma is szól, amikor 
a lelkiismeretünkön keresztül hív a jóra. Mert İ nincs 
jelen az igazságtalanságban, az erıszakban. Akik tisz-
tességesek, akikben van jóindulat, megértés, azok készí-
tik az İ útját, közeledését saját szívükben és környeze-
tükben” 

A karácsonyfa 

A hagyomány szerint Luther Márton 
állított elıször karácsonyfát gyerme-
keinek. Az elsı karácsonyfa egy, az 
idısebb Lucas Cranachtól származó, 
1509-bıl való rézmetszeten látható, 
csillagokkal, gyertyákkal feldíszítve. 
A fenyıfa tőlevelei, melyek nemcsak 
nyáron zöldellnek, hanem télen is, az 
élet reménységét jelképezik. De errıl 

beszél a fenyıfa formája is. A karácsonyfa felfelé keske-
nyedik. Csúcsával Isten felé mutat. Ezért volt a régiek 
számára az örökzöld fenyı a reménység, az örök élet re-
ménységének szimbóluma. Minden egyes ágacskája 
ugyanakkor a keresztet jelképezi (a fenyıfa ágain keresz-
tet képeznek az  oldalhajtások). Tőlevelei pedig a tövisko-
rona tüskéire emlékeztetnek. A jászol és a kereszt össze-
tartozását így hirdeti a karácsonyfa. 

Imádság 
Istenem, mi úgy döntöttünk, hogy követjük a csillagodat. 
Úgy döntöttünk, hogy imádkozunk a jászol mellett. Úgy 
döntöttünk, hogy szívesen fogadjuk a gyermek Krisztust 
szívünkben, életünkben. A napkeleti bölcsekhez hasonlóan 
mi is egy csodálatos titok mellett találjuk magunkat, me-
lyet ugyan felismerünk, de fel nem foghatunk. A bölcsek-
hez hasonlóan mi is más úton folytatjuk 
utunkat ez után az ünnep után, mint ame-
lyen érkeztünk. Arra kérünk, vezess ben-
nünket, hogy egyre mélyebben megértes-
sük szándékodat utunk célját illetıen! 
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Adventi evangelizáció 

Hiszem, hogy sokáig emlékezetes marad szá-
munkra 2008 Adventje, mikor egy héten át Bagi 
László lelkipásztortestvérünk szolgált gyülekezetünk 
közösségében. Szolgatársam bár 80 éves, mégis nagy 
frissességgel és elevenséggel hirdette Istenünk üzene-
tét. 

Ezúton szeretném megköszönni, minden család 
segítségét, akik a vendégszolgáló ellátásához valami-
lyen formában hozzájárultak. 

Idısek karácsonya 

Idén december 14-én délután került sor az Idısek Ka-
rácsonyára. Erre az alkalomra a 75-ik életévüket megélt 
testvéreinket hívtuk meg a gyülekezeti terembe, ahol 
elıször Úrvacsorával egybekötött Istentiszteleten ta-
pasztalhattuk meg az Istennel és az egymással való kö-
zösség jó ízét, majd az énekkar és a Lengyel család mő-
sorára került sor. A jelképes karácsonyi ajándékot az 
Asszonykör tagjainak jóvoltából adhattuk át az Idısek-
nek. A szeretetvendégség is jó hangulatban telt, ahol a 
finom süteményekrıl gyülekezetünk asszonyai gondos-
kodtak. Köszönjük nekik ezt és az elıkészületek munká-
latait is.  

Adventi és karácsonyi kézmőves  
készülıdés 

Adventben két alkalommal is gyereksereg töltötte 
meg a gyülekezeti ház termét, amikor is kézmőves 
alkalmakra hívtuk ıket. Elıször adventi koszorúk és 
különféle asztali díszek, míg a második alkalommal 
már a karácsonyra koncentrálva, apró ajándékokat 
(gyertya, hőtımágnes, karácsonyfadísz) készítettünk. 
Jó volt látni, hogy a gyerekeket sok szülı is elkísérte 
és a munkából is kivették részüket. 

Külön köszönjük azok segítségét, akik ezeken 
az alkalmakon oly sokat segédkeztek. 

Kedves Testvéreim! 
Parázsba nyúlok, mikor a témát, vagyis a temetı dolgait 

feszegetem. Nem szeretnék senkit sem megsérteni, de ne is 
sértıdjön meg senki sem! Ami a temetınkben van az egy 
KÁOSZ! Azt gondoljuk, hogy a temetı a miénk,és azt csi-
nálunk benne, amit akarunk. Olyan síremléket készíttetünk, 
amilyet akarunk, oda, ahova tetszik, nem számít a sor, a 
rend. A szemetet oda rakjuk, ahová akarjuk, hisz a mienk a 
temetı. Ez nem Tsz, ez sírkert. A kertet gondozni, ápolni és 
rendben kell tartani. Sajnos jellemzı falunk egy részére, 
hogy a szemetet is az út mellé öntik ki a határban. Egyesek-
re ez jellemzı. „kettesek” figyelmeztessük ıket, hogy a hor-
dók azért vannak a temetın kitéve, hogy az üveget és a fé-
mes darabokat abba tegyük, ne a kerítésen kívülre, mert az 
nem ég el. A száraz virágot, füvet, koszorút, sokszor a föl-
det is a hordókba dobjuk. Tanuljuk már meg, hogy minek 
hol a helye! 

Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy új síremlék állítá-
sánál, szegély készítésénél szóljanak Rafa Sándor presbiter-
nek vagy nekem. Engedély nélküli síremléket lebontatunk. 

Szeretettel: Berki András, gondnok 

Hányan tartják meg Krisztus születésnapját? 
És milyen kevesen tanait! Ó! Sokkal könnyebb 
ünnepeket megtartani, mint parancsolatokat. 

Benjamin Franklin: Szegény Richard évkönyve 
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Az idı elszáll 
Így rendelte Isten! Az idı elszáll. 
Elmúlik egy év, és új kezdıdik már. 
Az idı nem áll csendben. 
Semminek nincs itt állandósága, 
keresi minden, hogy hol a hazája. 
Így akarja Isten 

Amikor mi is évbıl évbe lépünk, 
egyedül Isten a mi menedékünk 
nappal és éjszaka. 
Nincs helye holnapi aggodalmaknak. 
Elég, hogy megvan minden napnak 
a maga baja. 

Mulandó minden, mint hulló levél. 
Az örökélet az alap, a cél. 
Isten nevében merjünk indulni, elırelépni, 
mindenért hálát adni, İt dicsérni 
ebben az évben!                

Németbıl fordította Túrmezei Erzsébet 

Halottjaink: 
Szabó József, Varga Bálintné (született: Gajzinger Anna), 
özv. Tóth Gergelyné (született: Bıgér Eszter), Szarvas 
Péter, Tonté Ádám, Varga István, Juhász Lajos, özv. 
Fagyas Gergelyné (született Mocsári Eszter), Hán Zsu-
zsanna, Tövis János, Képes Pál, özv. Miklós Sándor, özv. 
Reszegi Sándorné (született: Makkai Julianna), özv. 
Csilling Istvánné (született: Hornos Julianna) 

„Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét … 
vigasztalok minden gyászolót.” (Ézsaiás 61:2) 

Konfirmációi fogadalmat tettek:  
Dudás Julianna, Vakarcs Alex, Metyovinyi Zsaklin, Me-
gyeri Károly, Petyánszki Szabina, Pálinkás Flórián, Varga 
Zsófia, Pataki Noémi (felnıtt konfirmáció) 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete.” (1Krónika 16:34) 

Keresztségben részesültek: 
German Olivér, Marton Gergely, Tuboly Csenge, Tóth 
Judit Boglárka, Marton Sára, Szabó Nóra Veronika, Tóth 
Csenge Adrienn, Pataki Noémi (felnıtt), Berki Simon, 
Parajdi Balázs György (Drégelypalánk), Maróti Krisztián 
Ákos (Budapest), Maróti Patrik Dániel (Budapest), Silló 
Norman (Albertirsa), István Boglárka, 

„Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43:1) 

Házasságot kötöttek: 
Berényi Illés – Kiss Nikoletta, 
Miklós András – Pataki Noémi, 
Mátyási Koppány – Bán Ágnes, 

„Jobban boldogul kettı, mint egy:  
fáradozásuknak szép eredménye van.”  

(Prédikátor könyve 4,9)  

Ünnepi istentiszteleti rendünk 
December  
24-én (szerda) 1600  Ünnepi Istentisztelet 
25-én (csütörtök) 1100  Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet 
25-én (csütörtök) 1500  Délutáni Istentisztelet 
26-án (péntek) 1100  Úrvacsorás Ünnepi Istentisztelet 
28-án (vasárnap) 1100  Istentisztelet 
31-én (szerdán) 1700  Óévi Istentisztelet 
Január 
1-én (csütörtökön) 1100   Újévi Istentisztelet 

Állandó alkalmaink 
Hétfı: 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: 1000 Konfirmációi elıkészítı 
 1100 Istentisztelet, (vele párhuzamosan  
 gyermek istentisztelet) 

Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk  
alkalmainkra. 

ÁLDÁS BÉKESSÉG a diósjenıi református egyház presbitériu-
mának idıszakos lapja.  
Felelıs kiadó: Gottfried Richárd lelkipásztor tel.: 06 35 364 351 
Megjelent a presbiterek hozzájárulásával. 
Kiadó: Kucsák Könyvkötészet Vác    Megjelent 200 példányban 

Népmozgalmi adataink, egyházunk hírei 2008-ban 

Eseményeink 
- Január utolsó hetében ökomenikus imahét alkalmain ve-
hettünk részt a katolikus, a nógrádi evangélikus és a refor-
mátus templomunkban a három lelkipásztor Gottfried Ri-
chárd, Kollár Zsolt, Gyıry Csaba szolgálatával. 
- Március 30-án az énekkar és presbiterek részvételével a 
balassagyarmati gyülekezeti teremben volt egyházi talál-
kozó 
- A Börzsönyi kiskör alkalmain Mátraházán, Vácon, 
Szokolyán, Kosdon vettek részt presbiterek 
- Május 2-án, 3-án egyházi kirándulás keretében megnéz-
tük a Miskolci Deszkatemplomot, a Biblia éve alkalmából 
a Gönci, Vizsolyi, Mádi gyülekezetek vendégei voltunk, 
majd a Sárospataki Teológiát, templomot, várat látogattuk 
meg. Errıl a Jenıi Napló is beszámolt.  
- A nyári táborokról szintén olvashattunk a Jenıi Napló-
ban. 
- Augusztus 20-án néhány presbiterünk az Ipolysági refor-
mátus lelkész beiktatásán, valamint az új templomuk alap-
kıletételén vett részt, melyen Tıkés László nagyváradi 
püspök is szolgált. 
- Egyháztagjaink adományából 30 db új szék került a gyü-
lekezeti terembe. 
- Énekkarunk nagy szeretettel szolgált ünnepeinken, gyüle-
kezeti alkalmakon és a falu ünnepségeken is.  
- Isten iránti hálával kell megköszönnünk a segítıtársak 
munkáját: Bıgér Istvánné pénztáros, Bán Gáborné, Len-
gyel Lászlóné, Patkós Adél, Viski Móni, Berki Péter és 
felesége Anikó és a többiekét is, akik bármiben és bármi-
lyen alkalommal segítséget nyújtottak egyházunk elıme-
netelében. 


