Adventi Kórushangverseny
nt. Veres-Kovács Attila emlékére
Nagyvárad-Olaszi „Béczy Ernő” kórus
Scholtz László: Szép hajnalcsillag, setét égre írlak
Draskóczy László: Hinni taníts, Uram
Gárdonyi Zoltán: Fel útra, ti hívek
Karvezető: Jakó Sándor kántor

„Csillagfény” kórus
Claude Fraysse: Szívből köszönöm Uram
Gordon Young: Alleluja
Kodály Zoltán: Rossz a Jézus kis csizmája
Ding Dong Merrily on High - XVI-ik századi karácsonyi ének Hargita Péter fordítása
Karvezető: Márkus Zoltán kántor-karnagy

„Vox Pastoris” lelkészkórus
Michael Praetorius: Jöjj népek Megváltója,…
Ferdinando Pellegrini: Ó jöjj le, Messiásunk
Felix Mendelssohn: Mért késel Jézus
Johann Sebastian Bach: Szép csillag
Berkesi Sándor: Én nem tudom
Karvezető: Szigeti Ferenc Ernő lelkipásztor

Nagyváradi Kántorok kórusa
Kodály Zoltán: Adventi ének
Szokolay Sándor - Berkesi Sándor: Magyar karácsony
Karvezető: Brugós Anikó

Összkari mű: Berkesi Sándor: Karácsonyi népdalrondó
Karvezető: Brugós Anikó
Vasárnapi ÜZENET - a Nagyvárad-Olaszi református gyülekezet istentiszteleti melléklete. Megjelenik minden vasárnap és
ünnepnap. Alapította Veres-Kovács Attila lp. Felelős szerkesztők: 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; Nacsádiné Csuka Melinda lp. Mobil: 0771 319 238;
Lelkészi hivatal: 0259 416 357; E-mail: nagyvaradolaszi@gmail.com
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Ajándékod az öröm
„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek...” (Lk 2,10)
Öröm? Ha nem is kezdenek el hangosan nevetni az emberek, amikor ezt hallják, de
fintoruk mögött hitetlenkedésük rejtőzik. Ma mintha erőtlen lenne az üzenet. Úgy tűnik,
nincsen olyan erős angyali hang, amely túl tudná harsogni az elvilágiasodott ünnepet.
Mintha elveszett volna valami. Az angyalka, a jézuska a riogatás tárgya, mert aki rossz,
ahhoz el sem látogat. Ha az Isten az emberi jóságot keresi, az első karácsony sem történik
meg, és a föld a mennyei látogató, a Messiás nélkül marad. Nem szabott feltételeket, és ha
megjelenik előttünk a bezárt fogadó képe, azt gondolhatjuk, hogy nem is teremtette meg
azokat. És mégis, minden a legcsodásabb rendben zajlott. Mintha semmi nem lett volna
előkészítve, mégis minden tökéletesen illeszkedett. Ami nem volt, értünk nem volt, és ami
lett, értünk lett. Nem volt helye, nem volt védelmező négy fal körülötte, hogy könnyen
elérhető és látható legyen. Nem volt hova fejét lehajtania, hogy mindenki, akinek szüksége
van rá, az ölébe hajthassa le fejét. Kívül minden gazdagságon, védelmen, kényelmen, azokért, akik hasonló helyzetben élnek. Együtt a kitaszítottakkal, hogy befogadójuk lehessen.
Az angyal belekiáltotta ebbe a világba azt, amit mi iszonyú nagy erőfeszítéssel szeretnénk megszerezni. Megszerezni a nagy örömet. Bár már sokszor csúfos kudarcot vallott igyekezetünk. Mert azzal, hogy díszesebb, kreatívabb, gazdagabb egy ünnep, még önmagában
nem nyújtja azt, amire vágyunk. Amikor kimarad az ünnepből az a többlet, amit a lényege
hord, üres lesz, és elmarad az öröm is. Ahogy növekszik a csillogás, a díszített csomagok száma és nagysága, egyre távolabb kerülünk az ünnep lényegétől. Kiüresedett ünnepünk hideg
külsőségeibe belecsomagoljuk lelkiismeret-furdalásunkat, mert nem igazán volt a másikra
időnk, türelmünk és szeretnénk pótolni valamit, amit visszatartottunk magunkból. Mintha
bocsánatkérésre készülnénk, nem ajándékozásra. Minden erőfeszítés és igyekezet ellenére, az
öröm megteremtésében tehetetlennek bizonyulunk, mert a nagy örömöt nem megalkotjuk,
hanem megkapjuk attól a Jézustól, aki testet öltött karácsonykor. A karácsony nem attól szép,
hogy ilyenkor mindenki egy kicsit hisz a csodákban, hanem attól a leggyönyörűbb, hogy a
nagy csoda megtörtént. Az Isten Fia a földre jött, hogy megkeresse az elveszetteket, az örömteleneket, a reményvesztetteket, az ünneptől félőket és irtózókat – hogy nagy örömet adjon.
Az első karácsonykor kihirdettetett az öröm, véget ért a hosszú várakozás, türelmetlenség és keresés. Kívülről tekintve semmi nem változott, mégis minden teljesen más
lett azoknak, akik közelről, belülről láthatták. Ezen az ünnepen is hirdettetik az öröm:
Megváltó született. Minden marad, minden mégis teljesen más lesz azoknak, akik befogadják az Isten Fiát. Mert akkor nem örömöcskéket igyekeznek megszerezni, hanem a
nagy öröm kegyelmi ajándékának birtokosai lesznek.
/Domahidi Nelli/

ISTE NTI S ZTE LETE K

Délelőtt 10 órakor:
Bibliaolvasás: 1 Mózes 17, 15-22 versei
Alapige: Zsidókhoz írt levél 6, 13-20 versei
„Miért is az Isten, kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése
változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe, Hogy két változhatatlan tény által, melyekre
nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint a kik oda
menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet, Mely lelkünknek mintegy
bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpitnál, A hová útnyitóul bement érettünk
Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.”
Az Ige üzenete: Isten esküvel erősített ígéretei beteljesüléséhez semmi
kétség nem fér. Krisztus megváltói munkájában beteljesedett minden, ami
ígéret volt. A hívő ember bátran odamenekülhet Krisztushoz és reménységét
lehorgonyozhatja nála, mert általa mindnyájan az ígéret örököseivé váltunk.
Könyörgés: Istenünk hálát adunk a csodálatos ígéreteidért, melyek előttünk
állnak az Igédben, melyekbe kapaszkodhatunk reményt kapva a mindennapi életünkhöz. Olyan jó tudni azt, hogy bár sok mindenben és mindenkiben csalatkozhatunk, de
a Te ígéreteid igazak és ámenek. Tarts meg ebben a hitben bennünket! Ámen!
Igét hirdet: Solyom Szabina-Brigitta gyakorló teológus
Énekeljük: 178; 188/1-5; 428; 471/1-4; 90/1
Délután 5 órakor:
Alapige: Zsoltárok 40, 1-4 versei
„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba, a mi
Istenünknek dicséretét; sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.”
Az Ige üzenete: Dávid személyes szabadulására emlékezve utal népe történelmében megtapasztalt megmentő alkalmakra, amelyeket az Örökkévaló hajtott végre.
Tőlünk távoli események vonulnak fel a háttérben, és mégis maiak és személyesek!
Érezzük világunkat pusztulás vermének, amelyben hol sár, hol iszap nyeli kortársainkat,
illetve bennünket is veszélyeztet. A zsoltáros annyira türelmes, hogy várakozását elmélyült várakozással, reménységét fokozott reménykedéssel tölti el. Isten lassan siet, de érkezik! Kellő időben jön és hasznosan cselekszik. A halál gödréből nincs menekvés, mert
az iszap elnyel, a sár megfojt. Az alázúduló vizek esélyt sem adnak az utolsó csepp erőt
kihasználó kitöréshez, avagy a segélykiáltás felszínre jutásához. Csoda történik, mert a
kilátástalan állapot megszűnik. Az iszapba ragadt láb sziklára áll, a sárbabénult járni kezd.
A hálaadás új énekben szárnyra kel! Az új hang a megújult ember vallomása! Az új ének
annak ajkán hiteles, aki elnyerte az új szívet és lelket, és ezentúl új földön él új ég alatt!
Könyörgés: „Jól készítsétek útát! A vendég már közel. Mi néki gyűlölt,
útált, Azt mind vessétek el. A völgyből domb legyen, Hegycsúcs a mélybe
szálljon, Hogy útja készen álljon, Ha Krisztus megjelen!”
Igét hirdet: ft. Csűry István püspök
Énekeljük: 180/1; 184/1-4; 475/1-3; 353/10

HIRDETÉSEK
◙ - Imádságos szívvel, egy egész gyülekezet közösségében emlékezünk
a közel egy éve elhunyt, Nagyvárad-Olaszi gyülekezetében 27 évet
szolgált nt. Veres-Kovács Attila lelkipásztor r a. Bánatos özvegye emlékezéséhez az Úr vigasztaló Lelke és egy egész gyülekezet szeretete
adjon erőt a mindennapokhoz.
◙ - Kegyelettel emlékezünk néhai Lőrincz Ferencné Varga Ildikó
halálának harmadik évfordulóján. Emlékezik lánya és családja, fia és családja valamint két unokája. Együtt imádkozunk és emlékezünk a Veres
családdal, ahonnan egy évvel ezelőtt hívta haza teremtő Ura néhai Veres
Lászlót. Emlékezik bánatos felesége, fia és családja, lánya és családja,
valamint három unokája. Az Úr adjon vigasztalást az emlékezőknek és az
őt el nem feledő családnak! Áldott legyen emlékük közöttünk!
Az istentisztelet végén megszólaló harang hirdesse áldott emléküket közöttünk!
◙ - Ma délután délután 5 órától gyülekezetünkben adventi kórushangversenyre
kerül sor, melynek keretében megemlékezünk gyülekezetünk néhai lelkipásztoráról,
Veres-Kovács Attiláról. Szolgálnak: Vox Pastoris lelkészkórus, Nagyváradi Kántorok kórusa, Csillagfény kórus, a Nagyvárad-Olaszi „Béczy Ernő” kórusa. Igét hirdet ft. Csűry István püspök. Várjuk gyülekezeti tagjainkat együtt emlékezni!
◙ - Gyülekezetünk Nőszövetsége idén is megszervezi december 16-án, 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.
◙ - December 16-án, délután 5 órától a múzeum teremben rövid áhitatot
követően sor kerül Sztárai Mihály „Az igaz papságnak tükre” című művének
előadására. Az Alföld Színpad Szenczi Molnár Albert, Méliusz Juhász Péter,
Szkhárosi Horváth András, Kecskeméti Vég Mihály, Magyari István és Ady
Endre írásaiból állít emléket a Reformáció 500. évfordulójára. A szövegkönyv
Porcsin László munkája, a rendező Sóvágó Csaba. A belépés díjtalan.
◙ - 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!
◙ - 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 Ferenc, Borbála, Miklós és Emőke nevű testvéreinket!
◙ Szíves figyelmükbe ajánljuk iratterjesztésünkben megjelent gyerekkönyveket, kisméretű (20 lej) és nagyméretű (30 lej) énekeskönyveket. Megvásárolható
a 2019-es esztendő falinaptára, melynek ár a 5 lej, Kalendár ium 18 lej, valamint Bibliaolvasó Kalauz 6 lejért.

