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„… a nyelv ... telve halálos méreggel.” (Jk 3,6-8)

"Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő” (Jézus). (Jn 7,46)

A nyelv a beszéd szerve. A hangzó nyelvnek alapvető szerepe van az embertársainkkal való viszonyunkban. A Biblia erőteljes szavakkal írja le ezt a tulajdonságát. „Élet és halál

van a nyelv hatalmában” (Péld 18,21). Ez a parányi testrész olyan, mint egy kicsiny tűz, amely azonban egy egész erdő lángra lobbantására is képes (Jak 3,5). A Biblia bőven

sorolja a nyelvi károkozás különböző formáit: a pletykálkodást (3 Móz 19,16), a rágalmazást (Péld 10,18), az indulat szította szavakat (Ef 4,31), a hazugságot (Zak 8,17), a durva és

kétértelmű tréfákat (Ef 5,4), a sértő beszédet (Péld 12,18). Az ilyen megnyilatkozások kárára lehetnek annak is, aki mondja és annak az egyénnek vagy közösségnek is, amelyhez

intézték. Fékezzük meg tehát nyelvünket, hogy szavaink kedvesek legyenek Istennek. „A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem

fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.” (1Kor

13,4-6)

A nyelv nem csak pusztító lehet, mint a tűzvész, hanem összetartó hatású is, mint a tűzhely melege. Hogyan lehetnek szavaink jótékonyak? Fogjuk vissza bőbeszédűségünket: „A

sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés…” (Péld 10,19). Ha szépen szólunk, a legzárkózottabb, a legsértettebb, lélek is megszelídül: „A higgadt válasz elhárítja az indulatot...”

(Péld 15,1) Ilyen hatást válthattak ki a kegyelem igéi, amelyeket Jézustól hallottak Názáretben. (Lk 4,22). Máskor a figyelmeztető megjegyzés járhat haszonnal: „Aki figyelmezteti az

embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki csak hízeleg” (Péld 28,23). A jó helyen és jó időben mondott szavak bátorítanak, önbizalmat adnak, gyógyítanak: „… milyen jó az

idején mondott szó!” (Péld 15,23)

„Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.” (Kol 4,6) Kérjük Istent, hogy mindenkor a megfelelő szavat adja

szájunkba.

Nemes Gábor

Köszönet

A nyáron ismét nyitva volt templomunk július 1-től augusztus 20-ig. Nem csak nyitott ajtóval, hanem nyitott szívvel is várták naponta az érdeklődőket gyülekezetünk azon

tagjai, akik önként vállalták a templomügyelet szeretetteljes szolgálatát. A nyári időszakban négyszázötvenhatan látogattak el hozzánk: Miskolcról, Pécsváradról, Kaposvárról,

Budapestről, Pécsről, Sopronból, Győrből, Szegedről, de jöttek olasz, német, angol, francia, spanyol és szlovák turisták is. Közülük hatvankilencen írták be vendégkönyvünkbe,

hogy milyen élményekkel gazdagította lelküket templomunk és gyülekezetünk.

Íme, néhány ezekből a bejegyzésekből: „Ez az a református templom, ahol melegség költözik az ember szívébe!” „Külön öröm, hogy a templom működik, nemcsak áll.”

„Örülök, hogy belátogattam. Hároméves voltam, amikor felszentelték a templomot.” „Örülök, hogy belülről is megtekinthettük ezt az egyszerűségében is nemes méltóságot sugárzó

templomot. Kívánjuk, hogy a gyülekezetnek sikerüljön ezt a nemes, lelki vigaszt nyújtó szolgálatot mindannyiunk hasznára a jövőben is teljesíteni.”
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A presbitérium ezúton is köszönetét fejezi ki minden kedves testvérünknek, akik segítettek abban, hogy a templomunk a nyári hónapokban látogatható legyen.

Sashegyiné Rózsa

Mécs László

ADVENTKOR

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk

Illendő ruhában, méltóképpen várjunk

Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget

S ama jobb hazában megláthassunk Téged.

Kérdezz – Felelek

Szeretettel hívogatunk mindenkit bibliamagyarázati alkalmunkra (Értetlenkedő Érdeklődők Klubjába) péntekenként 17-től 18 óráig templomunk gyülekezeti kistermébe! Ha

bármilyen kérdésed van, amit eddig nem tudtál vagy nem mertél megkérdezni a Bibliával kapcsolatban, itt bátran megteheted! A kérdéseket, témaötleteket a lelkészi hivatalba

várjuk, akár e-mailes formában is (egyházközségünk e-mail címe: szeged-honvedter@reformatus.hu) vagy a templomunk bejáratánál lévő „észrevételek, javaslatok” feliratú

dobozába!

Várunk közénk! Gyere és kérdezz! Feleletet kapsz

Segítsünk Nyilas Misinek!

Ebben az évben is csatlakozott gyülekezetünk a Magyarországi Református Egyház „Nyilas Misi” cipősdoboz-akciójához: a Bethesda Gyermekkórházba készítünk karácsonyi

csomagokat. 

Ezekhez ajándékokat (játékok, könyv, színes ceruza, csokoládé, stb.) és csomagolóanyagokat (cipősdobozok, szép csomagolópapír, szalagok) gyűjtünk. Ha tudsz segíteni, hozd el

adományodat, köszönettel vesszük!
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A csomagokat a második játszóház alkalmával, december 10-én készítjük el.

Füle Lajos

SEGÍTS, MERT ELVESZEK, URAM!

Lábam sötétbe’ jár,

előlem elsuhan

a napsugár.

Szívemben száz tövis sajog,

kitépni nem lehet.

Boldogtalan vagyok

Tenélküled.

Ne hagyj magamra, Istenem!

Magamban elveszek.

Csak egy szót szólj nekem,

s újjá leszek!

December

1. December 4. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után

2. December 4. 16:00 – Kárpát-medencei imanap, Kálvin tér

3. December 4. 19:00 – A SZTE Zeneművészeti Karának hangversenye templomunkban

4. December 8. 19:00 – Az Egyetemi Gyülekezet zenés adventi istentisztelete

5. December 10. 14:00-16:00 – Karácsonyi játszóház

6. December 11. – Presbiterválasztó közgyűlés a délelőtti istentiszteleten

7. December 11. 15:00 – Istentisztelet Mórahalmon

8. December 12. 19:00 – Zenés áhítat: a zeneművészeti szakiskolások hangversenye

9. December 18. – Karácsonyi ebéd a délelőtti istentisztelet után

10. December 19. 16:30 – Presbiteri gyűlés

11. December 24. 14:30 – Karácsonyi istentisztelet gyerekeknek

(A karácsonyi és az év végi istentiszteletek rendje a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR-ben)



Imádkozzunk

● azért, hogy szeretetben és megbocsátásban tudjuk várni az Urat;

● azért, hogy velünk együtt minél többen meglássák a gyermek Jézusban a világ Megváltóját,

● azokért, akikkel senki sem ünnepel: a szeretetotthonokban hagyott öregekért, az intézetben felejtett fogyatékosokért;

● azért a testvérünkért, aki csodával határos gyógyulásnak indult balesete után;

● betegeinkért, a gyászolók vigasztalásáért;

● annak a presbitertársunknak a lányáért, aki ebben a hónapban fog új életet kezdeni külföldön.

Adjunk hálát, mert örökkévaló Istenünk nem hagyott magunkra bűnösségünk reménytelenségében.


