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ÜZENET

A NAGYVÁRAD-OLASZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ISTENTISZTELETI MELLÉKLETE

Közeledjetek az Istenhez…

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

A harmadik gyertya gyullad meg ma az adventi koszorún.
Karácsony felé haladva, sokan
úgy gondoljuk jó, ha rendezzük
emberi kapcsolatainkat. Eszünkbe jutnak családtagok, hozzátartozók, ismerősök nevei. Az ajándékokkal szeretetünket próbáljuk
kifejezni. Egy-egy postai üdvözlőkártyával egész évre szóló tartozásokat rovunk le. Igénk mindezen kapcsolatok igazi forrására mutat rá: közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok (Jak 4,8)! Miközben Istenhez közeledünk, közelebb kerülünk embertársainkhoz is. A távolodást Jézus Krisztus is látta, mely végül is a
tékozló fiú, minden időkre szóló példázatában válik szemléletes igazsággá.
Milyen messze tud eltávolodni az atyai háztól az ember, s amikor a legmélyebb ponton van, akkor döbben rá arra, hogy az életre vezető út éppen az,
amikor visszafelé, az atyai házhoz közeledik (Lk. 15,11-24). Ezért parancsolja: mozduljatok ki megszokott életrendetekből, közeledjetek! Valaki felé közeledni ugyanakkor még nem jelent célhoz érkezést. Nemcsak időben, térben
– hanem lélekben is közeledni kell valakihez. Karácsony felé haladásunk titka
tehát az a csoda, hogy miközben Isten felé közeledünk, aközben Ő is megteszi felénk az utat. Hogyan közeledjünk? „Tisztítsátok meg kezeiteket!” A
megtisztulás parancsa áthatja az egész Szentírást. A szó jelentése eredetileg:
leemelni valamit valakiről, ami nem odavaló. Ebben az értelemben tisztította
meg Jézus a betegeket, a bűnösöket, amelyek történhettek a legkülönbözőbb
testrészeken, víz és tűz által. Karácsony küszöbén – a vásárlások forgatagában – közeledjünk hát Istenhez, tudván, hogy Ő így szól: „... aki hozzám jő,
semmiképpen ki nem vetem!” (János 6,37)

ISTENTISZTELETEK
Délelőtt 10 órakor:
Bibliaolvasás: Lukács 19,1-10 versei
Alapige: Lukács 15,1-10 versei
Az Ige üzenete: Azt tapasztaljuk magunk körül, hogy a mai ember
egyik legnagyobb problémája a magány. Sok gyermek, fiatal, középkorú, idős
egyaránt küzd azzal, hogy magányos. Nem értik meg, sőt, úgy érzi, hogy már
nem is tudnák megérteni. Az elveszettség, a magány, az egy érzés; akkor is
lehet érezni, amikor nagyon sok ember körülvesz. Közösségben vagyok, emberek között vagyok, mégis magányosnak, elveszettnek érzem magam. Azért
mert nem vagyok a helyemen. A pásztor elindul, hogy megkeresse az elveszett bárányt, az asszony megkeresi a drahmát és Jézus is megtalálja Zákeust,
hogy mind helyre, helyükre kerüljenek. Ebben az adventben az egyik legfontosabb kérdés: miért jött Jézus? Azt mondja: „Azért, hogy megkeresse és
megtartsa az elveszettet.”
Könyörgés: Köszönjük meg Istennek, hogy elveszettek voltunk, de megtalált – és hogy meg is tart minket ebben az életben, ebben az adventben,
hogy ne legyünk magányosak, elveszettek és köszönjük meg, hogy megtart
minket az örök életre is! Ámen!
Igét hirdet: Szigeti Ferenc Ernő nagyszalontai lelkipásztor
Énekeljük: 178; 449/1-4; 25/2; 188/1-5; 90/1
Délután 5 órakor:
Alapige: Lukács 3, 1-6
„Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden
völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak símákká lesznek, és meglátja minden
test az Istennek szabadítását.”
Az Ige üzenete: Isten ér kezik az ő népéhez, készítsétek az Úr útját!
Emberré válásának ténye elgondolkoztat minket: mivel érdemeltük ki, hogy
Isten így mutassa ki végtelen szeretetét irántunk? A Biblia sok helyen érzékletes képekkel jeleníti meg az Úr érkezését, aki előtt megremegnek és leomlanak a hegyek, aki áttör tengeren és pusztán, akinek semmi sem lehetetlen,
nincs akadály, mert ő a teremtettség és a történelem ura. Isten Fiának születésével belépett egy nép, az ószövetségi nép és az egész emberiség történelmébe. Az Ige testté lett, Isten elérkezett hozzánk Jézus Krisztusban,
eljött és emberré lett értünk, hogy az emberi lét legmélyebb rabságából, halálból és kárhozatból megszabadítson minket.
Könyörgés: „Jöjj, népek Megváltója, Szűznek ékes virága,
Mind e világ csodálja, Mint jöttél, Isten Fia.”
Igét hirdet: Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztor
Énekeljük: 185/1; 184/1-4; 181a./1-7; 353/10

HIRDETÉSEK
◙ - Teremtő Urához költözött özv. Pap Jánosné Kis Eszter
micskei születésű gyári munkás 80 éves korában. A Szentlélek vigasztaló ereje legyen és maradjon három testvérével, néhai testvérének családjával, keresztgyermekeivel, unokatestvéreivel, barátnőivel,
szomszédasszonyaival a közeli és távoli rokonokkal, ismerősökkel.
◙ - 63 éves korában szólította magához az Úr özv. Lunguj Gyula
gálospetri születésű vízvezetékszerelőt. A kegyelem Istene maradjon
a gyászoló családdal és vigasztalja édesanyját, lányát és vejét, unokáját, két testvérét és családtagjait, sógornőit és családját, keresztgyermekét, a közeli és távoli rokonokat, ismerősöket. A következő
igével kívánunk vigasztalást gyászoló testvéreinknek.
“Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben,
mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!” Zsoltárok könyve 42, 12 verse.
Áldott legyen emlékük!
◙ - Ma délben az istentiszteletet követően gyülekezetünk Nőszövetsége
megszervezi a hagyományossá vált magányosok, nagycsaládosok karácsonyi szeretetvendégségét, melyre várjuk az ünnepet egyedül vagy nagy családban töltő
testvéreinket. Ünnepeljünk együtt a gyülekezet családjában!
◙ - Köszönjük a gyülekezet tagjainak nagylelkű adományait, melyet a
szükségben lévők megsegítésére gyűjtöttek tartós élelmiszer, édesség, játékok és
gyermekkönyvek formájában. Az Úristen gazdag áldása legyen minden jókedvű
adakozóval! Holnap délelőtt a nőszövetség tagjai elkészítik a csomagokat, melyek keddtől már átvehetők.
◙ - Ma délután 5 órától a múzeum teremben rövid áhítatot 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.
◙ - Ha az Úr nem nézi vétkeinket, Kar ácsony ünnepén megter ítjük az
Úr szent asztalát. A reánk következő hét szerdájától du. 5 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk. Jöjjünk és adjunk hálát a mindenség Urának a megtartó kegyelemért!
◙ - 19-én, szerdán 17:30-tól presbiteri gyűlést tartunk. Kérjük a presbitérium tagjait, írják alá a meghívót!
◙ - Az év végéhez közeledve kérjük testvéreinket, hogy juttassák el egyházfenntartói adományaikat a lelkészi hivatalba. Köszönjük!
◙ Isten éltesse mindazokat, akik az elmúlt héten ünnepelték születés–
és névnapjukat! Tartsa meg az Úr a Judit, Lívia, Á rpád, Gabriella, Otília és
Etelka nevű testvéreinket!
◙ Szíves figyelmükbe ajánljuk iratterjesztésünkben megtalálható kiadványokat.

