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„Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely”„Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely”„Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely”„Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely”    
Lk. 2:7.v.Lk. 2:7.v.Lk. 2:7.v.Lk. 2:7.v.    

    
A karácsony története a mindenkori embernek lesz üzenet. Mit értünk meg ebbıl 

a rövid tudósításból. A világegyetemben elfoglalt helyünkre mutat rá. Mi is 
megszülettünk, mint Jézus erre a földre. Minket is védeni kellett a külsı világ 
veszélyeitıl, mint İt. Nekünk is emberi közelségre volt szükségünk, anyai törıdésre, 
mint Neki. Egyben azonban különbözik a helyzetünk Jézusétól: Neki nem volt helye a 
szálláson, idegenként fogadták. Nincs helye Jézusnak az emberek között. Ez így van 
azóta is. Jézus helyet keres az ember életében, mert nélküle üres az életünk, üres a 
karácsonyunk. Isten Jézusban megmutatta, hogy törıdik az emberrel. Jézus Isten Jézus Isten Jézus Isten Jézus Isten 
karácsonyi ajándéka.karácsonyi ajándéka.karácsonyi ajándéka.karácsonyi ajándéka.    

A kérdés az, hogy van e hely számára nálad. Van e Jézusnak helye a szívedben, a 
családodban, életedben. Nagyon hiányzik a ma emberének ez az ajándék. Meglátszik a 
zaklatott életén, hogy Isten ajándéka nélkül él. Pedig van rá lehetıségünk, hogy 
elfogadjuk Isten törıdését, gondviselését, szeretetét, talán éppen karácsonykor. Nem 
lehetne helyet szorítani neki, hogy lakozást vegyen az életünk házában? Betlehem, ahol 
Jézus megszületett, azt jelenti: kenyér háza. Aki befogadja az élet kenyerét fogadja be, az 
örök élet ajándékát kapja meg. Sokan karácsonykor a terített asztal mellett egyedül és 
magányosan ülnek és eszik kenyerüket, mert nincs hely Jézus számára és nincs lelki 
kenyerük, lelki táplálékuk. Ha helyet adnak Neki, együtt tudják tölteni ezt a karácsonyt 
és megtapasztalhatják, hogy Isten törıdik velük. Jézus Isten törıdésének ajándéka.Jézus Isten törıdésének ajándéka.Jézus Isten törıdésének ajándéka.Jézus Isten törıdésének ajándéka. Ez 
csupán egy döntés kérdése. Isten évezredek óta figyelmezteti az embert erre a páratlan és 
nélkülözhetetlen ajándékára, Jézus születésével közel jött hozzánk Isten. Benne jött el a 
szeretete. Minden karácsony errıl szól, ezt üzeni. Szeret téged az Isten. Jézusban Isten 
hozzánk való szeretete jelent meg. Jézus Isten szeretetének és gondviselésének ajándéka.Jézus Isten szeretetének és gondviselésének ajándéka.Jézus Isten szeretetének és gondviselésének ajándéka.Jézus Isten szeretetének és gondviselésének ajándéka. 
Ahogyan az édesanya öleli, óvja, védi, szeretgeti és gondoskodik gyermekérıl, úgy 
Jézusban Isten is ezt teszi. Életünket karácsonykor Jézusban átöleli az Isten. Adjunk 
helyet Jézusnak, hogy Isten Benne megmutathassa szeretetét.  
Engedjük, hogy átöleljen az Isten karácsonykor! 

L. Molnár István 



Gyülekezeti Gyülekezeti Gyülekezeti Gyülekezeti hhhhírekírekírekírek

 

GGGGyülekezeti kirándulás Erdélybe!yülekezeti kirándulás Erdélybe!yülekezeti kirándulás Erdélybe!yülekezeti kirándulás Erdélybe!    

 

Hogy mit is jelent számomra Erdély? Nagyvárad, Kolozsvár, Dézs és Retteg. Ez 

a megszokott út testvérgyülekezetünkhöz, amit amikor csak lehetett megtettem 

örömmel. Ennyit ismertem belıle. Izgatottam vártam tehát, hogy Erdély még 

mit tartogat számomra. Már az elsı nap egy olyan víztározót láttunk, amitıl a 

lélegzetem is elakadt és ez folytatódott minden egyes nap. Székelyföld hatalmas 

méretei, az ablak alatt elterülı hegyek, a Tordai hasadék, ami olyan volt mint 

egy filmbıl kiemelt tökéletes képkocka. Soha nem láttam ehhez foghatót. 

Elıször láttam, de mégis valahol ott legbelül ismerıs volt minden. Ez a furcsa 

kettısség vett körül, bárhová mentünk. Pár nap volt csupán, de felejthetetlen 

benyomásokkal lettem gazdagabb. Utunk végén a sok "új" után jött a várt 

ismerıs is, Retteg, ahol újra láthattam Wass Albert hegyeit. Ahol még mindig 

van varázsa a Mátyás korabeli templomnak és ahol még mindig szeretettel 

vártak minket. 

Egy-két kaland elengedhetetlen kelléke egy kirándulásnak, de sikeresen 

hazaértünk szívünkben örökre megırizve a közös élményeket, amit Erdély adott. 

Nagyistók Ibolya 

 

Gyülekezeti Családi Nyílt Gyülekezeti Családi Nyílt Gyülekezeti Családi Nyílt Gyülekezeti Családi Nyílt Nap!Nap!Nap!Nap!    

 

Július 9-én szombaton gyülekezeti nyílt napot tartottunk a családok és egyedül 

élık számára. Három bográcsban fıztünk finom ételeket. Gyermekek részére a 

kisteremben külön programmal, foglalkozásokkal készültünk. Rövid 

igehirdetéssel kezdıdött és délben élı koncert volt a templomban. Horváth 

Kristóf kamara zenekara csodálatos mősort adott. Majd a finom ebéd 

elfogyasztása után Bereczky Zoltán lelkész úr a Kárpát-medencei magyar 

templomok mennyezet kazettáiról tartott érdekfeszítı elıadást. 

Mi a célja egy ilyen nyílt napnak? Az, hogy családok ismerjék meg egymást és 

kerüljenek közelebb a gyülekezeti élet mozgalmához. Fontos, hogy tudjunk 

egymásról, akik itt élünk Erzsébet-Bélatelepen. Reméljük, hogy jövıre ismét 

találkozunk több családdal ezen a programon. Felekezeti hovatartozás nélkül 

mindenkit szeretettel várunk. A pontos idejérıl a gyülekezeti honlapon 

tájékozódhat. Látogasson el honlapunkra: www.olajag.atw.hu 



  
 
    

MEMEMEMEGHÍVÓGHÍVÓGHÍVÓGHÍVÓ    

Úton vagyunk. Hol magányosan, hol társaságban járunk, de az utat nekünk kell 
megtenni. Néha megpihennénk, ami nem mindig sikerül ebben a sietıs világunkban. 
Néha megállunk, mert már nem tudunk tovább menni. Néha feladnánk vagy 
abbahagynánk, de nem merjük felvállalni ennek az következményét. Megyünk az úton 
tovább. Karácsonykor mégis valami más történik. Talán érzékenyebbek leszünk, 
figyelmesebbek, kedvesebbek. Ilyenkor derül ki, hogy keresünk valamit, mert hiányzik 
valami az életünkbıl.  

A bölcsek is elindultak, mert keresték az életük hiányzó részét, a lelkük 
bizonyosságát, azt a titkot, amit az ég üzenetébıl olvastak ki. A találkozás örömét. 
Karácsonykor ezt a kérdést mi is jobban hangsúlyozzuk. Mi az elindulásunk célja? Merre 
tart az életünk? Van-e vezetınk? İket a csillag vezette és vitte el Betlehembe. Ott 
találkoztak Jézussal, mert bementek a házba. Nem mentek el mellette, nem álltak meg 
elıtte, hanem bementek Hozzá és megtalálták. Ilyen találkozás lehetséges ezen a 
karácsonyon is. Bejönni a találkozás házába, eljönni a templomba és osztozni az ünneplık 
örömében. Ezekkel a gondolatokkal hívjuk testvérünket szeretteivel együtt ünnepi 
alkalmainkra, melyek a következık: 

 
2020202011111111....    DecemberDecemberDecemberDecember    
18. vasárnap du. 4 óra Gyermekkarácsony 
21. szerda du. 6 óra Elıkészítı alkalom 
22. csütörtök du. 6 óra Elıkészítı alkalom 
23. péntek du. 6 óra Elıkészítı alkalom 
24. szombat du. 3 óra SZENTESTE – Istentisztelet 
25. vasárnap de. 10 óra KARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONY – Istentisztelet és Úrvacsora 
26. hétfı de. 10 óra KARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONYKARÁCSONY – Istentisztelet és Úrvacsora 
29. csütörtök du. 6 óra Évzáró Bibliaóra 
31. szombat du. 4 óra Évzáró – Hálaadó Istentisztelet 

 
2012. Január2012. Január2012. Január2012. Január    
1. vasárnap de. 10 óra Évnyitó – Áldáskérı Istentisztelet és Úrvacsora 

 
Áldott karácsonyt és boldog új esztendıt kívánokÁldott karácsonyt és boldog új esztendıt kívánokÁldott karácsonyt és boldog új esztendıt kívánokÁldott karácsonyt és boldog új esztendıt kívánok minden testvérünknek minden testvérünknek minden testvérünknek minden testvérünknek!!!!    

 
Budapest, 2011. December     

       L. Molnár István 
          lelkipásztor        

„Bemenvén a házba megtaláltákBemenvén a házba megtaláltákBemenvén a házba megtaláltákBemenvén a házba megtalálták    
a Gyermeket…”a Gyermeket…”a Gyermeket…”a Gyermeket…”    

Mt 2.11.v.Mt 2.11.v.Mt 2.11.v.Mt 2.11.v.    
 

Pestlırinc Erzsébet Bélatelep 
Református Egyházközség 

1183 Bp. Felsıcsatári u. 29-31. 
Tel / Fax: 290-8486 

E-mail: olajag1@freemail.hu 
Internet: www.olajag.atw.hu 
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GONDOLATOKGONDOLATOKGONDOLATOKGONDOLATOK    

„Ha ıszintén feltárjuk Isten elıtt, ami 
szívünk legmélyén rejtızik, ezt 
mondjuk: Nehéz Uram, most nagyon 
nehéz az ünnepre készülés. Régebben 
a társadalom adott némi segítséget. 
Decemberben már valami csöndes 
áhítat töltötte be a falvakat városokat. 
Elılegbe kaptunk valamit az ünnep 
örömébıl és békességébıl. Ma mindez 
visszájára fordult. A társadalom nem 
segít, inkább gátol az ünneplésben. 
Nehéz megállni. Most is magával 
sodor a megszokott karácsonyi 
kényszer. Eszem, iszom, költekezem. 
Nem bírjuk idegekkel, erıvel, pénzzel. 
Betölt a keserőség érzése. Ha ezt mind 
megvalljuk gyermeki bizodalommal, 
már jól készülünk az ünnepekre. 
Ebben a démonivá torzuló vilá-
gunkban esedékessé lett egy új döntés: 
akár segít a társadalom, akár nem, én 
a szegényen született Jézust 
választom életmodellnek. İt válasz-
tottam Uramnak és megváltómnak, 
karácsonykor is.” 

Farkas József 
 
 

1%-os támogatás: 

Pestlőrinc Református Olajág 

Alapítvány 

Adószám: 18246702-1-43 

 

Református Egyház 

Adószám: 0066 

SegítekSegítekSegítekSegítek    

Háztartási szerelést vállalok: 
víz, lakatosmunka 

elvégzésére hívhat, korrekt, 
szakszerő munka. 
Fekete Bertalan 
Tel.: 293-9283 

Bp. 1183. Csongor utca 53. 
 

Lırinci VirágházLırinci VirágházLırinci VirágházLırinci Virágház    

Menyasszonyi és alkalmi 
csokrok, koszorúk. 

Tel.: 291-7552 
H-P: 7-18 óra 
Sz-V: 9-17 óra 

„Íme, Isten közel valóvá lett, mert a 
szívét adta egy bölcsıbe, és Isten 
szívét ezen a Földön mi úgy hívjuk, 
hogy Jézus Krisztus. Isten szeretete, 
egyszer olyan közel ért a Földhöz, 
hogy gyermekké lett Betlehemben.” 

Gyökössy Endre 


