
„...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a 

meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” 
1Kor. 1,10 
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Füle Lajos: Búza lenni 

Búza-életű emberek 

hozták nekünk az életet, 

földbe esett gabonamagvak, 

kikből az ÚR vetése lett, 

belőlük kelt ki a jövő… 

Talán ezután is úgy lehet. 

Parányi mag, egyetlen szemnyi: 

szeretnék én is búza lenni. 



  

 

 

 

A lelkem szárnyakon jár, 

hordozza szent remény. 

S a szívem csendesen vár, 

így advent idején. 

  

Föl, fölszáll a magasba 

fohászom, hő imám, 

s tudom, válasz jön arra, 

amit szívem kíván. 

  

Mit advent sző titokban, 

karácsony végzi be. 

Sok elzárt szív kipattan, 

megnyitja az Ige. 

  

S míg angyalének hangzik 

dicsérve, áldva Őt, 

sok szív a porba hajlik 

az Úr Jézus előtt. 

  

Emelje hát a lelkem 

dicső hit és remény, 

s szívem, maradj te csendben 

szent advent idején. 

 

 

 

 

 

 

 

Annyi itt a szomorú ember, 

a szegény, a vigasztalan! 

Én az egész nép öröméért 

állok Elődbe, JÓ URAM. 

 

Az angyalokkal ezt ígérted 

a betlehemi ég alatt, 

vess hát véget a szenvedésnek, 

melegítsen át, mint a Nap, 

 

az az öröm, mit JÉZUS által 

adtál, mi el nem veszthető 

az életben, sem a halálban. 

Ádvent van... Ismét eljön Ő!

  

Az ÚR hűségét magasztalom, az ÚR tetteit dicsérem: 

mindazt, amit az ÚR tett értünk, mert irgalmasan bánt 

velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta: Mégiscsak az 

én népem ez, fiaim, nem tudnak meghazudtolni. Ezért 

szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ 

vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket: 

szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. 

Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ézsaiás 63,7-9 



  
 

„…sok mindenért aggódsz, és nyugtalankodsz, pedig csak kevésre van szükség, valójában 
csak egyre.” (Lk 10,41-42) 
 

 

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, az én 

ünnepnapjaim meglehetősen gyatrára 

szoktak sikeredni. Hiába azonosulok teljes 

szívemből a keresztyén ünnepeink 

tartalmával, specifikus üzenetével, 

valahogy nem vagyok képes megállni, 

elcsendesedni, elgondolkodni, s minőségi 

időt szakítani az ünneplésre, pontosabban 

arra, akit ünneplünk. Ebben az időszakban 

különösen is sok a hajcihő, a rohanás, a 

plusz stressz, csak épp a legfontosabb 

dolgokra nem jut idő. Jó lenne végre 

Istennel több időt tölteni, s tényleg 

megszeretgetni a Szeretteinket, ha már így 

hívjuk őket. De a legtöbbször épp ezek 

maradnak el… Nekem kezd már ebből 

elegem lenni! Nektek nem? Érdemes lenne 

még most, az advent legelején, mielőtt még 

elkap minket a gépszíj, valamilyen egyéni 

vagy közös, családi akciótervet kidolgozni, 

hogy ebben az évben másképp legyen. 

Milyen kevésbé fontos 

dolgokat/tevékenységeket/időtöltéseket 

lehetne kihajítani, abbahagyni, vagy 

legalább megkurtítani, csökkenteni, 

leegyszerűsíteni? Mire és kire szánjunk 

több időt, figyelmet és energiát? Ha 

tudatosan nem teszünk ellene, félek, ez az 

adventi időszak is a karácsonyunkkal együtt 

úgy fog elmúlni, ahogy általában szokott: 

vesződséggel és fáradtsággal. S utána nem 

feltöltődve érezzük magunkat, hanem úgy, 

mint akin átgázolt egy kisebb tehervonat. 

Pedig az Úr kezdetektől fogva azért rendelt 

ünnepeket mindenkori népének, hogy 

megerősítsen bennünket kegyelmes 

ígéreteiben, megváltásának 

nagyszerűségében, s ez által igazi, lelki 

felüdülést nyújtson. 

 Elnézést, ha már a könyökötökön 

jön ki, de azért röviden leírom: az advent 

szavunk az adventus Domini latin 

kifejezésből ered, amely azt jelenti, „az Úr 

eljövetele”. Legalább kettős jelentése van: 

egyrészt, készülünk az Úr első eljövetelét, 

az Ő megtestesülését középpontba állító 

ünnepre, a karácsonyra, másrészt, várjuk a 

visszajövetelét is, amikor majd új eget és új 

földet teremt számunkra, amelyben igazság 

lakik mindörökre. Azonban figyeljük meg: 

az Úr mindkét eljövetelének lényege az, 

hogy Ő cselekszik, és nem az ember! 

Érdekes, hogy az ünneplésünk mégis arról 

szól: lótunk-futunk, „cselekszünk” megállás 

nélkül, ahelyett, hogy megállnánk, s 

gyönyörködnénk abban, amit az Úr végzett 

el értünk és helyettünk. Persze, ha valaki 

igazán megérti az evangéliumot, akkor 

olyan hála ébred benne, amely 

„szorongatja” hitének megélésére, 

misszióra, felebaráti szeretetre. De vajon 

szokásos adventi (hiper)aktivitásunk hány 

százaléka merül ki ezekben? Nem beszélve 

arról: milyen lelkülettel éljük meg a 

karácsony előtti adventi készülődést és 

fáradozást? Felszabadultan, örömmel, 

igazán a másikra figyelve, vagy 

kényszeresen, idegesen, békétlenül, végső 

soron egocentrikusan? Krisztusnak, az Isten 

ajándékának „kicsomagolásán” múlik, hogy 

melyik lelkület lesz úrrá rajtunk. Amikor 

Isten csodálatos ígéretei, tökéletes 

megváltása ragyog előttünk, akkor a 

munkánk, a szolgálatunk nem lélekölő 



robottá válik, hanem élvezetes 

hálaáldozattá. 

 Végezetül, nem szeretnék 

ünneprontó lenni, de fontos hangsúlyozni: a 

keresztyén ember nemcsak az év egy-egy 

rövid időszakában, hanem minden egyes 

nap karácsony, nagypéntek, húsvét, 

pünkösd és advent ünnepét élheti meg. 

Hiszen mi azért élünk, és abból élünk, mert: 

(1) az Úristen megalázta magát, s Krisztus 

személyében emberi természetet öltött 

magára, bűntelenül elhordozta minden 

kísértésünket és betegségünket (karácsony), 

(2) a kereszten magára vette vétkeinket, 

Isten minden haragját és kárhoztató 

ítéletünket (nagypéntek), (3) feltámadt, 

hogy igaznak nyilvánítson minket, s 

megtisztítsa bűnös lelkiismeretünket 

(húsvét), (4) kitöltötte Szentlelkét ránk, 

hogy újjászülje, átformálja és vezesse 

életünket (pünkösd), (5) visszajön, hogy 

magához vegyen mindörökre, 

visszaajándékozva nekünk Önmagát és egy 

tökéletes világot (második advent). Ez az 

örömhír járja át szívünket, s formálja át 

mindennapjainkat 2016 adventjén is – és 

azután.  

Az egész Presbitérium nevében hadd 

kívánjak minden gyülekezeti tagunknak 

áldott adventet, karácsonyt és új esztendőt! 

Maran atha. Urunk eljött. Marana tha! 

Urunk, jövel! 

 

 

  

Karácsonykor 

Urunk, Istenünk! Kimondhatatlan boldogság, hogy úgy ismerhettünk meg, mint akinek az 

ígéretei igazak és ámenek! Köszönjük, hogy a próféták által meghirdetted ószövetségi 

népednek, s általuk a teremtett világnak, hogy elküldöd a Messiást, a világ Megváltóját. 

Ő helyreállítja végre a szövetségi jogrendet, amit az ember engedetlensége folytán 

megrontott. 

Áldunk és imádunk a szeretet ünnepén, köszönjük, hogy Tőled tanulhatunk szeretni, aki 

egyetlenedet, Jézust adtad értünk! Ha Benned hiszünk és Téged ismerünk, akkor nem azt 

valljuk: „Szeretném, ha szeretnének” (Ady), hanem mi magunk fogunk szeretni! Ezen az 

ünnepen se várjuk, hogy mit kapunk, hanem mi akarjunk adni: Neked és szeretteinknek 

értékeinket, szívünket… Köszönjük, hogy szent Fiad úgy jött ebbe a világba, mint egy 

édesanya gyermeke. Köszönjük a karácsonyi evangéliumot, a karácsonyi csillagot, az 

angyalok énekét, a pásztorok, a bölcsek bizonyságtételét, akik nem hallgatták el az 

örömüzenetet. Adj nekünk is igazi ünneplést, hogy a karácsonyi ünnepek után, amikor 

visszamegyünk munkahelyeinkre – mint a pásztorok nyájaikhoz – úgy menjünk, mint akik 

találkoztak Veled, ÚR Jézus. Segíts, hogy ünneplésünkben ne a gyermekkorunk 

karácsonyának édes hangulatát keressük, hanem a békesség és a szeretet szolgálatára 

nyerjünk új erőt! Ámen. 

Sándor Endre imádsága 



 

„Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is 

gondoljátok!"  (Mt 24,44) 

Karácsonyra készülni kell! Jézus azt 

szeretné, ha felkészülten találna bennünket 

az ünnep, mert Ő jön, ezen a Karácsonyon 

is meg akar érkezni hozzánk. Azok fogják 

ezt megtapasztalni, akik felkészítik 

szívüket a Megváltó fogadására. A világ 

azonban a felkészülés helyett a kikészülés 

felé sodor bennünket. Átlapozzuk a 

kihagyhatatlan akciókkal teli 

katalógusokat, végigjárjuk a boltokat, és 

mielőtt a fát elkezdenénk díszíteni, már 

úgy érezzük, meg is volt a Karácsony. 

Zavarba ejtően sok elbűvölő csillogás, 

megnyerő szlogen, megannyi vonzó 

programajánlat vesz körül bennünket 

ebben az időszakban. Közben pedig békés, 

boldog Karácsonyt kívánunk egymásnak, 

és csak vágyakozunk egy perc csendre, 

meghittségre, amit magányosan vagy 

családi körben eltölthetnénk, átélve, hogy 

„Immánuel, velünk az Isten.”  (Mt 1,23) 

Azt láthatjuk ma, hogy ha már a sátán nem 

tudja megakadályozni vagy lelassítani 

Isten jó tervét a világgal, akkor azon van, 

hogy felgyorsítsa az életet.  A világ 

fejedelmének nagy becsapása, hogy 

felgyorsít bennünket, hogy leterhelődjünk, 

és elvonja a figyelmünket az igazán fontos 

dolgokról.  Az a célja különösen ünnepek 

előtt, hogy felpörögjünk, szaladgáljunk, 

idegeskedjünk, és majd jól kiégve érjünk 

oda Karácsonyra, és közben a körülöttünk 

élőket is kikészítsük, mire leülünk az 

ünnepi asztalhoz. Mindezen még csak 

rontanak azok a hírek, amelyek nap mint 

nap elérnek bennünket a nagyvilágból. Az 

aggodalmat és rettegést fokozó 

kétségbeejtő események nyomasztó 

valóságával egyoldalúan a rossz várására 

akar bennünket hangolni.  

Advent nem csak Jézus egykori 

eljövetelére emlékezet bennünket, amikor a 

betlehemi istállóban megszületett, hanem a 

jövő felé is irányítja figyelmünket. 

Ígéretünk van ugyanis arra nézve, hogy 

ahogy a tanítványok látták Őt felmenni a 

mennybe, úgy fog visszajönni is. „Amikor az 

Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az 

angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 

Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig 

elválasztja őket egymástól.” (Mt 25, 31k) Nem 

szelíd kisgyermekként jön el, hanem 

bíróként. Akkor már nem a hit dolga lesz, 

hogy felismerik-e Őbenne a mindenség 

Urát, a világ Megváltóját, mert mindenki 

előtt nyilvánvaló lesz, hogy Ő az.  

A nagy többség semmibe veszi ezt az 

ígéretet, sokakat pedig rettegéssel tölt el. 

Azonban akik az Úréi, bizalommal 

tekinthetnek ama nap felé, mert 

reménységük beteljesedik: „új eget és új 

földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben 

igazság lakik” (2Pt 3,13). Az ítélet egyben 

azt is jelenti, hogy Isten tökéletes uralma 

helyreáll a maga teljességében. Ezért lehet 

ez ünnep azok számára, akik Isten oldalán 

állnak, Őhozzá tartoznak, és akik 

felkészülnek erre a találkozásra. Azok 

számára lesz ez a nap ünnep, akik nem 

engednek annak a nyomásnak, hogy a perc 

élvezete szabja meg a mát. Akik nem 

hagyják megterhelni magukat az élet 

gondjaival, - még akkor sem, hogyha ez a 

jóléti társadalom temérdek lehetőségét 

jelenti, - hanem tudják, hogy „több az élet.” 



(Mt 6,25) Azoknak lesz ez a nap ünnep, 

akiknek jelenét a jövő szabja meg, és a mát 

az eljövendők fényében élik. Tegyük 

hozzá, azok számára lesz az idei 

Karácsony is igazi ünnep, akiknek 

készülése beleilleszkedik Jézus végső 

eljövetelének eme nagy várásába.  

Kedves Testvérek! Még Advent kezdetén 

tegyük fel magunknak a kérdést: mire 

akarjuk kihasználni az előttünk álló időt - 

kikészülésre vagy felkészülésre? Döntsünk 

az utóbbi mellett! Készüljünk az Úr 

eljövetelére, mert akkor ez a boldog jövő 

fogja meghatározni jelenünket! Kerüljön 

Jézus (vissza) az Őt megillető legelső 

helyre, hogy életünkben helyreálljon a 

fontossági sorrend! Engedjük, hogy Jézus 

szabja meg életünk értékrendjét, mert 

akkor tudunk különbséget tenni fontos és 

elhagyható, igaz és hamis, értékes és 

értéktelen, tiszta és szennyes közt! Jézus 

eljövetelét várva meg fogjuk érteni, 

hogyan viselkedhetünk felelősen a 

jelenben, mi a küldetésünk, mi bízatott 

ránk feladatként. Azt is fogjuk tudni, miért 

kell áldozatot hoznunk, és miért nem. Ha 

Jézust várjuk, szívünk nem félelemmel, 

hanem örömmel telik meg, és 

felszabadulunk arra, hogy reménységünket 

másokkal is megosszuk. 

Tavasz Kristóf, VI. éves teológus

 

 

 

Vargha Tamás: Karácsonyi 

ének 

„Dicsőség a magasságban 

Istennek és a földön békesség 

és az emberekhez jóakarat.” 

Lukács 2,14 

Ó hát újra itt vagy 

szép karácsonyest! 

Mára bú, baj itt hagy, 

könnyül a kereszt. 

Boltján bús egemnek 

csillagfény ragyog,  

Nékem énekelnek  

ma az angyalok. 

Az angyalének  

áldott békehír,  

Szívemnek, szegénynek,  

drága balzsamír.  

Az a fényes csillag 

hajnalcsillaga,  

Ó mily ékes csillag:  

Krisztus az maga! 

Ó hát újra itt vagy  

égi szent Király,  

hogy kik ajtót nyitnak, 

hozzájuk beszállj!  

Térj be én szívembe  

ó te hű Barát  

és lakozzál benne  

mindörökre hát! 



„Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Eljegyezlek 

magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom 

ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az URat.”  

Hóseás 2, 16; 21-22 

Kinek mondja és kiket szólít meg a 

felolvasott alapigék jó hírével az ÚR? 

Azokat, akik elszakadtak az élő Istentől, akik 

nem akartak tudni róla, bár a választott nép 

tagjai voltak, de letértek az ő ösvényéről. A 

próféták nem csak átadták az üzenetet, 

nemcsak hirdették az igét, hanem gyakran, 

egész életükkel példázták és képviselték az 

Urat. Hóseás próféta életének is ki kellett 

ábrázolnia, hogy Isten népe eltévelyedett 

Istenétől, már csak formálisan tartoznak az 

Úrhoz. A prófétának, akire úgy tekintettek, 

mint szent emberre, aki Isten követe, most 

egy parázna nővel kellett összeházasodnia! 

Ezzel a megbotránkoztató dologgal, hogy 

egy próféta parázna nőt vesz el feleségül: 

ezzel ábrázolta ki, Izráel paráznaságát, hogy 

Izráel az élő Isten helyett bálványokkal töri 

meg az Istennel való szövetséget. A 

prófétának el kellett vennie egy parázna nőt 

és a paráznától született gyermekek nevei is 

utaltak Izráel népének hűtlenségére, 

istentelenségére. Hóseás egyik gyermekének 

nevének jelentése: „nincs irgalom” – ezzel a 

névvel üzent Isten Izráelnek, hogy nincs 

irgalom a számotokra, mert ellene fordul-

tatok Isten rendjének, megfeledkeztetek 

őseitek Istenéről. A másik gyermek nevének 

jelentése: „nem népem”, azaz azt üzente az ÚR: 

nem tartoztok már Isten népéhez.  

Most mégis (alapigénk szerint) azt hirdeti 

Hóseás próféta, hogy az élő Isten eljegyez 

magának örökre benneteket, eljegyez az 

igazság, a törvény, a szeretet és az irgalom 

ajándékával. És eljegyez magának a hit 

ajándékával, hogy megismerjétek az Urat! 

Hogyan kapcsolódik ez az üzenet az 

adventhez? Mit üzen a számunkra e prófécia 

advent idején? 

Egy kicsit más irányból közelíteném meg 

a témát, hogy majd válaszolhassak rá.  

Gyülekezeti újságunk címlapjára egy olyan 

kép került, amely első látásra nem tartozik 

advent üzenetéhez. A címlapon egy kalászt 

érlelt, aratásra érett búzamező részlet képe 

látható. S advent egyik üzenete éppen ehhez 

az újság címlapképéhez kapcsolódik: hiszen 

Jézusra úgy is tekintünk, mint aki vissza fog 

jönni teljes királyi uralmával és elvégzi az 

aratást. Jézus visszajövetelével megtörténik 

az aratás és külön válogatják a búzát a 

konkolytól. Különválogatják azokat, akik 

nem tartoztak az Isten népéhez és azokat, 

akik Isten népévé váltak. Az aratásban 

különválasztják azokat, akik elutasították a 

kegyelmet és így e földön nem élték át az 

irgalmat és azokat, akik megtértek és 

kegyelmet gyakorolhatott rajtuk az ÚR. 

Testvérek! Most még adventben élünk, abban 

az időben, mikor várjuk és készülünk Jézus 

Krisztus visszajövetelére. És itt szeretnék 

visszatérni felolvasott igénkhez. „Azért most én 

csábítom őt: elvezetem a pusztába, és a szívére 

beszélek.” Ma még e földi pusztaságban élünk, 

mikor az ÚR a szívünkre beszél. Több 

szempontból is pusztában vagyunk. E földi 

létet beárnyékolja a bűn valósága, az 

istentelenség, a békétlenség, a betegségek, a 

szenvedés, a megélhetésért vívott naponkénti 

harcok, s végül a halál is árnyat vet ránk. 

Azt mondja mennyei Atyánk, hogy 

elvezetem a pusztába és szívére beszélek. 

Nyilván ez jelképes szóhasználat, azt jelenti, 

hogy nem mindennapi élethelyzetbe 

kerülünk: egy súlyos beteg családtag 

végigkísérése, ill. a házastárs, a gyermek, a 

szülő, a testvér, vagy akár egy jó barát 

elvesztése nem mindennapi élethelyzet. És ez 



az elvesztés nem csak azt jelentheti, hogy 

meghalt a szerettünk, hanem jelentheti azt is, 

hogy fizikailag távol kerül tőlünk pl. külföldi 

munkavállalás, vagy egy tékozló életvitelbe 

kerülés miatt, netán egy összeveszés, 

haragtartás miatt. Pusztába kerülünk 

ilyenkor, s olykor a külvilág is idegenné vagy 

akár idegesítővé válik. Egy betegség, egy 

trauma, egy haláleset a családban olyan 

mintha pusztaságba kerülnénk. És sokaknak 

az is pusztasággá válik, ha bekerülnek egy 

intézménybe, kórházba, idősek otthonába. 

Vagy más élethelyzetben elveszti valaki a 

megélhetése forrását, mert elbocsátják vagy, 

mert súlyos betegség miatt elveszti a 

munkabírását és emiatt családfenntartóból 

eltartottá válik. Vagy valaki elbukott a hit 

útján és nem tud visszatalálni az ÚR útjára. 

És sorolhatnánk a példákat. De ebben a 

pusztában lehetőség van arra, hogy 

megszólítson bennünket az ÚR és a 

szívünkre beszéljen. A pusztában lehet sírni, 

lehet kiabálni. A pusztában lehet perlekedni 

még az Istennel is, ahogyan ezt sok 

zsoltárban olvassuk. Otthon a családot is 

inkább megterheli, ha sírunk, ha 

perlekedünk, ha heves érzelmi reakciót szül 

egy haláleset, egy rossz hír, de a pusztában, 

az élő Isten színe előtt kiálthatunk, 

kiönthetjük szívünk keserűségét! 

És mikor már azt mondjuk, nem bírom 

tovább, mikor elfogy az erőnk, mikor 

kilátástalanná válik minden egyszercsak 

megszólal Isten, ha figyelünk rá és a 

szívünkre beszél: nem hagylak el, igazából el 

sem hagytalak, de most figyelj rám, 

csendesedj el előttem, mert van szavam 

hozzád, van üzenetem a számodra. Nem üres 

a menny, nem üres a szívem, mert teli van a 

szívem szeretettel, hogy az embereket és 

téged is szeresselek! Nem vetettelek el, sőt 

eljegyezlek téged magamnak örökre. 

Egy helyen így szól az Írás: „Vigasztaljátok! 

Vigasztaljátok népemet…” Igen, advent idején 

vigasztalni, bátorítani akar bennünket az ÚR 

és lelkünkbe erőt akar önteni, hogy bízzunk 

benne, hogyha (jelképesen szólva) 

pusztaságban találjuk magunkat, akkor 

megmutathassa különös módon, hogy szeret 

minket s még szorosabbá köti a vele való 

szövetséget és közösséget. És te, aki azt 

gondoltad egy élethelyzetben, hogy nem 

irgalmas hozzád az Isten: megtapasztalod, 

hogy irgalmas lesz hozzád, sőt eljegyez örök 

irgalmával.  

Testvérek! A pusztában kimondhatsz olyan 

dolgokat is, amelyeket valószínűleg egy 

átlagos hétköznap nem mondanál ki! 

Másfelől pedig a pusztában szólhat Isten 

olyan szívhez szólóan, melyre a hétköznapok 

világában oda se figyelnél. Isten a 

veszteségedben, a magányodban akar most 

újból megszólítani: eljegyezlek magamnak 

örökre. Isten, ha elfogadod kinyújtott karját: 

a társaddá válik, az Atyád lesz, betölti az 

életedet, a szívedet! Nem marad el tőled, 

hanem önmagával ajándékoz meg. 

Megajándékoz a hit ajándékával és ha hittel 

tekintesz rá megismered őt olyannak, aki 

valójában: Teremtő, Gondviselő, Pártfogó, 

Megváltó, Üdvözítő Istennek, s emellett 

szerető Atyának, aki úgy szeretett, hogy 

Egyszülött Fiát adta érted, hogy legyen út a 

mennybe, hogy legyen jövőd a halál után is 

és legyen értelme az életnek akkor is, ha 

erőtlen vagy, ha már eltávozott mellőled az, 

akit nagyon szerettél. 

Így vigasztal és bátorít bennünket advent 

üzenete alapigénk alapján. Váljék valósággá 

ez mindannyiunk életében újból és újból, 

hogy átélhessük, mit jelent, mikor Isten 

örökre eljegyez és megajándékoz önmagával, 

szeretetével, irgalmával, hogy boldoggá 

tehessen és kiteljesíthesse az életünket, a 

hétköznapjainkat! Ámen. 

  



Minden gyülekezet növekedni szeretne, mégis a legtöbbje kislétszámú marad. Mi ennek az oka? 

Ne értsük félre, nincs semmi baj a  kislétszámú gyülekezetekkel! De minden kis gyülekezeti vezető, 

akivel eddig beszéltem, azt szeretné, ha növekedne a gyülekezet létszáma. Ez természetes, hiszen ez a 

gyülekezet küldetése. Minden egyes napon azt akarom, hogy eredményes legyen a 

gyülekezetünk abban az értelemben, hogy legalább egy embert elérjen azzal a reménységgel, ami a 

Krisztusban van.   

Minden általam ismert vezető azt szeretné, hogy a gyülekezete több embert érjen el. Sok kis 

gyülekezeti vezető hihetetlenül hittel teljes az imádkozásban. A legtöbb általam ismert 

kis gyülekezetben ugyanolyan szeretet van, mint a nagyokban. A növekedés bármely helyen 

elkezdődhet. 

Tegyük fel, hogy szilárd küldetéstudatunk van, rendelkezünk teológiai ismeretekkel, van vágy a 

szívünkben, hogy elérjük az embereket a jó hírrel. Tudod, hogy mi az oka, hogy a gyülekezetek 

többségében mégsem haladja meg a létszám a 200 főt? Mert úgy szerveznek, irányítanak, 

működtetnek, mint egy kis csoport. Gondold csak meg! Óriási különbség aközött, ahogy egy kis sarki 

boltot vagy egy nagy szupermarketet  szervezel. Egy kis sarki boltban, Mama és Papa intéznek 

mindent. Akarsz beszélni a főnökkel? Éppen a pultot tölti fel. Akarsz találkozni a marketing 

igazgatóval? Megtalálod a kasszában. Mama és Papa csinál mindent, és úgy szervezik az üzletet, hogy 

kicsik maradjanak. Ez rendben is van, ha te vagy Mama/Papa, és nem akarsz növekedni. Ha azonban 

te szupermarketet akarsz üzemeltetni, akkor másképpen szervezed a dolgokat. Másképpen irányítasz. 

Van felelős vezető, és vannak, akik a polcokat töltik fel. Van részlegvezető, műszakvezető, 

vezérigazgató, stb.  

Hogyan alkalmazzuk mindezt a gyülekezetek világában? 

A következőkben felsorolok nyolc okot, miért maradnak mégis kis létszámúak azok a gyülekezetek, 

amelyek növekedni szeretnének. 

1. A pásztor gondoz mindenkit 

Őszintén szólva, ha ezen túl lépsz, akkor már óriásit haladtál. Amikor a pásztornak kell meglátogatni 

minden beteget, levezetni minden esküvőt, és temetést, vagy érdeklődni telefonon mindenki iránt, 

akkor képtelen más dolgokkal törődni. Ez a modell nem működik. Ha mindezeket megteszed, lehet, 

hogy a gyülekezet létszáma eléri a 200 főt, és aztán csalódnak az emberek, mert már nem tudsz 

résztvenni minden eseményen. Vagy kiégsz. Ez a módszer téves elvárásokat szül, és nagyon sokan 

sérülnek miatta.  

Carl F. George - Warren Bird: How to Break Growth Barriers: Capturing Overlooked Opportunities 

for Church Growth (Baker Books, 1993). A "Hogyan törd át a növekedés előtt álló akadályokat?" 

kérdésre a válasz: megtanítani az embereket arra, hogy törődjenek egymással kis csoportokban. 

2. A vezetői stratégia hiánya 

Manapság sok gyülekezet rendelkezik világos missziói törekvéssel, és megfelelő látással. A széles 

körben megosztott, és egyetértésben elfogadott stratégia hiányzik. A látásmódod, és küldetéstudatod a 

válasz arra, hogy milyen, és miért olyan amilyen, a  gyülekezeted. A stratégiád pedig válasz arra, 

hogyan viszed végbe, amit elgondoltál. És ez a "hogyan" a kritikus pont. Szánj időt arra, hogy 

kidolgozd a stratégiádat! Legyen világos előtted, hogyan akarod beteljesíteni a küldetést, és ne 

nyugodj addig, amíg minden egyes vezető, és szolgálattevő előtt nem világos a küldetés, a látás és 

a stratégia! 

3. Az igazi vezetők nem vezetnek 

Minden gyülekezetben vannak olyanok, akik formálisan vezetők, elöljárói pozíciót foglalnak el, 

és  vannak, akik ténylegeses elöljárók (bár lehet, hogy nem viselnek formális tisztséget a 

gyülekezetben). Küld el a névleg tisztséget viselőket, és add olyanoknak a munkát, akik igazán 



dolgoznak! Keress olyan embereket, akikről tudott, hogy felelősségteljesek az élet más területein, és 

bízd rájuk a gyülekezet vezetését, hogy a jövőben dolgozzanak veled együtt!  Jelentős a különbség, ha 

valóban olyan vezetőid vannak, akik képesek vezetni vagy ha nincsenek. 

4. Önkéntesek lehetőségek nélkül 

Kis gyülekezetekben többnyire nincs lehetőség megfizetni mindazokat, akik dolgoznak, de vannak 

gyülekezeti tagok, akik önként vállalják a munkavégzést. Ha egyszer felismerted az igazi vezetőket, és 

ha tudod a küldetésedet, van világos látásod és stratégiád, ezekre az emberekre kell bíznod a 

megvalósítást. Próbálj csak meg mindent egymagad végezni, és ki fogsz égni, abbahagyod, vagy 

hatástalan leszel. Állítsd munkába önkénteseidet egy kidolgozott stratégiába, és hamarosan meglátod a 

fejlődést! 

5. A vezetőség elveszik a részletekben 

Ha minden alkalommal engedélyt kell kérni a papírtörülköző megvételére, vagy a hivatali helyiség 

kifestésére, akkor vezetési probléma van. A legtöbb a részletekben elvesző vezetőség, azért cselekszik 

így, mert az emberek hibáznak. Olyan vezetőségre van szükség, amelyik felügyeli a missziót, a helyes 

látásra és felhatalmazza az egyes szolgálati ágakat, hogy végezzék a feladatot, és nem akadályozza 

őket a munkában.  

6. Túl sok összejövetel 

Vezettem 50 fős gyülekezetet, ahol 16 gyülekezeti vén volt. Egy héten általában két-három 

összejövetel volt esténként. Miért kellene egy kis gyülekezetnek ilyen gyakori összejövetelek? 

Amint lehetőségem nyílt rá, ezeket az alkalmakat felhasználtam a gyülekezeti látás kialakítása és az 

újjászervezés munkájára. Csökkentettük a gyülekezeti vének számát is. Most, annak ellenére, hogy 

sokkal nagyobb gyülekezetünk létszáma, csak egy-két estém foglalt, és többnyire kis csoportokban 

veszek részt. Ha esténként összejövetel van, azt a jövőre vonatkozó megbeszéléseknek 

szenteljétek. Tedd szabaddá magadat, és munkatársaidat az igazán jelentős dolgok megvalósítására!  

7. Túl sok esemény és program, ami nem vezet sehová  

A túl sok aktivitás nem egyenlő a feladat teljesítésével. Az, hogy túlságosan elfoglalt vagy, nem azt 

jelenti, hogy hatékonyan dolgozol. Ha megvizsgáljuk a kicsi gyülekezetek tevékenységét, -

 emlékeztetlek, én is vezettem ilyet, és nem ítélkezni akarok, pusztán őszinte lenni  - számtalan 

program volt kis hatásfokkal, és ezeknek nem volt számottevő eredménye. Állítsátok le az ilyen 

programokat! Igen, az emberek felháborodnak rajta. Még arra is legyen bátorságod, hogy jó 

programokat is megszüntess. A jók: a nagyok ellenségei. De menj, és tegyél bár kevés, de nagy 

dolgot.  

8. A pásztor szenved attól, hogy igyekszik mindenkinek a kedvébe járni 

Sok pásztort ismertem, aki természeténél fogva igyekezett mindenkinek kedvébe járni. Ha ilyen vagy 

menj el tanácsadóhoz, térdelj le és imádkozz. Tegyél meg mindent,  hogy megszabadulj attól a 

félelemtől, hogy embereknek csalódást okozol. A bátor vezetés olyan, mint bátor szülőnek lenni. Ne 

azt tedd, amit a gyerek akar, hanem tedd azt, amiről úgy gondolod, végülis az lesz a legjobb a számára. 

Eljön az idő, amikor közülük sokan megköszönik majd, amit tettél. És a többiek? Valószínűleg 

elmennek majd egy másik gyülekezetbe, ahol nem igazán lesz növekedés. 

Elismerem, lehet, hogy a diagnózis nagyon kemény, de meglehetősen mély problémával nézünk 

szembe. Radikális problémák, radikális megoldást kívánnak.  

Carey Nieuwhof cikke a churchleaders.com portálon jelent meg, fordította: Csizmadia Erzsébet.  



 

„A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt 

rajta.” Lukács 2,40 

A karácsonynak két jelentése van: egy 

történeti és egy lelki, ezért két helyen lehet 

keresni a karácsonyt: a történelemben és a 

lelkünkben. Úgy tekinthetjük először, mint a 

világtörténeti eseményt, amelyikből az egész 

emberiség számítja a maga korszakát. A 

földgolyó egy pontján új élet támadt, ez az 

élet megnőtt és meggazdagította a világot. 

Ez a történeti karácsony több mint 2000 

évvel ezelőtt jött el a világon. De úgy is 

tekinthetem ezt az ünnepet, mint egy belső 

lelki történést. Lelkembe, életem 

kunyhójába egy új élet érkezett. Krisztus 

bennem született meg. Valami más, valami 

az eddigitől egészen különböző élet csírája 

hajtott ki bennem. Rejtelmes és csodálatos 

dolog történik a keresztyén lélekkel 

karácsonykor. Krisztust megtalálja 

önmagában, a maga életében. A karácsony: 

az Isten élete énbennem. Állati indulatok 

között, homályos ösztönök, az élet igavonó 

gondolatai között éppen úgy születik meg a 

lelkemben is Jézus, mint ahogyan a 

betlehemi istállóban a Gyermek 

felmosolygott. Ez most történt. Ez a lelki 

karácsony mindannyiszor megismétlődik, 

valahányszor egy emberi szívben ez az új 

élet megjelenik. 

Az életnek pedig az a törvénye, hogy 

növekedik. Éppen ez a csoda, amelyik az 

élettelen dolgoktól élesen elkülöníti. Kinek 

életében nem született meg Krisztus, aki egy 

gyertyát tett a szíve kamrájába Jézus 

mosolya helyett, aki egy színes képet látott 

Jézus arca helyett, aki halott dolgokból, 

játékokból rakta össze a karácsonyt, annak a 

karácsony holnap elmúlik, mint egy kedves 

mámor, mint egy álomkép és a következő 

napok szürkesége csak még jobban 

megkeseríti. A gyertya elég, a játék 

elromlik minél előbb, a karácsonyfa 

tűzben pattog, az egész nem volt több, 

mint egy nagy ajándékozás és költekezési 

alkalom, meleg szoba, áldott pihenő téli 

utasoknak, akik a valóság nagy Szibériáján 

fáradtan vonulnak át. De keresztyén 

lelkeknek a karácsony egy boldog kezdet: 

neki növekedni kell, mondta Keresztelő 

János Jézusról. Ennek a bennem lévő isteni 

életnek erőben és bölcsességben ki kell 

teljesednie. A keresztyén élet folytonos 

növekedés, földi életen és földöntúli életen 

át. Krisztus kezd el bennem nőni, 

hatalmasabbá válni, így mondhatnám: egy 

másik életem van s ez az én igazibb életem. 

A bennem lévő Krisztus mindig több lesz, 

mindig új meglepetéseket ad a világnak és 

bele nő az örökéletbe. Kérdezzük meg az 

Igétől, hogyan vigyük el magunkkal Jézust a 

szívünkben? Erősödjék lélekben és 

teljesedjék bölcsességben. 

I. 

Erősödött lélekben. A megszületett Krisztus 

gyenge, azt jelenti ez, hogy egy csomó 

hatalom –legalább látszólag- erősebb nála. 

Mint a kisgyermek még semmit sem tud 

adni, még most mindent meg kell tenni érte, 

hogy éljen. Csupa gond, csupa küzdelem 

Józsefnek és Máriának az élete. El kell 

rejteni Heródes elől, mert megölnék a 

zsoldosai. Futni kell vele arról a helyről, 

ahol az első otthona volt, mert ott halálra 

keresik. Virrasztani kell mellette, táplálni 

kell. Boldogan lesni az első szót az ajkáról. 

Éppen úgy őrizni, mint ahogy a szülő 

háborús időben őrzi a csecsemőjét. 

Menekülni kell vele, ha ellenséges seregek 

közelednek. Keresni egy meleg sarkot, ahol 



megpihenhet. De éppen úgy örülni neki, 

mint ahogy örülünk, amikor a gyermekünk 

nő, amikor ránk ismer, amikor ébredő 

lelkéből szavak kezdenek útra kelni és 

amikor megérezzük, hogy a szeretetünk 

megtalálta őt. 

„A gyermek pedig növekedett.” Ez a karácsonyi 

Krisztus, ez a karácsonyi öröm még kicsi. 

Erősebb nála a külvilág, a Heródes 

királysága, amelyik ma is megvan. Ez 

hatalmat akar és dicsőséget, kész szolgálni 

bármilyen zsarnok császárnak, hogyha abból 

haszna van és kész megölni az Isten Fiát, 

akkor, hogyha az az ő palotáját, 

gazdagságát, jólétét, szórakozásait fenyegeti. 

Ez az egész világ, ennek a berendezése 

hatalmasabb és erősebb, mint a karácsonyi 

öröm. Ha nem vigyázol, Heródes utoléri a te 

karácsonyi boldogságodat. Holnap a 

gondjaid körülveszik, a panaszkodásod 

túlkiáltja, az emberekkel való harcod és 

zúgolódásod eltiporja, üres bölcső marad a 

szíved, amelyikből éppen a Gyermek 

hiányzik. 

Ennél a kisgyermeknél erősebb vagy te 

magad is. Ne várd, hogy Krisztusban való 

hited egyszerre megajándékoz téged 

királysággal, vagy ha mással nem, egy szép 

lakással, vagy kenyérrel. József és Mária 

nem ezt várták Krisztustól. Áldoztak neki és 

érte. Otthontalanul, idegen országok 

menekülőivé váltak, saját ruhájukba 

rejtegették és a maguk életével tartották és 

védték. A legelső parancs, hogy Krisztus 

nőjön az életemben, az hogy áldozni tudjak. 

Erősebb legyen ő a magam érdekeinél, a 

magam nagyravágyásánál és hiúságánál. 

Nőjön bennem Krisztus, lélekben. Azt 

jelenti ez, hogy mindennap tennem kell érte 

valamit. Mindennap le kell győznöm 

magamat, el kell oltanom egy haragnak a 

lángját, amelyik tűzbe borítaná, vagy 

szenvedélynek a tüzét, amelyik elégetné az 

enyéimet is. El kell hallgatnom egy haragos 

szót az ajkamon. Alszik a gyermek, fel ne 

keltsem! („Csókoljátok a fiút, hogy meg ne 

haragudjék…” 2. zsoltár) Meg kell fogadnom 

azt, hogy mindennap viszek bele az életbe 

valami kis jóságot. Mindennap hordok a 

lelkemben egy kis fényt. Mindennap 

igyekszem valakihez kedves lenni, ha 

mással nem, aki mellettem él, aki alám van 

rendelve, akivel találkozom az utcán. 

Mindennap igyekszem valamit adni 

másoknak. Néhány fillért teszek egy 

kinyújtott kézbe, néhány vigasztaló szót 

mondok egy sötét szobában. Meglátogatok 

valakit, aki nem tudja azt nekem soha 

viszonozni. Minden reggel azt kérem 

Istentől, hogy ezen a mai napon is legyen az 

életemben egy parányi ajándék, egy kevés 

jóság, amivel mások életét gazdagabbá 

tehetem. Az aranymosó emberek nagyon 

szegény emberek. Hegyi patakoknak a 

homokját merik ki és nagyon hosszú és 

nehéz munkával érnek el odáig, hogy millió 

és millió homokszemből egy pici csillogó 

aranyszemet kiszitáljanak. A keresztyén élet 

is ilyen aranymosás. Az életem patakja sarat 

és homokot sodor felém, gondot, bajt, 

küzdelmet, lemondást, bánatot, 

kellemetlenségeket, éhezést, bántást s 

ezekből a homokszemekből ki kell keresnem 

mindennap valamit, ami arany: az életemnek 

a sok küzdelméből ki kell találnom egy 

fénylő, kicsi porszemnyi nagyságú örömet, 

egy apró, csillogó jóságot, egy olyan percet 

mindennap, amelyikért érdemes élni, 

amelyik gazdagabbá teszi a világot. Isten 

nem azt kívánja tőlünk, hogy aranyhegyet 

építsünk a számára, hanem azt, hogy 

aranyporszemeket keressünk meg. Kicsi, 

eltűnő jótetteket, szavakat, érzéseket, 

ajándékokat adjunk ennek a világnak. Ez az 

a szolgálat, amely által Krisztus nagyobb 

lesz a világon. Aki úgy lesz keresztyénné: én 

Krisztushoz megyek azért, mert sok dologra 

van szükségem, mert Tőle vigasztalást 



akarok kapni, - az szegény marad. 

Krisztushoz úgy kell menni, hogy adni 

akarok neki valamit. Az az öröm, hogy 

adhatok. Az a nagy kiváltság, hogy a magam 

életével táplálhatom őt. 

Ez azt fogja jelenteni, hogy karácsonyi 

emberré válok, hogy élet van bennem. Olyan 

leszek, mint a fenyőfa, amelyik nem tud 

elhervadni soha. Hó rakódhat rá, - az 

ostorfáról, akácról, gyümölcsösökről régen 

leszaggathatott az orkán minden lombot, a 

fenyőfa áll és az életet jelenti a halál 

völgyében. Elhagynak az enyéim, ez az 

egész világ mostoha és ellenséges lesz a 

számomra, de hordozom magamban az 

életet, magamban találom meg a 

boldogságot és ezt az örömet, ezt a nagy 

békét, amit hordozok, ezt nem adhatom 

semmiért a világon. Krisztus él bennem, 

kicsi még, nem látják mások, de már tudom, 

hogy Ő az enyém, Ő rám van bízva, s 

akárhová megyek ezen a világon, a 

legnagyobb kincs, a legdrágább ajándék az 

enyém. Egyszer észre fogják venni, hogy 

megváltoznak a szavaim, hogy meg-

gazdagodik a jóságom, csodák teremnek 

általa, mert Krisztus megnőtt az életemben. 

II. 

„Megtelt bölcsességgel.” Amint Krisztus nő 

az életemben, nő a bölcsességem. Titkokat 

tudok meg, amelyek eddig egészen rejtve 

voltak előttem. Elsősorban megtudom azt, 

hogy miért élek. Azért, mert Isten rám bízott 

egy szolgálatot és ezt el kell végeznem. 

Talán az lesz a szolgálatom, hogy 

megmutassam, mit jelent a türelem a 

szenvedésben, a békesség a háborúságban, a 

vidámság ezer gondok közt, hogy Róla 

jelentsek valamit ennek a világnak. Aki 

tudja, hogy miért él vagy tudja, hogy miért 

szenved, annak óriási erői lesznek és bátran 

néz szembe a harcaival. Egyszerre 

megvilágosodnak előttem olyan titkok, 

amelyek be voltak takarva előttem. A 

szenvedés megszólal. Ez a néma követ 

egyszerre Istenről csodálatos dolgokat kezd 

beszélni. Aki tudja a szenvedésnek értelmét, 

az el tudja hordozni a szenvedést. Csodáljuk 

a mártírokat, hogy lángok között énekeltek, 

pedig az volt a nagy erejük, hogy ők tudták, 

hogy ők világítanak egy egész történelem 

számára. A bölcsességem megnő annyira, 

hogy megértem a halál titkát. Valaki egyszer 

azt mondta egy lelkipásztornak: „én nem 

tudok hinni az örökéletben, én sötétnek 

látom a síron túli világot és kétségbe vagyok 

esve azért, mert nem tudok remélni, hogy 

viszontlátom azokat, akiket elvesztettem itt a 

földön. Tanítson meg engem az örökélet 

tudományára.” Azt mondta a lelkipásztor: 

„nem lehet az evangéliumot a húsvétnál 

kezdeni. Az evangéliumot a karácsonynál 

kell megkezdeni. Nem lehet Krisztust a 

Golgotán megérteni, ha nem ismertem Őt a 

karácsonyi fényben. Neki növekedni kell az 

életemben.” A gyermek egymásután tanulja 

a szavakat. Először csak azt mondja: apám, 

anyám. Aztán el tudja mondani, hogy valami 

fáj neki, vagy valami öröme van. Később 

születnek meg a gondolatai és évek múlva 

kelnek sasszárnyra a lelkéből nagyvilágot 

megrendítő eszmék és igazságok. Így nő 

bennem Krisztus. Először csak arra tanít 

meg, hogy Atyám van az égben, aki engem 

szeret; aztán megtanít arra, hogy imádkozni 

tudjak, sírni vagy hálát adni Isten előtt. 

Amikor nő, akkor megszólal, titkok 

zengenek felém és elérkezem a Golgotához. 

Megértem a vér titkát és belépek a húsvéti 

kertbe. Mindez azonban nem tőlem és nem 

tőled van. „…és Isten kegyelme volt rajta.” Ha 

Krisztust meg tudom őrizni az életemben, ha 

karácsonyi ember tudok lenni, ha tudtam 

szeretni és áldozni, ez a kegyelemnek a 

műve és éppen ez tesz bizonyossá, hogy 

Krisztustól nem fogok elszakadni. Százszor 

hűtlen lettem volna hozzá. Százszor elvitt 

volna a világ sok vidám éneke, fényesebb 



Vályi Nagy Géza: Jézus 
  

Nem volt a bölcsője 
Aranyból, gyémántból. 

Egyszerű emberek 
Rótták össze fából – 
És szent lett a jászol. 

  
Nem álltak körülte 

Rangos urak, dámák – 
Jámbor öreg barmok 

Nyaldosták a lábát 
Örömén a percnek. 

  
Amikor meglátták, 

Nem volt pompa, tor, fény, 
Csengő ezüst serleg – 

Kis pásztor fiúcskák 
Zsoltárt énekeltek. 

  
Nem volt gyönge testén 

Drága selyem, pólya, 
Egy imás, szűz asszony, 

Takargatta gyolcsba 
S dajkálta, ápolta. 

  
Ékes bíborpalást 

Nem borult reája. 
S Ő lett a világnak 

Örök Igazsága, 
Királyok Királya! 

Bódás János: Nem akadt hely 

Lukács 2:7* 

Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, 

s hogy jött, Akit évezredek óta vártak, 

- mily szégyen ez – a vaksággal vert ember 

nem adott helyet az Isten Fiának! 

 

Ím, legelőször barmok szeme tágul 

ámulattal az égi Jövevényre, 

s egy vén istálló korhadt jászolábul 

elégült meg milliók lelki éhe. 

 

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van, 

száz indulat zsibongó népe lakja, 

s Krisztus bolyong, az Isten hontalan! 

…Feléd vezet ma szent Karácsony napja, 

s szennyes szívem szállásnak felajánlom: 

fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom! 

*„És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és 
megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, 

mivel a szálláson nem volt számukra hely.” Lukács 2,6-7 

lett volna a lobogó éjszaka az Ő szeménél, 

szebb lett volna valami dicsőséges emberi 

életpálya az ő szolgálatánál, jobb lett volna 

mámoros lakomák pogányáldozata az 

úrasztali kenyér ízénél, tüzesebb lett volna 

az örömök kelyhe Krisztus vérét adó 

kelyhénél, de az, hogy itt vagyunk 

egymással szemben, én a szószéken, ti pedig 

itt a gyülekezetben, az, hogy református 

keresztyének vagyunk, akiknek nem áll 

útjában senki, ha oda akarunk lépni a 

gyermek Jézus mosolyához: ez kegyelem. 

Ez az Isten akarata és ez bizonyosság. Nem 

rajtam múlik, hanem Istenen áll a hitem. 

Nem tőlem függ, hanem Tőle. Nem Józsefen 

és Márián múlt, hogy védjék és szeressék a 

Gyermeket, Isten elrendelő kegyelme volt 

ez. Boldog karácsonyi ember vagy, mert 

láttad őt, mert a tied Ő. Védelmezd ezt a 

kicsiny örömöt, ezt a tiszta karácsonyt, vidd 

Krisztust a szívedben. Boldog napok 

következnek. Szebb lesz életed és vidám az 

érkezésed, odáig, ahol már nincs növekedés, 

ahol teljes hatalom és a teljes bölcsesség vár, 

ahol az ember Jézusból ismét az Isten lesz, a 

Szentháromság második személye, a Fiú, aki 

most testet öltött, és eljött a földre azért, 

hogy te hozzá hasonló légy és elérkezzél az 

üdvösségre.  

Ámen.

 



 

 

2016. július 10. (vasárnap):  

Reggel fél 8-tól gyülekeztünk a parókián. Szokásos hangulat, kis csoportokban beszélgetések, 

mindenki várta az indulást. Miután mindenkinek találtunk helyet valamelyik autóban, elindultunk a 

harmadik Enter, Előszoba ifi közös táborhelye felé. A célt Kisoroszi felé vettük, ahol a szállásunk a 

református templom melletti kis vendégház volt. Takaros, fagerendás, oszlopos kétszintes épület, 

emeleten a szobákkal, földszinten étkező, könyvtár, és kisterem. Érkezés után csak arra maradt időnk, 

hogy mindenki elfoglalja a szobáját, bedobálja a csomagját, és már indultunk is az istentiszteletre.  

Fehérre meszelt templom, karzatokkal, körülbelül 150 fős lehet.  

„…Ne fél, csak higgy!” (Márk 5.36) Szólt a tanítás. Tanuljunk meg bízni Istenben, ahogy Ábrahám tette, 

mikor Izsákot vitte feláldozni… Ábrahám folyamatos kapcsolatban volt Istennel, nagyon sokat 

beszélgetett vele, és míg három napig haladt az úton, feltételezhetően folyamatosan imádkozott. És 

kiállta a próbát: „…most már tudom, hogy istenfélő vagy…” (1Móz 22,12) Tökéletes indítása a tábornak. 

Bízzunk Istenben! 

Az Istentisztelet után ebéd, amit természetesen le kell mozogni. A szentendrei sziget 

csúcsában lévő szabad strand lett erre kiszemelve. A víz tiszta, kicsit hideg, de gyönyörű táj körös-

körül. Este vacsora, utána áhítat következett. Közös éneklés, zongorával, gitárral, dobbal kisérve. 

Az esti alkalom témája: FIGYELEM! Harcolnak a figyelmünkért! 

A tv-ben a reklámok, embertársaink, vagy egy szuper sportkocsi, egy játék… Kérdés, hogy az, ami 

leköti a figyelmünket, megáll-e Isten értékrendjében? 

Zákeus (Lukács 19) figyelme Jézus felé fordult. Nem leborult előtte, hanem kíváncsi volt rá, ezért még 

a fára is felmászott. Jézus észrevette, és nála vacsorázott, tanított. Ennek lett az eredménye, hogy 

üdvössége lett ennek a háznak. Szép történet. Szeretjük a szép történeteket, regényeket. Figyelünk 

rájuk, sőt még sok száz oldalt is olvasunk, hogy megtudjuk a végét, sok órát töltünk a gigantikus 

filmek megnézésével. Vannak bennük szereplők, hősök, akik mindent megtesznek, vannak, akik 

lemaradnak, vannak, akik árulók lesznek, vagy csak elvesznek. És van Isten története, egy 1300 

oldalas történet. Isten megteremti a világot, de fellázadnak ellene, és jönnek hősök, próféták, bírák, 

királyok, akik küzdenek. Majd jön a főhős, aki megmenti a világot.  

Ennek a történetnek mi is részesei vagyunk! Kérdés, hogy milyen részesei, aki mindent megtesz, aki 

elmarad, vagy aki áruló lesz? Akarunk-e változni? Ezért van ez a hét is. Hogy elgondolkodjunk, 

milyen hősök vagyunk, leszünk. 

Ezután néhányan lefekvés előtti sétára mentek, néhányan pedig a fél magyar országot 

foglalkoztató EB döntőt nézték a parókián kivetítőn. 

 

2016. július 11. (hétfő):  

Az áhítat témája: Táplálék 

Mennyire fontos az étkezés? Egy jó reggeli, és könnyebben indul a nap. Rendes étkezésnek kell 

lennie, nem a buszon bekapott szendvicsnek. Ha nem étkezünk rendesen felborul a biológiai rend, 

megsínyli a testünk. De mint tudjuk „… nem csak kenyérrel él az ember.”  

Fontos a csendesség, a minőségi eltöltött idő Isten igéjével. Lehet reggel indulás előtt, este mikor 

lenyugszik minden. De fontos hogy ne a buszon rohanás közben „bekapva” történjen. A lelki táplálék 

elmaradása, lelki leépüléssel jár. Rohanó világban élünk. Vajon táplálkozunk-e rendszeresen napi 

szinten? Vagy keressük a számunkra oly megnyugtató kifogásokat. Na, majd holnap, vagy holnapután, 

a jövő héten… Vagy egyszerűen elcsüggedtünk lelkileg? A legnagyobbak is elcsüggedtek, Mózes és 

Illés is. Mégis újra erőt merítettek. Vagy esetleg már többször kiolvastuk a Bibliát? Ismerünk minden 

történetet? A Biblia már nem tud újat mondani? Minden történetben, minden olvasáskor találhatunk 

újat. Csak olvasni kell, tanulmányozni, minél többet, ha lehet naponta, hogy meg ne éhezzünk. 

Enter és Előszoba ifjúsági hét 

Kisoroszi 2016. július 10-15. 

Erdős Gábor: 

BIZONYSÁGTÉTELEK, TÁBORI ÉLMÉNYEK 



A nagy meleg miatt a délutánt a leányfalui strandon töltöttük. A fiúk a fejeseket, szaltókat 

próbálgatták előre és hátra is. Néhányan a labdáztak a sekélyebb medencében.   

Szállásunkra visszaérve, az esti alkalom témája: Bátorság! 

Jézus imádkozik és retteg. Helyszín a Gecsemáné kert. Magára veszi a világ bűneit, és először 

életében el fogja hagyni Isten. Bátor volt és megcselekedte, hiszen ezért jött. Mi elég bátrak vagyunk-e 

belépni ebbe a történetbe az Ő oldalán? Ehhez bátorság kell. Vagyunk-e elég bátrak lemondani 

dolgokról, amik az ó életünkben olyan fontosak. Elég bátrak vagyunk-e belépni a történetbe a kisebb 

csapat oldalára. A világ számára a másik oldal a menő. Elég bátrak vagyunk-e bevallani a bűneinket, 

amiket féltve takargatunk? Fel merjük-e vállalni hová tartozunk? Vajon mit fognak szólni hozzá a 

többiek? És egyáltalán mi a bátorság? A világban általában önhittség, önbizalom van mögötte. Én erre 

képes vagyok, én ezt véghez tudom vinni. Mi keresztények, ahogy megismerjük Istent egyre több 

bátorságunk lesz. „Ne félj, mert megváltottalak…” (Ézsaiás 43.1) 

 A tanítás után összeszedtük a bátorságunkat és a sötétben, a világító mécseseket követve az 

étkezőben találtuk magunkat, ahol négy torta várt minket, illetve a szülinaposokat. Akinek nemrég 

volt, vagy nemsokára lesz, vagy épp aznap volt, tortával és énekléssel köszöntöttük.  

 

2016. július 12. (kedd):  

Válogassuk meg, mivel táplálkozzunk – szólt a tanítás. (Efézus 4.11-14) Hogyan ismerjük fel, 

hogy igaz ige szól? A tanításoknak a Szentírás egészére kell, hogy vonatkozzon. Nem lehet kiemelni 

részeket, például csak a nyelveken szólás a jó. És nem is hagyhatók el részek, hogy ez nem fontos. Az 

Isten igéjében található szent életet kell, hogy hirdesse. És a tanító is ezt kell, hogy tükrözze. 

Szolgálatra kell, hogy felkészítsen. A szolgálat magatartásforma, a szolgálat megüresítés. Jézus nem 

fölé emelte magát mindenkinek, és ez által elérhetetlen volt, hanem lealacsonyította magát, leült 

vacsorázni a bűnösökkel, szerencsétlenekkel, a legkisebbek is elérhették. A szolgálat több mint lelki 

munka. A szolgálatunknak odaforduló tanításnak kell lennie. Érthetőnek a megcélzott hallgatóság felé. 

És tudjunk a másik alatt szolgálni, tudjuk elengedni a vezetést. Engedelmesség a végsőkig az Úrnak, 

nem csak ideig, óráig. A szolgálat, tanítás gyülekezetépítésre szolgáljon, ne a saját 

felmagasztalásunkra. Ne önmegvalósításról szóljon. Van, aki azt hiszi, hogy csak az ő szolgálata az 

igazi, ez önteltség és tévedés. A kereszténység nem turizmus. Oda megyek ahol minden jó. Emberek 

így járják be az ország összes gyülekezetét. Az igazi tanítás egységre kell, hogy neveljen, az Úrban 

egységre. Jézus testének tagjai vagyunk. A különbségek is egységet alkotnak, kéz, láb, fej… 

 

Délután boboztunk a visegrádi pályán. Mindenki láthatóan nagyon élvezte a meleg ellenére. 

Majd siettünk haza, hogy a vendég előtt hazaérjünk. Fakopács érkezett a Magyar Keresztény 

Motorosok Közösségéből, és hozott még egy vendéget magával, Bencét, aki most jött haza az ő 

gyülekezetük angol táborából. Be is számolt röviden az élményeiről. Ezután, Fakopács mesélte el, 

hogy őt az utca nevelte fel, szülei nemigen foglakoztak vele, sőt hamar el is váltak. Elmondta, hogy 14 

évesen talált új Atyát magának. Más vallásokban sehol nem nevezik Istent Atyának. Neki pedig 14 

évesen megtérése után Mindenható Atyja lett. Amikor a törvény tiltotta a vallást, akkor talált rá egy 

kis házi csoportra, ahol megismerhette Isten jóságát a csoport tagjainak önzetlenségén keresztül. Itt tért 

meg. 14 éves kora óta dolgozott, hogy eltartsa magát. Négy évvel később többen, hasonló sorsú 

gyerekek vettek egy kis házat és odaköltöztek. Ez volt az életük alapja, ellátták magukat, és olvasták 

közösen az igét. Akik megnősültek elköltöztek helyükre újak jöttek. Fakopács is nősülés után került el 

innen és alapított saját családot. Négy gyermek édesapja, és a fiatalokkal a mai napig szívesen 

foglalkozik, terelgeti őket a helyes útra, irányítja az Atya önzetlen szeretete felé. Saját bevallása 

szerint szörnyű gyerekkorából Isten megtartó ereje által nem veszett el. Az alkalom után megmutatta a 

motorját az érdeklődő ifjaknak, és a köbcentik ismertetésétől ezúttal is Isten szeretetéig jutott el. 



Vacsora után az fiatalságot elengedtük a játszótérre, és a focipályára, ahol Kisoroszi 

csapatával mérkőztek meg. Hazafelé sétálva még megöntöztük a Tündérkert kis fáit – amiket a helyi 

óvodások ültettek – az erre a célra elhelyezett vizes ballonra kitett kannákból.  

 

2016. július 13. (szerda): 

Hűvösebb időre ébredtünk, ami jól esett a 30-34 fokos nappalok után, viszont kérdésessé tette 

a délutáni fürdőzést, de megkönnyítette a délelőtti alkalmat. 

Hogyan imádkozzunk? (Lukács 11.1-13)  

A fenti szakaszban leírt kötött ima segít azoknak, akik valamiért nem akarnak, vagy mernek a saját 

szavaikkal imádkozni. Mint tudjuk az Isten imameghallgató Isten, viszont ehhez nekünk is meg kell 

szólalni. Ahogy Ő szól hozzánk úgy nekünk is válaszolnunk kell. Az ima beszélő viszony Istennel. 

Amikor senki sem figyel rád, Ő meghallgat, legyen az hajnal, vagy késő éjszaka. Nem kell 

cikornyásan fogalmazni! Ne rettenjünk meg akár egyszerű szavakkal, de tiszteletteljesen imádkozni az 

Atyához! Ha bajunk van, szaladunk a barátainkhoz, barátnőinkhez, hogy hallgassanak meg, 

mondjanak véleményt, de ők nem tudnak segíteni, nem látják át a problémát, részrehajló tanácsokat 

adnak, vagy egy idő után megunnak. Isten nem un meg meghallgatni. Bátran imádkozzunk hozzá. 

Nem fogja minden kérésünk azonnal teljesíteni, de meghallgat, esetleg később talán évek múlva is 

teljesítheti, amit kértünk. Nem későn, hanem pont idejében. A mi életünk megváltozhat, de az Ő 

irgalma örök. Dávid is Istenhez kiállt a zsoltárokban. Kérjük bátran mi is a Szentlelkét. Imádságunk 

őszinte legyen, nem kell megfelelnünk neki, nem kell szégyenkeznünk, hogy már megint elbuktunk. 

Dicsőítsük Istenünket! Nem körbe udvarlásra van szüksége, nekünk van szükségünk arra, hogy 

tudatosuljon kicsoda Ő. Merjük rendezni, amit kell Istennel, embertársainkkal, merjünk 

megmosakodni a jelenlétében, nyugalmunk, békességünk lesz, ha az Úrral járunk. Az imádság, 

beszélgetés. Beszélgessünk Istennel! 

Ezután elvonultunk megbeszélni a hallottakat. A gyerekek elmondták imádkozási szokásaikat, 

imakéréseiket, amik már valóra váltak, vagy nem. 

A délelőtti eső ellenére ebéd után kisütött a nap, így ismét strandoltuk egyet. Ahogy az időjárás 

jelentés jelezte estére meg is érkezett a vihar.  

 

Az esti alkalom témája: Siker és kudarc 

Mindenkinek része van benne, nincs kivétel. Kudarcban lenni szörnyű érzés. Jó tudni, hogy Krisztus 

ismeri a teljes életünket. Hogyan kezeljük a kudarcainkat? Nézzünk vele szembe (Róm 8.26.)  

A kudarc is a javunkat szolgálja. Isten valami jobbat készít. A kudarcnak személyiségformáló hatása 

van. A kudarccal Isten ledönthet bálványokat. A siker is lehet veszélyes, nem tudunk mit kezdeni a 

sikerrel. A sikert nem mi érdemeljük meg, Isten műve.  

 

2016. július 14. (csütörtök):  

A délelőtti alkalom témája: Mosakodj! A tékozló fiú története (Lukács 15).  

A történetet most a fiú oldaláról nézzük. Amije volt elherdálta bűnben, és az akkori legalantasabb 

munkák egyikét végezte, disznókra vigyázott, takarította őket. Még éhezett is. Ráébredt a maga 

szennyes voltára, megmosakodott, azaz bűnbánatot tartott, és meglátta, hogy csak az Atyja segíthet. A 

bűn Isten és közénk áll. A bűn az, hogy elszakadtunk Istentől. Ehhez a felismeréshez gyakran mélyre 

kell kerülni, léthiányba kell jutni. Át kell élni, hogy el fogok veszni, és bűnbánatot kell tartani. 

Megvallani mennyi vétkünk van. Isten megbocsát nekünk. Erre mindenkinek saját magának kell 

ráébrednie. Ha vissza is csúszunk néha a mocsárba, Isten türelmes megvárja, míg újra kimászunk. A 

bűn elleni harc soha nem szűnik meg. Nincs olyan, hogy megtértem és innentől nem kell 

bűnbocsánatot tartanom, mert Isten már úgyis megbocsátott.  A bűnbánatnak rendszeressé kell válnia, 

mint a napi tisztálkodásnak. Ha valaki csak ritkán fürdik vagy csak egyszer, az nem kellemes. 



Állandóan a bűnnel foglalkozni sem jó. Nem az a baj, ha elszáll felettünk a gólya, hanem ha fészket 

rak. Mindenkit megtalál a kísértés, kérni kell, hogy vegye el, vagy ha megtörtént a baj, akkor 

bocsásson meg. Lukács szól arról, hogy a kiűzött gonosz lélek visszatér és kitakarítva találja a házat, 

akkor elmegy, és többedmagával újra beköltözik. Ha megbánjuk a bűneinket, de a háznak nem Jézus 

az ura, akkor a bűn visszatér az életünkbe, és meg is növekedhet. Ekkor a bűnvallás is keveset ér. Én 

azért lehetek tiszta, mert Jézus a tisztaságát ránk helyezte a kereszten. Nekünk nincs hatalmunk sem a 

bűn sem a Sátán ellen Jézus nélkül.  

Az alkalom végére a nap is kisütött. A fiúk kimentek focizni a sportpályára. Néhány lány is 

kiment velük nézelődni, beszélgetni. Mire visszaértünk a táborba már frissen sütött süti várt, meg 

dinnye uzsonnára. Az étkezőben készültek az igés lapok, és a teremben is felcsendült az ének.  

A színpadon ping-pong csaták folytak.  

Természetesen az utolsó este elmaradhatatlan eseménye a tábortűz az alkony beálltával 

fellobbant. A hűvös estében jól esett a melege. A lángok mellet kezdetét vette az éneklés, és az esti 

áhítat.  2060-ba képzeltük magunkat. A közlekedést egy GPS irányítja. Mindenki eljut mindenhová, 

ahová csak szeretne, nem ütközik senki senkivel. Minden rendben van. De az embereknek ez nem 

tetszik, hogy irányítják őket. Nem hallgatnak már a GPS-re. Mindenütt balesetek, senki nem jut el oda, 

ahova igyekszik. Fix pont! Arkhimédész azt mondja: adjatok a világban egy fix pontot és kimozdítom 

az egészet.  

A kősziklára épített ház… (Máté 7.24-29) Krisztus olyan életet kínál ahol Ő a fix pont. Ő a kőszikla. 

A hajósok a tengeren a csillagokhoz viszonyítva igyekeztek meghatározni merre tartanak. A 

keresztény ember csillagjai az igék. Olyan világban élünk ahol nem követjük a GPS-t és az érzelmi 

viharainktól inog a hajónk. A jó hír az, hogy Isten lehet a mi fix pontunk. 

 

Majd visszazökkentünk a jelenbe, és a délután készült igés lapok kiosztásra kerültek. 

Mindenki felolvasta, és elmondta a gondolatait az igéről, a táborról. Volt, aki nem akart eljönni, de 

örült, hogy mégis úgy döntött, jön. Mindenki feltöltődve, pozitív élményekkel készült haza.  

Köszönjük Urunk, hogy használsz bennünket!  

 

2016. július 15. (péntek):  

Hűvös reggelre ébredtünk, de nem esett és a nap is előbújt néha a felhők közül. 

A befejező áhítat témája: az alázat 

Az utolsó vacsora szerves része a lábmosás, általában nem erről szoktunk beszélni. Vannak olyan 

gyülekezetek, ahol ezt még most is gyakorolják, Úrvacsora előtt. Nehéz feladat. Nehéz valakinek a 

lábát megmosni, és ezt elfogadni is. Ehhez nagyon nagy alázat kell, hogy megtegyük, és Péternek is 

nehéz volt ezt akkor elfogadnia. Versengünk ki a jobb. A tanítványok is ezt tették, azt nézték melyikük 

a nagyobb. Nincs bennünk alázat a másik iránt. Az egész életünkhöz alázat kell. Mindenki valamiben 

tehetséges, foci, zene, stb, de ez akkor ér valamit, ha van bennünk alázat. Sokszor azt gondoljuk, ez 

nem vonatkozik rám. Bezzeg az XY –nak kellene ezt hallania. Újra és újra ellenállunk. Újra és újra 

kifogásokat keresünk, hogy ez most miért nem ránk vonatkozik. Figyelnünk kell, mit akar mondani 

Isten. Vajon a csendes héten megélt lelkességünket hazavisszük-e? Vagy hazamegyünk és marad 

minden a régiben? Majd egy év múlva ismét jövünk feltöltődni, és ezzel le van tudva az egész. 

Ahhoz, hogy az Úr használni tudjon, alázatosnak kell lennem.  

A hét záró programja: a Visegrádi Fellegvár. Két óra séta következett, megnéztük a tárlatokat, 

a panorámát. A csapat már kicsit lassan mozgott, elfáradtak a gyerekek az elmúlt hét eseményeitől. 

Innen már hazafelé vezetett az út.  

 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a táborunk sikeréhez, munkájával, idejével, anyagilag 

vagy imával! Az Úré a dicsőség!  



 

 

Nem kevesebb, mint 30 keresztyén 

nőtestvérünk vett részt az idei nyári női 

csendes héten, Gyenesdiáson. Napról-napra 

az Ige köré gyűltünk, elmélkedve annak 

hozzánk szóló üzenetén. Emellett mód nyílt 

bensőséges négyszemközti és társas 

beszélgetésekre, filmnézésre, kirándulásra, 

balatoni pancsolásra is. 

 

A Keszthelyhez közeli, igazán szép 

üdülőfaluban számunkra az Evangélikus 

Egyház által fenntartott idősek otthona, 

illetve annak kiegészítő épületei adtak 

otthont, amelynek parkja felújított és 

gyönyörűen karbantartott volt. 

Kényelmesek voltak a szobák is és 

rendelkezésünkre állt egy tágas konferencia 

terem, valamint egy ping-pong szoba is, 

ahol többen is megfordultunk. Így pl. még 

78 éves édesanyám is, aki régi, a 

sportágban elért eredményeit felelevenítve 

Lajos Ágival és Ródé Magdival is játszott. 

 

A mozgás területén még más lehetőségünk 

is volt: a park részét képezte egy gumilapos 

kosárlabda pálya, amelyen reggelente 

tornáztunk. A part és a bolt is elég messze 

volt, gyalog egy jó sétának számított. 

 

A reggeli igei alkalmakat Katona Eszter, 

Betlehem Óvodánk volt óvónője tartotta. 

Témánk Péter élete volt. 

  

Elhívásától kezdve, életének további 

állomásait érintve olyan kedves Igékre 

csodálkozhattunk rá ismét, mint a Jn. 1:41, 

amelyben András mondja Simon Péternek, 

hogy „Megtaláltuk a Messiást”. Jézus ezután 

rátekintve Simonra, Kéfásnak (kőszikla) 

nevezte el őt.  

Aztán, amikor a Lk. 5:5-ben Péter az egész 

éjszakai eredménytelen halfogás után Jézus 

felszólítására („Evezz a mélyre, és vessétek ki 

hálóitokat fogásra!”) azt mondja: „de a Te 

szavadra mégis kivetem a hálót.” És tudjuk a 

folytatást: a hatalmas tömegű hal kifogását 

követően Jézus ezt ígéri Péternek: „Ne félj, 

mostantól embereket fogsz!” (10. vers) 

Majd a tanítványok lábmosása, amit nem 

ért Péter, de Jézus értésére adja: „Ha nem 

moslak meg, semmi közöd nincs hozzám.” (Jn. 

13:8) 

Továbbmenve ismét láttuk azt a Pétert, aki 

a fogadkozások ellenére háromszor tagadja 

meg Jézust az elfogatása után, ezt mondva: 

„Nem ismerem ezt az embert.” (Mt.26:74) 

„Aztán… keserves sírásra fakadt.” (75.vers) 

És végül Péter pünkösdi beszédéből az 

Ap.csel.2:21: „Aki azonban segítségül hívja az 
Úr nevét, az üdvözül.” 

 

Sokan ismerhettünk magunkra Péter életén 

keresztül: hányszor lángolunk fel egy-egy 

Ige megértésekor, és mégis milyen sokszor 

csak kemény felszólításra cselekedjük az Úr 

akaratát (ha egyáltalán cselekedjük), és 

mennyiszer nem értjük a velünk történő 

eseményeket, sőt fel is háborodunk ezeken, 

és annyiszor kell (kellene) megtisztulnunk, 

hogy közünk legyen az Úrhoz, vagy 

hányszor tagadjuk, esetleg talán csak 

elhallgatjuk Megváltónk nevét, tanítását, 

aki ennek ellenére mégis az élet egyetlen 

végső értelmét: az ÜDVÖSSÉGET kínálja 

nekünk. 

 

Az Úrhoz való közeledésünket segítették 

elő az esti áhítatok is. 

  

Hasznos tanácsokat kaphattunk ahhoz, 

hogyan engedjünk el olyan problémákat, 

amelyekhez görcsösen ragaszkodunk, mivel 

egyedül akarjuk megoldani, ahelyett, hogy 

az Úrra bízva, az Ő megoldásában 

megnyugodva fogadnánk el azt. 

Nagyon jó előadást hallhattunk a haragról, 

amely oly sokszor és néha több éven át dúl 

bennünk valaki iránt, megmérgezve 

kapcsolatunkat és örömtelenné téve 

életünket. Az ilyen harag nem Isten szerinti 

és minél előbb meg kell szabadulnunk tőle. 

Az előbbi témakörhöz kapcsolódott a 

megbocsátásról szóló áhítat és 

bizonyságtétel. Az Úrtól tanult imádságban 

hányszor mondjuk el, hogy „mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, de 

Pásztorné Saci: Gyenesdiási napok  -  2016. július 13-17. 



„Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" dicsőült meg.” 

János 7,37-39. 
 

„Isten éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.” (Lk 1,53) 

 
"Gyertek, fiúk, kész a vacsora!" - így hívta lányom az asztalhoz a két kisfiát. Jani odafutott, 
leült, hogy lássa, milyen finom ételt készített az édesanyja. Jenő lassan jött, és hozott pár 

játékautót az asztalhoz. "Tedd most el azokat és egyél!" - mondta az anyja. Jenő izgett-
mozgott a székén, de semmi erőfeszítést nem tett, hogy engedelmeskedjen az anyjának. 

"Jenő édességet kapott a barátjától, és azt ette. Nem kér már vacsorát." - mondta Jani 
önelégülten. "Megevett egy egész zacskóval". Jenő már teleette magát édességgel, mikor 

lejött vacsorázni.  
Néha Jenőhöz hasonlóan nekem is fegyelemre van szükségem az életben. Olyan könnyű 

kitölteni az életemet könyvekkel, tévével és más szórakozással, és utána nem nagyon 
vágyakozom Istenre. Ezek az időtöltések önmagukban nem rosszak, de csak egy rövid időre 

elégítenek meg. Éhezve és szomjazva szeretnék jönni a szeretet lakomájára, amit Isten 
folyamatosan kiáraszt ránk. 

 
Imádság: Urunk, éhesen és szomjasan jövünk asztalodhoz. Köszönjük, hogy nem 

kevesebbet adsz nekünk, mint önmagadat. Ámen.  
 

Marion Turnbull (Liverpool, Anglia) 
 

vajon gyakoroljuk is ezt? Vagy azt várjuk, 

hogy bocsánatot kérjenek tőlünk és akkor 

majd talán megbocsátunk? 

Az Ige nem mondja ki a megbocsátás 

feltételeként a bocsánatkérést, és ha a 

szívünk mélyére nézünk, igazán nem is ez 

kell nekünk, bár ez valóban megkönnyítheti 

a dolgunkat. Magunknak okozunk viszont 

felesleges szenvedést, ha e nélkül akár 

évekig is nem bocsátunk meg. Ez ugyanis 

olyan cselekedetekre ösztönözhet minket, 

amelyek korábban éppen nekünk estek 

nagyon rosszul. És mit mond az 

aranyszabály a Mt. 7:12-ben? „Amit tehát 
szeretnétek, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is ugyanezt cselekedjétek velük.” 

 

Engem személy szerint is nagyon 

megérintett ez a téma és ehhez kapcsolódó 

üzenettel kaptam igés lapot is: „A testvéri 

szeretet legyen maradandó.” (Zsid.13:1) Az 

még pluszban jelzésértékű, hogy a lapon, 

jégen topogó pingvinek láthatók. Hála az 

Úrnak, hogy pár napi „topogás” után 

rászántam magam egy több hónapja 

esedékes telefonhívásra, ezen belül a 

megbocsátásra és bocsánatkérésre is, amely 

remélem jégtörést jelent majd. 

 

Szólnom kell még a másik kapott Igémről 

is, mert ennek helyi vonatkozása is volt: 
„Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod 

van minden utamra.” (Zsolt.139:3) 

 

Nagy széllel és felhőszakadással járó vihart 

éltünk át mindjárt az első este, de az Úrnak 

gondja volt ránk, mert a részleges 

áramkimaradáson túl más bajunk nem esett. 

 

Remélem, hogy a kedves olvasó is 

megtapasztalta nyári nyaralásai során az Úr 

gondoskodó és megőrző jelenlétét! 

i



 

 

Táborunk első napján a gyermekek egymást 

ismerhették meg, s segédkezhettek a 

táborépítésben. A fürdő megépítése a 

meggyfa köré szerveződött, mely után a 

sátrak és a női pottyantós wc építése zajlott. 

Nagy érdeklődéssel kérdezték gyermekeink 

mi lesz ez? A sátrak elkészültével az őrsök 

elfoglalták lakhelyüket és gyakorolták az őrsi 

vonulást, rendet és éneklést. A helységek 

megépítése után a legfontosabb 

momentumhoz fogtak neki a gyermekek, a 

táborkereszthez. Juci néni szervező-

munkájának hála sikerült faanyagot találni 

hozzá, sőt még az elveszett tárgyak fáját is 

feltudtuk állítani és még a tábortűzhöz is 

maradt belőle. A táborépítése a zászlótartó 

rúd felállításával befejeződött. Az ebéd 

minden nap nagyon finom volt. Az első nap 

jelmondata: egy mindenkiért mindenki egyért! 

Rendelkezés: Rend a lelke mindennek! A 

zászlófelvonással a tábor megnyitotta kapuit. 

Az este folyamán a lavorban történő mosdás 

nagyon szokatlan az eddig még cserkész-

táborban nem volt gyerkőcöknek. Félénkek, 

ezért a felnőttek segítik a mosdás ősi 

módszerének elsajátítását. A lányok Emese 

őrs nevet, míg az egyik fiú csapat Álmos őrs 

nevet választja ki. A másik fiú galeri az Előd 

őrs, melynek vezetője Peti részt vett ilyen 

táborban nagyon csintalan, látszik, hogy 

többségüknek még nem volt ilyen fajta 

élményük. Este befújják szúnyogriasztóval az 

egész sátrat és néhányukat esti tornára is kell 

fogni a csend eléréséhez.  

Kedden 7:00-kor kelünk és készülünk a 

károlyi-telepi templomig tartó túrára, ahol egy 

meglepetés vár bennünket. Menet közben 

sokat éneklünk, játszunk (eső, 1,2,3... stb.) és 

fákat ismerünk fel. A templomhoz meg-

érkezve egy lovaskocsi látványa bukkan 

elénk, aki egészen a csévharaszti plébánia 

épületéhez visz bennünket. Természetesen az 

utazás során is vígan dalolunk. (csiga-biga, 

jános bácsi stb.) Csévharaszton, ahol a 

rászorultak segítése a fő cél megtekinthettük a 

kecskéket, a teheneket, a baromfikat, 

disznókat, a kertet, valamint az asztalos 

műhelyt is. 15:00 fele lovaskocsival vissza is 

érkeztünk táborhelyünkhöz, mely út közben 

eldöntjük, hogy maradunk a nyáregyházi 

helyszínen és nem helyezzük át táborunkat 

csévharasztra vagy az erdőbe. A délután 

folyamán egy kis kézműveskedés veszi 

kezdetét, karkötő készítése fonálból, 

gipszöntés. Mások focitudásukat 

bontakoztatják ki. A fiúk összekészítik a gúla 

alakú tábortüzet. Mosdás után a tábortűzi 

énekek és játékok veszik kezdetét. 

Bemutatkozás, színdarabok, előadások 

(Martin furulya, Peti ének, Sanyi bácsi vicces 

mondókája, Marcsi a sámán)  

A harmadik napon a reggeli kelés egy kicsit 

fáradtam indul pál-kata-péter segítségével. A 

mindennapos reggeli torna után reggeli, majd 

kidobós játék és foci veszi kezdetét, s az 

őrsök őrsi indulót írnak és tanulnak. A 

sportok után kialakítjuk az autóverseny 

pályáját. Egy hatodéves református lelkész-

jelölt érkezik hozzánk Budapestről, aki az 

imáról és a megtérésről tart előadást. A 

gyermekek érdeklődően hallgatják őt. Az 

autóverseny játék elkezdődik két ferrárival és 

két ringgel indul a verseny, mely során 

üzemanyagtöltést, kerékcserét és szélvédő 

mosást kell végezniük a szerelőknek. A 

ferrárik 4 cipővel autó hangot kiadva 

menetelnek miközben a hírességek nézik őket 

és a bemondó közvetíti a versenyt. A menet 

lezárulta után, akadályversenyek veszik 

kezdetüket (lekváros kenyér, sós víz 

2016.07.18-25. Nyáregyháza 

Honfoglaló Cserkésztábor krónikája 
Lipót Zsolt: 



felszívása szívószállal és átvinni a másik 

helyre, kapura rúgás, vízzel tető nélküli pet 

palack továbbadása, üvegbe a ceruza stb.) A 

verseny végeztével körbeülve cserkész-

dalokat, nótákat és énekeket gyakorlunk és 

köszöntjük a névnapját ünneplőt egy vicces 

dallal. A késő délután folyamán, a helyi 

sportpályán métázás, focimeccs és egyéb 

játékok vették kezdetüket. Az esti 

tábortűzhöz, melyet a lány őrs máglya 

formában készített a sámán egy vendég 

érkezését látja: Kati bemutatkozik és átveszi a 

tábortűt lebonyolítását.  Sámán ismételten 

vendégeket lát. Megérkezik Attila és feleség 

Ríka hunok, akik a csapatukba keresnek 

embereket. Meggyőzésre van szükségük, 

hogy a tábor résztvevői alkalmasak erre vagy 

sem, így éneklés kezdődik. Attila vezér és 

felesége megismerkednek a jelöltekkel és 

kérdeznek a jelen korról. Bemutatják saját 

korukat, s megígérik, hogy holnap elkezdik a 

kiképzést, hogy a tábor résztvevői Attila hun 

seregébe kerülhessenek. 

A negyedik napon a reggeli torna és a 

zászlófelvonás után egy gyümölcskereső játék 

veszi kezdetét a délelőtti órákban, majd az 

erdőbe indulunk fagyűjtésre. A kiképzés első 

részeként egy pet palackos vizes csata veszi 

kezdetét, ahol ruha nem marad szárazon. 

Sajnos az előd őrs a naponkénti sátorszemlén 

rosszul szerepel, így sátrának teljes kipakol-

tatása és visszarendezése zajlik a másik fiú 

őrs segítésével. A csendes pihenő közben 

Attila, a hun történetét hallgathatják a 

gyermekek. A délután folyamán az ősmagyar 

írással a rovásírással ismerkednek tábor-

lakóink, akik saját rovásírással írt nevükkel 

készített karkötőt készítenek. A tábortűz során 

„én elmentem a vásárba”, „bögöly csapás”, 

„menjünk medvét vadászni”, és egyéb játékok 

zajlottak. Az éjszaka a zászlólevonás után 

mély alvásba torkollott. Az esti tábortűz után 

éjszakai riadóra ébrednek a gyermekek, 

miszerint a sámán értesíti őket Attila és Ríka 

újból megjelenéséről. A hunok ősmagyar 

neveket adnak a hun katona jelölteknek. Attila 

vezér kijelenti, hogy a tábor vezetőire bízta a 

kiképzés vezetését, de ágyús szemekkel 

figyeli a menetét.  

Az ötödik nap délelőtt a gyermekek a 

környezettudatosságról, természetvédelemről, 

környezetvédelemről hallgathattak előadást és 

abban kreatívan részt vehettek (növényfelis-

merés, állathang és kép alapján történő fel-

ismerése, szelektív hulladékgyűjtés a kuka-

búvár játékkal stb.). A magyar történelem 

rövid kis bemutató film megnézése után a 

helyi Kaszner Margit Múzeumot tekinthettük 

meg, ahol rengeteg értékes tárgyat, babát, 

festményt, régi eszközöket és bútorokat 

tekinthettünk meg. Az úton hazafelé cserkész-

nyakkendővel bekötött szemmel meneteltünk 

a táborhelyig. Ebéd után csendes pihenő vette 

kezdetét, ahol egy medve brummogás 

hallatszott a pihenők közül.  A későbbiekben 

kidobós játékok, éneklések zajlottak, majd a 

tájoló és a térképhasználatáról szerezhettek 

ismeretet a résztvevők. Kézműveskedés során 

wc papír gurigából embert, autót, állatokat, 

tolltartót készíthettek a gyermekek, ezzel is 

hangsúlyozva az újrahasznosítás fontosságát. 

Uzsonna gyanánt jókedvű görög és 

sárgadinnye falatozásba kezdünk és várjuk 

Attila újbóli megjelenését, aki sajnos nem jön 

el hozzánk. Az éjszakai őrségek elem-

lámpával pásztázzák a környéket, s sokszor 

macskák harcaival találkoznak. 



A szombati nap reggelén az eső miatt az őrsi 

és a vezetői sátrak beáztak, így a gyermekek 

átköltöztetése, sátrak, matracok kipakolása, 

szárítása és lakhely előtérbe költöztetése volt 

a délelőtti teendőnk. Cserkészcsomóval 

szárítót hoztunk létre és vártuk a nap jótékony 

hatását. 10:30-től Attila íjász kiképzőket küld, 

akikkel az őrsvezetők vérszerződést kötnek és 

a bemutató (íjászat háttal, szemben, messziről, 

célra, késdobálás, ostorozás) után fergeteges 

íjászkodás indul el. Egy gyermekünk az ostor 

használatát mutatja be a többieknek, akik 

csodálják a hangos csattogást és próbálják 

elsajátítani az ostorozás fortéját. A jurta 

látványa és az íjászok ruházata, képessége 

maradandó élményként térnek vissza a tábor 

további részeibe. A délután folyamán Marcsi 

bá kenyérlángossal várja a lakókat, majd a 

tábortűz és a zászló levonással lezárul a nap.  

A vasárnap délelőttje Istentisztelettel és 

misével kezdődött, majd kézműveskedéssel 

folytatódott, ahol íjakat, nyilakat és csúzlikat 

is készítettek a kötélfonás mellett. A finom 

raguleves és sült csirkecomb után a megjelent 

szülőknek mutatták be ének és játék 

tudományukat a résztvevők. Újabb 

petpalackos csatára kerül sor, ahonnan egy 

gyáva katona elmenekül. A csapat keresésére 

indul és lavoros vízbomba támadásba kezd 

ellene. Az utolsó tábortűzhöz meghívtuk a 

gyermekek szüleit, akik hatalmas kacajok 

közt belecsöppentek a cserkészet mivoltába. 

Atilla és Ríka megjelent, s örömmel közölte 

mindenkivel, hogy az nyék törzs tagjaiként 

mindenki bekerült a hunok híres csapatába, de 

a holnapi naptól a harcot a nagy betűs életben 

kell megvívniuk kitartással és odaadással. 

Attila, Ríka és a sámán elbúcsúzik a 

résztvevőktől és szellemük távozik az 

ősvilágukba.  

A hétfői nap, az úgynevezett „kiabálós” nap. 

Reggel az egyik édesanyának köszönhetően 

sült hekket és kolbászt ehettünk, melyet 

ezúton is hálás szívvel köszönünk. Mindenki 

a táborhely lebontásával foglalkozik és a 

csomagjának összekészítésével. 

Meglepetésünkre fegyelmezetten kis 

irányításával minden megy a maga útján. A 

gyermekek sajnálják, hogy véget ért a móka, 

de biztosak benne, hogy cserkészek akarnak 

lenni és ezért reméljük, hogy tenni is fognak. 

A tábort az utolsó zászlólevonás zárta, mely 

után a gyermekeket már szüleik várták az 

autóknál.  

Köszönet illeti a Két Szív Római Plébániát, 

aki biztosította a számunkra a helyszínt, a 

minden napi ebédet és egyéb finomságokat, 

sőt a lovaskocsizással is segítették táborunk 

sikerét. Köszönjük Edina hitoktatónak és 

Magdi néni szakácsnak, akik mindenben és 

mindig a kedvünkben jártak. Köszönjük a 

Limbó család segítségét, szervezését, Zsolti, 

Kati szervező munkáját és hálával tartozunk 

Sanyi bá és Józsi bá cserkésztiszt odaadó, 

lelkiismeretes munkájáért, akik 

főszervezőként biztosították a tábor élvezetes 

eltöltését. Mindenekelőtt köszönjük a 

mindenható Istennek, aki jó időt és kellemes 

időtöltést adott a számunkra, aki mindvégig 

velünk volt és velünk is van. Minden nap 

imával dicsőítettük őt, s mindmáig 

reménykedünk életünk megáldásában. 

Lipót Zsolt 



Márti néninek 

Negyven év az óvodában, 
kicsinyek közt a játékban. 
Gyermekek, kik rád figyelnek, 
szeretnek, és megbíznak benned. 
Negyven év az óvodában, 
vezetőként felelősség a munkában. 
Hiteles élet, odaadó szív, 
mely másokat is Krisztus követésére hív. 
Megértő és tapintatos, 
vele terhed megoszthatod. 
Közösséget épít, programokat szervez, 
a jelenben él, s a jövőre tervez. 
Tudjuk gyakran imádságban 
az Úr elé viszi óvodánkat. 
Elmondja mi öröm, bánat, s 
mindenekben hálát ad. 
Megtapasztalta már sokszor: 
hűséges Isten az, aki hordoz. 
Igéjében megígérte: 
„Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.”* 
Ajándék, hogy köztünk lehetsz, 
Isten áldja életedet! 
Légy áldott az óvodában, 
otthonodban, családodban. 

 *Zsidókhoz írt levél 13, 5 

Vers: Csővári Kati
 

 

 Váradi Gáborné óvodavezető 

testvérünknek Balogh Zoltán 

miniszter úr (Emberi Erőforrás 

Minisztérium) a Pedagógus 

Szolgálati Emlékérem elismerést 

adományozta.  

Hivatalos fenntartói indoklás: 40 évi 

kiváló óvodapedagógusi, valamint 

több mint 20 éves közmegbecsülés-

nek örvendő óvodavezetői munkájáért 

és példamutató emberi-hitbeli 

magatartásáért.  

     A kitüntetést Kozák Péter 

segédlelkész adta át az ünnepélyes 

tanévnyitó istentisztelet keretében. 

      

 

Ezúton is áldáskívánással 

gratulálunk a Rákoscsabai 

Református gyülekezet, a 

Betlehem óvoda 

munkatársai, az 

intézményünkbe járó 

gyermekek és családjaik 

nevében.  

 
„Áldjon meg téged az ÚR, és 

őrizzen meg téged! Ragyogtassa 

rád orcáját az ÚR, és 

könyörüljön rajtad! Fordítsa 

feléd orcáját az ÚR, és adjon 

neked békességet!”  

  

Váradi Gáborné vezető óvónő elismerése 



340 éve hunyt el Michiel de Ruyter, a magyar protestáns gályarabokat kiszabadító hős 

admirális.  

Michiel Adriaenszoon néven született 1607. 

március 24-én, Vlissingenben. Édesapja előbb 

matróz, majd sörkihordó munkásként dolgozott. 

Michiel tizenkét testvér közül negyedikként volt 

az első, aki életben is maradt. 

Az ifjú Michiel figyelmét a tanulás nem kötötte 

le, nyughatatlan magatartása miatt eltanácsolták 

az iskolából, már tizenegy éves korában elkezdett 

dolgozni, egy kötélverő mesternél. A műhelyben 

nem maradt sokáig, Lampsins kereskedőház 

hajójára szegődött matrózinasként, itt négy évig 

szolgált. Közben 1621-ben beállt a holland had-

seregbe, ahol a tüzérekhez, majd a muskétások-

hoz került. Tizenöt éves korában a spanyolok 

által ostromolt szülővárosa védelmében vett 

részt. A Lampsins kereskedőház dublini kép-

viselője lett 1631-ben, ebben az évben feleségül 

vette Maayke Velderst, aki kislányuk születése 

közben meghalt. A gyermeke csak három héttel 

élte túl édesanyját. A tragédia után Michiel el-

szegődött egy bálnavadász hajóra kormányosnak. 

1635-ben vette fel a Ruyter ragadvány nevet, a 

ruiter szó hollandul lovast jelent. Ugyanebben az 

évben újranősül, Neeltje Engelsdochterrel kötött 

házasságából öt gyermeke született. Két évvel 

később a Lampsins megbízásából kapitányként a 

társaság kereskedelmi hajóit védelmezte. De 

Ruyter szerényen, takarékosan élt, nagy hozzá-

értéssel fokozatosan gyarapította vagyonát. 1643-

ra saját hajót tudott vásárolni, amelyet Salamen-

dernek nevezett el, kereskedőként saját vállal-

kozásba fogott, a fél világot bejárta. 

1650-ben elhunyt második felesége, de egy éven 

belül újra nősült és elvette Anettje van Geldert, 

egy vlissingeni hajóskapitány özvegyét. Ebből a 

házasságból még két lánya született. 

Az angolok 1651-ben meghozták a hollandok 

számára nagy csapást jelentő hajózási törvényt, 

amelynek következtében kitört az angol-holland 

háború. De Ruytert felkérték, hogy vegyen részt 

hazája hadiflottájának irányításában, majd 1655-

től flottaparancsnok-helyettes lett, és családjával 

Amszterdamba költözött. Az 1654-ig tartó angol-

holland háborút követően Ruyter a holland 

érdekeket védve számtalan alkalommal vett részt 

történelmet formáló tengeri csatákban. 

Az 1655 és 1660 között vívott északi háborúban 

a dánokat támogatva a svédeket legyőzte. III. 

Frigyes dán király 1660-ban nemességet 

adományozott részére. Az 1665-től 1667-ig tartó 

második angol-holland háborúban De Ruyter lett 

a holland flotta főparancsnoka. 

Élete utolsó küldetése Spanyolország szövetség-

eseként a francia flottával való összecsapás volt. 

Ezt megelőzően 1676. február 11-én Ruyter 

admirális flottája horgonyt vetett Nápoly előtt. 

Határozottságának és diplomáciai érzékének 

köszönhetően sikerült elérnie, hogy a nápolyi al-

király szabadon bocsássa a magyar protestáns 

gályarab prédikátorokat. Eendracht nevű hajóján 

nagy örömmel fogadta Ruyter a megmentett 

lelkészeket és a következő híresé vált mondattal 

válaszolt a köszönő szavakra: 

"Sok győzelmet vívtam életemben ellenségeim felett, de a 

legfényesebb diadalom, mellyel Krisztus ártatlan 

szolgáit az elviselhetetlen terhek alól kiszabadítottam." 

Michiel de Ruyter 1676. április 22-én Messinánál 

a franciákkal vívott csatában hajója parancsnoki 

hídján állva irányította az ütközetet, amikor egy 

ágyúgolyó mind két lábán megsebesítette. A 

parancsnoki hídról a fedélzetre zuhant és fejét is 

sérülés érte. Egy heti szenvedés után 1676. április 

29-én hunyt el. Halála előtt lelkipásztorának a 

következő bizonyságtevő szavakat mondta: 

„Ez a silány test nem jelent semmit, ha lelkemet meg-

tartja az Úr. Az én fájdalmam semmi, összehasonlítva 

azzal a fájdalommal és gyalázattal, melyet a mi 

Megváltónk ártatlanul szenvedett, hogy bennünket az 

örökké tartó kínoktól megszabadítson". 

Ruyter admirális testét bebalzsamozták, és 

akadályokkal teli tengeri út után 1677. március 

18-án Amsterdamban temették el. 

Fia, Engel de Ruyter 1681-ben megbízta Gerard 

Brandt lelkészt, hogy írja meg édesapja életrajzát. 

A mű 1687-ben jelent meg, amelyet a lelkész fiai 

Caspar és Johannes Brandt fejeztek be. Ez a 

könyv jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 

holland hős személyének és harci cselekedeteinek 

emléke több évszázadon át élő maradjon. 

Millisits Máté 2016. május 03.  



Kárász Izabella: Várunk karácsony üdve 

 

Jöttél, Voltál a Béke, 

Lettél szegények álma, 

Keresztek csodás rabja, 

Szenvedőknek a pálma. 

 

Jöttél, Voltál a Szentség, 

Hozzád tapadt az átok. 

Lettél bűnnel, halállal, 

Tövissel koronázott. 

 

Betlehem éjszakáján 

Imádtak messzi fények, 

S a Golgota tövéig 

Csendesen! 

 

Jöjj el újra mihozzánk, 

Kik egymagunkba állunk 

És a békéért elszánt 

Küzdelemmel csatározunk! 

 

Várunk karácsony üdve, 

Békesség szent királya 

Várunk, karácsony üdve, 

Bűnösök szent barátja! 

 

Jöjj el, Urunk, Királyunk, 

Jöjj el szentséges Élet, 

Jobbítsd meg a világot, 

Hogy jobbá legyen érted! 

[Ide írja az idézet forrását.] 

 

November 27. 10
00

 Advent I. vasárnapja - úrvacsora 

 igehirdető: dr. Füzesi Zoltán  

December 04. 10
00

 Advent II. vasárnapja 

 igehirdető: Kozák Péter  

 15
30

 Rákoskert Műv. házban 

 igehirdető: Bába Károly 

December 10. 9
00

-12
00

 Szülők szombatja 

December 11. 10
00

 Advent III. vasárnapja 

 igehirdető: Bej Attila 

December 16. 17
00

 Betlehem Óvoda templomi karácsonya 

December 18. 10
00

 Advent IV. vasárnapja (gyerekek karácsonya) 

 igehirdető: Tavasz Kristóf 

December 21. 10
00

 Jókai M. Ref. Iskola karácsonya 

 igehirdető: Kozák Péter 

December 24. 17
00

 Szenteste 

 igehirdető: Kozák Péter 

December 25. 10
00

 Karácsony – úrvacsora 

 igehirdető: dr. Füzesi Zoltán 

December 26. 10
00

 Karácsony - úrvacsora 

 igehirdető: László Magdolna 

December 31. 18
00

 Óév 

 igehirdető: dr. Füzesi Zoltán 

2017. január 1. 10
00

 Újév 

 igehirdető: Nagy Károly 

 

 

 

  

December havi istentiszteleti rend: 

A Gyülekezet elérhetőségei:  

telefon: 257-73-56  

email:  

budapest-rakoscsaba@reformatus.hu 

honlap: www.rakoscsabairef.hu 

 

Hivatali Fogadóóra (temetési bejelentés, 

keresztelési, esküvői megbeszélés):  

Hétfő: 16:30 - 17:30  

Csütörtök: 16:30 - 17:30  

Vasárnap: 11:30 - 12:30 
 

2016. 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). 

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


Keresztelések:  

2016. április: Pricop Tamara Regina, Polgár Lara, Szűcs Boglárka, Szűcs Rebeka 

 május: Fülöp Mátyás, Nagy Ádám, Vizesi Attila, Nagy Gábor István, Sulyok Réka Panna, 

             Katula Anna, Bakos Janka Panna, Németh Gréta 

 június: Csapó Bodza Anna 

 július:  Horváth Heléna, Kovács Kamilla, Fiktusz Gréta Csenge, 

 augusztus: Szabó Ádám, Papp Medox (fiú név), Papp Letícia, Bodnár Bálint Gergely,  

         Lajos Szofi, Zurek Dorina Hanna, Könczei Zsófia 

 szeptember: Momensafaii Chanel (lány), Bor Rajmund Sándor, Lipcsei Anna 

 október: Farkas Mirkó, Fent Laura, Hajnal Norina Noémi, Kacsó Ernő Előd,  

              Tutkó Botond, Király Botond 

 november: Kocsis Olivér Zalán 

 december: Vígh Dóra 

 

Esküvők:  

Somogyi Miklós és Egedi Sára Rozália; Tóth Balázs és Ivántsy Réka Petra;  
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AZ IDŐ ELSZÁLL 

Így rendelte Isten! Az idő elszáll. 

Elmúlik egy év, és új kezdődik már. 

Az idő nem áll csendben. 

Semminek nincs itt állandósága, 

Keresi minden, hogy hol a hazája, 

Így akarja Isten. 

 

Amikor mi is évből évbe lépünk, 

Egyedül Isten a mi menedékünk. 

Nappal és éjszaka! 

Nincs helye a holnapi aggodalmaknak, 

Elég, hogy meg van minden napnak,  

a maga baja. 

 

Múlandó minden, mint hulló levél. 

Az örök élet az alap, a cél. 

Isten nevében merjünk indulni, előrelépni, 

Mindenért hálát adni,  

Őt dicsérni, ebben az évben! 
 

Németből fordította: Túrmezei Erzsébet 


