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Advent második vasárnapja 
 

 
 
 

50 éve konfirmáltak 
1959. május 20. 

 
1. Borbély Eszter  
2. Gábor József  
3. Létai Károly  
4. Nyéki Károly  
5. Pál Ferenc  
6. Sas Ibolya  
7. Vincze Magda  
8. + Csorba Géza  
9. + Gacsádi János  
10. + Kardos Gábor 

 
25 éve konfirmáltak 

1984. június 3. 
 

1. Bányai Erika  
2. Bende Ildikó  
3. Giczei Ottó  
4. Kis Imre  
5. Kovács Imre  
6. Lovas Irma  
7. Munkácsi Imre  
8. Munkácsi József  
9. Papp Emese  
10. Szilágyi Sándor  
11. Vincze Ottó 

 
 

Adorjániné Nagy Aranka 
 

Örök adventben 
 
Jöttek és tűntek szent karácsonyok, 
tizennyolcnál is több talán, 
tizennyolcszor kerestem Őt, 
de titok maradt nekem és talány. 
 
Csak gyertyalángot láttam és fenyőt, 
azokban véltem vártam Őt, 
az Ige szólt, és csengett az ének, 
egy sugarát elfogtam szemének, 
de villanás volt csak és rejtelem. 
Kutattam arcát a szent éjeken, 
éreztem ízét borban és kenyérben, 
palástja  lengett már az égen, 
de a felhőknél is magasabban; 
annyi tűnt karácsony után, 
én mégis – adventben maradtam. 
 
Tudom, a hegynek le kell omlani, 
akkor jön, ha a völgy is egyenes, 
Uram, évekig készítem utad, 
amelyen hozzám végre eljöhess. 
Mint kisded jössz, ki szív-bölcsőt keres? 
Vagy úgy toppansz be, mint vőlegény? 
Mécsemet minden nap megtöltöm, 
Örök adventben várlak én.  
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Adventi imádság 
 

„Szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, 
imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg 
magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak irgalmát az örök életre.” (Júdás 20-21) 

 
Mennyei édes Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által! 
Alázattal és hódolattal borulunk le a Te színed előtt, hogy megköszönjük áldásaidat, 

gondviselésedet, szeretetedet, mellyel körülveszel minket. Áldunk téged jó Atyánk, hogy nem 
hagyod életünket reménytelenségben, kilátástalanságban, hanem elküldöd szent Fiadat, 
akiben megtalálhatjuk a te igaz szeretetedet, a mi megváltásunkat. Engedj úgy készülni 
minket advent idején a Krisztus érkezésére, hogy Igédből meríthessünk erőt, örömet, 
szeretetet a mi hitünk megéléséhez, hogy mások adventi készülődésében, hozzád való 
fordulásában, ne akadályok, hanem Reád mutató tanítványok lehessünk az élet 
istentiszteletében. 

Urunk, az Ige tükrébe nézve látjuk feladatainkat, melyeket végeznünk kellene a Te 
visszajöveteledig, és önmagunkra nézve látjuk saját bűneinket, melyek elszakítanak tőled. 
Óh Urunk, adj nekünk bocsánatot a te irgalmadból. Vedd el a mi bűneinket: a 
kicsinyhitűséget, a figyelmetlenséget, az önzést, az irigységet, a közömbösséget, a szomorú 
elkeseredést, a türelmetlenséget. Formáld és vezesd úgy a mi életünket, hogy adventi 
várakozásunk ne semmittevés legyen, hanem elhagyva bűneinket egyre inkább épüljünk és 
erősödjünk a szeretetben és jócselekedetekben. Segíts megértenünk, hogy ahol te 
megmutatod szeretetedet Igéd és Lelked által közöttünk, onnan nekünk is ki kell zárnunk 
minden gyűlölséget, haragot és békétlenséget. 

Tarts meg minket a te szeretetedben, hogy a mi hitünk, ragaszkodásunk, 
engedelmességünk egyre erősebb lehessen. Adj nekünk éberséget, hogy felismerjük a 
kísértéseket, a támadásokat, melyek a mi hitünket gyengíteni próbálják. Taníts minket 
imádkozni, hogy életünk minden helyzetében Tőled kérjük és várjuk a megmentő segítséget. 

Istenünk, kérünk, tedd áldottá számunkra az adventi készülődés alkalmait a 
családunkban, a baráti közösségeinkben, a gyülekezetben, hogy ezek által is, mindnyájan 
közelebb kerüljünk a mi megváltó Jézus Krisztusunkhoz, aki Igéje fényességével mutatja 
nekünk a cél felé vezető utat. Irgalmasságoddal világíts be mindannyiunk szívébe, hogy 
eltűnjön belőle a bűn sötétsége, és járhassunk egész életünkben a te fényednél, úgy, mint 
világosság gyermekei, hogy bővölködjünk jócselekedetekben a te neved dicsőségére. 

Teremts bennünk tiszta szívet, hogy így várjuk a Messiás érkezését. 
Őrizd meg testünket és lelkünket békességben a Te visszajöveteled napjáig. 
Fogadd kedvesen a mi könyörgésünket, legyen életünkben minden a Te akaratod 

szerint. Ámen. 
 

Oroszi Magda 
lelkipásztor 

Keresztyén 



A reménység meg nem szégyenít 
 

Több évtizedes reménysége látszik megvalósulni gyülekezetünknek az új parókiarész 
megépülésével. A régen megfogalmazott vágyat, az építkezésre való gyűjtést és a munka 
megkezdését 2007-ben kezdte el a gyülekezet, kicsit félve az anyagi bizonytalanság miatt, ám 
az Ige erejével: "Az Úr erőt ad népének és megáldja." (Zsolt 29,11) 

2008 végén a munka felénél járva – a zsoltárossal együtt kértük: "Legyen velünk 
Istenünknek, az Úrnak jóindulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá." (Zsolt 90,17) 

Ebben az évben ennek az isteni jóindulatnak és gondviselésnek a szemtanúi lehettünk 
naponta, amikor mi a holnap felől aggodalmaskodtunk, Ő mindig kínálta a megoldást, küldte a 
segítőket, közmunkázókat, adományozókat, akik által előbbre haladt az ügyünk. 

Idén készült el a villanyhálózat és a víz bevezetése, nyílászárók megrendelése és 
beállítása, a belső pucolás, 
gipszkartonozás, glettelés és festés 
közmunkázók jóvoltából; a padlózás, 
csempézés valamint az épület külső 
szigetelése – így, adventre az új 
parókiarész lakhatóvá vált.  

Beköltözhetővé, de nem teljesen 
késszé, hiszen a régi és az új épületrész 
közötti átjárhatóság még nem megoldott; 
hiányzik még a központi fűtéshez a kazán 
és a fűtőtestek; a régi épületrész 
omladozó falainak megerősítése; a 
nyílászárók, a padlók cseréje; a teljes 
épület külső színezése. Igaz, hogy a 
gazdasági válság idején minden anyagi 
nehézség, minden emberi gyengeség 
ellenére is szépen haladtunk a munkával, 
de nem értünk a végére. Bízunk benne, 
hogy gyülekezetünk tagjai – látva eddig 
elért eredményeinket –, nem hagyják félbe 
a munkát, hanem felvállalják annak teljes 
befejezését.  

A lelkészcsalád Isten iránti hálával és 
a munkát felvállaló gyülekezetet 
imádságban hordozó szívvel vette 
birtokába így is az új otthont, hallgatva az 
igei tanácsot: "Áldjad, lelkem, az Urat, és 
ne feledd el, mennyi jót tett veled." (Zsolt 
103,2) 

Kívánjuk, hogy örömünk közös 
legyen. 

Kívánjuk, hogy munkánk Isten 
dicsőségét, gyülekezetünk gyarapodását 
és a lelkészcsaládok békés, nyugodt életét 
szolgálja sokáig. 

Egyedül Istené a dicsőség! Ámen. 
 

Oroszi Magda 
lelkipásztor 

2009. december 4. 

Adventi gondolatok 
 

"Várom az Urat, várja a lelkem, bízom 
ígéretében." (Zsolt. 130:5). 

 

Az élet várakozás. Ahányan 
vagyunk annyiféle ez a várakozás, 
feszültséggel teli, örömmel vegyülő, 
olykor félelemmel terhes. Vegyes 
érzések kavarognak bennünk. 
Nyakunkon az ádvent, közeleg a 
karácsony, sokasodnak a feladataink, 
sürget az idő. 

Vajon tudunk-e várni? 
Van-e időnk várni az Urat? 
Van-e időnk felöltözni, örömbe 

öltözni, vagy csak úgy magunkra 
kapunk valamit a karácsonyi 
dekorációból, ami éppen a kezünk 
ügyébe kerül? 

Van-e figyelmünk "belülről is 
felöltözni" ádvent idején, mire a 
Gyermek bennünk megérkezik? Úgy 
hogy szívünk, általunk rejtettnek gondolt 
sarkaiban nem hevernek elfojtott 
indulatok, ideiglenes ünnepi 
megoldások, összebarkácsolt 
gondolatok forgácsai, hanem minden a 
maga helyén lesz. Mert mindennek 
rendelt helye is van, nemcsak ideje. 

Tudunk-e a díszek fénye mögé 
nézni, úgy, hogy közben tesszük a 
dolgunkat, a nagybetűs mindennapit és 
közben nem sodornak el bennünket a 
közhelyek? 

Próbáljuk levetni mindazt, ami 
„emberi”, s kérni az erőt, feltölteni 
mindazt, ami méltó, a várva várt Isteni 
gyermek megérkezéséhez. Mert enélkül 
bevallva vagy bevallatlanul lógnak 
rajtunk és bennünk a karácsony díszei 
és dallamai fáradt nyögéssé 
deformálódott sóhajtások lesznek. 

Valamit mindenki vár, minden 
ünnepen valami jobbat, valami mást, 
valami szépet. 

Mi „valakit” várunk. A Fiút! Isten 
ígéretének beteljesedését. 

„Várom az Urat! Várja lelkem az 
Urat…” 
 

Göncző Sándor 
református lelkész 

Hajós, Magyarország 

Gyülekezeti hírek 
Emlékharang 

"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7) 
 

• nov. 2. Kis Zsoltné Kovács Éva hal. 1. évf-ra 
• nov. 7. Papp László hal. 1. évf-ra 
• nov. 24. Kozák Albert hal. 1. évf-ra 

Isten tegye áldottá emléküket! 
 

Keresztelés 
"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, 

Krisztust öltözzétek fel." (Gal 3,27) 
 

• nov. 8. Manuela Mihaela, Buta Attila és 
Mária leánygyermeke 

 

Isten áldása legyen a gyermek és családja 
életén! 

 

Esküvő 
"Tégy engem mintegy pecsétet a te 

szívedre..." (Ének 8,6a) 
 

• nov. 14. Jakó Csaba (ref.) és Lovas 
Timea (ref.) 

 

Isten áldása legyen házasságukon! 
 

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. Hunyadi János (Nagyvárad)  30 lej 
2. Kiss Sándor id.  50 lej 

 

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. 
 

 

 
Angelus Silesius (1624-1677) 
Fordította: Szénási Sándor 

Karácsonyi készület 
 

Föl, te juhász-nép, és szórjad a pálmát, 
S a leggyönyörűbben díszítsd az utat! 
Hordjad olajfák és mirtuszok ágát: 
A Békekirály jő, hű, drága Urad. 
 
Éberen őrködj, az őrhelyen állva, 
Most rest, aluszékony, jaj, lusta ne légy! 
Nagy figyelemmel készülj a csodára: 
A Földre alájő rögvest a nagy Ég. 
 
Fényljen a lámpás, ékesre díszítve, 
Szíved kapuját már szélesre kitárd! 
Száz gyönyörű vers most jusson eszedbe, 
Ujjongva siess, és zendíts muzsikát! 
 
Jézus, a mátkák hű, drága reménye, 
Óh, süss fel, öröklét szép Napja, reánk! 
Bánatos éjnek vigaszteli Fénye, 
Jöjj, jöjj, csak utánad száll, szárnyal a vágy. 
 
Üdvözítő Úr, jöjj, végre szüless meg, 
Óh, csak Te vagy Úr ég és Föld élte fölött. 
Nélküled itt nem vetnénk le bilincset: 
Jaj, minket a Sátán úgy megkötözött! 
 
Harmatos égbolt, óh, add az esőben 
Őt, Őt, ki Igazság, s ki mennyei szép! 
Nyílj ki, te Föld is, nyílj, és remegőben 
Az emberek Üdvét már adjad elénk! 
 
Drága Királyom, bús életem Üdve, 
Védő Jegyesem, fő Jóm, Kezdet, a Vég! 
Jöjj, magamat most hadd adjam örökre: 
E lélek, e szív és vér, mind a Tiéd! 

 


