
CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG

GYÜLEKEZETI LAPJA, 4. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

2014.
Karácsony

„Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyör-
ködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált,
nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri
össze, a füstölgô mécsest nem oltja ki, hûen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki,
és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására
várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette,
szilárddá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó
népnek, és lelket a rajta járóknak: Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én
fogom a kezedet. Megôrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel
népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki
a börtönbôl a foglyokat, a fogházból a sötétben ülôket! Én vagyok az Úr, ez a
nevem, nem adom dicsôségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A
régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok...“ (Ézs 42,1-9)

.. .. ..éénn  ffooggoomm
kkeezzeeddeett ..
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K Ö S Z Ö N T J Ü K  O LV A S Ó I N K A T !
„Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a

kezedet. Megôrizlek, és benned ajándékozom meg

szövetségemmel népemet, világosságommal a

nemzeteket.“ (6) – Isten ígérete több, mint két és
félezer évvel ezelôtt adott új reményt a viharos
idôszakot élô választott nép számára. Nemcsak
az asszír birodalom terjeszkedése jelentett min-
dennapos fenyegetettséget, hanem a belsô ha-
nyatlás is emésztette az egykor nagy és egysé-
ges zsidóságot. Az Úr ígéretet tesz, hogy elkül-
di szolgáját (küldöttét, a Messiást), aki helyreál-
lítja majd végelegesen igazságát, fényt hoz a
sötétségbe és új szövetséget köt a néppel. Ha
nem is voltunk jelen az ígéret elhangzásakor,
érezzük, ez a néhány vers olyan, mint egy fris-
sítô oázis a sivatagi vándor számára. Új erôt és
reményt ad a választott népnek.

Ugyanilyen erôt és reménységet ad nekünk is
az a tudat, hogy teremtô Istenünk nem felejtke-
zik el rólunk, Jézus megváltottairól. Jó úgy éb-
redni reggelente, hogy megajándékozottak lehe-
tünk az ô világosságával. Jó úgy hordozni éle-
tünk keresztjét, hogy közben tudjuk, igazsága
legyôzte már e gonosz világot. Jó imádságaink-
ban Atyánknak szólítani Istenünket, mert tudjuk
megújította velünk szövetségét Jézus által. 

Szükségünk van erre az erôt adó ígéretre,
mert sajnos nem egyszer érezzük úgy ebben a
zaklatott világban, hogy miközben Isten igaz-
ságát semmibe veszik, bizonytalanná válik a jö-
vô reménysége. Fájdalommal és megdöbbenés-
sel hallhatjuk a híreket a kárpátaljai magyar
testvéreink nehéz sorsáról. Az ukrán válság és a
háborús konfliktus határon túlra szakadt magyar
testvéreink jövôjét teszik bizonytalanná. Nem
csak az a kérdés lesznek-e munkahelyek, ha-
nem az is, lesz-e a munkahelyeken fizetés? És a
fizetésért lehet-e majd élelmiszert vásárolni?
És a gyógyszerek, a fûtés…? Folytathatnánk a
kérdések sorát, melyek napról napra bizonyta-
lanabbá és reményvesztettebbé teszik az életet
ott, a Kárpátok lábainál.

De tekintsünk a Kárpát-medence másik szeg-
letébe is: a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium ügyére. Mit történik Romániában a
21. században? Hol van az igazság? Amit egy-
szer már elállamosítottak, majd visszaadtak,
most újra önkényesen államosítják? A román
igazságszolgáltatás ezzel a döntéssel nemcsak a
jogrendszert és református egyházunk autonó-

miáját sérti meg, hanem Isten örök igazságát is.
Ismerjük a 8. törvényt: „Ne lopj!“, most mégis
ez történik.

Együtt érezve nemzettestvérinkkel fogalmaz-
zuk meg fohászunkat: Küldd Urunk hûséges szol-

gádat, Akit elhívtál az igazságért. Akinek a kezét

fogod. Aki által megajándékozol bennünket szövet-

ségeddel és világosságoddal! Küldd el karácsony

szent ünnepén minden családba, mert nagy szük-

ségünk van Rá!

Isten kegyelmébôl Csömörön nem ilyen sú-
lyos terhek nehezítik mindennapi életünket,
mégis vannak nekünk is olyan kérdéseink, ame-
lyekre próbára teszik hitünket. Az egyik ilyen
gyülekezetei otthonunk megteremtésének kér-
dése. Az elmúlt hónapokban megtapasztalhat-
tuk Isten kegyelmét, ahogyan ügyünket felka-
rolta. Jó reménységgel tölthet el bennünket,
ahogyan gyülekezetünk összefog e nemes ügy
érdekében, és napról-napra gyûlnek a templom-
építésre szánt adományok. Mégis tisztán kell
látnunk, hogy pusztán saját erôre támaszkodva
hosszú idôbe telik gyülekezeti otthonunk meg-
teremtése. Ahhoz, hogy célunkat minél elôbb
elérjük, külsô forrásokra van szükségünk, me-
lyek felkutatása szintén közös küldetésünk.
Templomépítési elképzelésünket egyházi és
világi szervekhez egyaránt eljuttattuk, de konk-
rét választ még sehonnan sem kaptunk. 

Templomépítésünk mellett a lelkészi hivatal
és a lelkészcsalád elhelyezésének kérdése is a
vállunkra nehezedik. Az idáig ideiglenes jel-
leggel funkcionáló lelkészi hivatalunkat néhány
hónapon belül el kell költöztetnünk. A lelkész-
család költözése is idôszerûvé vált, legkésôbb
2015 nyaráig kell új otthont találni Csömörön.
Az elnökség és a presbitérium felmérve a csö-
möri lehetôségeket, arra a meglátásra jutott,
hogy jó lenne a lelkészcsalád lakhatását és a lel-
készi hivatal kérdését egy ingatlanon belül
megoldani addig, amíg eredeti terveink megva-
lósításra nem kerülnek. Ez az elképzelés is ko-
moly anyagi terhet jelent gyülekezetünkre néz-
ve, ezért a külsô forrás bevonása ebben az eset-
ben sem hagyható számításon kívül. Nem
könnyû úgy tervezni gyülekezetünk jövôjét,
hogy közben fontos kérdésekre várjuk a választ. 

Emberileg nézve mindezek elbizonytalanít-
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Tájékoztató

2014. év (január-december) – 15.244.035,- Ft.
Gyülekezetünk eddigi megtakarítása: 9.560.000,- Ft.
Vagyonunkat tovább növelik azok az ingatlanok, amelyek a templomépítésünkre lettek felajánl-

va: egy csömöri külterületi ingatlan (2006. évben), és két darab törökszentmiklósi külterületi
ingatlan (2014. évben). 

CÉLADOMÁNYOK TEMPLOMÉPÍTÉSÜNKRE:

Gyülekezeti otthonunk megteremtésére
fordítható és rendelkezésünkre is álló 
saját forrásunk jelenleg: 24.804.035,-
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hatnak bennünket, de ha megváltó Krisztusunk-
ra tekintünk, akkor azt láthatjuk, nincs okunk az
aggodalomra. Nincs miért bizonytalankodnunk,
mert az Úr megtartja ígéretét. 

Karácsony szent ünnepén éppen ennek a cso-
dának lehetünk tanúi. A földre született Isten-
fiúban tökéletesen beteljesedett az ézsaiási
prófécia: eljött az Úr szolgája, aki „nem kiált,

nem is lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A

megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgô mé-

csest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem

alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek

érvényt nem szerez a földön…“ (2-4) 

Az Úr szolgája, Jézus Krisztus miattunk
született erre a világra, és ezért ôhozzá tarto-
zunk. Neki pedig gondja van az övéire:
„…erôsen fogom jobb kezedet, és ezt mondom

neked: Ne félj, én megsegítelek!“ (Ézs 41,13)

GYÜLEKEZETÜNK PRESBITÉRIUMA
NEVÉBEN ÁLDOTT ÉS SZERETETBEN

GAZDAG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS
REMÉNYTELJES ÚJÉVET KÍVÁNOK!

Szeretettel: 
Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor

Karácsonyi képeslap az I. világháború éveibôl.
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Sokak örömére újra megnyíltak a karácsonyi
vásárok. Mi a feleségemmel a fôvárosban nôt-
tünk fel, és ezért nekünk gyermekkortól kezdve
az ilyen vásározás része a karácsonyi készülô-
désnek. Azonban egyre kevésbé a vásárlás az,
ami vonz bennünket, sokkal inkább maga a han-
gulat. Az, ahogyan a hidegben szürcsölgetjük a
forralt bort, esszük a kürtôskalácsot, és figyel-
jük, ahogyan nyüzsög a vásár. 

Tetszik, nem tetszik, napjainkra karácsonynak
részévé vált az ünnepi vásározás, az ajándékvá-
sárlás, a sütés-fôzés, a vendéglátás. Mindany-
nyian tudjuk jól azonban, mindez kevés ahhoz,
hogy átéljük azt a lelki gazdagságot, amit Isten
az ünnep alakalmával számunkra elkészített.
Jézus születésének ünnepe nem egyenlô azzal,
hogy feldíszítjük otthonainkat, vagy megajándé-
kozzuk és megvendégeljük szeretteinket. Az
ünnep lényegét Isten és az ember megkülön-
böztetett találkozásának csodája adja. Ez nem
ugyanaz a találkozás, mint amit a hétköznapok
szürkeségében, zaklatott életünk sodrásában
élünk át. Itt egy minôsített alkalomról, egy mi-
nôsített találkozásról van szó. Mindezért arra
kérdésre: hHogyan tudjuk átélni karácsony igazi
csodáját, két tényezôt kell megvizsgálnunk:
Isten és az ember tényezôjét. A mai alapigénk-
ben, Jézus születésével kapcsolatban, mindkét
tényezô szerepe tisztán elôttünk áll. 

Nézzük meg elôször az emberi tényezôt. Máté
evangélista Józsefet állítja reflektorfénybe, mint
olyan embert, aki a Krisztussal való találkozás
csodájára készül. Mit tudunk errôl az emberrôl? 

A múlt heti igehirdetés során, amikor a család-
fájáról volt szó, megláthattuk, hogy Ábrahám és
Dávid leszármazottja, és ezért ô is a választott
nép tagja. Ebbôl kifolyólag Isten kegyelmébe
fogadott lélek, azaz számára is el van készítve a
megváltás és az üdvösség kegyelmi ajándéka
Krisztus által. A mai ige további információt ad
róla, azt olvassuk: „igaz ember volt“. És miután
megtudta, hogy jegyese, Mária, áldott állapot-
ban van, elhatározta, hogy titokban bocsátja el
ôt, mert nem akarta megszégyeníteni (19). 

A legfontosabb információ Józsefrôl, hogy
„igaz ember“ volt. Ez a kifejezés abban az idôben
azt jelentette, hogy vallásos, hívô emberként
élte az életét. Számára Isten parancsainak, a
mózesi törvényeknek való engedelmesség alap-
vetô jelentôségû volt. Tehát nemcsak Ábrahám
leszármazottja, hanem még úgy is élt, ahogyan
az a választott nép tagjától elvárható volt. Mond-
hatnánk, mindez predesztinálja ôt arra, hogy Jé-
zus nevelôapja lehessen. Másképpen fogalmaz-
va, egy ilyen „igaz ember“ alkalmas arra, hogy
átélje a Krisztussal való találkozás csodáját. 

Alapigénkben mégis éppen azt láthatjuk, ezek a
tulajdonságai kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy
Jézussal találkozzon. Amikor ugyanis megtudja,
hogy Mária teherbe esett, éppen a mózesi
törvényekre hivatkozva akarja elküldeni magától.
Mint igaz ember cselekszik, de azzal, hogy elkül-
di az anyát, elküldi vele együtt a Fiút is – az asz-
szony szíve alatt magzatként növekedô Jézust. Az
ige rámutat arra, ha József pusztán a törvényre
hagyatkozik – és nem figyel Istenre –, nem lesz
képes átélni az Istenfiúval való találkozás csodáját. 

Igehirdetés

„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még
nem keltek egybe, kitûnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektôl. Férje, József, aki igaz ember
volt, és nem akarta ôt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt
végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid
fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektôl van. Fiút fog szülni,
te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ô fogja megszabadítani népét bûneibôl. Mindez pedig azért
történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szûz fogan méhében, és
fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd“ – ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor

felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette ôt, de nem
érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.“ (Mt 1,18-25)

IMMÁNUÉL

* Az igehirdetés 2014. december 7-én advent 2. vasárnapján hangzott el.
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Az Ige üzenete most hozzánk, Jézus születé-
sére készülô gyülekezethez szól. Mi is a válasz-
tott nép tagjai vagyunk, mi is igyekszünk igaz
emberként élni, ahogyan ezt József is tette.
Megteszünk minden tôlünk telhetôt azért, hogy
az a csoda, amit karácsonyra elkészített szá-
munkra az Úr, valósággá legyen az életünkben.
Méltóképpen feldíszítjük otthonainkat, elôvesz-
szük az ünnepi ruháinkat, megajándékozzuk
szeretteinket, karácsonyi énekeket énekelünk,
eljövünk a templomba, meghallgatjuk Jézus szü-
letésének örömhírét. Egyszóval: amit emberi-
leg meg lehet tenni, azt megtesszük. 

Meg kell látnunk a mai ige tükrében, ha csak az
emberi tényezôre hagyatkozunk, nem tudjuk átél-
ni karácsony csodáját. Nem tudjuk átélni, mert
erôtlen a hitünk, mert figyelmünket sokszor a
lényegtelen dolgokra fókuszáljuk, és ami igazán
fontos lenne, azt elhanyagoljuk. Gondoljunk csak
bele, milyen sokszor esünk abba a hibába, hogy az
ajándékvásárlásra, a díszítésre, a sütés-fôzésre
fektetjük a nagyobb hangsúlyt, és közben nem jut
elég idô egymásra. Kimerülve és fáradtan érke-
zünk el karácsonyhoz, és pont a lényegrôl mara-
dunk le: a békességrôl, az együttlét örömérôl, a
Krisztussal való találkozás csodájáról. 

Karácsony ünnepének része lett az ajándéko-
zás, a készülés, a vendéglátás. Ezek mind az
egymás iránti szeretetünk kifejezô eszközei, de
mindez nem elég ahhoz, hogy az ünnepünk tel-
jes legyen. József személye intô példaként áll
elôttünk, mert bármennyire is vallásosan éljük
az életünket, bármennyire is nemes az a cél,
amely ilyenkor kitölti a szívünket, önmagában
kevés. Több kell az emberi tényezônél. Az Úr
Isten kegyelmére és a Szentlélek áldó jelen-
létére van szükségünk.

Alapigénkben József már majdnem elküldte
magától Máriát és a gyermeket, amikor közbe-
lépett Isten. Azt olvassuk: „…íme, az Úr an-

gyala megjelent neki álmában, és ezt mondta:

József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát,

mert ami benne fogant, az a Szentlélektôl van.

Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed,

mert ô fogja megszabadítani népét bûneibôl.“ –
Isten elküldte angyalát Józsefhez, hogy mielôtt
hibás döntést hozna – mielôtt az emberi tényezô
miatt elmulasztaná életének legfontosabb ese-
ményét – jobb belátásra bírja. Az Úr nem hagy-
ta el Józsefet, hanem kegyelmébe fogadva,
megajándékozta ôt az igazsággal. Megtudta,

hogy Mária nem csalta meg, és ezért nem kell a
szigorú mózesi törvény értelmében elküldeni
magától. Isten kegyelmébôl új látást kapott
József, amelynek köszönhetôen nemcsak hitve-
sét kapta vissza, hanem lehetôvé vált számára,
hogy része legyen életének a földre született
Krisztus.

Nekünk is az Úr áldó jelenlétére van szüksé-
günk ahhoz, hogy életünk teljes legyen Jézussal.
A mai alapige örömhíre: Isten végtelen ke-
gyelmébôl és szeretetébôl megtesz mindent
ennek beteljesüléséért. Azt akarja, legyen az éle-
tünknek része Krisztus, és együtt tudjunk örülni
a mennyei világgal az ô születésének. 

Arra a kérdésre, hogyan tudjuk átélni kará-
csony csodáját, a válasz: Isten kegyelmébôl és
szeretetébôl. Mert ô nem rejti el elôlünk aka-
ratát és igazságát, hanem Szentlelke által kije-
lenti azt. Nem nézi, megérdemlem-e. Nem nézi,
mit tettem az életemben, milyen bûnök terhelik
a lelkemet. Ô egyszerûen csak adni akar. A leg-
nagyobb ajándékot akarja nekünk adni: az új
Élet ajándékát. Nekünk pedig nincs más dol-
gunk, mint átvenni Tôle ezt úgy, hogy megny-
itjuk szívünket Szentlelke elôtt. Engedjük, ô
munkálkodjon bennünk, és ô tegye teljessé szá-
munkra karácsony csodáját. 

Ilyenkor, karácsonyra készülve annyi dolgunk
van. Szinte percre pontosan be van osztva a
napunk, hogy mindennel idôben elkészüljünk.
Nem elég a munka, a háztartás, még az ajándé-
kokat is meg kell venni, a bevásárlást is el kell
intézni. Engedjük el ezeket. Merjük az életünk
irányítását az Úrra bízni. Legyen bátorságunk
félretenni dolgainkat, és engedni, hogy a Szent-
lélek mutassa meg nekünk, mit tegyünk.
Ahogyan ezt egykor Józseffel is tette. Megmu-
tatta neki az Úr, hogyan döntsön, mit tegyen,
melyik utat válassza ahhoz, hogy az élete betel-
jesedjen. 

Egy személyes élményt szeretnék megosztani
ezzel kapcsolatosan. Az elmúlt héten egy telje-
sen idegen ember keresett meg azzal, hogy az
ismerôse súlyos betegen fekszik az egyik
budapesti kórházban. Nem csömöriek, nem
ismerjük egymást, mégis megkért, hogy látogas-
sam meg ôt, és beszélgessek vele. Már majdnem
ott volt a számon, hogy elutasítsam ezt a felké-
rést, hiszen nem tartozik a szolgálati terüle-
temhez egy budapesti kórház, minden kórháznak
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„Az igazi szeretet“

megvan a maga kórházi lelkésze. Jól jött volna ez
az érv, hiszen ilyenkor annyi elfoglaltságom van.
De mégsem tettem ezt meg. Éreztem, az Úrnak
az az akarata, tegyek félre mindent, és menjek el
ehhez az idegen emberhez. Ez az élmény meg-
erôsített engem abban, hogy az életünk irányí-
tását az Úrra kell bíznunk. Bátran el kell enged-
nünk dolgokat azért, hogy átélhessük a Jézussal
való találkozás csodáját. Mert én, akkor, ott a
kórházban – egy idegen beteg ember ágya mel-
lett – átéltem ezt a csodát. Átéltem a minôségi
találkozást Jézussal, ahogyan rajtam keresztül
erôt adott a szenvedônek.

Hogyan mondta az angyal Józsefnek? „Íme, a

szûz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak

nevezik majd – ami azt jelenti: VELÜNK AZ ISTEN.“

– Karácsony lényege: „velünk az Isten“.  Ez nem
egy szép ígéret, egy hangzatos szólam, hanem
maga a valóság. Ez az a csoda, amit elkészített
számunkra teremtô Atyánk. Ez az a csoda, ame-
lyért az egész teremtett világ immár kétezer év
óta, hálát zeng Istennek. 

Nyissuk meg a szívünket a Szentlélek Isten
elôtt, hogy átéljük a földre született Istenfiú je-
lenlétét, azt, ahogyan bennünk és általunk mun-
kálkodik. Így lesz teljes az ünnepünk! Ámen.

E.E.G.

Ha a házamat fenyôágakkal, gyertyákkal,
égôkkel és csilingelô harangocskákkal dí-
szítem fel, de családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlet-
tervezô.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi
süteményeket sütök kilószámra, ízletes
ételeket fôzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elô, de csalá-
dom számára nincs bennem szeretet, nem
vagyok egyéb, mint szakácsnô.

Ha az ingyen konyhán segédkezem, az
öregek otthonában karácsonyi énekeket
énekelek és minden vagyonomat segély-
ként elajándékozom, de az emberek felé
nincs bennem szeretet, mindez semmit
nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezer-
nyi ünnepen veszek részt, a templomi kó-
rusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a
szívemben, akkor nem értettem meg, mi-
rôl is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy
megölelje gyermekét.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést és
megcsókolja házastársát.

A szeretet bátorságos az idô szûke elle-
nére is. A szeretet nem irigyel másokat
házukért, amiben jól kiválasztott karácso-
nyi porcelán és hozzáillô asztalterítô van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre,
hogy menjenek már az útból, hanem hálás
érte, hogy vannak és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktôl
kap is valamit, hanem örömmel ajándékoz-
za meg azokat, akik ezt nem tudják viszo-
nozni. A szeretet mindent elvisel, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltûr.

A szeretet soha el nem múlik.

A videó játékok tönkremennek, a gyön-
gysorok elvesznek, a számítógépek elavul-
nak, de a szeretet ajándéka megmarad! 

BOLDOG KARÁCSONYT!

AZ IGAZI SZERETET
(Az 1Kor13 karácsonyi változata ismeretlen szerzôtôl)
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B E T L E H E M E S  T Ö R T É N E T:

„ V E N D É G  H E LY E T T  V E N D É G “

„Vendég helyett vendég“ – Gyülekezeti betlehemesünk

BBEEVVEEZZEETTÔÔ VVEERRSS::

(ismeretlen szerzôtôl)

Hogy mi az ünnep, látszatra tudjuk: 
Feldíszített karácsonyfa.
Mégis fontosabb: mint készülünk fel 
Lélekben a karácsonyra.

Ne csak a szobánk legyen most tiszta, 
Hanem az ember szíve is.
Ha nem így volna, örömbe üröm, 
Hiszen az ünnep úgy hamis.

Ne csak a fákon égjen a gyertya, 
Ha lángja bennünk, fénye szebb. 
Most felidézzük; mi történt régen,
Így lesz az ünnep fényesebb. 

Hát újítsuk fel emlékezetünket,
Idézzük az elsô szent karácsonyestet. 
Isten akkor angyalt küldött a jó hírrel, 
Most mi visszhangozzuk boldog gyermek-

szívvel.

JJEELLEENNEETT::

(Helyszín: Falusi konyha. fôszereplôk: édesapa

és gyermekei. Sürögnek forognak, csattog a

mozsár, a habverô.) 

Sándor bácsi: (pergô nyelvvel) Jaj, azt se
tudom, hol áll a fejem! Siess már azzal a hab-
veréssel Kristóf! Teri nénédék ebben a szempil-
lantásban itt lehetnek. Megtörted már Jancsi a
diót? Iparkodjatok, ne valljunk szégyent a
vendégek elôtt! 

Jancsika: Jaj apa, úgy töröm, hogy már a
karom se érzem.

Kristóf: Én is nagyon fáradt vagyok már. 

Sándor bácsi: Nem csodálom, szegény gyer-
mekeim. Hisz így megy ez már nap mint nap.
Szegény édesanyátok, ha élne, már rég készen
lennénk. Teljesen kimerülünk ebbe a vendég-
látásba. Itt a karácsony, és mást se csinálunk,
csak sütünk, fôzünk, takarítunk. 

Varjuné: Adjon Isten, Komámuram! Annyit
zörgetek már, de senki se mondja, hogy beljebb. 

Sándor bácsi: Fogadj Isten, Komámasszony!
Nem is hallottuk ebben a nagy sürgés-forgás-
ban. Maguk már készen vannak a karácsonyi
készülôdéssel?

Varjuné: Dehogy lelkem, dehogy. Azt se
tudom, mihez kapjak. Még most futottam el a
boltba. Az ember mindig elfelejt valamit.

Sándor bácsi: Jaj, ha tudtam volna! Nekem is
kellett volna még valami a boltból, de most már
nem mehetünk el. Minden percben megjöhet-
nek a vendégek, és még szalad a ház. 

Varjuné: Hát a Gábor hol van? Nem látom
sehol.

Sándor bácsi: Elment a templomba. Tótágast
állhat minden, neki menni kell. Azt mondta, neki
sokkal fontosabb a lelki ünneplés, mint a többi
készülôdés. 

Varjuné: Hát való az? Így kihúzni magát a
dologból, és mindent a másikra hagyni?

Sándor bácsi: Hagyja, komámasszony! Ipar-

Gyülekezetünk fiataljaival az idei karácsony alkalmával is betlehemezésre
készülünk. A korábbi évekhez hasonlóan nemcsak gyülekezetünk tagjaihoz láto-

gatunk el bizonyságtételünkkel, hanem a gyülekezet közössége elôtt is bemutatjuk
mûsorunkat a karácsony másodnapi istentisztelet keretén belül. Történetünk alapját
ebben az évben Thúrmezey Erzsébet „Vendég helyett vendég“ címû mûve szolgáltat-
ja, amelyet egy kicsit a saját életünkhöz igazítottunk. A történet tanulsága nagyon

is aktuális, ezért – mindannyiunk épülésére – az alábbiakban közzétesszük.
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„Vendég helyett vendég“ – Gyülekezeti betlehemesünk

kodik az máskülönben. De ha szól a harang, ak-
kor mindent úgy hagy, ahogy van, mert neki
mennie kell. Hiszen tudom, illendô lenne, ha
valamennyien mennénk ezen a szent estén, de
akkor ki készülne a sógorék fogadására? 

Varjuné: Nekem is sietnem kell, mert még én
sem vagyok kész mindennel. De el ne felejtsem,
amiért tulajdonképpen jöttem! Levelük érke-
zett gyorspostával. (átadja)

Sándor bácsi: (megdöbbenve) Levél? Hamar
adjátok ide a szemüvegemet! Jaj, csak nincs
valami baj?

Kristóf: (nyújtja a szemüveget) Tessék, édes-
apám! 

Sándor bácsi: (átfutja a levelet) Nem jönnek!
Éreztem! 

Jancsika: Miért, édesapám? 

Sándor bácsi: Szegény sógor! Leesett Imre
bátyátok a szánról, és megrándította a lábát.
Most pihentetnie kell, amíg újra jobban nem
lesz. Hiába minden sütés-fôzés! Hogy fárad-
tunk, és most nincs kit vendégül látni! (Varjúné
felé fordulva.) Köszönöm a szívességét, komám-
asszony. 

Varjuné: Ne vegye azért nagyon a lelkére,
komámuram! Ne hagyja azért ezt a szép ün-
nepet elrontani! Isten megáldja mindnyájukat!

Kristóf: Örzse nénénket is!

Jancsika: Boldog karácsonyt! 

Sándor bácsi: Isten áldja, Komámasszony!
(Varjuné el.) (Leroskad egy székre.) 

Jancsika: Megtörjem még ezt a diót? 

Sándor bácsi: Bár ne törted volna azt se,
amit idáig törtél. Mennyi veszôdség és hiába!

Gábor: (vidáman, dalolászva belép) Mi tör-
tént? Miért vagytok ilyen szomorúak? 

Kristóf: Ne is kérdezd! Hiába sütöttünk,
fôztünk. 

Sándor bácsi: Egy kis baleset érte Imre bá-

tyátokat. Leesett a szánról, megrándította a lábát,
aztán most otthon ôrzik. Nem jönnek a vendégek,
hiába minden készülôdés, minden veszôdség!

Gábor: Miért lenne hiábavaló? Olyan kará-
csony még nem volt, amikor ne lett volna vendég. 

Sándor bácsi: Hát kit akarsz meghívni?

Gábor: Hát Jézust! Elvégre is az ô születés-
napját ünnepeljük karácsonykor. Az isten-
tiszteleten éppen arról prédikált a tiszteletes úr,
hogy „Jézus az ajtó elôtt áll és zörget“, és arra
vár, hogy végre megnyissuk a szívünk ajtaját
elôtte. Nyissuk hát meg akkor a szívünk mellett
az ajtónkat is, és lássuk vendégül ôt. 

Kristóf: Az egész más, Gábor. Jézust nem
lehet vendégül látni, nem lehet asztal mellé
ültetni, és frissen sült kolbásszal, meg foszlós
kaláccsal megkínálni. 

Sándor bácsi: Várjál, Kristóf. Igaza lehet
Gábornak. Hiszen a karácsony tényleg arról
szól, hogy megszülessen a mi szívünkben is
Krisztus, és átéljük a Vele való találkozás
csodáját. Jobb lett volna inkább, ha az ô
jövetelére készülünk, mint idegeskedve sütünk-
fôzünk. Most se vendégség, se igazi ünnep.

Gábor: Várjál édesapám. Lehet, hogy mégis-
csak lesz vendégség is, meg igazi ünnep is.
Jézus azt mondta: amit cselekedtek eggyel az én
legkisebb atyámfiai közül, énvelem cse-
lekedtétek meg. Ha mi az öreg Berta nénit, a kis
Asztalos gyerekeket, és a hajléktalant az utcán
megkínáljuk kolbásszal, kaláccsal, akkor Jézus
úgy veszi, mintha ôt magát vendégeltük volna
meg. Az étel mellé pedig elmeséljük nekik a
Megváltó születésének örömhírét is, hogy igazi
karácsonyuk legyen nekik is, meg nekünk is!

Sándor bácsi: Igazad van Gábor. Szegény
Asztalosék! Milyen karácsonyuk lehet! Ott a
sok apró gyerek, és éppen most beteg az édes-
apa. Meg az öreg Berta néninek, akinek messze
laknak a gyerekei, és nemigen látogatják.
Milyen magányos és szomorú lehet az ünnep.
És az a hajléktalan férfi az utcán, akit nem vár
terített asztal, akinek nem sok öröme van ebben
az életben. Látod, Gábor, ezt jól mondtad.
Lássuk vendégül ôket, és ünnepeljük együtt
Jézus születését!
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„Vendég helyett vendég“ – Gyülekezeti betlehemesünk

Jancsika: Milyen örömük lesz majd! Hogy fog
ízleni nekik a sok finomság, amit készítettünk.

Gábor: Meglátod, Jancsika, te fogsz a legjob-
ban örülni. Mert azt a szeretetet, amellyel meg-
ajándékozzuk ôket, Jézus megsokszorozva adja
vissza nekünk. 

Sándor bácsi: (A kosarakat elôveszi.) Csoma-
goljunk frissen! Itt vannak a kosarak. Gábor és
Jancsika, ti mentek Asztalosékhoz, mi Kristóffal a
hajléktalant látogatjuk meg, aztán Berta néninél
összetalálkozunk, úgy jövünk haza együtt.

Jancsika: (vidáman.) Olyanok leszünk majd,
mint a karácsonyi angyalok.

Kristóf: Csak szárnyunk nincs. Gyalogos an-
gyalok leszünk.

(Mindenki tesz-vesz, rakodik, és közben dúdol-

ják: „Dicsôség mennyben az Istennek…“. Egymás

után történnek a látogatások, és közben egy-egy

részt idéznek fel Jézus születésének történetébôl az

alábbiak szerint.)

Asztaloséknál: (Mária és József és a kisgyer-
mek) Lk 2,1-7: „Történt pedig azokban a napok-

ban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki:

írják össze az egész földet. Ez az elsô összeírás

akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a

helytartó. Elment tehát mindenki a maga városá-

ba, hogy összeírják. Felment József is a galileai

Názáretbôl Júdeába, Dávid városába, amelyet

Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és

nemzetségébôl származott, hogy összeírják

jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban

volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött

szülésének ideje, és megszülte elsôszülött fiát.

Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson

nem volt számukra hely.“

A hajléktalannál: (megjelenik a 3 pásztor és az
angyalok) Lk 2,8-14: „Pásztorok tanyáztak azon

a vidéken a szabad ég alatt, és ôrködtek éjszaka a

nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik,

körülragyogta ôket az Úr dicsôsége, és nagy

félelem vett erôt rajtuk. Az angyal pedig ezt mond-

ta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hird-

etek nektek, amely az egész nép öröme lesz:

üdvözítô született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a

Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra:

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a

jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága

jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és

ezt mondták: Dicsôség a magasságban Istennek,

és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.“

Berta néninél: (megjelenik a 3 király és a csil-
lag) Mt 2,1-2.9-11: „Amikor Jézus megszületett a

júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme,

bölcsek érkeztek napkeletrôl Jeruzsálembe, és ezt

kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most

született? Mert láttuk az ô csillagát napkeleten, és

eljöttünk, hogy imádjuk ôt. …íme, a csillag, ame-

lyet láttak napkeleten, elôttük ment mindaddig,

amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a

gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az

örömük. Bementek a házba, meglátták a gyer-

meket anyjával, Máriával, és leborulva imádták

ôt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat

adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.“

(Újra a konyhában.)

Gábor: Ha láttátok volna, ahogyan a kis Asz-
talos Pista belekapaszkodott a kabátomba, és
nem akart elereszteni.

Kristóf: A hajléktalan, akit idáig nem is ismer-
tünk, most könnyes szemmel énekelte el nekünk
„Krisztus Urunknak áldott születésén...“.

Sándor bácsi: És az öreg Berta néni! Hogy
ragyogott az a beesett, ráncos arca! Azt hiszem,
most örökre megtanultuk, hogyan kell kará-
csonykor vendéget várni. Készüljünk gyerekek
most itthon az ünneplésre, az égi vendég
fogadására.

Kristóf: Hozom az énekeskönyvet…

Gábor: Én meg a Bibliát.

Jancsika: Ugye érzitek ti is, hogy itt van Jé-
zus velünk. Nem az ajtó elôtt, hanem benn a
szívünkben.

* * *

Befejezô ének: „Szívünk zengje már“.
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GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK
KÉPEKBEN

SZÜRETI

FÔZÔVERSENY
2014. SZEPTEMBER 27.

A fôzôverseny jó alkalmat kínált a jótékonysági hangversenyünk
népszerûsítésére.

A testi táplálék mellett a lelki táplálékról is gondoskodtunk.

Idén is készültünk a gyermekek számára játékokkal.
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Gyülekezeti életünk képekben

Mindenki szívvel-lélekkel szolgált.

A fôzôverseny eredménye:
- összefogás;
- áldott együttlét;
- jó beszélgetések;
- ismerkedés;
- játék;
- a harmadik legjobb étel.

Vaddisznó vadasan
zöldségchipsbe forgatott

burgonyagombóccal.
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Gyülekezeti életünk képekben

MÉSZÁROS JÁNOS ELEK

ZENÉS BIZONYSÁGTÉTELE

TEMPLOMÉPÍTÉSÜNK JAVÁRA

GYÜLEKEZETI KOSZORÚZÁS

1956-RA EMLÉKEZVE

A „Magyar Nép Lelki Megújulásáért“ emelt emlékmûvünknél.

2014. NOVEMBER 7., CSÖMÖRI

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
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KARÁCSONYI
ADOMÁNYGYÛJTÉS 
A KÁRPÁTALJAI 
MAGYAR 
CSALÁDOK
SZÁMÁRA

Az Ukrajnában kialakult háborús konfliktus
súlyos próbatétel a kárpátaljai magyarság éle-
tében. A hiányos élelmiszerellátás, az elérték-
telenedô pénz és az akadozó bérkifizetések
mellett a gázellátás bizonytalansága is terheli
a karácsonyra készülô családokat. Gyüleke-
zetünk presbitériuma a szokásos karácsonyi
adománygyûjtési akcióját november hónapban
a kárpátaljai magyar családok javára hirdette
meg. 

Isten iránti hálával adunk tájékoztatást ado-
mánygyûjtésünk eredményérôl: – kb. 400 kg
tartós élelmiszer; – egy nagy kartondoboznyi
gyógyszer; – kb. 80 zsák ruha; – több doboznyi
tisztítószer; – egy nagy zsák szaloncukor. És
megszámlálhatatlanul sok játék.

Az összegyûlt adományokat a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat segítségével decem-
ber 6-án tudtuk eljuttatni kárpátaljai testvé-
reinknek. Ezúton is köszönjük Pál Sándor úr-
nak, a Szeretetszolgálat elnökének önfeláldo-
zó szolgálatát!

„Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott,
megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe.
Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mér-
tékkel mérnek viszonzásul nektek.“ (Lk 6,38)
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Gyülekezeti életünk képekben

ADVENTI  KOSZORÚKÉSZÍTÉS
2014. NOVEMBER 29.
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A mennyek országának vannak olyan titkai,
amiket csak a kisgyerekek ismernek, akik
még közel vannak az éghez és a költôk, akik
közel vannak a kisgyerekekhez. 

Például tudják-e azt a felnôtt, okos emberek,
hogy a mennyországban minden karácsonykor
csinálnak a kis Jézusnak egy betlehemet?
Egészen olyant, amilyennel régebben a betle-
hemesek jártak itt lent a földön, míg a világ
hatalmasai be nem tiltották a karácsonyi kán-
tálást, de sokkal nagyobbat. Olyan élet-
nagyságú betlehemet, amibe a Máriácska
maga is belefér, s a jászolba belefektetheti a
kis Jézust igazi valóságban. Abban a percben,
mikor ez megtörténik, az angyalok rázendítik
a Gloria in excelsis-t, a Kisded mosolyogva
tapsikol virágbimbó kezével, mosolyától
megfényesedik az egész mennyég, a fényes-

ség lesüt ide a földre, és az emberek idelent
azt mondják, hogy megszületett a Jézus. 

Szent József, a liliomos ácsmester, mindig
azon a napon szokott munkába fogni, mikor a
földi sötétségben kigyulladnak az elsô hajnali
mise gyertyái. Idejében kell kezdeni, mert las-
san lehet haladni az égi betlehemmel, hiszen
minden hozzávalót a földrôl kell felszállítani.
Emberformába öltöznek az angyalok, mint a
régi fametszetes bibliákban, megrakják arany-
csillaggal a tarisznyájukat, s azon veszik meg
idelent a gerendát, a nádat, a deszkát, a szöget,
a minden egyet-mást, ami egy tökéletes betle-
hemhez megkívántatódik. 

Hát az idén is így volt. A mennyei mérnökök
idejében elkészítették a terveket – hiszen a
mennyei mérnökség éppen abban különbözik
az idelent valótól, hogy legfeljebb egyszer kell
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megsürgetni. Amúgy azonban ez is mindig
póthitellel dolgozik, de errôl természetesen ô
se tehet. 

Szent Pál apostol is idejekorán élesre köszö-
rülte az aranyszakállú názáreti ácsmesternek
azt a jó, öreg ácsbárdot, amely a szent család
képein mindenütt a sarokba támasztva látható.
(Azért Szent Pál, mert tudnivaló, hogy kissé bi-
zarr eszmetársulásnál fogva ô nemcsak az új-
ságírók védôszentje, hanem a köszörûsöké is.) 

Az angyalok közül Rafael volt megbízva vele,
hogy a bevásárlásokat elvégezze idelent a
mindenféle árusok közt. Az emberekkel való
bánásmódot ugyanis ô szokta meg legjobban,
még abban az idôben, mikor az ótestamentomi
istenfélô Tóbiás fiával azt a hosszú utat
megtette Rágeszbe, amelytôl a serdültebb
korúak olyan érdekes dolgokat olvashatnak az
apokrifusokban. 

Azóta azonban eltelt néhány ezer év, és az
emberek mintha megváltoztak volna egy ki-
csit. Az arkangyal lehorgasztott fejjel tért visz-
sza a földi expedícióról. A négy növendékan-
gyal, aki lent járt vele, üres kézzel állott
mögötte. 

- Rossz világ van odalent, uram! – jelentette
Szent Péternek, az egek kincstartójának. – Ki-
nevettek a szálházban, mikor deszkára alkud-
tam, pedig ez még csak a kezdet kezdete.
Legalább egy összemarék aranycsillagot ké-
rek még. 

Szent Péter megcsóválja a fejét, mint ez
mindenütt szokás a kincstartóknak, de azért
csak belemarkolt a csillagosládában. 

- Hát amiket levittél magaddal? – kérdezte,
mikor észrevette, hogy a tarisznya üres. 

- Azokat lent hagytam foglalóba – magyaráz-
ta Rafael. – Azt mondták az árusok, hogy ha
egy órával késôbben megyek, akkorra még
drágább lesz minden. Ezzel teszik egymásnak
emlékezetessé az emberek a karácsonyt. 

De az emberek idômérôje nem az angyalok-
nak van kitalálva. Nekik nem kell ahhoz egy
óra, hogy térüljenek-forduljanak ég és föld
között. Ôk olyan gyorsan érkeznek, amilyen
gyorsan Isten mosolya leér a földre, vagy a
gyermeki imádság fölér az égbe. 

Mégis megelôzte az angyalokat a drágulás.
Mire az angyalok újra lesuhogtak a szálházba,
akkorra tíz percenttel fölment a gerenda ára,
beleszámítva a forgalmi adót is. 

Pedig hát még hátra volt a vasáros, a

nádáruló, a vásznas – a Jézuska pólyájához –, a
méccsel kereskedô, s még csak azután jött
volna a neheze! 

A jóravaló betlehembe báránykák is kel-
lenek, egy méla szemû, kajla szarvú ökör is
kell, amelyek párájával melengesse a kisde-
det, s a szamárkát se lehet elengedni! Hát
még a gomolyatúró s a többi tejtermékek, ami-
ket a csordapásztorok tiszte a jászol elé rakni.
S két fenyôszálat is oda kell strázsának állítani
a betlehem elé! 

- Mire készen leszünk, az idén már nem
marad csillag az égen! – vetett ráncot Szent
Péter homloka. – Vajon nem jobb volna-e, ha a
Gyermek megint lemenne megszületni, mint
kétezer évvel ezelôtt? A csillagok megmarad-
nának, és a föld mégis világosabb lenne, mint
az ég. 

A gondolatot sokan jónak találták, de
Máriácska gránátvirág arca elfelhôsödött. Neki
a föld nem adott egyebet, mint hétfájdalmú
tôrét. S ô megint odaadja a fiacskáját a földnek? 

Azt határozták, hogy leküldik a négy evange-
listát, nézzenek szét a világban, kínálkozik-e
valamelyik zugában puha és meleg fészek a
Szeretetnek, aki Megváltónak neveztetik az
írásokban? 

A tanulmányútról János adott számot, a lát-
nok. Az mondta, Pátmoszban nem látott olyan
apokalipszist, mint amilyen most van a vilá-
gon. A föld nem szelíd róna, legelészô bárá-
nyokkal, hanem komor vadon, ahol az égbôl
ledobott sátán táborozik parázsszemû seregé-
vel. Rongyos istálló ugyan található, de nincse-
nek emberek, akik tiszta szívvel ereszked-
jenek térdre a világ világossága elôtt. Az evan-
géliumokból csak Heródes poroszlói maradtak
meg, ôk a föld urai, a Gonoszság, a Rémítés, a
Kapzsiság, a Gyûlölet, a Hazugság, a Bosszú
és tôreik elérnek az alfától az ómegáig. Hogy
lehetne ide leereszteni egy csetlô-botló kisgy-
ereket, akinek útlevele sincs, és szeretetet
csempész magával, ami mindenütt tilos bevi-
teli cikk, ahol emberek élnek? Eltévedne
nagyvárosok nyüzsgô utcáiban és falusi sarak-
ban, s ijedt rebegését senki meg nem hallaná a
kevesek tivornyás zajában, akiknek mindig
karácsonyuk van, s megszámolhatatlan sokak
jajgatásában, akiknek könnyfojását és vérs-
írását a karácsony se állíthatja meg. Senki a
karjára nem venné, senki föl nem engesztelné
leheletével fagyos lábacskáját, senki meg nem
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etetné, senki föl nem ruházná, inkább még az
egyetlen ingecske is lesikkadna róla kézen-
közön. 

- Nem adom, nem többet, hét világ megvál-
tására se! – mondta elfehéredett arccal a Mári-
ácska, és ahogy lehervadt róla a mosolygás,
elfehéredtek az égen a felhôk, és elkezdett
esni a hó. 

Mit volt mit tenni, Rafaelt újra fel kellett
tarisznyázni aranycsillagokkal, és karácsony
böjtjére mégiscsak elkészült minden. Szép,
nagy tornyos betlehemet ácsolt össze Szent
József, s olyan jászlat bele, hogy az igazi
Betlehembe is beillett volna. Nem hiányzott
abból semmi se, csak éppen a szalma. 

- Ejnye, hogy azt meg elfelejtettük! –
haragudott magára Rafael. – Pedig egy tanya
mellett láttunk akkora kazlat, hogy abból
bizonyosan Isten nevében is adtak volna egy
nyalábbal. 

- Nem is kell több, csak éppen amennyivel a
módját megadjuk! – kotorászott Péter a csil-
lagosládában. – Biz itt már nincs több egy
ezüstcsillagnál, de hát azért a kis szalmáért ez
is elég lesz. 

Nem telt bele egy miatyánknyi idô, már
vissza is tért az angyal, de szalma nélkül. 

- Azt mondja a gazda, hogy nagy úr lesz ta-
vaszra a szalma, ennyiért nem bonthatja meg a
kazlat. 

Már most mit csináljanak? A szigorú Tamás
azt mondta: szólni kell a Jóistennek, idézze
maga elé a szalmauzsorást. De hát errôl szó se
lehetett, az Úristen éppen a karácsonyi
örömöket csomagoltatta, s ilyenkor a halál is
annak számít. Küldeni sehova se küldik, s csak
oda mehet, ahova hívják. 

Utoljára Mihály arkangyal gondolt egy
okosat. Majd ô lekíséri Rafaelt, neki kardja is
van, így nagyobb lesz a tekintély. 

- Megálljatok csak! – szólt utánuk a Máriács-
ka, ahogy megindultak. 

- Majd adok valamit, amiben a szalmát fel-
hozhatjátok. 

Azzal leoldotta a kötôcskéjét, és utánuk
eresztette az angyaloknak. Idelent el nem
tudták gondolni az emberek, akiknek eszébe
jutott az égre fölnézni, hogy hogy került az a
parányi ezüst foltocska a fekete, téli felhôk
közé. 

De ez se használt semmit, megint csak üres
kézzel tért vissza a két angyal. 

- Nem lehet azzal a tökéletlennel bírni – tör-
deste a kezét Rafael. – Ahogy meglátta Mi-
hályt a karddal, azt hitte, ebbôl megint rek-
virálás lesz, és megmondta kereken, hogy
most már az Istennek se ád egy gyújtat szal-
mát, inkább maga fölgyújtja az egészet. 

A boldogságosok tanácstalanul néztek össze.
ôk sokkal jobban megtartják a földi törvé-
nyeket, mint az emberek az égi parancsola-
tokat. 

- Most már mi lesz? Az embereknek az idén
ne szülessen meg a Jézuska? 

Végre a Máriácska elmosolyogta magát, és
idelent kisütött egy percre a nap. 

- Jaj, de csak mindjárt elapad elôttetek a víz!
Hát nem tudjátok, hogy a Tejúton mennyi szal-
ma lehullott a Göncöl-szekerérôl? Hamar kap-
kodjatok össze belôle annyit, amennyibôl az én
fiacskámnak megágyazhatunk. De siessetek,
mert hallom, hogy Cicelle már hangolja a
hegedûjét. 

Az angyalok szétrebbentek, öreg lábaival
maga Szent Péter is kikattyogott szalmát
szedni az egek országútjára, és így lett, hogy
az idén is lenevetett a Jézuska a betlehemi
jászolból erre a világtalan világra. 

És ha éjfélkor fölnéztetek volna az égre,
amerre az angyalok járnak, a felhôkön keresz-
tül is láthattátok volna, hogy ma éjszaka rit-
kább a Tejút, mint máskor: az angyalok fel-
szedték róla a szalmát. 
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A szavazatok megszámlálása után a Duna-
melléki Református Egyházkerület Választási
Bizottságának elnöke, Pintér Gyula közölte:
összesen 314 szavazólap volt érvényes, a töb-
bit alaki vagy egyéb hiányosságok miatt nem
vették figyelembe. 

A választáson két püspökjelölt, a jelenleg is
hivatalban lévô Szabó István, valamint Balla
Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem
rektora indult. Szabó István a szavazatok több,
mint kétharmadát, 220 szavazatot kapott a
gyülekezetektôl, míg Balla Péter 88 szavaza-
tot tudhat magáénak.

Az egyházkerület fôgondnoki tisztére a
hivatalban lévô Tôkéczki Lászlót, valamint
Kovács Leventét jelölték. Tôkéczki László
216, Kovács Levente 94 szavazatot kapott. 

A legszorosabb eredmény a fôjegyzôi poszton
volt, amelyre két új jelölt „pályázott.“ Simonfi
Sándor 159, Illés Dávid 149 szavazatot kapott. 

A világi fôjegyzôi posztot a jelenlegi fôjegy-
zô, Veres Sándor töltheti be a következô hat
évben. Veres Sándor 230, míg Brandenburg
Sándor 79 szavazatot kapott – ismertette az
eredményeket Pintér Gyula.

A választási bizottság elnöke hozzátette: a
választás méltóságteljesen, csendesen, test-
véri légkörben folyt.

A Dunamelléki Református Egyházkerület
közgyûlését a törvények szerint január 31-ig
kell összehívnia az ügyvivô elnökségnek.

Forrás: www.parokia.hu

HARMADSZOR IS
PÜSPÖK

Szabó Istvánt választották a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspökévé – közölte
az egyházkerület választási bizottsága december
elsejei ülése után. A püspök megbízatása hat évre
szól. Szabó István harmadik ciklusát kezdheti
meg az egyházkerület élén.
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Egyházi tisztújító választás

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK AZ ÉSZAKPESTI
REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN

Az Északpesti Református Egyházmegye 51 egyházközsége közül 50-bôl érkezett szavazat a
megadott határidôn belül, melyek közül 49 boríték volt érvényes, 1 boríték pedig érvénytelen.
A 49 szavazólap közül 45 volt érvényes és 4 érvénytelen.

A jelöltekre leadott szavazatok a következôképpen alakultak: Esperes: Nyilas Zoltán (43).
Emi. gondnok: P. Tóth Zoltán (45). Emi. fôjegyzô: Matyó Lajos (23); Sebestyén Gyôzô (21).
Emi. világi fôjegyzô: Ladányi Károly (44). Zsinati tag (lelkészi): Nyilas Zoltán (40). Zsinati tag
(világi): Ladányi Károly (26); Margit István (19); Ónodi Szabó István (14); P. Tóth Zoltán (24).
Zsinati póttag (lelkészi): Matyó Lajos (43). Zsinati póttag (világi): Mohácsy István (42); Sikolya
Zsolt (39).

Esperes: Nyilas Zoltán.
Egyházmegyei fôgondnok: P. Tóth Zoltán.
Egyházmegyei lelkészi fôjegyzô: Matyó Lajos.
Egyházmegyei világi fôjegyzô: Ladányi Károly.
Egyházmegyei zsinati tag (lelkészi): Nyilas Zoltán.
Egyházmegyei zsinati tag (világi): Ladányi Károly és P. Tóth Zoltán.
Egyházmegyei zsinati póttag (lelkészi): Matyó Lajos.
Egyházmegyei zsinati póttag (világi): Mohácsy István és Sikolya Zsolt.
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IMPRESSZUM
A MAGVETÔ – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja.

Megjelenik 250 példányban, A4-es méretben negyedévente. Felelôs kiadó, valamint az újságot
szerkeszti és tördeli: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor. Korrektor: Pintér Édua presbiter.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. október – november

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJA:

....

HALOTTAINK:

Fischlné Kozmáry Katalin, 1949.09.09. Budapest – 2014.10.08. Szeged.
Zsombok István, 1926.08.07. Rákosszentmihály – 2014.10.18. Budapest.
Dunavölgyi Illésné sz. Horváth Julianna, 1927.07.23. Kisújszállás – 2014.10.19.
Kistarcsa.
Huszár István, 1932.02.25. Vésztô – 2014.11.08. Csömör.
Százdi Nimród, 2014.11.04. Budapest – 2014.11.09. Csömör.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Márkus Anikó és Dudás Zoltán 2014. szeptember 26-án Csömörön.
Diel Georgina és Sipos Ákos 2014. október 9-én Budapesten.

GYÜLEKEZETÜNK TÁMOGATÁSA
„A JÓTÉKONYSÁGRÓL ÉS AZ ADAKOZÁSRÓL PEDIG EL NE FELEDKEZZETEK,

MERT ILYEN ÁLDOZATOKBAN GYÖNYÖRKÖDIK AZ ISTEN.“ (Zsid 13,16)

Kedves Testvéreink, a személyes adományaikat, illetve gyülekezetünk mûködését segítô
egyházfenntartói járulékukat személyesen az istentisztelet után, vagy telefonon egyeztetett
idôpontban, vagy banki átutalással tudják befizetni (átutalás eseténk kérnénk jelezzék annak
jogcímét).Gyülekezetünk bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742049-20341938

RENDSZERES ALKALMAINK AZ ÚJ TANÉVBEN
Istentisztelet (minden hónap utolsó vasárnapján és az ünnepnapokon úrvacsorával): vasárnap 900–1000

Istentisztelet Nagytarcsán (minden hónap 1. és 3. vasárnapján a r.k. templomban): vasárnap 1030–1130

Gyermek-istentisztelet (a gyülekezeti teremben): vasárnap, 900–1000

Iskolai hittan: Mátyás K. Ált. Isk.: hétfô és szerda délelôtt; Blaskovits O. Ált. Isk.: péntek délelôtt.
Óvodai hittan – Laki sarki csoport: szerda 1530–1600, Kacsó utcai csoport: szerda 1610–1640

Bibliaóra* az idôsebb korosztálynak: kedd 830–1000, a fiatalabb korosztálynak: péntek 1800–1930

Szolgálók bibliaórája*: minden hónap 2. péntekén 1800–1930

Ifjúsági alkalom*: péntek 1600-1700

Konfirmációi elôkészítô*: péntek 1700–1800

Presbiteri ülés*: minden hónap utolsó keddjén 1800–2000

Hitmélyítô Vasárnapi Iskola*: minden hónap 2. és 4. vasárnapján 1030–1130-ig.

* Az alkalmat az ideiglenes lelkészi hivatalban tartjuk.

ELÉRHETÔSÉGEINK: 
A Lelkészi Hivatal címe: 2141 Csömör, Állomás u. 2. Telefon: 06/30-488-8780.
HIVATALI FOGADÓÓRA ELÔZETESEN EGYEZTETETT IDÔPONTBAN.
Internetes elérhetôségeink: www.csoref.hu, esztergalyelod@gmail.com
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ELÔTTÜNK ÁLLÓ KIEMELT GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

December 24. 1600 – SZENTESTI CSALÁDI ISTENTISZTELET.

December 25. 900 – KARÁCSONY ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL.

December 26. 900 – KARÁCSONY ÜNNEPI CSALÁDI ISTENTISZTELET ÚRVACSO-
RÁVAL ÉS A GYERMEKEK BETLEHEMEZÉSÉVEL.

December 31. 1600 – ÓÉVI ISTENTISZTELET.

Január 1. 1600 – ÚJÉVI ISTENTISZTELET ÚRVACSORÁVAL

Január 4. 900 – ÚJÉVI HÁLAADÓ ISTENTISZTELET GYÜLEKEZETÜNK SZOL-
GÁLÓINAK MEGÁLDÁSÁVAL.

Január 17. 1200 – GYÜLEKEZETI SZERETETVENDGSÉG

Január 19-25. – ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Február 5-7. – PRESBITERI LELKIGYAKORLAT MONOSZLÓN
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