
Rohanó világunk, zajos, lármás életünk nagyon nélkülözi az igazi  
csendet. Messzire űztük magunktól a csendet. Kora reggeltől késő estig szól 
a rádió, televízió. Diszkók füstös levegőjében szól a fülsüketítő, őrjítő „zene”.  
Nem kell a csend, nem kell az, ami igazán jó az embernek.

Még az ünnepeink sem mentesek a zajtól. Pedig milyen jó csendben  
ünnepelni. Milyen jó lelkünk csendjében Istenre figyelni. Milyen jó, ha csak rövid időre is kikapcsolunk  
mindent, és csendben várunk Valakire.

A karácsony este csendjében Isten akar beszélni veled, Jézus Krisztus akar belépni életedbe. 
A karácsony este csendjében emlékezzünk a világtörténelem legnagyobb eseményére: Jézus megszületett. 

Karácsony éjszakáján összeölelkezett az ég a földdel. A magasságban és szentségben lakozó Isten „kilépett  
önmagából”, leszállott Fiában a földre, és sorsközösséget vállalt velünk, szegény bűnös emberekkel.

Karácsony éjszakáján Isten mindenki előtt kitárta szívét, és megmutatta, hogy szíve tele van mentő szeretettel, 
irgalommal minden ember iránt. Karácsony csendjében az Isten szeretete keresi az utat a mi rideg, hideg 
szívünkhöz, hogy megmelegítse és betöltse a mennyei világ örömével. Újra ragyogjon fel ország-világ, minden 
ember előtt a leghatalmasabb karácsonyi örömüzenet: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 16).

Az ünnep csendjében, a lelkünk csendjében ragyogjon fel nekünk újra: a nagy Szabadító, a világ Világossága, 
a bűnösök Barátja és egyetlen reménysége: Jézus Krisztus. Meg vagyunk kötözve, de a Fiú igazi szabadító. Nincs 
olyan félelem, nincs olyan bűn, amiből Ő ne tudna megszabadítani. Csendben ünnepelve engedd, hogy nagy 
szabadítása végbemenjen benned is.

Az ünnep csendjében, a betlehemi jászolbölcső Krisztusában ragyogjon fel nekünk a világ Világossága, hogy 
lássuk e fényözönben: kik vagyunk, hol vagyunk, és merre tart földi életünk. Engedd, hogy beragyogjon ez a 
tündöklő fényű név – a Jézus neve – a te lelkedbe, és mutassa az utat az Isten országa és a boldog földi élet felé.

Karácsony este meghitt csendjében milyen jó  
Jézussal együtt lenni, Vele ünnepelni. A karácsonyfák  
ragyogásában, az ajándékokban, az ünnepi megem-
lékezések sokaságában Ő van ott. Csendben, mert az Ő 
szava csak a csendben hallható meg. Azt mondja neked: 
Szeretlek! Téged is megváltottalak! Enyém vagy, örökre 
az enyém! És mi a te szíved válasza mindezekre? Mondd a 
lelked túláradó boldogságával az éneket: „Halálban, éjben 
vártam én: fölkelt a Nap rám Véled” (329,3).

Csak borulj le jászolbölcsője előtt, és fogadd  
hittel a szívedbe Őt. Egymás felé pedig mondjuk:  

A TARTALOMBÓL:
Jézus születése ................2-3. oldal 

AMI VOlt ..............................4-5. oldal

BIzONYsÁGtétel  .................. 6. oldal

üNNepI AlkAlMAINk   ......... 7. oldal

ÁllANDÓ AlkAlMAINk ....... 8. oldal

Csendesedjetek el… 
(Zsolt 46,11)

Áldott adventi készülődést és szeretetteljes, békés karácsonyt kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Kántor Tibor
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„Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz 
méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak… A Szentlélek száll 
reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is  
Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Ekkor így szólt Mária: Íme, az Úr  
szolgálóleánya: történjék velem a Te beszéded szerint” (Lk 1, 26-37)

Gábriel, Isten angyala szólította meg Máriát csendes názáreti  
otthonában, és közölte vele Isten különleges kegyelmi döntését:  
„fogansz méhedben, és fiút szülsz”. Aztán megmagyarázta a joggal 
álmélkodó Máriának, hogy „a Szentlélek száll reád, és a Magassá-
gos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik 
majd”. A Messiás érkezésére vonatkozó sokszor ismételt ígéret a  
megvalósulás szakaszába lépett: „az idők teljessége” elérkezett! A  
világtörténelem legnagyobb eseménye megtörtént!   Ahogy Pál mondja:  
„egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál” (Róm 5,12).  
Jönnie kellett egy másik embernek, a „második Ádámnak”, hogy 
ennek „az egynek igazsága minden ember számára az élet megigazu-
lásává” – vagyis a halálból élet legyen (Róm 5,18). 

Méltó ez az esemény arra, hogy az egész világ ünnepelje! Legyen 
hála, magasztalás Istennek, Aki adta a Fiát, noha tudta, mi vár 
rá a Földön. Dicsőítsük Jézus Krisztust, aki „adta önmagát, hogy 
kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból” (Gal 1,4). Csodáljuk 
a mindenható Isten szeretetét és bölcsességét, ahogyan – örök idők 
előtt – megtervezte, és a maga idejében talált engedelmes eszközt 
(Máriát), aki kimondta: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a 
Te beszéded szerint”. 

A négy evangélium  
története egy-egy József 
szolgálatával kezdődik 
és fejeződik be. Az  
elején a názáreti József 
galileai, szegény ember, 
ács (Mt 1). A végén 
arimátiai József júdeai, 
gazdag ember, a Nagy- 
tanács tagja (Jn 19). 
Mindkettő jó helyen 
volt jó időben, jó  
állapotban, hogy Isten  
felhasználhassa őket.
József, az ács Mária  
jegyese volt. Máté  
evangéliumának első 
két fejezetében öt  

álmot jegyez fel, és ezek közül négy Józsefé. Úgy jelenik meg, mint  
nyugodt, elmélkedő, türelmes férfi, aki „igaz ember volt”. Amikor 
kiderül, hogy Mária áldott állapotban van, ez az igaz ember úgy  
gondolta, hogy véget vet jegyességüknek, de csak titokban, hogy 
Máriát megóvja a megszégyenüléstől és a törvény szerinti büntetéstől.

Az Úr azonban álomban szólt hozzá: „ne félj magadhoz 
venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől 
van”. Ennek elfogadása József részéről bátorságot igényelt. Ugyanúgy, 
mint Mária, sok félreértésnek lehetett kitéve. József azonban nyugodt 
méltósággal vállalja el szerepét.  Nem a szavak embere, hanem a 
tetteké! Egyetlen szava sincs feljegyezve a Szenírásban, engedelm-
essége annál inkább. A népszámláláskor elviszi Máriát Betlehembe, 
majd menekíti családját Egyiptomba… 

Az utolsó bibliai történet, amelyben József szerepel, az, amikor a 
12 éves Jézussal fölmennek Jeruzsálembe a húsvét ünnepekre. Utána 
nem olvasunk Józsefről. Betöltötte azt a küldetését, amire őt Isten 
rendelte. Gondos, vigyázó, óvó nevelőapja volt Isten szent Fiának. 

Öt olyan jelenetet is találunk az evangéliumokban, amikor Mária jelen van, mégsem beszél. Ez a hallgatni arany 
ékesszólása. Mária tudja, mikor kell beszélni, és mikor kell csendben maradni.

Történelmi nap volt és emlékezetes pillanat, amikor a betlehemi pásztorok eljöttek, hogy lássák a megszületett  
Megváltót. Az angyalok mondták nekik, hogy Ő az „Üdvözítő, aki az Úr Krisztus” (Lk 2, 11). Ők pedig jöttek sietve, 
hogy lássák ezt a csodát. Mert ez valóban csoda! Az Isten Fia Mária Fiává lett, a Teremtő gyermekké lett – Isten megjelent 
emberi testben. Mária itt van, többet tudva, mint bárki közülük, de nem szól, csak elmélkedik szívében. Vannak dolgok, 
amelyek túl nagyok ahhoz, hogy szóval ki lehetne fejezni, és ez olyan.

Így volt ez mintegy hat héttel később is, amikor a kisgyermeket felvitték a jeruzsálemi templomba. Simeon magasztalja 
Istent és megáldja őket. Karjaiba veszi a gyermeket, beszél üdvösségről és dicsőségről, de fájdalomról is, ami jönni  
fog. Mária meghallgatja, de ismét nincs feljegyzés beszédéről.

Nem sokkal később bölcsek jöttek napkeletről. A csillag vezette őket a 
házhoz. Kinyitották kincses ládáikat, átadták ajándékaikat, és imádták a világ  
Megváltóját. Mária itt van, de ismét nincsenek feljegyezve szavak a szelíd  
édesanya részéről. 
Múlnak az évek. Simeon próféciája beteljesedett, és a tőr átjárja Mária szívét. 
Bátor, mint mindig, közel állva a kereszthez látja Fiát rettenetes kínok közt  
szenvedni. Fején töviskorona, körülötte csúfolódó tömeg. Jézusnak még a kereszten 
is gondja van édesanyjára: Jánosra bízza. Ismét egy alkalom a hallgatásra.  
A bűntelen Emberfiát keresztre szegezték. A bűnösök barátját megfeszítették. 
Ki értheti ezt? Ki találhat szavakat, amelyek megfelelőek ilyen körülmények 
között? Mária nem beszél. „Állt az anya keservében sírva a kereszt tövében,  
amelyen függött Fia. Van-e oly szem, mely nem sírna Krisztus anyjával s e kínra  
hidegen pillantana?” (Jacopo da Todi: Stabat 
Mater)
És végül ott találjuk Máriát, Jézus édesanyját 
azon az ima-összejövetelen Jézus mennybeme-
netele után, melyen „egy szívvel és egy lélekkel 

kitartóan vettek részt az imádkozásban” az apostolok és az asszonyok (ApCsel 1, 14). 
Jeruzsálemben maradtak, ahol Jézus ígérete szerint néhány nap múlva megkapták a Sze-
ntlelket. Az első pünkösd csodáját is átélhette Mária. Milyen szép befejezése ez az 
ő történetének. Halljuk őt beszélni más alkalommal. Ismerjük szép énekét, melyben az 
Urat magasztalja (Magnificat Lk 1). De megtanulhatjuk tőle a hallgatás ékesszólását is. 

Mikor a napkeleti bölcsek eltávoztak, 
az Úr angyala megjelent Józsefnek 
álmában. Azt mondta: „Kelj fel, vedd a 
gyermeket és anyját, menekülj Egyip-
tomba, és maradj ott, amíg nem szólok 
neked, mert Heródes halálra fogja 
kerestetni a gyermeket!”  (Mt 2, 13). 
József engedelmeskedett. Még 
azon az éjszakán elment Jézussal és 
Máriával Egyiptomba. Ott maradtak 
Heródes haláláig.
Luther így énekelt: „E világ ura / 
Gyúljon bosszúra: / Nincs ereje már, 
/ Reá ítélet vár: / Az Ige porba dönti.” 
Heródes minden lehetőt megtett, 
hogy Krisztusnak, a zsidók  
királyának országát megdöntse. 
Krisztus ellenségei el akarták 
és akarják tenni Őt az útból. Az  
emberek gyakran meg akarták Jézust 
ölni, míg végül az a Golgotán meg is  
történt. A feltámadott Úrról még 
most is sok országban hallgatni 
kell. Követőit évszázadokon át  gyalázták, 

 

megalázóan megkülönböztették,  
fogságra vetették, meg is ölték. 
Krisztus legnagyobb ellenségének, 
a Sátánnak vezetésével mindent 
megtesznek, hogy Őt elveszítsék 
(lásd Jel 12,1–6). Itt nemcsak az 
erőszakra kell gondolnunk, hanem 
más fegyverekre is, mint a gúny, 
agyonhallgatás, rossz fénybe állítás, 
meghamisítás (hamis krisztusok 
most is vannak!). De ahogy Heródes 
nem tudott rá Betlehemben lesújtani, 
ugyanúgy nem fog sikerülni ellen-
ségeinek sem most, sem a jövőben 
Tőle megszabadulni.
Aki az Úr Jézust szereti, és így Isten 
gyermeke lesz, ne gondolja, hogy  

ezzel könnyű élet vár rá. Józsefnek és 
Máriának már röviddel Jézus születése után 
menekülnie kellett, és idegenként éltek egy 
pogány országban. Nekünk is hasonló nehéz-
ségeket kell vállalnunk néha. 

karácsony: aZ Úr JÉZUs krIsZTUs sZÜLETÉsE 
Fra Angelico: 

Az angyali 
üdvözlet   

(festmény 
1450-ből)

Matthias Stomer festménye a 17. századból

Murillo: 
Menekülés Egyiptomba

(festmény a 17. századból)A pásztorok meglátták az Úr dicsőségét, ezért aztán elmentek, hogy meglássák a dicsőség Urát! Ügyeltek 
a rájuk bízott nyájra az éjszakai órákban, de azonnal engedelmeskedtek a mennyei szónak. Krisztust  
látva beszéltek másoknak Őróla, „dicsőítették és dicsérték Istent”. Mi is kövessük ezeknek a betlehemi  
pásztoroknak a szolgálatát! Sz-S.G.
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AMI VOLT… 

Évek óta kedvelt alkalmak gyermekek és szülők körében egyaránt az adventi 
kézműves foglalkozások, ahol képeslapokat, különféle karácsonyi ajándékokat 
lehet készíteni. Képünk december 1-én készült a Kisteremben. 

Idén is megrendeztük hagyományos Adventi szeretetvendégségünket advent  
1. vasárnapján. A nagyterem most is zsúfolásig megtelt gyermekekkel és szüleikkel. 

 Gyertyagyújtással és közös imádsággal kezdődött a délutáni program, aztán 
éneklés, bibliai történet és zenehallgatás után következett a meleg tea és a finom 
sütemény. Persze a legnagyobb sikere most is a tombolának volt, Több, mint 300 
ajándékot vihettek haza gyermekeink. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
bármivel is (tombolaajándékok, sütemény, terítés stb.) hozzájárult ehhez a szép 
délutánhoz! Sz-S.G.

Év végéhez közeledve szeretnék néhány gondolatot 
megosztani a gyülekezettel arról a munkálatról, 
ami ebben az esztendőben a legnagyobb feladat 
elé állított, és ami mind a mai napig tart. Ez a templomtető felújítása.
    Már régóta foglalkoztatott bennünket az, hogy a templomunk 
héjazatát ki kell cserélni, mivel több helyen beázott a templom. 
Ezeket a beázásokat sokszor csak azután vettük észre, mikor a 
beázás már a templomban is láthatóvá vált. Ugyanis nem minden 
nap megy fel az ember a templom padlására körülnézni. 
   Azzal kezdődött, hogy árajánlatokat kértünk cégektől és ahol  
lehetett, pályázatokat nyújtottunk be, mivel nagyon jól tudtuk, hogy 
ez a költség meghaladja gyülekezet anyagi teherbíró képességét. 
Egy sikeres pályázat után, amin akkora összeget nyertünk, mint 
amibe a templom tető felújítása került (40 M) közbeszerzőt  
kerestünk, mivel ez az összeg már közbeszerzési eljárás hatálya alá esik. 
Öt cég adta be az árajánlatát, amikből a „Tihati és Bende” árajánlata 
mellett döntött a presbitérium. Ez volt anyagilag is a legkedvezőbb. 
Minden határidőt pontosan betartva, az előírt jogszabályoknak 
eleget téve, szeptember végére jutottunkel 
oda, hogy szerződést köthettünk a kivitelezővel.  
  Legelőször a régi palatetőt lebontották, a tetőtérben a gerendákat 
megerősítették, és amit arra ítélt a faszakértő, azokat kicserélték. Az 
egész tetőt lefóliázták, hogy megvédjék a templomot a beázástól.
Ma már ott tartanak a munkálatok, hogy a tető 
déli oldalán elkezdődött az új héjazat felrakása. 
Isten kegyelméből, és ha az időjárás megengedi év végéig, 
de legkésőbb a jövő év első heteiben befejeződnek a munkálatok, 
illetve a villámvédelem is. SOLI DEO GLORIA! 
     Mindenekelőtt hálaadással köszönöm meg a mindenható Istennek, 
hogy velünk volt ebben az évben is és megengedte, hogy egy újabb 
előre lépést megtegyünk a templom-tető felújításával. De megragadom 
az alkalmat, hogy köszönetemet fejezzem ki a gyülekezet tagjai felé is. 
Köszönöm a Presbitérium egész éves munkáját és köszönet mind-
azoknak, akik hűséggel, kitartással, csendben végzik feladataikat. Sz-S. A.

A 2018. december 6-án megtartott presbiteri 
űlésén a gyülekezet presbitériuma 16 igen 
és két tartózkodás mellett, elfogadta 
a gyülekezet Adatvédelmi Szabályzatát 
(GDPR). Presbiteri űlésünkön meghívott  
vendégünk volt Dr. Téglási András alkotmány- 
jogász és Dr. Téglásiné Dr. Kovács 
Júlia jogász, GDPR-szakértő, akik részletesen 
elmondták, miről is van szó.
Mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy a világ, 
amiben élünk, teljesen átalakult. Az információ 
olyan mértékben árad, hogy az ember nyomon 
sem tudja követni, nemhogy felvegye azzal a 
küzdelmet. Mivel ma már – földi léptékben - az 
adatok, az információk képezik a legnagyobb 
értéket, beleértve a saját adatainkat is,  
ezért ennek a védelmére megalkotott az Európai 
Unió egy ún. Adatvédelmi Törvényt, amelyet 
minden Uniós polgárra kötelezővé tett.  
Az adatvédelem olyan alapvető emberi jog, 
mint pl. az élethez, a politikához stb. való jog. 
Ez régóta megvan, csak most kezdik igazán  
komolyan venni. Adják-veszik az adatokat, 
olykor visszaélnek velük, személyi igazolványok, 
útlevelek stb. a feketepiacon cserélnek gazdát. 
Olyan téma ez tehát, amit megkerülni lehetetlen.
Az EU-rendelet olyan követelményeket

 
Karácsony  

méltán a fény ünnepe, 
hiszen ezen a napon jött közénk a 

Világ Világossága. Karácsony a szeretet 
ünnepe, hiszen „úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta érte”. A gyermekek 
ünnepe is a karácsony, hiszen a mindenható 
Isten gyermekként jelent meg. Fontos, hogy 
karácsony sokszínűsége ne temesse el a lé-
nyeget! Legyen középpontban Jézus Krisz-

tus, Aki vállalt bennünket, köztünk élt, 
és Benne, Általa lehet igazán boldog 

karácsonyunk és örök életünk.  
Legyen veled 

a karácsonyi csillag 
fénye, az otthon melege, a 

jóbarátok vidámsága, a  
gyermeki szív reménysége és 
ezer angyal öröme. Legyen 

veled az Úr szeretete és 
békéje!

Mate-
matikában 

gazdag Karácsonyt 
kívánok neked: örömet 

hozzáadva, fájdalmat kivonva, 
boldogsággal felszorozva,  
szeretetet elosztva azok 
között, akik a legfonto-

sabbak számodra.

 
Karácsony igazi 

ajándéka Jézus Krisztus. 
Éljünk karácsony ünnepének 
sok „kis örömével”, a legfon-

tosabb azonban az, hogy a „nagy 
örömben” (az angyal „nagy örömöt” 

hirdetett! Lk 2, 10), az Üdvözítő 
szeretetében legyen részünk, és 

ezt adjuk tovább másoknak. 

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)
támaszt, mely egész Európában egységesíti 
az adatok használatát. Felmerül a kérdés: 
mi ezzel a mi gyülekezetünknek a teendője? 
1. Adatvédelmi nyilvántartást kell végezni, 
azaz fel kell tárni, milyen adatokat kezelünk, 
és milyen célból. 2. Adatminimalizálás: csak 
a gyülekezeti élet feladatainak ellátásához 
szükséges adatokat tartunk nyilván. 3. Adat-
védelmi kapcsolattartót kell választani a 
Presbitérium soraiból, aki szakértőként, adat-
védelmi felelősként azért felel, hogy minden 
jogszerűen történjék. 4. Adatvédelmi tájékoz-
tatást kell tartani, mely történhet írásban és/
vagy szóban. A tájékoztatni kell a gyülekezeti 
alkalmakon résztvevőket, hogy azzal, hogy a 
rendezvény területére lép valaki, hozzájárul 
ahhoz, hogy ott fotók készülhetnek. Ez  
gyermekekre is vonatkozik. Adatvédelmi  
nyilatkozatban bárkinek joga van kijelenteni, 
ha nem kíván hozzájárulni ehhez. Az adat-
védelmi nyilatkozatok a templom bejárata 
mellett elhelyezésre kerültek. A gyülekezeti  
alkalmakon készült fényképeket nyilvános  
weboldalra nem tesszük ki, csupán az  
archiválás céljából pl. a gyülekezeti újságban 
jelentetünk meg. 
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ÜNNEPI ALKALMAINK 

•	 december 8-án (szombaton) 16 órától adventi kézműves foglalkozás a Kisteremben

•	 december 9-én (advent 2. vasárnapján) konfirmandus ifjaink adventi előadását láthatjuk a 
délelőtti istentiszteleten

•	 december 9-én 10 órától vendégünk lesz Szűrös Mátyás, aki 1989-90-ben Magyarország  
köztársasági elnöke és az Országgyűlés elnöke volt, és aki 1989. október 23-án kikiáltotta 
Magyarország új államformáját: a Magyar Köztársaságot. 

•	 december 16-án (advent 3. vasárnapján) 10 órától óvodás és kisiskolás gyermekeink műsorát 
hallgathatjuk meg

•	 december 23-án (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten a 4-8.  
osztályos hittanosaink versekkel, énekekkel köszöntik az értünk született Megváltót

•	 december 22-én (szombaton) 17 órától a Pataky Női Kar hangversenye a templomban

•	 december 23-án (vasárnap) 17 órától Steve Taylor pánsípművész koncertje a templomban

•	 december 24-én (hétfőn) 17 órától szentesti orgona-vesperás. Orgonál: Varnus Xaver

•	 december 25-én (karácsony 1. napján) fél 9, 10 és 17 órától ünnepi istentiszteletek.  
Úri szent vacsora: fél 9 és 10 órakor

•	 december 26-án (karácsony 1. napján) fél 9, 10 és 17 órától ünnepi istentiszteletek.  
Úri szent vacsora: 10 órakor

•	 december 31-én 17 órától óévi hálaadó istentisztelet a templomban

•	 január 1-én újévi könyörgés a 10 órakor kezdődő istentiszteleten a templomban

 Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy gyülekezetünkben a Presbitérium határozata szerint 
az egyházfenntartói járulék (ajánlott) összege 2018. évben 8000.-Ft/ fő. Hangsúlyozzuk,  
hogy ez ajánlott összeg, vagyis akinek megterhelő, fizethet kevesebbet, vagy  akár   
több  részletben is, aki pedig megteheti és szívét Isten arra indítja, adhat többet is.  
Talán nem mindenki tudja, hogy gyülekezetünk önfenntartó, ami azt jelenti,  
hogy nem kapunk állami támogatást, minden kiadásunkat a gyülekezeti tagok 
(persely) adományaiból és az egyházfenntartói járulékokból kell kiegyenlíteni. Az a felnőtt református 
egyháztag, aki az egyházfenntartói járulékot akár személyesen a Lelkészi Hivatalban,  
akár postai úton (sárga csekken) befizeti, annak neve bekerül a Választói Névjegyzékbe,  
azaz szavazati joga van az esetleges Egyházközségi Közgyűlésen. Ezenkívül az illető kifejezi azt a  
szándékát, hogy gyülekezetünkhöz tartozik, és részt vállal annak anyagi teherhordozásából. 

TÁJÉKOZTATÓ

B I Z O N Y S Á G T É T E L

„Ha például négykor érkezel majd, én már háromkor 
elkezdek örülni. Minél előbbre halad az idő, annál 
boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal 
és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs 
a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sose  
fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet”  
(Saint-Exupéry: A kis herceg). 
Az életem első 14 évében Jézuska várás volt. 
Nagyon fiatal koromban talált rám az Úr Jézus megváltó 
kegyelme.
Azóta Vele járok, szívem csak Érte ég.
Az Ige testté lett, megszületett, élt, meghalt és feltámadt 
értem. 
Az én Bibliám arra tanít, hogy „úgy szerette Isten a  
világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3, 
16). Valóság lett az életemben az üdvözítő kegyelem.   
Ezek tények.    
      DE
megajándékozott egy csodával – évről-évre adta az  
Advent -  a várakozás érzését. Érezhetem, tudhatom, 
hogy betelt. 
Mert az Úr Isten – ismerve Fia emberi tapasztalásait – 
érzésekkel ajándékozta meg az embert. Fájdalom, öröm, 
színessé téve a szürke (bár nagyon fontos) tudatot.
Ünnepeket adott – karácsony, húsvét, pünkösd.
Örömöket adott, felemelő érzéseket,  
kimondhatatlanokat.
Ez az Advent is.
Amikor vártam a gyermekünket, 9 hónapig vártam a 
csodára. Fiú lesz vagy lány, egészséges, ép? És amikor 
beteljesedett, magamhoz ölelhettem. Ezt az érzést 
érzem most, amikor az Urat várom: magához ölel és én  
odabújhatok Hozzá. Szeret és én szerethetem.  
Megszületett és számomra az életem egyetlen értelme. 
A várakozás ma már számomra vágyódás. Vágyom a 
megígért Hazába – az igaziba -, ahol Ő vár, ahol várnak 
a rég elvesztett angyalok, a drágák, akik előre mentek, 
akik számára már beteljesedett a prófécia. 
Áldom mindenért, ami megtörtént már, és ami még 
lesz.
Isten áldjon bennünket drága várakozással.

2018 Adventjén

Uram, vigyázz reám, hogy öregkoromban is 
szerethető legyek. Fékezd meg túlbuzgóságomat, 
amellyel azt képzelem, hogy nekem minden témához 
mindig mondanom kell valamit. Szabadíts meg  
attól a jó szándékú segíteni akarástól, amellyel  
mindig én akarom elrendezni mások rendezetlen  
ügyeit. Ne vegyem zokon, ha az emberek  
beavatkozásnak nevezik az én segíteni akarásomat. 
Taníts meg arra, hogy okos legyek, de nem okoskodó. 
Legyek mindig kész a szolgálatra, de a mellőzést is 
el tudjam fogadni. Sok bölcsességet halmoztam föl 
életemben és nagyon sajnálom, hogy ezt talán nem 
tudom másoknak továbbadni. Beletörődöm ebbe, 
Uram, de ugye, megérted azt a kérésemet, hogy  
legalább néhány barátom maradjon mellettem  
ezekben az utolsó években.
Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni a betegségeimről 
és a nehézségeimről. Ezek évről évre növekednek és 
velük együtt nő bennem a hajlandóság arra, hogy 
mindig ezekről beszéljek. Nem merem azt a nagy  
kegyelmi ajándékot kérni Tőled, hogy őszinte együtt- 
érzéssel tudjam hallgatni másoknak a betegségről 
szóló folyamatos panaszkodását, de legalább arra adj 
erőt, hogy türelmesen végighallgassam őket.
Azt sem merem kérni, hogy halványodó 
emlékezőképességemet erősítsd meg olyanná,  
amilyen régebben volt. Inkább azt kérem, hogy adj 
nekem több szerénységet és kevesebb magabiz-
tosságot, amikor előfordul, hogy ugyanarra az esetre 
mások másként emlékeznek, mint én. Ajándékozz 
meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja 
velem, hogy én is tévedhetek.
Taníts meg arra, hogy előítéletektől és irigységtől 
mentesen fel tudjam fedezni az utánam következő 
nemzedékek igazát, és ajándékozd nekem azt a derűs 
szabadságot, hogy sok jót tudjak mondani fiatalokról. 
Tölts be úgy a Te szereteteddel, hogy vénségemben is 
szívesen szóba álljanak velem az emberek. Tudom, 
hogy nem vagyok szent, de azt is tudom, hogy az 
öregember örökös zsörtölődése az ördög munkájának 
csúcsteljesítménye. 
Engedd, hogy Simeonnal együtt mondhassam: Látták 
szemeim a Tőled küldött Üdvözítőt. És, amikor bölcs 
szereteted úgy látja, hogy elérkezett az én időm, akkor 
át is ölelhesselek Téged. Ámen.
                                            (Ismeretlen szerző imádsága)

Az állandó alkalmainkon kívűl a következő ünnepi programokra hívogatjuk a kedves Testvéreket:

VÁRAKOZÁS IMÁDKOZZUNK!

A-né Anna (86 esztendős)
S z e r e t e t t e l  

„Élt egy ember 
Jeruzsálemben, 
akinek Simeon  
volt a neve.  
Igaz és kegyes  
ember volt,  
várta Izráel  
vigasztalását.” 
Amikor karjába 
vette a gyermek  
Jézust, ezt mondta: „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint 
békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet.Volt ott egy prófétanő is, 
Anna… nagyon előrehaladott korú volt… Nem távozott el a templomból, mert 
böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal… Abban az órában ő is 
odaállt, és hálát adott Istennek” (Lk 2, 25-30. 36-38) .

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében” (Zsolt 149, 1)
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E lap előfizetési díja vagy példányonkénti ára: tetszés szerinti adomány.

„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a 
te dicsőséged hajlékának helyét” (Zsoltárok 26, 8)

Á L L A N D Ó  A L K A L M A I N K

A lelkészi hivatal címe: 1105 Budapest, Ihász u. 15.
Telefon:  261-2205

Fogadási idő: hétköznapokon  9 – 13 óra között
weblapunk: www.refkobanya.hu

KŐBÁNYAI  REFORMÁTUS  ÉLET - 2018. december    
A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség tudósítója

Megjelenik negyedévente     
Felelős szerkesztő: Szilágyi-Sándor Gabriella lelkipásztor

Nyomdai munka: SZELKER Nyomda

t    vasárnap fél 9 és 10 istentisztelet

t	 vasárnap 17 órakor orgona-vesperás

t vasárnap 10 órakor gyermek-istentisztelet

t kedden 17 órakor bibliaóra a Kisteremben

t	 szerdán	15	órakor	istentisztelet	a	Szivárvány	Idősek	Otthona	 
emeleti kápolnájában

t csütörtökön 17 órakor imaóra a Kisteremben

t	 minden	hónap	első	csütörtökén	18	órakor	presbiterek	órája

t	 minden	hónap	utolsó	vasárnapján	10	órakor	úrvacsoraosztás

t pénteken 10 órától Baba-mama kör a Kisteremben

t	 konfirmációi	előkészítő	szombatonként	14	órától	a	Kisteremben

t	 ifjúsági	foglalkozás	szombatonként	15	órától	a	Názáretben

t	 énekkari	próba	vasárnap	a	délelőtti	istentisztelet	után	a	Nagyteremben

ALKALMAINKRA SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK 
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKET!
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