
Keserûi Müller Dezső 
 

J ö j j ,  K r i s z t u s o m  
 

Jöjj, Krisztusom, égi fénynek, 
bűn-mélységben reménységnek, 
seb-tengerben gyógyítónak 
s közöny-árban javítónak. 
 
Jöjj, Krisztusom, nagy királynak, 
megtört szívek reád várnak, 
hogy a nyomort megszüntessed, 
s a könnyeket letöröljed. 
 
Jöjj, Krisztusom, hű barátnak, 
zord világban igazságnak, 
légy te a kegyelem méze, 
elesettek menedéke. 
 
Jöjj, Krisztusom, Megváltónak, 
apad varázsa a jónak, 
nincs ki bennünket neveljen, 
s mennyország felé tereljen. 
 
De ha eljössz valahára, 
betölt minket fényed árja. 
Így marad kincsünk a béke, 
Országodnak nem lesz vége. 

 

• 
 

Bibliaismereti vetélkedő 
 

„Tanítsd meg a népet az üdvösség 
ismeretére.” (Lk.1,77) 

 
Az egyházmegyei ifjúsági Bibliaismereti 
vetélkedőt ebben az évben Bihardiószegen 
szervezték meg, melyen 13 gyülekezet 
ifjúsági csapata mérte össze tudását. 
Gyülekezetünket Bányai Krisztina, Borbély 
Ilona, Gacsádi Szilárd és Szatmári Balázs 
képviselték, akiket Balogh Katalin 
vallástanár és Oroszi Magda lelkipásztor 
készített fel a Lukács evangéliumából. 
Reméljük, hogy ifjaink Szentírás 
tanulmányozása hitük megerősítésére 
szolgált. Köszönjük szorgalmukat, 
részvételüket, kívánjuk, hogy álljanak 
példaként gyülekezetünk gyermekei előtt, 
hogy egyre többekben éljen a Biblia 
ismerete utáni vágy. 

Egyházfenntartói járulék 
 
„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál 

inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a 
járandóságot, de ugyan szűkölködik.” 

(Péld. 11,24) 
 
Az év vége közeledtével, kérjük kedves 
testvéreinket, hogy az eddig elmaradt 
fenntartói adományaikat lehetőleg 
vasárnaponként az istentiszteletek előtt 
vagy után hozzák be, illetve a körzeti 
presbiterrel jutassák el a lelkészi hivatalba.  
 

Önkéntes adományok 
a parókiajavításra 

 
„A jókedvű adakozót szereti az Isten.” 

(1Kor. 9,7) 
 
1. Nagy Árpád................................. 25 lej 
2. Gábor László .............................. 15 lej 
3. Bertalan Katalin .......................... 25 lej 
4. Oroszi Magda ........................... 500 lej 
5. Nyéki Irén.................................... 10 lej 
6. Aalten-i Protestáns Gyülekezet 
(Hollandia) ...............................1.000 euro 
 

Isten áldása legyen a jókedvű adakozók 
életén! 

 
Karácsonyi adományok 

 
„Mert nem a gyermekek tartoznak 

kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a 
szülők a gyermekeknek.” (2Kor. 12,14) 

 
Ebben az évben is szeretettel várjuk és 
fogadjuk keresztyén testvéreink külön 
adományait a karácsony szentesti 
ünnepségre, hogy gyermekeinknek minél 
nagyobb örömet szerezhessünk.  
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D r á g a  A d v e n t ,  
k ö s z ö n t ü n k !  

 
„ … mindjárt eljön templomába az Úr,  

akit ti kerestek…” 
(Malakiás próféta könyve 3,1) 

 
Ismét itt van Advent, ami számunkra 

Jézus Krisztus eljövetelét hirdeti. 
A hívő ember örömmel és hálás szívvel 

gondol vissza arra az időre, amikor az Ige 
testté lett, amikor Jézus megszületett erre a 
világra. Azonban az emlékezésen túl, a mi 
advent-ünneplésünkben valóságos várakozás 
is van. Mi a visszajövő Úrra várunk!  

Az adventi Krisztus-várás készülődés az 
Úr fogadására. Milyen nagy készülődés van 
otthonunkban, amikor vendéget várunk: takarítás, tisztálkodás, sütés-főzés; ünneplő ruha 
felvétele.  

A Krisztust-váró embernek is készülnie kell az Úr fogadására. 
A Krisztus elé készülés: lelki készülés. Bűneink felismerése, elsiratása, megbánása, a 

közömbösség, a kételkedés kiűzése az életünkből; a bűnbocsánat elfogadása, a szívünk 
megnyitása az érkező Úr előtt, életünk odaszánása a Lélek gyümölcseinek a megtermésére. 
Ez az advent lényege. 

Vigyázzunk, használjuk ki a várakozás, a készülés idejét és adjuk át másoknak is a jó 
hírt: „eljön az Úr, akit ti kerestek!”  

Az ének-imádság szavaival kérjük az Urat arra, hogy Ő tanítson a helyes életre, a 
helyes Krisztus-várásra, és adventi örvendezésre: 
 

Úr Jézus, kérlek, taníts meg örülni, 
Szememből, szemekből könnyeket törölni, 
Taníts, hogy ne legyek senkinek kárára, 
Taníts a jóságra, békére, hálára. 
 
Taníts, hogy jól éljek, taníts meg, fényteli, 
Örvendező élettel messzire fényleni, 
Tanítsd meg szívemet, csak veled röpülni, 
Úr Jézus, Úr Jézus, taníts meg örülni! 

 
Oroszi Magda 

lelkipásztor 

Keresztyén 



A 25 és 50 éve 
konfirmáltak találkozója 

 
Advent első vasárnapján, november 30-án, 

a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozójára kerül 
sor a délelőtti istentisztelet keretén belül, ahol a 
jubileumot ünneplők megerősíthetik a 
konfirmáláskor elhangzott fogadalomtételüket. 
Kegyelettel emlékezünk a már elhunyt Pál László 
és Kallós István lelkipásztorokra és a 
konfirmandus társakra, akik ezen a szép 
ünnepen nem lehetnek velünk együtt. Az 
istentiszteleten gyülekezetünk felnőtt kórusa 
köszönti az egybegyűlteket, majd közös 
úrvacsora-vételre kerül sor. 
 

• 
 

Letettük a ravatalozó alapkövét 
 
„Az egész nép pedig nagy örömujjongásban tört 
ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az 

ÚR házának az alapját.” (Ezsdr. 3,11) 
 

Régi vágyunk teljesült 2005. november 15-
én, amikor Isten segítségével a református 
temető központi részén letettük a ravatalozó 
alapkövét, mintegy 100 gyülekezeti tag 
jelenlétében. Gyülekezetünk presbitériuma már 
2005-ben elhatározta egy ravatalozó 
megépítését, ahonnan méltóképpen 
ravatalozhatjuk majd fel halottainkat, és 
búcsúzhatunk el tőlük. Mindezidáig nem adatott 
meg rá a lehetőség, hiszen egyéb épületeink 
romossága miatt az élők élveztek elsőbbséget, 
de reméljük, hogy a parókiajavítás befejeztével 
már nem csak az alapkő lesz meg a ravatalozó 
számára, hanem a munka is elkezdődhet 
gyülekezeti tagjaink és más támogatók anyagi 
segítségével. 

A ravatalozó alapkőletételénél 
gyülekezetünk felnőtt kórusa énekelte a 127-ik 
zsoltár feldolgozását, majd Oroszi Magda 
lelkipásztor igehirdetése után Nyíri Sándor, a 
község polgármestere, valamint Cseke Attila 
szenátorjelölt és Lakatos Péter képviselőjelölt, 
letették az alapkövet, melyet Mihály Balázs, a 
helybeli római katolikus gyülekezet plébánosa 
áldott meg. 

Isten segítségét és áldását kérjük terveinkre, 
valamint az előttünk álló lelki és fizikai munka 
elvégzésére. 

50 éve konfirmáltak 
1958. május 11. 

 
1. Amászka Gizella 
2. Balogh Erzsébet 
3. Bertalan Lídia + 
4. Csorba Imre + 
5. Csordás Júliánna 
6. Gábor Zsigmond 
7. Giczei Jolán + 
8. Kis Elza 
9. Kis Irma 
10. Kis Sándor 
11. Kiss Ilona 
12. Kiss Imre 
13. Kiss László 
14. Lengyel Piroska 
15. Létai Emma 
16. Medvés József + 
17. Nagy Ilona 
18. Osztaffy Béla 
19. Osztaffy Endre 
20. Póka József-Aladár 
21. Sas Gábor 
22. Sass Margit 
23. Sass Mária 
24. Stefán József 
25. Szabó Gyula + 
26. Szakács Lajos 
27. Szatmári Rozália 
28. Szilágyi Mária 
29. Szilágyi Róza 
30. Végh Gyula 

 
25 éve konfirmáltak 

1983. május 15. 
 

1. Amászka Valéria 
2. Dandé Ottó 
3. Horváth Zoltán 
4. Kis Lívia 
5. Kovács Ágnes 
6. Lovas Anna 
7. Medvés Erika 
8. Nyéki László 
9. Papp Ildikó 
10. Póka Erzsébet 
11. Póka Szabolcs 
12. Sass László 
13. Stefán József 
14. Szakács József 
15. Vincze Attila 

 

A d v e n t i  
g o n d o l a t o k  

 
Nagyon szeretem adventet. Szeretem 

azért, mert ezzel az ünneppel mindenki tud 
valamit kezdeni. Hiszen ebben a szóban: 
várakozás nincsen semmi elvont, életidegen. 
Mindenki pontosan tudja, mit jelent hiányban 
élni. Várni egy vendéget, végtelen hosszúnak 
tűnő sorban állni és várni valakire, aki ügyemet 
elintézi, várni a gyógyulásra, várni egy 
gyermeket, és várni-várni mindig valamit.  

Pontosan el tudjuk helyezni ebben az 
állandó érzésben a Biblia üzenetét, hogy ez a 
sok várakozás mind egy nagy sóvárgásnak a 
jele. Annak, hogy hiányzik ebből a világból 
valami, hogy ez az egész élet valahogy itt nem teljes és tökéletes, valami vagy valaki kell. 
Ebben a teljesen világos sokismeretlenes egyenletben mégis milyen nehéz meglátni és 
megérteni a megoldást. Mintha ez a nagy hiány inkább egyre jobban összekuszálna minket. 

Ahogy ezen gondolkodtam eszembe jutott egy másik szó: vágyakozás. Korunk szinte 
csak erről szól: Vágyakozzál mindig valami más, jobb és szebb után. Neked nem jó így, 
szükséged van egy utazásra, egy mosógépre, egy csokoládéra, telefonra, egy jobb állásra, 
erre -arra, mert az hiányzik az életedből. És miközben vágyainkat doppingolják tudva-
tudatlanul, elfelejtünk várakozni. Vágyunk a jobbra, gondjaink megoldására, add Uram Isten, 
de rögtön. Már már úgy tűnik, létezhet egy olyan állapot, amikor minden jó, minden 
tökéletesen a helyén van, plakátmosoly az arcomon és úszom a boldogságban, hiszen 
minden vágyam teljesült. Holott minden vágy új vágyat szül. Csak akkor lehetek boldog, ha a 
hiányban is az tudok lenni. 

Talán sokan azért sírják vissza az elmúlt évtizedeket, mert egy állandó, kötelező 
hiánnyal kellett élnünk, tudtuk, hogy nincs ez-az és nem is lesz, de egy idő után nem is 
vágytunk rá. Most viszont azzal kell élnünk, hogy elvileg minden van. A lehetőségek tárházát 
végtelennek, és a magunk helyzetét rémesen szűkösnek érezzük.  

Ebben az életérzésben tanácsolja a Biblia, a hiánnyal élve láthatod meg egyedül a 
valódi értékeket.  

Várom az Urat, mondja a zsoltáríró, aki elemi vágyakozással szeretett volna a gödörből 
kikecmeregni. Tudom, hogy eljön, bízom benne, és addig ebben a hiányban élek. Nézem a 
derengő ég alját, és tudom, a hajnal nem siet és nem is késik. Valami megváltozott bennem, 
mert már nem a sopánkodás sóhajait hallom lelkemben, hanem valami bizalmas hívást: Te, 
aki egyszer e világra teremtettél, jöjj el, legyél közel, mert várlak, jobban, mint a gyógyulást, 
a sor végét, gyermekemet, vagy bárki és bármi mást. 
 

Fekete Ágnes 
 

(Forrás: Parázs, a Bp-Gazdagréti Református Gyülekezet hírlevele) 
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