2017. szeptember

2017. szeptember

Ki vagyok én, ki vagyok én, kinek lát engem az Isten?
Sok bűnömért, vétkeimért elítél engem az Isten.
Veszendő, utolsó bűnös vagyok,
Szívemben sötétség, kívül bajok,
S ha nem jön segítség, elpusztulok.
Valaki hív, valaki vár, valaki hívogat engem.
Sok bűnömért, vétkeimért valaki szenvedett értem.
Megváltó Jézusom befogadtál,
Azért, mert szerettél, üdvöt adtál.
Újjá lett életem parancsra vár.
(ifjúsági ének)

„NE FÉLJ, MERT MEGVÁLTOTTALAK, NEVEDEN SZÓLÍTOTTALAK ENYÉM VAGY!ˮ
ÉZSAIÁS 43,1
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A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ DIAKÓNIAI KÖZPONTJA
GONDOZÓI SZOLGÁLATÁNAK HÍRLEVELE

Református identitás
2017. szeptember 26-án Prof. Dr. Bagdy Emőke
pszichológus
tartott
előadást
a debreceni
nagyteplomban „Református identitás és életgyakorlat“
címmel. Előadásában beszélt azokról a tényezőkről,
amelyek egy ember személyiségét és cselekedeteit
meghatározzák.
A szenvedélyes
hangú,
szinte
igehírdetésnek is beillő előadást azzal az egyszerű
mondattal kezdte, hogy Bagdy Emőke vagyok, magyar
református
pszichológus.
Megdöbbentette
a hallgatóságát azzal, hogy rámutatott, hogy ezen
szavak mindegyike milyen fontos jelentéssel bír, hiszen
valamilyen kötődést fejez ki. A vezetéknevünk beszél
a családfánkról, az elődeinkről. A keresztnevünkből bárki
azonnal
meg
tudja
állapítani
a nemünket,
a magyarságunk pedig a nemzethez való kötődésünket
jelenti. Az igazán fajsúlyos kérdések azonban a
„református“
szó
kibontásánál
következtek.
A pszichológusnő szerint a református embert az
állhatatosság és az igazságért való harc jellemzi.
Elmondta, hogy mennyire fontos az isteni tekintély
komolyanvétele a mai világban, amikor ennek a helyére
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a pénz kerül. Éles látással mutatott rá arra, hogy milyen
defektusok és lelki zavarok következnek abból, hogyha a
mindenkori ember kizárja az életéből Istent. Különösen
hiteles volt a mondanivalója azáltal, hogy amit mondott,
azt nemcsak hitvallásként tudta elmondani, hanem a
tudomány eredményeivel is alátámasztotta. Ezáltal
elgondolkodtatta a hallgatóságát arról, hogy hol vannak
az igazi gyökerei, mihez kötődik valójában és milyen
értékek szerint rendezi be az életét. Az előadás
legvégén konkrét gyakorlati következtetéseket is levont.
Nagyon megerősítő volt református lelkészként hallgatni
Bagdy Emőke előadását. Éles látása és világszemlélete
sokszor irigylésre méltó és újra ráébreszt arra, hogy a
Szentírás igazságát sem a tudomány, sem emberi
ügyeskedés túl nem haladhatja, mert Isten igéje ma is
élő és ható.
H. Sz.
Mi a te egyetlenegy vigasztalásod életedben és halálodban?
Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg
halálomban is nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges
Idvezítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Aki az Ő drága
vérével minden bűnömért tökéletesen megfizetett. És engem az
ördögnek minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz,
hogy egyetlen hajszál sem eshetik le fejemről mennyei Atyám
akarata nélkül. Sőt minden dolognak is idvességemet kell
szolgálni. Ezért biztosít engem Szent Lelkével az örökélet felől.
És szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután Őneki
éljek.
(Heidelbergi Káté I. kérdés-felelet)

Egyházmegyei Nap Komáromban
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Komáromi Református Egyházmegye a reformáció elindulásának
500., a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. és a
Komáromi Református Egyházmegye
létrejöttének 425.
évfordulója alkalmából „500 év 1 nap” címmel egyházmegyei
napot szervezett szombaton a Tiszti Pavilon udvarában. A
rendezvényen a különböző kulturális programok mellett felavatták
az Egyházmegye új címerét és zászlaját.
Az Egyházmegyei napon a Diakóniai Központ is részt vett egy
standdal. Igyekeztünk kihasználni az alkalmat arra, hogy láttassuk
magunkat és megismertessük a tevékenységünket református
testvéreinkkel. Örömünkre szolgált a szép számú érdeklődő, és
sok ismerős arc, aki ha cask egy jó szóval is, de bíztattak a
szolgálat végzésére, folytatására.
H.Sz.
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A titkokról

Egymást erősítve

A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig
a mieink és a mi fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek
a törvénynek minden igéjét. (5Móz 29,29)

A Diakóniai Központ két munkatársa Haris Zsuzsanna
és Haris Szilárd 2017. szeptember 14-én ellátogatott a
tanyi M.A. de RUYTER Napközi Otthon- nyitott napjaira,
hogy betekintést nyerjünk a fogyatékkal élő fiatalok és
idősek napközi otthonának működésébe.
Az otthon a felügyeletre szoruló személyek számára
biztosít lehetőséget a napköziben, családias jellegű
légkörben. Szeretettel, gondoskodással veszik őket
körül, jól érzik magukat az intézményben. A két fejlesztő
pedagógus, Csécs Ildikó és Farkas Viktória, vezetésével
mindenki a maga képességei és igényei szerinti
feladatokat
végez.
De
ugyanilyen
fontos
a
közösségteremtés és a kapcsolatépítés. Ezt szolgálja az
időközönkénti kirándulás és a jeles alkalmak közös
megünneplése.
Napjaikat
igyekeznek
tartalmasan
eltölteni,
képességeikhez mérten. Mindig kitalálnak valami dolgot,
amivel le tudják magukat kötni - kézművesség,
kertgondozás, kisebb kirándulások.
A Napközi Otthon célja, hogy biztos pontot teremtsen
lakóinak, ahol nem csupán a gondozási tevékenység,
hanem a mindennapok hasznos, tartalmas megélése
zajlik, így segítve és megkönnyítve a családok életét.
Másrészt ez a szolgálat erősíti a Tanyi Református
Gyülekezetet a szeretetszolgálat végzése által.

A titkok nagyon fontos részei a világunknak. Manapság egyre több dolgot
védünk titkos jelszóval: a telefonunkat lekódoljuk, a pénzünkhöz csak úgy
tudunk hozzájutni, ha a kártya nálunk van és a bankautomatában beütjük
a megfelelő számsort. A telefonunk vagy a bank aszerint azonosít bennünket,
hogy tudjuk-e ezt a titkos adatot. Mindig hangsúlyozzák, hogy ezt a bizalmaas
információt senkinek se mondjuk el. A titok tehát része a világunknak. A titok
része az Isten kijelentésének is. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amit az
Úr nem mond el magáról. Például nem tudjuk, hogyan néz ki. Az ember
természete azonban olyan, hogy mindig tudni szeretné a titkokat. Amikor
megpróbáltatást kell elszenvednie gyakran kérdezi: „Miért történik ez Uram?“
Szinte bele tud betegedni, ha nem kap választ a kérdésére. Az ige azonban arra
figyelmeztet, hogy vannak titkok, amik az Úréi és csak az övé. Az Istennek joga
van előttünk titkot tartani azért, mert Ő a mi Teremtőnk. Ha tudnánk is bizonyos
dolgok mennyei okát, akkor sem biztos, hogy fel tudnánk fogni vagy el tudnánk
azt fogadni.
Ehelyett az ige két dologra irányítja a figyelmünket. A titkok kutatása helyett
engedelmességre hív, és a kinyilatkoztatott dolgok beható tanulmányozására.
Ugyanis annyit mindenképpen elmond nekünk Isten az Ő igéjében, amennyi
életünkre és üdvösségünkre nézve szükséges. Ha már kifogástalanok lennénk az
engedelmességben és a Szentírás ismeretében, tehát tökéletesek a hitben,
akkor talán számonkérhetnénk bizonyos titkokat. De van-e ilyen ember?
Addig azonban a titok reménységgé formálódhat. Hiszen nem is mond el
mindent Istenünk, azt tudjuk, hogy ő úgy viseli gondunkat, hogy „egyetlen
hajszál sem eshetik le a fejünkről“ az ő akarata nélkül.
H.Sz.

H. Zs.
H. Sz.
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"Az ajándékozó bővelkedik..." (Péld 11,25).
Ha szeretném, hogy a lelkem gazdagodjék, nem szabad
felhalmoznom a javaimat, hanem szét kell osztanom a
szegényeknek. A számítás és fösvénység csak a világban vezet
gazdagsághoz, de ez nem Isten szerint való, mert Ő ezt mondja:
"Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken
méri a járandóságot, mégis ínségbe jut" (Péld 11,24). A hit
gazdagodik, miközben ad. Ezt kell újra meg újra kipróbálnom, és
számíthatok rá, hogy bőkezűségemnek olyan nagy gazdagság
lesz a jutalma, amilyen csak a javamat szolgálja.
Lehetséges, hogy gazdag leszek. De nem leszek túl gazdag. A
túl nagy anyagi jólét olyan nehézkessé tenne, mint amilyenek
rendszerint a kövér emberek: a világiasság "emésztési zavaraival"
küszködnék, már nem érezném Isten áldásainak ízét. Ha elég
javam van ahhoz, hogy egészséges legyek, érjem be vele; ha
kielégítő anyagi helyzetet ad az Úr, legyek megelégedett.
Van azonban lelki-szellemi gazdagság is, amelyre sóvárogva kell
törekednünk. Ez az Isten ügye, a gyülekezet és embertársaink
iránti bőkezűségünk révén növekedik. Ebben nem szabad
fukarnak lennünk, nehogy megszégyenedjünk szívünkben. Légy
nagylelkű adakozó, mert így hasonlítasz majd egyre jobban az
Úrhoz. Ő az életét adta érted, hogyan is tagadhatna meg bármit is
tőled?

Az napközi otthon további szolgálatáról, a bekerülés feltételeiről Nt.
Csík György lelkipászornál vagy Diakóniai Központban is érdeklődhet.

(Forrás: Charles Haddon Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza. Evangéliumi
kiadó és Iratmisszió)

