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„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

„Mert úgy szerette Isten a világot, ...” - Alig tudjuk felfogni annak az isteni szeretetnek a mértékét, amely minden embert magához ölel. Csak csodálni tudjuk. A világ

elvetette Teremtőjét, az emberek közé küldött Fiát megbecstelenítette, kigúnyolta és megölte. Ennek ellenére Isten szereti teremtményeit.

„… hogy egyszülött Fiát adta, …” – Az igaz Isten a legdrágábbal fizetett bűneinkért: szeretetének bizonyítékául az emberré lett egyszülött Fiát áldozta fel. Jézus azért

jött, hogy letörölje mindazt a szennyet, amelyet mi kentünk Teremtőnkre. Magára vállalta bűneinket, a kereszten elszenvedte az érte járó büntetést; Isten kegyelmét

hozza nekünk. Micsoda könyörületesség!

„… hogy aki hisz őbenne, …” – A megszólítás mindenkihez szól, kivétel nélkül. A Biblia másutt is emlékeztet erre az üzenetre: "Higgy az Úr Jézusban, és

üdvözülsz…” (ApCsel 16,31).

„… el ne vesszen, …” – Isten üzenete nem fenyegetés, hanem örömüzenet. Nem a bűnös pusztulását, hanem a megtérését kívánja. És aki nem fogadja el Isten

kegyelmi ajándékát? Arra a kárhozat vár, melyet félreérthetetlenül hoz tudomásunkra a Biblia (Fil 3,19).

„… hanem örök élete legyen.” – Az, aki vallja, hogy Jézus a Megváltója, annak örök élete van. Mikor kezdődik az örök élet? Attól kezdve, hogy Isten felé fordulunk.

Ez már ma elkezdődhet. „Akié a Fiú, azé az élet.” (1 Jn 5,12)

Nemes Gábor

LEPRAMISSZIÓ

1954 óta egy ENSZ-határozat értelmében minden január utolsó vasárnapja a Leprások Világnapja. Ekkor különös figyelmet kapnak a leprabetegek és a velük

foglalkozó szervezetek.

A lepra nemcsak testi betegség, hanem azokban a társadalmakban, ahol ma is előfordul, a betegséggel együtt jár a megbélyegzés, a családi, társadalmi,

közösségi életből való kizárás.

Ötven éve a lepra már gyógyítható, hála Istennek van már gyógyszere. Mégsem jut el ez a jó hír mindazokhoz, akiket érint, akiknek szükségük lenne rá, mert ők a

társadalom legnyomorultabbjai. Az utca és a nyomornegyedek lakói ők, akiket csak lassan, aprólékos munkával lehet megkeresni és megtalálni.
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A betegség terjedésének fő oka a szegénység, az alultápláltság, amely ellen nagy erőkkel küzd a Nemzetközi Lepramisszió. Az elmúlt évtizedekben milliókhoz

jutott már el a gyógyítás, és a különféle segélyprogramok révén sok korábbi beteget sikerült a mélynyomorból kiemelni a különböző ázsiai és afrikai országokban.

A felvilágosító munkával is a régi kirekesztő megkülönböztetéseket szeretnék megszüntetni, és az embereket megtanítani arra, hogy a leprabetegeket nem

kizárni, elkülöníteni, hanem szeretni, segíteni, gyógyítani, emberi élethez juttatni és felemelni kell.

Sajnos még nem mondhatjuk el, hogy a lepra a múlt betegsége. Évről-évre ugyanannyian betegszenek meg. Átlagosan minden második percben kiderül valakiről

a Földön, hogy leprás, és közülük minden ötödik gyermek!

Magyarországon 1974-ben Dobos Károly református lelkipásztor szervezte meg a Lepramissziót, melyhez a különböző keresztyén felekezetek is csatlakoztak.

Azóta sok távoli földrész kórházaiban segítették a gyógyító munkával együtt a keresztyén missziót, Krisztus evangéliumának hirdetését, 2012-ben is jelentős

gyógyító-rehabilitáló tevékenység támogatását vállalta a Magyar Lepramisszió Indiában, Kínában és Nepálban.

A Honvéd téri református gyülekezetben 2001 óta működik a lepramisszió. A szorgalmas asszonykezek által kötött fáslik, takarók eljuttatásával, használt bélyegek

gyűjtésével, valamint perselypénzünkkel segítettük az országos misszión keresztül a betegek gyógyulását, emberi élethez való jutását. Legyen ezért köszönet

minden közreműködőnek. A kötésekre ma már nincs szükség a megnövekedett szállítási költségek miatt, de szükség van az anyagi áldozatunkra.

Kérjük kedves Testvéreink, hogy adományaikat a kihelyezett perselybe tegyék (a bejárattal szembeni asztalokon), hogy az adományokkal továbbra is részt

vehessünk egyházunknak e nagyon fontos missziójában.

Jézus a tizenkét tanítvány kiküldésekor azt a feladatot adta nekik - és nekünk is -, hogy „gyógyítsatok meg betegeket,… tisztítsatok meg leprásokat…” (Mt

10,8)

Kiss Ervinné

Böjt

Hamvazó szerdával ismét elkezdődött a böjt. Az az időszak, amely húsvétot megelőzően alkalmat ad számunkra, hogy méltóképpen felkészüljünk a feltámadás

ünnepének elérkezésére. Tudatosan nem azt írtam, hogy a feltámadott Jézus Krisztussal való találkozásunkat készíti elő a böjt, bár írhattam volna ezt is. Azonban a

Feltámadottal bármikor találkozhatunk. A Szentlélek megteremti a lehetőséget, hogy az Isten Fiával állandóan kapcsolatban lehetünk imádság, meditáció, a

rászoruló felebarát és az Anyaszentegyház közössége által. Minden vasárnap a feltámadás napjára emlékeztet bennünket. Mégsem mindig tudatos és erős bennünk

az érzés, amely összekapcsol bennünket a Megváltóval. Ezért van szükség olyan időszakokra, amikor fokozottan ráhangolódunk egy nagy üdvtörténeti esemény

jelentésére. A feltámadás a keresztyén hit központi hittartalma. Megvallására alaposan készülnünk kell! A böjt alkalmat ad a felkészülésre és a ráhangolódásra.

Éljünk ezzel az alkalommal! Magyar református hitünk szerint nincs kötelező formája a böjtnek. Mindenki saját maga választhatja meg, milyen módon kívánja

megpróbálni magát. Lehetőség van ilyenkor egy-egy szenvedély elhagyására vagy gondolataink és szavaink megzabolázására. Egyáltalán próbáljunk meg

csendesebben és nyugodtabban élni! Kerüljük a hangoskodást, a nagy zsivajt! Merjünk szembenézni saját magunkkal, belső világunkkal! Legyen bátorságunk

beismerni hibáinkat és felfedezni erősségeinket! Mennyei Atyánk nem megalázni akar bennünket, hanem jobbá szeretne tenni mindannyiunkat, hogy alkalmasabbak

legyünk dicsősége szolgálatára, amely létezésünk értelme és célja.

(Forrás: A New York-i Független Magyar Református egyház honlapja: http://www.reformatus82.com/)

Március

1. Március 5. 16:30 – Presbiteri gyűlés

2. Március 11-14. – Hadházy Antal nyíregyházi református lelkész evangelizál templomunkban (kezdődik vasárnap 10:00 órakor, hétfőtől 18:00 órakor)
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3. Március 11. – 15:00 – Istentisztelet Mórahalmon

4. Március 15. 10:00 – Ünnepi istentisztelet

5. Március 18. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

18:00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

6. Március 19. 16:30 – Presbiteri bibliaóra

7. Március 25. 18:00 – Üzenet a vendégtől: Gazdag Zsuzsanna evangélikus lelkipásztor

Imádkozzunk

● a presbiterekért, hogy méltatlanná ne váljanak a Krisztusban nyert elhívásukhoz;

● gyülekezetünk egységéért és békéjéért;

● azokért a milliókért szerte a világon, akik szükséget szenvednek a legalapvetőbb élelemben és friss ivóvízben és egészségügyi ellátásban;

● a „legkisebbekért”, hogy olyan családokban nőhessenek fel, amelyeket a szeretet és a hit fogja össze;

● betegeinkért, a gyászolók vigasztalásáért.

Adjunk hálát meghallgatott imánkért.


