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1Péter 4,811: „Mindenekelőtt
az egymás iránti szeretet legyen
kitartó bennetek, mert a szeretet
sok bűnt elfedez. Legyetek
egymással
vendégszeretők
zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki
ajándékot kapott, úgy szol
gáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó
sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha
valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott
erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus
Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkönörökké.
Ámen.”
Minden csütörtökön este 17.30kor bibliaóra.
Minden vasárnap délelőtt 10.00kor istentisztelet.
Az istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás a gyerekekkel.
Zsoltárok 90,12:
„Taníts minket úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk.”

Bízd Újra Életed Krisztusra!

Jeremiás siralmai 3,22-26
Igen nehéz időket élt meg Jeremiás. Abban az időben élt, amikor Izráel
nagyon elhajolt az ő Istenétől. Ennek következménye a hetven éves
fogság. Ő maga is szenvedett, amikor látta népe nyomorát. E nagy
szenvedések közt mégis így bizakodik: „Az Úr kegyelmessége az, hogy
még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!”
2012t zártuk sok nehézséggel megküzdve, és megtapasztalva:
„Minden reggel megmegújul; nagy a te hűséged!” 2013at elérve
reménykedünk, hogy Ő lesz a mi Istenünk és Megtartónk. Ígéretét
beváltja a maga idejében. Ebben bízva tegyük a ránk bízott munkát,
ami nem hiábavaló!
A börtönökben is megtartottuk a karácsonyi ünnepségeket 2012 végén.
Kecskeméten úgy hagyományosan, mondhatnám, hogy nem egészen
karácsonyhoz illően. Az egyházaktól is kevesen voltunk jelen, szót alig
kaptunk (néhány percet), amiben megemlékeztünk karácsony
lényegéről. Mivel az ünnepélyt a börtön rendezte, így övék volt a szó. A
fogvatartottak készültek az ünnepségre – nem karácsonyi hangulatot
keltve. Három humorista műveiből olvastak fel. Volt egy nem odaillő
csoportos
színdarab/jelenet
is.
Volt
csomagosztás
is
a
fogvatartottaknak, amit az egyházak közadakozásából valamint a
börtönlelkész költségkeretéből vettek. Gyulán a börtönlelkész szolgált
az igéből karácsonyi gondolatokkal. Adamik László néhány énekkel és
egy igei köszöntéssel, a gyulai református gyülekezetből három fiatal
szintén néhány szép énekkel szolgált.
Néhány fogvatartott családjának, gyerekeinek postán tudtam küldeni
csomagot, értékes dolgokat: ruhát, élelmet, játékokat, tisztálkodási
szereket stb. Ezeket nagy örömmel fogadták, akik kapták – ezt a
visszajelzésekből tudom. Volt, aki sírva mondta el örömét az értékes
csomag miatt. A csomagokat nagyrészt a Békésen működő MPE
Országos
Cigánymisszió
Szeretetszolgálatától
kaptam.
Közösségünkhöz tartozó testvérektől pedig kérésemre ruhát, játékokat,

pénzt kaptam, amiket el tudtam
küldeni egy családnak. Ott a férj
börtönben van, a feleség a
kiskorú
gyerekekkel
nagy
szegénységben élnek otthon.
Szintén a visszajelzésekből
tudom: nagy örömöt jelentett a
kisfiúnak – szinte sírva fakadt –,
amikor
a
szép
ruhákat
megkapta.

Hárshegyi Gabriella:

Karácsony a börtönben
Ha megszólal az éji zene

És kigyullad az ünnepi fény

Biztosan gondolnak majd ránk is
Az év legszebb ünnepén.

Bár nekünk nem lesz karácsonyfánk,
S talán ajándékokat sem kaphatunk,
Teljen meg a szívünk szeretettel,
Amit mi önzetlenül adhatunk.

A börtönöket ez évben is tovább
látogatjuk, visszük az Igét.
Tőlünk távol a szülők, testvérek,
Vannak munkatársaim, akik
Család, gyermekek, barátok,
komolyan
végzik
e
Biztosan szeretettel gondolnak rám is,
szolgálatokat. Van ajtó, amely
Amikor bontják a sok ajándékot.
becsukódott előttem, de a másik Helyettünk Isten angyalai vigyáznak rájuk.
kinyílt, ami a váci börtön. Ott
Könnyeiket szeretet szellő szárítja le,
egyelőre
csak
levelezési
Arcukon egy-egy mosoly derül majd,
formában
szolgálhatok. S valahol boldogság csillog a szemükben.
Örömömre ott is van egy
munkatársam: egy kemény fiú,
Az otthonokban mi is ott vagyunk,
akinek a szíve azért már
Hiába távolság, falak és rácsok.
meglágyult, mert megtért az
Szívünkből a keserűség és a bánat
Úrhoz. Ő böjtben, imában
Elköltözik hamar, meglátjátok.
hordoz, sőt, még adakozik is, Adjon mindenki számára erőt ez az ünnep,
így is megéli ott bent a hívő
Elviselni minden szomorút és rosszat,
életet és segíti a nemes
Elég kitartást ahhoz a nagy teherhez,
munkámat, ami nem hiábavaló
Amit cipelünk napok, hónapok hosszat.
az Úrban.
– Hajnal László –
Az arcodon fájó mosoly, néhol könnycsepp,
Hiszen valahol mindenki hibázott,

De mindezt nem szemetekre hányni
Vagyok hívatott.

A mai nap, most békés karácsonyt kívánok!

Testvéreink, akikért
folyamatosan
imádkozzunk:
Makovei Jánosné Flórikáért
(Kétegyháza-Békés)

Trippon Mihályné Marikáért
(Kétegyháza)

Nagyné Fábián Évikéért

(Nagy Miklós nyug. lelkipásztor
testvér feleségéért.)

Nyári István lelkipásztor
testvérünkért és feleségéért
Ilonkáért (Kiszombor-Makó)

Ne feledkezzünk meg róluk!

Jakab 1,5-8: „Ha pedig valakinek közületek
nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki
mindenkinek készségesen és szemrehányás
nélkül adja; és megadatik néki. De kérje
hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki
kételkedik, hasonlatos a tenger habjához,
amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert
ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit
az Úrtól; a kétszívű, a minden útjában
állhatatlan ember.”
Jakab 3,13-18: „Kicsoda köztetek bölcs és
okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő
cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti
szívetekben, ne dicsekedjetek és ne
hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a
bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi,

testi és ördögi. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden
gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta,
azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó
gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság
gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen
munkálkodnak.”

Rendszeres imatémáink:

1. Egyházunk helyzetéért, megújulásáért ebben a kialakult új helyzetben.
2. Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. Gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért.
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért, fiataljainkért és gyermekeinkért.
5. Kétegyháza lakóiért, hogy eljusson hozzájuk Isten Igéje.
6. A Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthonban (Dunaharaszti) gondozottakért, és
az Otthonban dolgozókért.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért, munkatársaiért, minden
támogatójáért és azokért a fogvatartottakért, akik részt vesznek az
alkalmakon.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.

