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„...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem 
ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” 

1Kor. 1,10 

ÖSSZHANG  

A Rákoscsabai Református Egyházközség lapja 

 

"Összeterelem őket, mint juhokat a karámba, mint nyájat az 
akolba, tömegestül lesznek ott emberek. Előttük megy, aki utat 
tör, áttörnek, átmennek a kapun és kivonulnak. Előttük megy 

át királyuk, élükön maga az ÚR." 
Mikeás 2,12-13 



BAJA MIHÁLY: ADVENTBEN 

Körültünk néma, vak sötétség, 

Gyűlölség átka a szívekben, 

Fogytán a kenyerünk a kasban, 

Szűkölködünk a lelkiekben. 

 

Oh balzsamosztó jobb kezével 

Ennyi fájó sebet ki köt be? 

Ki gyújt nekünk fényt e homályban 

Vagy benne járjunk mindörökre? 

Te vagy Uram, a mi Királyunk! 

Kelj fel a mi segítségünkre, 

Kezünket összetéve kérünk: 

Adj vidulást beteg szívünkbe. 

 

Küldj Valakit a te nevedben, 

Rá milliók ím, várva várnak, 

Kit prófétáltál az atyákban: 

Küldj Szabadítót a világnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mihály: Karácsony hívogatása 

 

Jöjj el szép karácsony 

Oszlasd el a gyászunk. 

Szomorúságunkban jobb napot is lássunk. 

 

Régóta lecsüngő 

Bánatos fejünket 

Emeld fel, töröld meg 

Könnyező szívünket. 

 

Hadd lássuk a jászolt 

Az Isten Fiával, 

S boruljunk elébe 

Szent álmélkodással… 

 

Üdvösségünk vára, 

Hitünk napvilága, 

Tündöklő fényekkel 

Ragyogj a világra. 

 

Az Ég üzenetét 

Szívünkbe fogadjuk 

S az egész világnak 

Íme tudtul adjuk: 

 

Dicsőség a mennynek, 

Békesség a földnek, 

Nyújtsanak ma jobbot 

Kik egymásra törnek. 

 

Harc, háború szűnjék, 

Vérpatak megálljon, 

Nemzetek szívébe 

Jóakarat szálljon: 

 

Szeretet szent lángja 

Egekig lobogjon… 

Az az áldott Kisded 

Oh, hadd mosolyogjon 

 

 

 

 

  

Amikor eltávozunk a 

földről, egyetlen dolog 

lesz fontos: szeretetünk 

nyomai, melyeket 

hátrahagytunk. 

Schweitzer Albert 



 

 

 

 

Ebben a fejezetben az ősi úrvacsora előtt énekelt himnusz utolsó előtti sorát emelem ki: 

„Hittek benne a világon.” 

Kíséreljük meg a majdnem lehetetlent: pár 

percre felejtsünk el mindent, amit Jézusról 

tudunk, hiszünk, tanultunk, belénk vésődött! 

Ilyenképpen gondoljuk meg, kiben is hittek 

a világban? Egy názáreti ácsban, aki kb. 30 

éves korában otthagyja tisztes családját, 

kenyérkeresetét és szertebarangolva, 

kószálgatva, erre bíztat még vagy 12 

hasonló korú fiatalembert. Ezektől és még 

néhány rajongó nőtől kísérve, bekóborolja 

szülőhazáját és beszédeket tart. 

Ahol csak megjelenik, egyre inkább 

rajonganak érte - vagy egyre gyakrabban 

köveket ragadnak, hogy agyonverjék, mert a 

saját meglátása szerint magyarázza a 

törvényt, meg a próféták írásait, és sajátos 

értelmezéseivel, úton-útfélen 

megbotránkoztatja a hivatalos 

törvénytudókat. Ráadásul, amikor azok 

megintik, keményen beszél velük. 

Ugyanakkor senkicske emberekkel 

érintkezik, Olyanokhoz tér be szállásra és ül 

be asztalukhoz, akik mögött minden 

öntudatos, vallásos zsidó ember kiköp az 

utcán.  Magát az Ember Fiának nevezi, a 

Messiás egyik titkos nevén. Emellett még 

bűnöket bocsát meg, megszegi a szombatot 

és azt állítja, hogy Ő megteheti, mert Ő a 

szombat Ura. 

A nép vezetőrétege végül is megállapítja, 

hogy ez a férfi afféle rendbontó, megszállott, 

őrült, s legokosabb, ha politikai vád alapján 

kivégeztetik a római helytartóval. Ez meg is 

történik. Poncius Pilátus helytartó keresztre 

feszítteti. Végre meghalt – lélegeznek fel 

ellenfelei. 

És egyszer csak terjedni kezd a hír, hogy a 

sírját üresen találták, aztán itt is látták, ott is 

látták – feltámadott! Él! De kik azok, akik 

ezt hirdetik? Egy halászmester, aki 

megtagadta. Vagy tízen, akik szétfutottak, 

amikor letartóztatták. Egy, aki a keresztje 

alá merészkedett – pedig neki aztán tényleg 

látnia kellett, hogy valóban meghalt! 

Néhány együgyű asszony, no és egy Saul 

nevű rabbi, aki valamikor a nagy tanító 

mester, Gamáliel lábainál ült. Később 

Pálnak nevezi magát, és úton-útfélen hirdeti 

-bár nem találkozott vele testben- hogy neki 

is megjelent, mégpedig nagy fényességben! 

Lélekben… s szólt is hozzá… 

Néhány évtized múltán már az egész óriási 

nagy Római Birodalomban, mindenütt 

suttogják a nevét.  Falakra vésik a jelét, a 

keresztfát. Kis házakban összejönnek, hogy 

vele vacsoráljanak, mert azt ígérte, hogy 

ilyenkor velük lesz. Ezek a csoportok 

eklézsiának, kihívottaknak kezdik nevezni 

magukat és egyre többen lesznek. Érthető ez 

emberi ésszel? Megmagyarázható? Alig ha. 

Azután ezrével írták követőit s azok 

énekelve sétálnak az oroszlánok torkába, a 

mártírok keresztjei a Via Appián, a nagy 

sugárút két oldalán. Tízezrek lépnek a 

helyükbe. Érthető, megmagyarázható ez? 

Aligha.  

Életében nem írt egy sort sem, de 

összegyűjtik mondásait és két évezred után 

közel 1200(!) nyelven olvassák a világon. A 

fejét nincs hova lehajtania – és az ő neve 

tiszteletére épülnek a világ legszebb épületei 

a templomok. Egyetlen hiteles kép sem 

maradt fenn Róla - de alig akad nagy 

művész, aki ne festette volna meg úgy, 

ahogy benne élt. Soha át nem lépi kis 

vármegye nagyságú országát- és nincs határ, 

amit azóta át ne lépett volna és ország ahol 

meg ne telepedett volna. Keleten élt - és a 

nyugati kultúra elképzelhetetlen és 

érthetetlen lenne nélküle. Érthető mindez? 

Nem, ésszel nem fogható fel. Ez az Ő 

sajátos titka. A Jézus misztérium. 



Az, hogy üldözőit kibírta, lélektanilag talán 

megmagyarázható. De, hogy kibírja azokat a 

„híveit” s „képviselőit”, akik szinte teljesen 

félreértették őt, szavait kiforgatták és akár az 

ellenkezőjét is bebizonyították annak, amit 

Ő tanított… Ebbe minden világnagyság, 

eszméivel együtt belebukott volna. Mégis: 

százezrek, milliók hisznek Benne, és 

egészen különös, már-már titokzatos, sőt 

misztikus: akik hisznek Benne, állítják, hogy 

ők boldogok. Csúfolják őket? Mosolyognak. 

Maradi bolondnak mondják őket? Igen, ők 

maradiak és ők boldogok. Az orvosok 

lemondanak róluk, s ők meggyógyulnak és 

boldogok. Sokan nem gyógyulnak meg, 

szenvednek és mégis boldogok. Vannak, 

akik azt állítják, az egész Jézus- és Jézus 

hiedelem idő kérdése: ahogy fejlődik az 

emberi tudat, kigyógyulnak belőle az 

emberek. S eközben azt látjuk, hogy a tudat 

egyre fejlődik és az emberek egyre 

boldogtalanabbak; akik boldogok, azt 

állítják, hogy Jézus által azok. Miért és 

hogyan? Ki érti ezt? Ez a Jézus titok. A nagy 

misztérium.  

Egy tudós matematikus vallotta a múltkor: 

betévedt egy kis templomocskába, leroskadt 

egy székre, a bánattól majd megszakadt a 

szíve. Egy óra múlva majd megszakadt a 

szíve az örömtől. Mi történhetett azzal az 

emberrel? Hallott egy prédikációt valahol?  

A Csodát hallotta - valami 

megmagyarázhatatlan módon magát Jézust 

és a szíve harangozni kezdett. Banális ez? 

Költői kifejezés? Giccs? Fontos, hogy minek 

nevezzük? Egy boldogtalan ember boldog 

lett. Meg sem kísérelte megmagyarázni, 

hogy mitől, csak éppen örömmel telt meg a 

szíve. Nemrég azt kérdezték egy híres 

tudóstól: már bocsánat, de professzor úr, mit 

keres a jézuskodók között? Csak ennyit 

mondott: Magamat! Az egyetlen hiteles élet 

közelében.   

Mit is mond az ősi himnusz? Hittek benne a 

világon… Hinni? De mi az? Valaki azt 

mondhatná: én még hittanra is jártam, még 

sem tudnám meghatározni. Tegyem hozzá, 

én hittant is tanítottam és aligha tudnám 

pontosan körülhatárolni, legfeljebb 

megtanult definíciókat, tételeket 

ismételgetnék, amelyeket két évezred 

teológiája csiszolgatott ki. 

Az egyik ifjúsági bibliaórán végigkérdeztem 

a tízen- és huszonéveseket, mit jelent 

számukra a hit? Ilyeneket mondtak: teljes 

bizalom Isten iránt. Élő kapcsolat felfelé. A 

forró drótom Istennel és ez a „drót” úgy 

érzem valamiképpen Jézus. nekem a 

bekapcsolódás a teljességbe. Számomra út 

más dimenziók, szférák felé… 

S ha azt kérdeznék: nekem mi? Akkor azt 

válaszolnám: gyermeki szeretet, az én 

Atyácskám felé. És gyermekded szeretet, 

bátyám és testvérem felé. Valahogy úgy 

érzem, akit fenntartás nélkül szeretek, abban 

valójában hiszek. Annak hiszünk igazán, 

akit igazán szeretünk. Kétségtelen azonban, 

hogy a „hit Isten ajándéka” (Ef 2:8-9). 

Tegnap nem volt, ma már van.  

 A XVII. legnagyobb matematikai zsenije, 

Blaise Pascal mindössze 30 évet élt: 1651. 

november 12.-én saját vérével írta egy 

vászondarabra, amelyet halálakor a szíve 

felett találtak meg: „Tűz. Bizonyosság. 

Öröm. Béke. Elfelejtettem a világot. 

Mindent Elfelejtettem Az Istenen kívül. 

Kegyes Atyám a világ nem ismer téged. Én 

megismertelek. Öröm, öröm, Örömkönnyek, 

Jézus… Jézus.” 

Mi ez? Őrület? Nem, ez a nagy misztérium. 

s aki le tudta írni, az aritmetika és a 

geometria törvényeit, az csak körül tudja 

dadogni és csak a vérével képes leírni a 

leírhatatlant, a felismerést, a megismerést, 

Jézust, a kettős örömet. Nekünk, sokszor 

lelkendező és önámító keresztyéneknek nem 

árt, ha feltűnik, hogy az óegyház nem azt 

énekelte, mondta, imádkozta: hitt benne az 

egész világ. Csupán, hogy hittek benne a 

világon… 

Ők még emlékeztek Jézus szavaira a 

„kicsiny nyájról” és nem a nagy diadalmas 

tömegekről, a népegyházról beszéltek. Egy 

ilyen „kicsiny nyájat”, tizenkét-tizennégy 

tagú bibliaórai csoportot kérdeztem meg: 

mondjátok el, hogy ki nektek és mit jelent 



számotokra Jézus? Sorjázom a feleleteket, a 

vallomásokat: 

Egy fiatal mérnök: Nekem a fényt jelenti, aki 

közelében egyre inkább annak látom 

magam, aki vagyok, és az embereket is 

annak, akik valójában. 

Az építész-szociológusnő: A belső 

egyensúlyt. Már összeroppantam volna 

nélküle. 

Az elektromérnöknő: Ő nekem a tiszta 

levegő, megfulladnék nélküle.  

Kutatótudós: számomra ő a teljes belső 

harmónia, az egészségem. 

Egy biológus: az embertelenségek láttán, az 

embercsodát jelenti nekem. Ilyen is lehet 

még. Ha nem jött volna Jézus, meg sem 

kísérelném az emberi magatartást. 

Nem csodálatos, hogy ennyi mindent 

jelenthet Jézus? És itt a fejezet végén most 

megkérdezem tőled kedves Olvasó: neked 

kicsoda, számodra mit jelent Jézus 

Krisztus? Érdemes elgondolkoznod a 

válaszon. 

Kérjünk több hitet, hogy többet jelentsen, 

mint eddig, még többet! Mert éppen ez a 

több hiányzik ahhoz, hogy mi is a boldogok, 

a „mégis boldogok” közé tartozhassunk. 

 

 

 

Ezen az estén: 

Egy nagy sejtelmes, boldog pusztaság 

Lesz a mi házunk;  

Hol egy csodás szó zendültére mi  

Élő hittel vigyázunk. 

 

Ezen az estén: 

Felettünk a mosolygó csillagok 

Szebben ragyognak... 

S a szíveink egy titkos ihletés 

Árján összébb dobognak! 

 

Ezen az estén: 

Mennyei fénylő angyal-seregek 

Járnak minálunk, 

És édes szénaillat lengi be  

A szívünk és a házunk... 

 

Ezen az estén: 

Mi megbocsátunk annak is, 

Ki minket átkoz... 

S mi is közelebb esünk valahogy 

Az Ég bocsánatához! 

 

Ezen az estén: 

A mennyországnak édes melegét 

Hirdeti minden... 

- Ezen az estén száll hozzánk alá  

A szeretet: az Isten! 

 

Ezen az estén:  

Mintha az ős ember-testvériség 

Nem lenne álom. 

- Hozsánna, néked, édes ünnepünk, 

Óh áldott, szent karácsony!

 

 

 

  



 
„Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta 
gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai és apostolaitoknak az Úrtól 
és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, 
akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő 
eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." 
Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és 
víz által állt elő az Isten szavára.  Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a 
mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az 
ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, 
hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az 
ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem 
azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-
ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek 
így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának 
eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De az ő ígérete szerint új eget 
és új földet várunk, amelyben igazság lakik.” 2Péter 3,1-13  

 

Ha kiejtem angolosan ezt a három betűt 

előttetek, hogy GPS, akkor többen tudjátok, 

hogy ez egy olyan helymeghatározó rendszer, 

amely 24 órában működik, bárhol is legyen 

valaki a világban. Egy elsődlegesen katonai 

célokra kifejlesztett eszköz ez, ami ma már 

nagyon sok embert segít a közlekedésben, úti 

céljaik elérésében. Így ennek segítségével 

azok is bátrabban vállalkoznak egy 

ismeretlenebb útra, akik egyébként nehezen 

tájékozódnának. Meg lehet vele tervezni egy 

utat, pl. gyorsforgalmú úton szeretnénk 

haladni vagy a helyi utakon, vállaljuk-e a 

fizetős szakaszokat, vagy el szeretnénk 

kerülni azokat. Még beszélni is tud hozzánk. 

Időben tud egy gépkocsivezető-

t figyelmeztetni, ha valamilyen oknál fogva 

letért az előre tervezett útról. 

Természetesen az embernek van lehetősége 

másképp is közlekedni. Vannak, akik 

bizonyos útszakaszoknál hagyatkoznak erre a 

segítségre, s vannak akik, biztosan közleked-

nek e segítség nélkül is, de ha be van 

kapcsolva, mindig ott hallatszik a segítő szó 

vagy figyelmeztetés. Mindez egyszerű 

természetes hangnemben, mondhatni 

“szelíden”. 

  

De kérdezem én: Nem lehetne sokszor ilyen 

szelíden segítő vagy figyelmeztető szóként 

tekinteni Bibliánkra, Istenünk írott igéjére? 

Amikor az imént felolvasott igeszakaszt 

többször elolvastam, aztán hozzá olvastam az 

egész levelet is, valahogy itt különösen 

éreztem ezt. A levél írója ugyanis így 

fogalmaz - már a levél elején: ”helyesnek 
tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, 

emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket”(1,13), de 

alapigénkben is: “Ez már a második levél, 
szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben 
emlékeztetés által ébresztgetem tiszta 
gondolkozásotokat,” (3,1) 

  

Ezekből a szavakból kiérezhetjük, hogy olyan 

valaki írta e sorokat, aki nem csak érzi, hogy 

földi életének ideje lassan lejár, hanem akiben 

ott van a mások iránti felelőség érzet is. 

Világosan látja, érzékeli a körülményeket, 

látja a veszélyeket s szeretne segítséget adni 

azoknak, akik úgy tűnik nincsenek igazán 

éber állapotban. Ugye nem nehéz 

elképzelnünk, milyen az, amikor valaki azzal 

van megbízva, hogy huzamosabb ideig 

folyamatosan figyeljen. Az ember szervezete 

egy idő után fáradni kezd, lankad a figyelem, 

a szem be-becsukódhat, s megtörténik: úgy 

érzékeli valaki, hogy fent van, a valóságban 

azonban elaludt, vagy nagyon közel jutott az 

alvó ember állapotához. Ilyenkor milyen nagy 

dolog, ha másvalaki ezt észreveszi, és elkezd 

ébreszteni, vagy igyekszik valakit 

folyamatosan ébren tartani, hogy ne történjen 

nagy tragédia. Milyen jó, ha időben ott a 

figyelmeztető, szeretetteli szó, hogy valaki 

célba érjen, hogy valóban haza érjen. 

  



De így gondolkodhatunk lelkiképpen is 

életünk felől. Ha nem történik valami nagyon 

meghatározó esemény hitéletünkben 

tűnhetünk kevésbé ébereknek, szundikálók-

nak, el-elalvóknak, miközben azt 

gondolhatjuk, hogy mi teljes mértékben 

“ébren várakozunk”.  Így különösen advent-

ben  jó erről egy kicsit elgondolkodnunk. 

Nem mindegy hogyan készülünk, s érkezünk 

meg az ünnepre, Jézus Krisztus, Isten 

egyszülött Fiának az ünnepére. Nem mindegy 

milyen állapotban vagyunk akkor, amikor 

Isten szava hangzik felénk, nem mindegy 

hogy miként élünk, mert egyszer visszajön 

majd az ÚR Jézus megítélni e világot. 

(Belegondoltál: mi lesz, ha elfogy az idő a 

változásra?) 

  

Őszintén mondhatja valaki ma azt, hogy 

tudom ez meg van írva a Bibliában – Jézus 

visszajövetele, de olyan sok mindenre kell 

figyelnem, hogy a rám bízott munkámban 

helytálljak, ezért csak ritkán jut eszembe, 

hogy Jézus visszajövetelére is gondoljak. 

Lehet, más úgy érzi, olyan megfoghatatlan 

számára az, ami Jézus visszajövetelével 

kapcsolatban íródott, hogy nem is tudja mikor 

gondolt erre utoljára. Van, aki ezzel 

kapcsolatosan azon az állásponton van, hogy 

Jézus Krisztus visszajövetele olyan távoli 

még, hogy a mai embereket mind ezt nem 

érintheti. De ismerünk olyanokat is, akik nem 

adnak kicsi esélyt sem Jézus vissza-

jövetelének, főleg nem ítéletének, mert ezt 

elképzelhetetlennek tartják. Nem csak a XXI. 

századi ember hozzáállása a kételkedés, 

hanem bizony akkor is fellelhető volt ennek 

nyoma, amikor Péter 2. levele íródott. Voltak, 

akikről azt írja igénk, hogy várták Jézus 

visszajövetelét, de voltak, akik ezzel a 

várakozással szembehelyezkedtek. 

  

Igénkben világosan olvassuk: aki nem számol 

Jézus visszajövetelével, csúfolódóvá, 

gúnyolódóvá válhat azokkal szemben, akik 

visszavárják Őt. Akik nem számolnak Jézus 

visszajövetelével, azok saját kívánságaik 

szerint élhetnek. A Szentírás világosan, 

szemléletesen bele enged láttatni az ilyen 

emberek gondolatvilágába. 

Ezt olvashatjuk: “Tudjátok meg elsősorban azt, 
hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik 
mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik 
szerint élnek, és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő 
eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák 
elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés 
kezdetétől fogva van." 

Hányan tudtak már azonosulni, Madách Imre, 

soraival: “A gép forog, az alkotó pihen. 

Évmilliókig eljár tengelyén, Míg egy 

kerékfogát újítni kell.” (lsd. Az ember 

tragédiája) Hány embernek foglalta már 

össze életérzését az Ember tragédiájából vett 

idézethez hasonló gondolkodás a jövendőre 

való tekintettel. Vajon nem okozhatja valóban 

az igével szembeni közöny, hitetlenség, 

kételkedés az ember tragédiáját?  

Péter, a levél írója próbálja az emberek tiszta 

gondolkodását ébresztgetni, próbálja a 

tekinteteket megfelelő irányba terelgetni, 

hogy azoknak, akik a gyülekezethez 

tartoznak, segítségül lehessen, a várakozás 

ideje alatt. 

  

Hol van Jézus eljövetele, ha azt tapasztalni, 

hogy meghaltak az atyák, meghaltak azok, 

akik mind ezt hirdették? Mi utalna a közeledő 

ítéletre? 

Aki ezt kérdezi, szándékosan meg-

feledkezik arról, hogy Isten egyetlen szavá-

ra nem csak a világ állt elő a teremtés-kor, 

hanem bizony özönvíz által már egyszer 

elpusztult a földi élet, megítéltetett, és a 

mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó 

által megkímélve megmaradtak, hogy 

tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az 

istentelen emberek pusztulásának napjára. 
Nem szabad, hogy bárkit is megtévesszen az, 

hogy még nem jött vissza az ÚR!  Nem 

szabad, hogy felületesen gondolkodjunk, 

hogy könnyelmű módon vonjuk le a 

következtetéseket, mert az Isten időszámítása 

más, mint az emberé! – az Úr előtt egy nap 

annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő 

annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr 

az ígérettel, amint egyesek gondolják, 

hanem türelmes hozzánk. 
Hányan érzik kellemetlennek, ha valaki 

váratlanul otthonukba toppan, akkor amikor a 

lakás is „szalad”, amikor nincs igazán mivel 



megkínálni, amikor a külső megjelenésük 

sincs igazán rendben. Vannak, akik tudatosan 

kerülik az ilyen kellemetlen helyzeteket, 

ennek tudatában igyekeznek, s hoznak 

döntéseket, de milyen nagy dolog, ha ez lelki 

értelemben is igaz, az Istennel való 

kapcsolatban is észrevehető. 

  
Vajon Isten szeretetből fakadó türelme mire 

indít bennünket, ha tudjuk azt, hogy ő azért 

vár még, mert nem azt akarja, hogy 

némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy 

mindenki megtérjen. Vajon változtatna sok 

ember életvezetésén, ha tudatosodna bennük, 

hogy az ÚR Jézus napja úgy fog majd eljönni, 

mint a tolvaj? Bizonyára igen. Ebben a 

reménységben íródott ez a levél is, hogy a 

figyelmeztető bizonyságtételre megtérnek az 

emberek és igyekeznek életüket Isten oltalma 

alá helyezni. Ezért olvasunk hivatkozást a 

próféták jövendöléseire, és az apostolok 

szavaira is. 

  

Alapigénk két csoportba sorolja az embereket: 

1. Kik azok, akik komolyan veszik az ÚR 

Jézus visszajövetelét, s 2. kik azok a kik nem 

törődnek komolyan ezzel. Ha valaki várja az 

Isten napjának eljövetelét, ha valaki 

sietteti, annak szentül és kegyesen kell 

élnie. 
A szentek nyílván nem azok, akik 

szenteskednek, hanem Isten Lelke által 

vezérelt emberek. Olyanok, akikre a józanság 

jellemző, olyanok, akik teljes bizonyosságban 

reménykednek a kegyelemben. Olyanok, akik 

nem igazodnak  a korábbi vágyaikhoz, amik 

tudatlanságuk idején volt jellemző rájuk. 

Olyanok, akik képmutatás nélküli szeretetben 

tudnak élni. Amikor a kegyes emberekről 

olvasunk a Bibliában, mindig azokra utal, 

akik félik, tisztelik és szeretik az Istent. A 

kegyes magatartás nem egy érzelgősség, nem 

egy érzület, hanem az embernek Istennel 

szembeni tiszteletének, külső és belső 

megnyilvánulása. Ebben Jézus Krisztus a 

legtökéletesebb példa! 

  

Isten igéje folyamatosan tudja az irányt 

mutatni, mert mindaz benne van, ami az életre 

és a kegyességre való. 

Isten Igéje és a GPS között párhuzamot 

vontam gondolataim elején, de tudnunk 

kell, hogy mégis nagy különbség van a 

kettő között. Különbség: GPS – tévedhet, 

mert csak egy emberi műszer. A BIBLIA 

nem, mert Isten Szentlelke által íródott, 

Isten hozzánk szóló szava ez,  - ezért bátran 

hagyatkozhatunk rá. 

De bárhogy is közlekedünk, nem szabad 

elfelednünk, hogy felelősséget kell 

vállalnunk. 

  

Adja Isten, hogy valamennyien célba/haza 

érjünk, s adjon nékünk egy különös derűt az 

ÚR Jézus visszajövetelének ígérete, az új ég 

és föld eljövetelének ígérete, mely által 

könnyebb igyekeznünk, Isten kedve szerint 

élnünk. 

Ámen 

Dsida Jenő - Itt van a szép 

karácsony 

Itt van a szép, víg karácsony,  

Élünk dión, friss kalácson: 

mennyi finom csemege! 

Kicsi szíved remeg-e?  

 

Karácsonyfa minden ága 

csillog-villog: csupa drága,  

szép mennyei üzenet: 

Kis Jézuska született.  

 

Jó gyermekek mind örülnek,  

kályha mellett körben ülnek,  

aranymese, áhítat 

minden szívet átitat.  

 

Pásztorjátszók be-bejönnek 

és kántálva ráköszönnek 

a családra. Fura nép,  

de énekük csudaszép.  

 

Tiszta öröm tüze átég 

a szemeken, a harangjáték 

szól, éjféli üzenet: 

Kis Jézus megszületett! 



 

A koncertekért, a zenéért, az énekszóért. Erre utalnak a címbe foglalt gondolatok, egyúttal 

ez jelenti Princz Egonnénak a boldogságot. Rendhagyóan most nem Éva néni fog vezényelni. 

Mi ragadtuk meg az alkalmat, hogy gazdag életművét közvetítsük a testvéreknek adventi 

számunkban. Szánthó Géza kórusunk karnagya, vezetője gyermekkora óta kötődik 

gyülekezetünkhöz. Több mint 50 éven át dolgozott énektanárként, karnagyként. A zenével 

való foglalkozás megannyi áldást, sikereket hozott az életébe. Ezekről és a gyülekezet 

kórusáról beszélgettünk. 

- Református családból származik. Gyökerei szorosan kötődnek a rákoscsabai református 

templomhoz. Mit jelentenek Éva néninek ezek az emlékek és mik voltak az első benyomásai 

a hit terén? 

 - Gyermekként szüleim már a III. osztályban beírattak hittanra. Szerettem, ahogy hitoktatóm, 

Török Sándor mesélte a bibliai történeteket, és ahogyan énekeltünk. 1950. május 31-én kaptam 

meg az első igémet, amely így szólt: „Mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, 

megtartatik.” (ApCsel. 2,21) Oros László lelkipásztorom – akit gyermekként is nagyon szerettem 

– aláírásával a következő értékelést adta rólam: „Bizonyságot teszünk Ádám Éva III. osztályos 

tanuló testvérünkről, aki mint gyülekezetünk tagja, igen szorgalmasan és hűségesen látogatta a 

vallás- és gyermekmissziói órákat az 1949/50. iskolai évben. Az Úr vigyázó szeretete legyen 

veled!” 1955-ben konfirmáltam 36 leány és 17 fiú társammal együtt. Mindannyiunk számára 

nagyon megható, szép ünnep volt a fogadalomtétel. Gyülekezetünk örökös tagjaként rendszeresen 

látogattam az Istentiszteleteket egész életemben, a mai napig. 

 

- Hogyan alakult életében a zene, az éneklés a pedagógusi pálya? 

- A kezdetektől szerettem énekelni, így szüleim hamar beírattak zongorára és szolfézsra. Tagja 

voltam a néptánccsoportnak és énekeltem az iskola kórusában. Később zenei gimnáziumba 

mentem, majd a tanárképzőbe szolfézs-ének szakra, itt 1962-ben diplomáztam. Igazi boldogságot 

jelentett számomra, amikor 1963 őszén a megüresedett énektanári állást én kaphattam meg a VIII. 

utca 2. számú Általános Iskolában. Így kezdődött minden, több mint 50 évvel ezelőtt. Szeretettel 

emlékszem vissza kollégáimra, tanítványaimra, és mindenkire, aki részese volt ennek a több 

évtizednek. Külön öröm számomra, hogy több tanítványom elindult a művészeti pályán, ahol a 

szakmájukban komoly hírnévre tettek szert. 

 

- Az Örök Diák Tavasz Kórus mellett nyugdíjasként nagy szeretettel vállalta Szánthó Géza 

énekkarunk, a XVII. kerület legrégebbi egyházművészeti közösségének vezetését is. Mindig 

kerültek áldozatot is vállaló énekesek és karvezetők a kórusba, akik az immáron 112 éves 

énekkar szolgálatát folyamatosan végezték. Éva néni hogyan került kapcsolatba a 

református kórussal? 

- 2009-ben, szeretett férjem halála után nagyon fájdalmas időszakot éltem át. A kiutat, a 

megoldást, a lelki feltöltődést családom támogatása mellett a munkában kerestem. Hívó szavamra 

rákosligeti tanítványaimból 2009 szeptemberében megalakult a Tavasz Nőikar. A sors úgy hozta, 

hogy ugyancsak ebben az évben a Rákoscsabáért díj kiosztó ünnepségén találkoztam Oros 

Zsuzsival és Fodor Sándorral, akik nagy szeretettel, rábeszéléssel hívtak énekelni a Szánthó Géza 

kórusba. Igent mondtam hálával és köszönettel. Ebben, hogy ez megtörténhetett, Isten eleve 

elrendelését látom!  



- Miben más ez a kórus, mit jelent Önnek? 

Oros Ilonka nagyszerű karvezetőt követtem a zenei szolgálatban. Az Ő távozása után a hangszeres 

kíséretet rendszeresen Tóth Mariannának köszönhetjük. Fiataljaink, Horváth Andrea és Kelemen 

Egon hangszeres játéka, kísérete is öröm mindannyiunk számára. Mindketten szép eredménnyel 

végzik a kántorképzőt. Gyülekezetünkben zene vonalon a jövő reménységét ők képviselik. Oros 

Zsuzsika kórusunk lelke, mozgatórugója, szakmailag képzett szólamvezetője. Különlegesen szép 

írásával ő készíti el a születésnapi igeköszöntéseket. Szívén viseli együttesünk gondjait, keresi a jó 

megoldásokat, örül az elért eredményeknek. Hivatástudattal 60 éve végzi ezt a nemes küldetést. 

Istennek legyen hála a példamutató szolgálatáért. Pásztorné Sacika zeneileg képzett, gyönyörű 

szóló hangjával teszi lehetővé az így megírt kórusművek bemutatását. Neki köszönöm, hogy 

helyettesített és vezényelt betegségem idején. Mecseki Hargita szép drámai szopránja, Stabat 

Mater szólója, - amit a Nyitott Templomok Napján énekelt – felejthetetlen. Minden kórustagunk 

óriási értéket képvisel a közös munkában!  

 

- A gyülekezeti tagok a fellépéseken, Istentiszteletek alkalmával mindig a kórus áldozatos 

munkájának gyümölcsét hallhatják. Ám hogyan zajlik a szolgálat, az énektanulás a 

közösségben? 

- Az eredmény csak összmunkával lehetséges! Énekkarunkban a szoprán szólam erősségei voltak 

Szentiványi Erzsike és Zséli Ica. Istennek tetsző, sokévi kitűnő énekes szolgálat az övék! 

Követendő példa lehet mindenki számára! A pihenés ideje eljött, de Örökös Tagjai maradnak 

közösségünknek. Nem búcsúzunk, hiszen gyülekezetünk sok más alkalmán is együtt zeng 

énekünk az Úrhoz. Egy-egy kórusmű betanulása, megformálása dallamban, ritmikában, 

szövegben, harmóniában – nem kis feladat. Akinek van zenei előképzettsége, annak könnyebb, 

akinek nincs, annak kicsit nehezebb. De gyakorlat teszi a mestert! A közös munkánk 

végeredménye a kidolgozott, szépen, tisztán megszólaló kórusmű, határtalan közösségi élményt, 

boldogságot ad. Imaközösségként is szolgáljuk az Urat. 

 

- Mi a legkedvesebb élménye a Szánthó Géza énekkarral? 

- 2013. május 13-ről szeretnék szólni. A Budapesti Északi Református Egyházmegye 

Énekkarainak Találkozójára került sor ezen a délutánon. Mint vendéglátó gyülekezet és kórus, 

nagy izgalommal készültünk az érkező kilenc kórus fogadására, elhelyezésére, megvendégelésére. 

Velünk együtt tíz kórus műsorát és két gyönyörű összkari számot hallhattunk az este folyamán és 

mintegy 35 szebbnél szebb kórusművet, remek előadásban. Örömteli, felemelő, felejthetetlen, 

hogy ennyi ember (kb. 250 fő) énekelt, óriási hatást gyakorolva mindannyiunkra. Istené legyen a 

dicsőség és hálaadás! Nagyon jó volt együtt énekelni, együtt dicsérni a mi Istenünket. A legtöbb 

kórus hálás szavakkal köszönte meg a számukra is hatalmas élményt jelentő találkozót, a szép 

délutánt és a kedves családias vendéglátást. 

 

- Legutóbb, november 29-én, Advent első vasárnapján a Tavasz nőikarával adtak 

hangversenyt templomunkban. Jól érzem-e, hogy a közelgő ünnep és a zene varázslatos ereje 

megérintette a milliőben a hallgatóságot? 

- Füzesi Zoltán lelkészünk köszöntője után ezen a délutánon magyar és külföldi szerzők szebbnél 

szebb karácsonyi dalai csendültek fel. A közel 30 fős kórus előadásában 13 gyönyörű mű hangzott 

el kristálytiszta többszólamúságban. A tagok arcáról sugárzott az éneklés szeretete, a lélek 

rezdülését is érezni lehetett a levegőben. Átéreztük mindannyian, hogy méltón kell várnunk és 

megünnepelnünk a Megváltó születését. Örömmel láttuk a nagyszámú közönséget: szülőket, 

rokonokat, régi kedves tanítványokat a Szánthó Géza kórus tagjait és másokat. Lelkes vastapsukat 

megköszönve két remek ráadás számot is énekeltünk! Tóth Lajos hangtechnikus testvérünk 

felkészültsége ez alkalommal is kitűnően vizsgázott. Rögzítette a koncertet, ami CD-n is meg fog 



jelenni. Istennek hála ezért a fenséges, gyönyörű szép vasárnap délutánért a Tavasz kórus szívet 

melengető, ünnepre felkészítő műsoráért! 

 

- Több mint 50 éves pályafutása, szolgálata tükrében, mi a titok és mire a legbüszkébb?  

- Hivatástudattal az ilyen koncertekért munkálkodni, élni. Erről szól az egész életem, ez jelenti 

számomra a boldogságot. 

 

- Végül, mit üzenne a gyülekezet tagjainak? 

- Azt üzenem, vállaljanak énekkari szolgálatot a testvérek! Szükségünk van rá! Az okok között 

szerepel betegség, időskor, egyetemi tanulmányok más városokban és az élet hozta nehéz 

problémák miatti létszámcsökkenés. Szívesen látunk bárkit, jöjjön el a hétfő esténként ½ 7-től 8-ig 

tartó kóruspróbánkra. Nem jelent kötelezettséget számára, de bepillantást nyerhet az ott folyó 

munkába, mielőtt döntését meghozza.  

Az ének hitvallás. Szorosan kötődik a Bibliához! Az éneklés szolgálata örömforrás! Mi, akik 

a Szánthó Géza Énekkarban együtt vagyunk, Isten nagy ajándékaként élhetjük át, hogy 

szeretetben tudunk együtt énekelni, imádkozni, és ez mindannyiunk lelki épülését szolgálja. 

A sok, de örömteli munka gyümölcseként megtanult kórusművek vigasztalnak, gyógyítanak, hitet 

adnak és örömet. Foglalkozunk zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, új énekeskönyvünk 

dalaival, és szeretetvendégséggel ünnepeljük a születésnapokat. Szeretném, ha felhívásunk nem 

csupán pusztába kiáltott hang lenne, hanem szívekre ható, örömteli szolgálatra hívó szó! Nem baj, 

ha nem tudsz szolmizálni, hallás után is, gyakorlással megtanulhatod a szólamodat. Mi a szolgálat 

lényege? Így fogalmazhatnám meg: Az énekkar tagjai valóban szívből, Istennek és embernek, 

ellenszolgáltatást nem várva énekelnek, hitüket erősítve! Bízunk az Úr segítségében. Áldás, 

békesség! 

 

Mint megtudtuk, Éva 

néni december 14-én 

ünnepli 75. Születés-

napját. Isten éltesse 

sokáig jó egészségben, 

örömökben! További 

áldott szolgálatot 

kívánunk! 

 Mészáros Kata

       

Balra a „Szánthó Géza Kórus” 

korábbi felvétele  

   

A lenti képen a „Tavasz” kórus 

látható  
  



Istenem! Mióta már, hogy az én 

Nagymamám, mosolygó arccal vár, 

Könnytől ragyogó szemekkel néz rám. 

Látjátok, ez az én nagymamám! 

 

Arany kezének párja nincs sehol: 

Mindenből finomat varázsol, 

Reggel-este fáradhatatlanul. 

Ő az, ki sosincs gondtalanul. 

 

Reggel tízórait is csomagol 

Délben már ebédre gondol. 

Majd délután fürgén áll helyt máshol. 

Tőle nem kell kérdezni: alszol? 

 

És alig pihen, ritkán ül le csak, 

Mert mindig, mindent rendbe rak. 

Oly magasan jár, mint a madarak. 

Óh! Ő egészen más, mint sokak! 

 

Istenem! Adj hát hosszú életet:: 

Ilyen hű és drága hívednek! 

És áldd meg minden széppel, jóval, 

Hisz ő egy kincs, egyenlő a Nappal! 

(DÉDI jeligére érkezett) 

 

 

Nagyszüleim imádsága 

Sosem hangzik el hiába. 

Mikor értem közbenjárnak 

Az tetszik a jó Atyának. 

 

Én vagyok az unokájuk  

Ősz hajukon koronájuk. 

Bölcsességük védelmező 

Hitükben van minden erő. 

 

Drága Isten, kérlek téged 

Őrizd meg a nagyszülőket  

Tartsd meg őket kegyelmedben 

Együtt lehessünk a mennyben! 

(Micimackó jeligére) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyai nagyszüleim a közelünkben élnek, így kapcsolatunk 

nagyon szoros. Nagyon hasonlítok a nagymamámra, második keresztnevem Lenke az ő neve is. 

Mind a ketten 5. Gyerekként születtünk a családban. 

Sok időt töltöttem nagyszüleimmel, sokszor náluk aludtam. Amikor ott aludtam azt mondták, hogy 

megyünk a tollas bálba és én azt hittem, hogy bulizni fogunk. A nagymamám nagyon erős volt 

testileg és lelkileg is. Nagyon kedves és jószívű ember volt. Sokat jött értem gyalog a Betlehem 

óvodába. A kertjükben van egy nagy famászóka hintával és homokozóval, ahol sokat hintáztam és 

gusztusos homok sütiket főztünk együtt. A nagyi cukrász volt, finomakat sütött. Az én drága 

Nagyim ma már az égből követi a családi eseményeket. Nagyon hiányzik a nevetése és ölelése. 

A Nagypapám most is sokat vigyáz rám, szállít kocsival a különórákra. Mikor nála vagyok, mindig 

meglep valami finomsággal. Kedvencem a sokmagos palacsintája. Szeretjük együtt nézni a régi 

családi videókat és mindig mesél egy-egy vidám történetet a testvéreimről, szüleimről. Nagyon jó, 

hogy ők a nagyszüleim és hogy ennyit foglalkoztak velem. Amikor nekem is lesz unokám én is 

ilyen szuper nagyszülő szeretnék lenni. (kismedve jeligére) 

E műveket gyermekek írták a gyülekezet „Nőszövetségének” pályázati kiírására. A cél az volt, 

hogy a gyermekek fogalmazzák meg, hogy mit jelent számukra és milyennek látják a 

nagyszüleiket. Örömmel fogadtuk a műveket! Köszönjük!  



 

– Szent Miklóstól, aki 

Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patara városában született, egy gazdag 

család gyermekeként. Alig kezdte el iskoláit, mikor a városban nagy járvány tört 

ki, és mint kisgyermek árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas 

vagyonával érsek nagybátyjához Patara kolostorába költözött. Az ő felügyelete 

mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd 

iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. 270-ben a Jeruzsálembe tartó 

zarándokúton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált! A zarándokútról 

visszafelé tartva betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városába, ahol 

legendás körülmények között püspökké választották.  Egy lezüllött, eretnekké vált 

egyházmegye élére került, melyet nagy gonddal és erős hittel igazgatott. Szent 

Miklós 52 évig volt püspök.  

Az évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy 

nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is tartották. Egyszerű emberként élt a nép között, 

miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére 

fordította, amiért szembe került az egyház vezetésével, halála után ezért az „engedetlenségért” egy 

időre ki is tagadták az Egyházból!  

Püspöksége idején minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a 

gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is: A kolostor szomszédságában élt egy 

elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Három 

férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, 

hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá 

Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, egy marék aranyat kötött 

keszkenőjébe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva 

ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert 

lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. 

Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a 

sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb 

lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni, és az arannyal teli erszény 

pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni - mivel mindig ilyenkor télen történtek 

ezek a csodák-, hogy maga a Télapó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idők folyamán mégis 

kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott 

aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós 

püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a 

titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő 

beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel.  

Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte „Noel Baba”-nak, ami azt jelenti 

„Ajándékozó Apa”. 

A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni 

nem merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A 

magyar Mikulás elnevezés a Miklós név cseh fordításából eredeztethető. A 

december 6-i ajándékozás szokása a 19. század közepén érkezett 

Magyarországra. Szent Miklós személye többek közt abban példa, hogy a 

Krisztus követése az irgalmas, másokra figyelő, megélt, találékony 

szeretetben valósul meg és az ajándékozás lényege nem a vásárlásban merül 

ki.  



 

 

Keresztelések: 

 

2015 októberében:  

Szeghalmi Nimród Bendegúz, Jávor Kristóf Bence, Franta Zalán, Kelemen Tormás Zoárd,  

Kádár Flóra Mila 

2015 novemberében:  

Kiss Bendegúz Levente, Veres Adelina Julianna 

2015 decemberében:  

Lakatos Gábor Bence 

2015-ben, Gyülekezetünkben: 50 gyermeknek és két ifjú konfirmandusnak szolgáltattuk ki a keresztség 

sákramentumát! 

Isten áldása legyen a megkeresztelt gyermekek és szüleik, keresztszüleik életén! Imádságainkban 

hordozzuk a családokat, hogy megtalálják az utat Jézus Krisztushoz, és tegyünk meg minden 

tőlünk telhetőt, hogy beilleszkedhessenek Gyülekezetünk közösségébe! 

 

Elhunytak:  

Balog István (66) szeptember 16. 

Balog Károlyné – Horváth Irén (93)  

          szeptember 14. 

Bartuszek Józsefné – Lakatos Zsuzsanna (60)  

   október 30. 

Péterfy Szabolcs (60) november 20. 

Koncz Kálmánné – Lévai Mária (82)  

   november 23. 

Koncz Sándorné – Erzsébet (78)  

   november 25. 

2015-ben (lapzártáig) 38 temetés történt. Szorosan az 

Egyházközséghez tartozóan pedig 18 testvérünktől 

búcsúztunk! 

Istenünk vigasztaló kegyelmét kérjük a 

gyászoló hozzátartozók életére! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Összhang újságunkat kiadja: Rákoscsabai Református Egyházközség (Budapest 1171. Rákoscsaba utca 2.)  
Szerkesztők: Bába Károly (06-30-685-04-91), Bába-Bodonyi Adrien; Címlap: Kelemen Egon;  
Várjuk kedves testvéreink írásait, bizonyságtételeit, melyeket a szerkesztők részére személyesen vagy az alábbi e-mail címre lehet 
eljuttatni. Ugyanide várjuk visszajelzéseiket is. E-mail: bkaresz75@gmail.com  

Újságunk megjelenését a Gazsó Papírbolt támogatja! Ezúton is köszönjük! 

14. zsoltár: Az emberek romlottságáról  

Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs 
Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki 
sem tesz jót.  

Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy 
lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az 
Istent.  

Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt 
megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen 
ember sem.  

Nem tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik 
népemet, ahogy a kenyeret eszik - de az Úrhoz 
nem kiáltanak -, hogy majd egyszer nagyon 
megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel 
van!  

A nincstelen tervét csúffá tennétek, de az Úr 
az ő oltalma!  

Bárcsak eljönne a Sionról Izráel 
szabadulása! Amikor az Úr jóra fordítja 
népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül 
Izráel. 

mailto:bkaresz75@gmail.com


 

December 20. 10
00

 Gyermekek karácsonya, csomagosztás 

December 24. 17
00

 Szenteste istentisztelet 

December 25. 10
00

 Karácsony I. ünnepi istentisztelet (úrvacsora) 

December 26. 10
00

 Karácsony II. ünnepi istentisztelet (úrvacsora) 

December 27. 10
00

 „Vasárnapi” istentisztelet 

December 31. 18
00

 Óévi hálaadó istentisztelet 

 

2016. január 1. 10
00

 Újévi istentisztelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hivatali Fogadóóra 

(temetési bejelentés, keresztelési, 

esküvői megbeszélés): 

Hétfő: 16:30 - 17:30 

Csütörtök: 16:30 - 17:30 

Vasárnap: 11:30 - 12:30 

 

A Gyülekezet elérhetőségei: 

telefon: 257-73-56  

email: budapest-rakoscsaba@reformatus.hu  

honlap: www.rakoscsabairef.hu 

2015. december 15. és 22. között, 

szeretnénk a gyülekezetünkben 

hagyománnyá vált kántálást 

folytatni. Várjuk a „fogadó” és az 

„előadó” Testvéreink jelentkezését, 

Kele Károlynál (06-30575-82-05), ill. 

Bába Károlynál (06-30-685-04-91). 

Állandó alkalmaink és vezetőik: 

 

Vasárnap: Istentisztelet 10.00  - Lelkészek 

        Gyermek-istentisztelet 10.00 - Vasas László 

 Felnőtt konfirmáció 18.00 - Dr. Füzesi Zoltán 

Hétfő:  Énekkar 18.30   - Princz Egonné 

Szerda:  Nagymama-kör 9.00  - Szilasi Tamásné 

 Imakör 19.00   - Földvári Nagy László 

Csütörtök: Kismama-kör 10.00  - Erőss Éva 

   (páros héten) 

 Bibliaóra 18.00   - lelkészek 

Péntek: Péntek 6 ifi 18.00  - Pintérné Tóth Ágnes 

 Előszoba 18.00   - Kiss Rózsa és 

  (páratlan hét)    Erdős Gábor 

 Női kör 19.00   - Dr. Füzesi Zoltánné 

  (páros hét) 

 Férfi kör: 19.00   - Kevin Keenan és 

  (páratlan hét)    Dr. Füzesi Zoltán 

Szombat: Cserkészet: 9.00  - Tarnai Sándor 

 Timóteus ifi 10.00  - Füzesi Botond 

  (páros hét) 

    „Evangélizációs” foci 15.00 - Czapp Szabolcs 

 Enter ifi 15.00   - Bej Attila 

 Konfirmáció II. 17.00  - Bej Attila 

 Zenés hálaadás 17.00  - Novotny-Farkas Csaba 

  (páratlan hét)  és Czapp Krisztina 

 Egyházaskör 17.00  - Nagy Károly,            

  (hó második szombatja)  Jávor Richárd s Kata 

 Konfirmáció I. 18.00  - Bej Attila 

 

mailto:budapest-rakoscsaba@reformatus.hu
http://www.rakoscsabairef.hu/


 

 

 

 

Adjon Isten minden jót! 

Elégedett évzárót! 

Derű-látó mérleget, 

Fénylő, csillogó eget! 

 

Adjon Isten minden jót! 

Vetésekre takaró! 

Tiszta, fehér hó legyen 

Erdőn, réten, hegyeken! 

 

Adjon erőt a munkához! 

Észt, kitartást tanuláshoz! 

Vezetőknek bölcsességet, 

Szép virágot minden nőnek! 

 

Ünnepekhez vidám kedvet! 

Poharunkba szőlő-nedvet! 

S, míg bordal szól és imádság, 

Erősödjön a barátság! 

 

Adjon Isten minden szépet! 

A fülünknek lágy zenéket! 

Adjon hitet a szavaknak! 

Mik örökre megmaradnak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjon mosolygós arcokat! 

Vidámságot, derűt sokat! 

Elégedett gyerekeket, 

Irányukba szeretetet! 

 

Legyen kevesebb a nincsen! 

Ember-embernek segítsen! 

Becsületet a munkának, 

Megbecsülést a hazának! 

 

Az igazság teret kérjen! 

A kézfogás törvényt érjen! 

A hit vezérlő-elv legyen 

S a lelkünkben rendet tegyen! 

 

Adjon Isten boldogságot! 

Önzés nélküli világot! 

Még kevesebb aggodalmat, 

Halottaknak nyugodalmat! 

 

Szabadságot minden népnek! 

Örülhessenek a szépnek! 

Tiszta légtért a madárnak, 

Ők is védelemre várnak! 

 

Összefogást, több türelmet! 

S, főleg nagyobb önfegyelmet! 

Ha szorít is a szegénység, 

Maradjon mindig reménység! 

 

Adjon Isten egészséget! 

A jövőhöz reménységet! 

Imádsághoz fényességet, 

Adjon Áldást, Békességet! 

Ez Új Esztendőben! 

 

  


