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KARÁCSONYI ÚT 

„Mert láttuk az ő csillagát napkeleten és jövünk, hogy tisztességet tegyünk néki.” 
Mt. 2:2.v. 

 

Karácsonykor kettős érzés fogja el az embert. Szeretnénk mindenki felé megmutatni magunkat és 

ajándékainkkal meglepetést okozni és ezzel közelebb kerülni a másikhoz, de ugyanakkor vissza is 

akarunk vonulni a belső világunkba, ünnepelni. Sajnos a környezetünk, sokszor egyiknek sem 

kedvez, pedig nekünk is figyelni kell az idők jeleit, ahogyan a bölcsek (nevezzük őket annak) a 

mágusok is figyelték. Nem lehet a világot figyelmen kívül hagyni. Nem lehet legyinteni rá, majd 

csak más lesz. Én leszek más. Megkeményedem, közömbös leszek, mert a saját értékeimet nem 

fogadja el. Már több éve folyamatosan negatív életérzést sulykolnak belénk, hogy a válság követ-

kezménye a rossz közérzet. 

Ezzel szemben éppen a karácsony kettős érzése sürget. Kifele is és befele is most kell 

adnom, most kell megmutatnom szeretetemet a családnak és az Istennek is. Most kell betölteni 

küldetésem. Ettől a szándéktól akar eltéríteni, Három tanítást ad a bölcsek története. Meg lehet 

látni a csillagot. A sötétben a csillag világít. Isten nem rejti el a karácsony fényét senki elől. A 

Bibliánkban mindig megláthatjuk, hogy a világosság nem véletlenül jött el. A csillag, életünk irá-

nyát mutatja, azt, hogy merre kell indulni és mit kell tenni. 

Isten ígéretének a jele a karácsony. Minden évben megerősíti ezt az ember számára. Ez 

nem hulló csillag. Ez az emberrel és Istennel együtt élő világosság, ami világít a sötétségben és 

jelzi Jézus születését mindenkinek. Isten jön felénk karácsonykor. Ő jön hozzánk, mert nekünk 

sokszor nehezünkre esik, hogy mi menjünk Hozzá. Ez teszi ünneppé, fordulóponttá az életünket.  

El kell indulni a csillag után. Nagy utat tettek meg a bölcsek is, nekünk is meg kell ten-

ni ezt a fáradtságos utat. Nem spórolhatjuk meg. Sok csalódás, nyomorúság, nehézség állít meg 

ezen az úton minket is, de mi értjük a jeleket és követjük a csillagot tovább, mert tudjuk, hogy 

valaki vár minket, valaki ránk mosolyog. Karácsonykor Isten öleli át az életem, ez az öröm, amivel 

vár és útközben megerősít. Meg lehet találni Jézust. Voltak, akik nem keresték és nem találták 

meg, azokat a világ vezette és vezeti. De aki fölfelé néz és elindul, az megérkezik és tisztességet 

tesz neki és ő lesz a megajándékozott, aki ajándékot kap Istentől. Így nézhetünk az égre, önma-

gunkra, a másikra ezen a karácsonyon, ami ISTEN AJÁNDÉKA! 

L. Molnár István 



Gyülekezeti Élet 

Bicskei Elek (1900–1980) 

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét és figyelmezvén az ő 
életük végére, kövessétek hitüket.” Zsid. 13:7.v. 

 

Református családból származik. Gombán él, házassága után költözik Pestszentlőrincre. 

Minisztériumi közalkalmazott, majd a Horti időkben a hadi árvák gyermekeinek a segélyezésének 

volt irányítója. 1930-as évektől aktív részvevője volt az egyházi életnek a Központi gyülekezetben. 

1933. augusztus 1-én ott volt a Kond utcai Iskolába, ahol kimondták, hogy Erzsébet Bélatelep kivá-

lik a Központi gyülekezet fennhatósága alól. 1937. április 4-én presbiternek választják meg.  1938-

tól jegyzője, majd 1939-től gondnoka a gyülekezetnek. 1939-ben a gyülekezet templomépítése 

alapkő letételénél is jelen volt. 1944. február 24-ig hűségesen végezte gondnoki szolgálatát. Akkor a 

politikai szél elszólította a szeretett közösségéből, megalázások, üldöztetések sora nehezítette 

családja és az Ő életét. Úgy gondolta, hogy 1956 forradalmi hangulata egy jobb hazát ad neki, de 

november 8-a után minden remény elveszett, és mint Horti Minisztériumának alkalmazottja nem-

kívánatos személy lévén elindult családjával nyugatra. Saltzburgnál úgy gondolta ezt az utat nem 

lehet tovább folytatni, így visszajöttek. 

Kádár nyomoroncai kiköltöztették Ond utcai házából, ismét Gombán a szülői háznál talált 

menedéket. Elektromos hegesztőként dolgozott és így ment nyugdíjba. Hosszú idő után lehetőség 

nyílt számára, hogy az Ond utcai házába, mint társbérlő bejelentkezzen 1964-ben. Egyből felkereste 

a gyülekezetet és aktív részt vétellel szolgálta Istene, családja és a haza ügyét. Magyar volt és re-

formátus. Kemény, de alázatos ember. 1966-ban egyhangúlag Bicskei Eleket jelöli a Presbitérium. 

Nagy Gyula lelkipásztor a következő méltatást mondja: „Most, amikor a gondnoki tisztségre ajánl-

juk az ő személyét, mint aki felé osztatlan bizalommal, igaz megbecsüléssel fordul, és kéri, hogy 

erre a fontos, felelősségteljes, nehéz, de egyben szép szolgálatra az ő személyét ugyan olyan egy-

hangúsággal válassza meg, mint amilyen példás egyhangú volt a jelölés. Egyhangúlag megválasztot-

ták. 1979-ben az esperesi egyházlátogatás alkalmából, felszólal a parókia támogatását kérve. 1980. 

április 6-án a presbitérium újraválasztja Bicskei Eleket gyülekezeti gondnoknak. Ezután még jelen-

tést tesz a parókia építéséről, majd 1980. június 16-án váratlanul elszólítja az Úr. 

Június 27-én Ablonczy Dániel és Nagy Gyula lelkipásztorok búcsúztatják a Jelenések köny-

ve 14: 13.v. alapján. Nagy Gyula a megemlékezésben a következőket mondta: „Bicskei Elek köztiszte-

letben álló, hűséges és példamutató oszlopa volt a gyülekezetnek. A gyülekezet megalakításától a 

templomépítés alapkő letételétől, annak befejezésén át, a parókia építéséig átívelő tevékenységével 

hozzájárult isten dicsőségének munkájához. Ő képviselte az állandóságot és az egységes gyülekezet 

vezetést. Hisszük, hogy ott van Uránál, akit megváltójának vallott és szíve utolsó dobbanásáig szere-

tett. Mi is szerettük őt. Biblikus hite, puritán, tiszta családi és közélete sokak számára volt erősség. 

Példája kötelez, emlékét tisztelettel megőrizzük.” 

Emlékező Gyülekezet 



M E G H Í V Ó 
„…és kincseiket kitárván, ajándékokat adtak neki…” Mt. 2:11.v. 

 

Ajándékokat árulnak szerte lassan két hónapja  a piacon, bevásárló üzletekben, hogy 

azokat adjuk egymásnak karácsonyi ajándéknak. Helyettünk gondolkoznak. Senki nem veszi 

észre, hogy a karácsony eredménye az ajándékozás. A jó kapcsolat az örömszerzés gyümölcse, 

hogy ajándékot adok. A karácsonyi ajándék titka éppen abban áll, hogy az Isten ajándékozza 

meg az embert egy csecsemővel. Mert valóságosan hiányzik az ember életéből a gyerek. A görö-

gök csak a hősökkel voltak elfoglalva. Nem volt gyerekségük. Az emberrel akkor kezdtek foglal-

kozni, mikor harcolt, mikor csatába ment vagy éppen sebesülten is küzdött a végsőkig. 

A bibliánkba ott vannak a gyerekek is. Gondoljunk csak a gyermekre, aki legyőzi Góliá-

tot, vagy a névtelen kislányra, aki bölcs tanácsot adott Naámánnak.  Jézus is mondta, hogy enged-

jétek hozzám jönni a gyerekeket. A gyermek lelkülete őszinte. Fedezzük fel mi is gyermeki lelkü-

letünket, hiszen ott hordozzuk ünnepi érzéseinket, ami karácsonykor újra helyet kér az életünk-

ben. Önmagunk belső és bensőséges jelenlétével ajándékozzuk meg szeretteinket. Azt hogy mi 

van a kezünkben, meg kell hogy előzze az, hogy mi van a szívünkben. Először a szívünk kincseit 

tárjuk ki a szeretteinknek, ahogyan a bölcsek tették és azután adjuk át a vásárolt ajándékot. Isten 

is így tett velünk Jézusban. 

Áldott karácsonyi ünnepet és örömteli boldog újesztendőt kívánok testvérünknek és 

szeretteinek. Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk: 

 

2012. December 

 20. csütörtök 18 óra Előkészítő 

 21. péntek 18 óra Előkészítő 

 22. szombat 16 óra Fiatalok Szeretetvendégsége 

 23. vasárnap 10 óra Istentisztelet 

 24. hétfő 15 óra Szenteste - Istentisztelet 

 25. kedd 10 óra KARÁCSONY - Istentisztelet és úrvacsora 

 26. szerda 10 óra KARÁCSONY - Istentisztelet és úrvacsora 

 27. csütörtök 18 óra Évzáró Bibliaóra 

 29. szombat 16 óra Évzáró Presbiteri szeretetvendégség 

 30. vasárnap 10 óra Istentisztelet és úrvacsora 

 31. hétfő 16 óra ÉVZÁRÓ, Hálaadó Istentisztelet 

 

2013. Január 

 1. kedd 10 óra ÉVNYITÓ, Áldást kérő Istentisztelet és úrvacsora 

 

Budapest, 2012. Advent 

 

L. Molnár István 

   lelkipásztor 



Utolsó oldal 

„Akinek a szíve tele van szeretettel, annak mindig van valami ajándékozni valója. Minden igazi 

szeretet Istenig nyúlik fel és Istent hordozza mélységeiben. Ne félj Urad jöttétől, ne félj istened 

szeretetétől. Eljöttekor nem fog megszűkíteni, sőt inkább kitágítja lelked. Ha szeretetd Őt, megfogod 

tapasztalni ezt a kitágulást .A félelem gyötrelmekkel jár, tehát szorongást okoz. A szeretet azonban 

kitágít. Tekints csak a szeretet tágasságára: Hiszen Isten szeretete –mondja - kiáradt szívünkben. 

Ha szívünkben kiáradt a szeretet és Isten a szeretet, bizonnyal már Isten sétál bennünk. Jézus a 

jászolban fekszik, de a világot tartja fenn, polyákba takarják, de halhatatlansággal ruház fel ben-

nünket: nem talál helyet a szálláson, de templomot épít magának a hívők szívében – hogy ugyanis 

erős legyen a gyöngeség, gyönge legyen az erősség.” 

Szent Ágoston 
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Segítek 

Háztartási szerelést vállalok: víz, 
lakatosmunka elvégzésére hívhat, 

korrekt, szakszerű munka. 
Fekete Bertalan 
Tel.: 293-9283 

Bp. 1183. Csongor utca 53. 

Lőrinci Virágház 

Menyasszonyi és alkalmi csokrok, 
koszorúk. 

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

Bp. 1183. Felsőcsatári út 7. 

1%-os támogatás: 

Pestlőrinc Református Olajág 

Alapítvány 

Adószám: 18246702-1-43 

 

Református Egyház 

Adószám: 0066 

Gyülekezeti Hírek 

• A Presbitérium döntése alapján a gyülekezet 
orgonát vásárol. A templomunkban a harmóni-
um állapota felújítást igényel, ami több hetet is 
igénybe vehet. Hogy ne legyen kiesés, ezért gyűj-
tünk egy használt vagy felújított elektromos or-
gonára.  Kérjük a testvérek anyagi támogatását. 
 

• Idén is megtartjuk az adventi szeretetvendég-
ségeket Özvegyek és Egyedül élők, Házaspárok, 
Gyermekek és a Fiatalok részére. 

 
• 2012.  Adventjében ismét osztozhattunk a tisza-

füredi fogyatékos fiatalok örömében. Gyülekeze-
tünkből tizenketten néztük és hallgattuk meg a 
patronált „gyermekeink” karácsonyi műsorát. 

 
• Szeptemberben nagy sikerű családi napot tartot-

tunk. Négy bográcsban főtt az ebéd, gyerekeknek 
kézműves foglalkozások, csocsó, darts, ping-
pong. Felnőtteknek Bereczky Zoltán lp. tartott 
előadást és a kórházmisszió képes kiállítása is 
színesítette a programot. 

 
• Közvetlenül lehet tájékozódni gyülekezeti hon-

lapunkon: www.olajag.atw.hu, illetve facebook 
oldalunkon. 

 


