Dsida Jenő

Közeleg az emberfia
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petróleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog
az örök építők acélos vidámsága.
Ő megmutatja minden vándornak az utat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Őnem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sírunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.
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ÜZENET

A NAGYVÁRAD-OLASZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ISTENTISZTELETI MELLÉKLETE

Pilinszky János: Advent
Jézus "megüresítette magát, szolgai formát vett föl..."
/Filippi 2,7/

Jó lenne megérezni ennek a
mondatnak a mélységét: "Jézus
üressé tette magát". A földön valami mindig kitölti az üres teret. A
lelki világra lefordítva, az "adokveszek" törvénye uralkodik mindenen. Vagy így, vagy úgy betölti
még szeretetünket is: Szeretek, tehát ajándékot adok. Adós vagyok,
fizetnem kell. Szinte elképzelhetetlen, hogy ezt a rendszert kiürítsük
magunkból. Az üresség az az állapot, amikor Isten kegyelméből elengedem a járandóságokat. "Nem
tartoznak nekem, teljesen megbocsátok mindenkinek. Kívül helyeztem magam az 'adok-veszek' világon." Csak magamat megüresítve
lehetek képes arra, hogy Jézust befogadjam. Isten adja meg, hogy ha
egyedül vagyunk is, ha üres minden körülöttünk, meglássuk Őt, aki
megüresítette önmagát!

Vasárnapi ÜZENET - a Nagyvárad-Olaszi református gyülekezet istentiszteleti melléklete. Megjelenik minden vasárnap és
ünnepnap. Alapította Veres-Kovács Attila lp. Felelős szerkesztő: Dénes István Lukács lp. és Nacsádiné Csuka Melinda lp.
Tördelőszerkesztő: J akó Sándor. Szerkesztőség: 410042-Oradea/Nagyvárad, Libertatii/ Ezredévi emléktér 40.szám
Dénes István Lukács lp. Mobil: 0745 374 441; Lelkészi hivatal: 0259 416 357; E-mail: nagyvaradolaszi@gmail.com

Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű
gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”.
Gyermekkorunkban
éltünk
így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem
volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki
szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi
„meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk,
szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és ádvent a várakozás megszentelése.
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várakozik, s már várakozása
is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében
otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud
várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

„Drága Advent, köszöntünk, lelkünk téged
epedve várt, Hajnalfényed közöttünk hintsen
szerte aranysugárt! Jövel, Adventnek Királya,
Népek Messiása! Jézusunk! Alázattal fogadunk, szent hódolattal.”

Magyar Református Énekeskönyv 178. éneke

ISTENTIS ZTELETEK

Délelőtt 10 órakor:

Bibliaolvasás: Lukács evangéliuma 1, 5-20 versei
Alapige: Lukács evangéliuma 1, 18-20 versei
„És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mind ama napig, amelyen ezek meglesznek, mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejökben.”
Az Ige üzenete: Istennek hála, ránk köszöntött az advent! A várakozásnak, reménységnek és az örömnek az ideje. Hogy milyen lesz a karácsonyunk?
– azt az adventi napjaink, a várakozás, a felkészülés minőségi ideje fogja megmondani. Egy idősödő, megfeneklett életű, hitében is kiégett Zakariás útján
egyszer csak történik valami. E romokban heverő élet kap egy isteni érintést,
és elkezd a romokból újra megépülni. Akármilyen igaz, feddhetetlen és kegyes
is ő, egy rendkívüli pillanatban pontosan úgy reagál, mint bárki, aki valami
szinte lehetetlen dologra vágyik és hirtelen teljesül. Míg Zakariás Isten munkájától elnémul, addig Erzsébet várandóssága első hónapjaiban visszavonul. Valójában mindketten elnémulnak, mindenki a maga módján. Lehet, hogy ez jó
módja annak, hogy Isten cselekvései tudatosuljanak. Csendben lenni és Istenre
hallgatni! Megvan az ideje a a beszédnek, is itt az ideje a hallgatásnak is!
Könyörgés: „Ő hallja lelked óhajtásit, miket nem mersz elmondani.
Szívednek titkos sóhajtásit, Neki meg lehet vallani. Tudja minden bánatidat, s
bölcsen vezérli dolgaidat: Légy csendes szívvel!” Ámen!
Igét hirdet: Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztor
Úrasztali beszédet mond: Sólyom Szabina Brigitta gyakorló teológus
Énekeljük: 178; 180/1-5; 399/3; 400b/1-4; 346/1
Úrvacsorai énekek: 264/1-2; 262; 377; 175
Délután 6 órakor:

Adventi gyertyagyújtás és kórustalálkozó
17:30 Adventi gyertyagyújtás a Szent László téren
18:00 Kórustalálkozó a Nagyvárad-Olaszi református templomban
Igei szolgálatot végez: Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztor
„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” (Jelenések 3, 20)
Fellépnek:
Nagyvárad-Újvárosi református templom énekkara
Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének kórusa
Nagyváradi Asszonykórus
Nagyvárad-Olaszi „Béczy Ernő” kórus
„Halmos László” kórus (Szent László templom)
A Baptista egyház kórusa
Váradi Dalnokok

HIRDETÉSEK
◙ - Ma Adventvasárnap! Jézus eljövetelének ünnepélyes várása alkalmából megterítettük az Úr szent asztalát. Ha az Úr nem nézi a mi
bűneinket, vendégül lát megterített asztalánál. Köszönjük a kenyér
adományát Volentik Katalinnak és családjának, Buszlai Csabának és
családjának, valamint Oláh Zoltánnak, Kovács Károlynak és családjának a bor adományát, gyülekezeti tagjainknak pedig ez alkalommal is pénzbeli adományát. Az Úr bőségesen adja vissza mindnyájuk áldozatát! Istentiszteletet követően elvisszük az úrvacsorát haza a betegekhez, a kórházba és a Szent Erzsébet Idősek Otthonába is.
◙ - Teremtő Urához költözött a kozárvári (Kolozs megye) születésű
Cubleșan Margareta 74 éves korában. A Szentlélek vigasztaló ereje legyen
és maradjon élettársával, lányával és vejével, unokáival és családjaikkal,
anyatársával, testvéreivel és családtagjaikkal. Áldott legyen emléke!
„Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett teveled. Az
Úr orczája előtt fogok járni az élőknek földén.” (116. Zsoltár 7, 9 versei)
◙ - Ma délután fél 6-kor a Szent László téren adventi gyertyagyújtásra kerül sor rövid műsor keretében, majd átvonulás az Olaszi templomba, ahol adventi
kóruskoncert veszi kezdetét, így a délutáni istentisztelet 6 órakor kezdődik.
◙ - December 9-én, délután 5 órától gyülekezetünkben adventi kórushangversenyre kerül sor, melynek keretében megemlékezünk gyülekezetünk egy évvel ezelőtt hirtelen elhunyt néhai nt. Veres-Kovács Attila
lelkipásztoráról. Szolgálnak: Vox Pastoris lelkészkórus, Nagyváradi
Kántorok kórusa, Csillagfény kórus, a Nagyvárad-Olaszi „Béczy Ernő”
kórusa. Igét hirdet ft. Csűry István püspök.
◙ - December 16-án gyülekezetünk Nőszövetsége idén is megszervezi a hagyományossá vált magányosok, nagycsaládosok karácsonyi szeretetvendégségét a délelőtti
istentiszteletet követően. Kérjük gyülekezetünk tagjait, akik magányosan töltenék az
ünnepet jöjjenek erre az alkalomra, ünnepeljünk együtt. Ha ismerünk olyan személyeket, akiket meghívhatnánk erre az alkalomra, kérjük jelezzék a lelkészi hivatalban.
◙ - Az ünnepre készülve előkészítjük a szeretet asztalát a szószék alatt. Kérjük
gyülekezetünk tagjait, hogy a rászoruló családok számára készítendő élelmiszer csomagok céljára teljes szívből és jó kedvvel adakozzanak, valamint megkezdjük a pénzadományok gyűjtését a karácsonyi édesség csomagokra. Köszönjük azoknak áldozatát,
akik eddig is meghallották a hívó szót!
◙ - Köszönjük szépen Budaházy Klára testvérünknek az úrasztalára
ajándékozott mikulásvirágokat.
◙ - Az év végéhez közeledve kérjük testvéreinket, hogy juttassák el egyházfenntartói adományaikat a lelkészi hivatalba.
◙ Isten éltesse mindazokat, akik az elmúlt héten ünnepelték születés– és névnapjukat! Tartsa meg az Úr az Elemér, András, Elza és Melinda nevű testvéreinket!
◙ Szíves figyelmükbe ajánljuk iratterjesztésünkben megjelent gyerekkönyveket, kisméretű (20 lej) és nagyméretű (30 lej) énekeskönyveket. Megvásárolható a
2019-es esztendő falinaptára, melynek ára 5 lej és a kalendárium 18 lejért.

