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Krisztus igazságában megszentelt karácsonyt és az Ő követésében megáldott  
 Újévet kívánunk 2011-ben, gyülekezetünk  újjászerveződése 100. évfordulóján! 

 

Jézussal találkozni – mennyei ajándék 
(olvasandó: János  evangéliuma 3:1-21) 

„…azért küldte Isten az Ő Fiát a világba,hogy megmentse a világot”- János 3:17b 
 

    Kedves Testvérem ! Minden ember szívében ott él a vágy az Isten igaz 
megismerése iránt. Ez Nikodémus életében komoly feszültséget jelentett, 
mivel Izrael tanítója és egyben előkelő tagja volt a zsidó Nagytanácsnak. 
Titokban, éjjel indult el, hogy Jézussal találkozzon, akit Rabbiként 
köszöntött. Elismerésével erősíti, hogy fontos személyiség számára Jézus, 
mert csodajelek igazolják isteni küldetését. Ezt a találkozást bátran 
nevezhetjük az újszövetség egyik legdrágább  karácsonyának. Itt válik 
valóra Isten mennyei ajándékának személyes megtapasztalása. 
   Nikodémus a tanítványság jó ízére talál és Jézus mellet dönt. Ettől kezdve 
szívében erősebb lesz a szolgálat öröme, mint a farizeusi rang. Jézus szavai 
teszik világossá számára az újjászületés fontosságát: a víztől és Lélektől 
való születés csodáját, amely Isten műve az ember életében. Ezt az 
ajándékot csak az kaphatja meg, aki beismeri, hogy saját életében a 
sötétség erőivel nem tud leszámolni, nem tud igazán szabaddá válni, ezért 
minden szégyenérzet megvallásával feltárja élete rejtett titkait és Jézust 
hívja segítségül. Nikodémus nevének jelentése igen hangsúlyos: aki legyőzi 
a népet. Ez a győzelem hit által lehetséges: „mindaz, aki az Istentől 
született, legyőzi a világot „ (I János 5:4a). Ez a mi keresztyén hitünk titka ! 
  Jézus a legdrágább ajándék, aki egykor Emberré lett, hogy minden ember 
ebben a világban megismerje Isten mentő szeretetét. Aki Ővele találkozik 
és megnyitja szívét, megtapasztalja a tanítványi életforma örömét, amely 
összekapcsol a gyülekezetben való örvendezéssel. Ezzel együtt a mennyben 
is hangzik a dicsőítés (Jelenések 11: 15b): „E világ királysága a mi Urunké 
és az ő Krisztusáé lett, és ő uralkodik felette örökkön örökké”.  Ámen! 
 

         Balassagyarmat, 2010 adventjén                           (Molnár Zsigmond) 



GYÜLEKEZETI ÉLET : Tíz éve közöttünk – tíz éve együtt! 
   Az Úr iránti hálával gondolunk vissza 2000 november 18. örömteli 
napjára, amikor bensőséges ünnepség keretében iktatták be új 
lelkipásztorainkat Molnár Zsigmond és Molnárné Tóth Erzsébet 
személyében, valamint a megválasztott Presbitériumot, hogy a 
balassagyarmati kis lélekszámú gyülekezet közösségét és a kiterjedt 
szórványokban élők körét  pásztorolják. Óriási volt a feladat, amelyet Isten 
rájuk bízott, amit eddig együttes erővel, a munkát jól megosztva végeztek, 
a közben adódó gondok , betegség ellenére is. Ennyi munkát, ilyen 
hatékonysággal csak az Úrba vetett feltétlen hittel és bizalommal lehetett 
elvégezni, napról-napra újra Hozzá fordulva és fohászkodva. A Molnár 
lelkész-házaspár ezt tette kitartóan és állhatatosan. Mennyei Atyánk 
megáldotta munkájukat, ezért gyarapodhatott a gyülekezet – hisszük nem 
csak számban hanem lelkiekben is –, ezért szépülhetett folyamatosan az 
Úr hajléka és környezete. 
  Hálás a szívünk, hogy az Úr Őket rendelte ide a végekre – az egyre 
gyérülő és „ alvó” gyülekezetbe - , hogy felrázzanak bennünket, s adott 
számukra olyan hitet, testi-lelki erőt, kitartást, tenni akarást, türelmet, 
megértést, szeretetet, amely példaértékű mindannyiunk előtt. Köszönjük 
Istennek, hogy az ajtajuk mindig nyitva áll mindenki előtt, és fáradtságot 
nem ismerve hívják a nyájat és mennek elébe, hogy felekezetre való 
tekintet nélkül egy se vesszen el közülünk lelki értelemben. Köszönjük az 
Úrnak a gyermekeiket is: itt cseperedtek fel közöttünk, s kapcsolódnak be 
egyre jobban a gyülekezeti munkába. Külön öröm számunkra, hogy  
Ambrust néhány év múlva már Tiszteletes úrnak szólíthatjuk. 
   Az anyagyülekezet és a szórványok nevében az Úr iránti hálával és 
szeretettel köszönünk mindent és köszöntünk Benneteket! A további 
munkához az Úr gazdag áldását kérjük életetekre, s útravalóul Mennyei 
Atyánk biztatását két igén keresztül:  
„Mert én az Úr a te Istened erősen fogom jobb kezedet és ezt mondom neked: Ne 
félj, én megsegítelek!” (Ézsaiás 41:13); „Mert csak én tudom mi a tervem veletek: 
békességet és reményteljes jövőt adok nektek!” (Jer. 29:11). 
Hisszük, hogy ez az ígéret valóra válik ! Legyen az alábbi vers biztatásul! 
„Hirdesd az Igét! – Az Úr ezzel áldott !/Egészen töltsd be rendelt hivatásod,  
  a legszebbet mit kaphat földi ember,/ hálával töltsd be és szent félelemmel!” 
                                                         (Füle Lajos: Hirdesd az Igét! (2 Tim. 4,2) 

     ** A fenti köszöntést 2010. november 07-én, a vasárnapi istentisztelet után                          
      elmondta Kovács Ferencné, presbiter.** 



Istentiszteleti alkalmaink: 
karácsonyi és újévi ünnepkörben 2010-2011 
(helyszín: Zeke Kálmán Gyülekezeti Terem > Ady E. u. 17) 

 

       Dec. 24. (péntek)      16 ó  > Hittanosok karácsonyi bizonyságtétele 
       Dec. 25.(szombat)    10 ó  > Karácsony 1.nap: istentisztelet, úrvacsora 
       Dec. 26. (vasárnap)  10 ó > Karácsony 2.nap:istentisztelet, úrvacsora 
       Dec. 31.(péntek)       17 ó > Óévi hálaadó istentisztelet, úrvacsora 
       Jan.01.(szombat)      10 ó > Újévi istentisztelet – könyörgés áldásért! 
       Jan.02.(vasárnap)     10 ó > Újévi istentisztelet – az év 1. úrnapja 
       Jan.09. (vasárnap)    10 ó > Újév 2. úrnapja – beszámoló 2010.évről 
       Jan.16.(vasárnap)     10 ó > Újév 3. úrnapja – egyetemes imahét 
       Jan. 23.(vasárnap)    10 ó > Újév 4. úrnapja – az újév 1. úrvacsorája 
       Jan.30.(vasárnap)     10 ó > Újév 5.úrnapja – du. 4 ó  > csendes nap 
 

 

Állandó istentiszteleti alkalmaink: 
           Vasárnap 10 órától – istentisztelet;  vasárnapi iskola 
           Hittanórák iskolákban: kedd, csüt., péntek (külön program szerint) 
           Bibliaóra – csütörtök 17 ó (nov.01-márc.31); 18 ó (ápr.01-okt.31) 
           Konfirmációi előkészítő; Ifjúságnevelés  - péntek 16 – 18 ó. 
 

   A 2010. évben az augusztusi viharkár következtében gyülekezetünk Lelkészi 
Hivatalának teljes tetőzetét felújítottuk, amelynek bekerülési költsége 
meghaladta a kétmillió Forintot. Ezúton mondunk köszönetet Egyházkerületünk 
segítségéért, valamint gyülekezetünk tagjainak, akik a közös teherhordozásból 
részt vállaltak. Azon testvéreink hozzájárulását is megköszönjük, akik 
gyülekezeti lapunkból való értesülésük után teljesítik a hálaáldozat szolgálatát az 
év hátralevő részében vagy az újév során! Aki bőven vet, bőven is arat.(2Kor 9:6b) 
 Bankszámlaszámunk:  Cserhát vidéke Körzeti 
Takarékszövetkezet; 63600708-11214513. 

 

Gyülekezetünk alapítványa:  
            ZEKE KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY – Adószám: 18630420-1-12 
            Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 

 

Címünk: Református Lelkészi Hivatal – 2660 Balassagyarmat, Ady E. u. 19. 
Tel/fax: (00-36)-35-301-286; E-mail: vdmolnar@gmail.com 
 

Gyülekezeti lapunkat önkéntes és perselyes adományokból tartjuk fenn. A 2010. 
évben érkezett támogatásokért és írásokért köszönetet mondunk Testvéreinknek!    


