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IS TENT I S ZTE L ET I ALKALMAK
December 13.

Ádvent 3. vasárnap de. 10 óra:

December 20.

Ádvent 4. vasárnap de. 10 óra:

Istentisztelet úrvacsora osztással,
igehirdető: Fekete Gy. Viktor

December 24.

Szenteste du. 16 óra:

Karácsonyi Istentisztelet, gyermekek

igehirdető: Börönte Márta

– ifjak karácsonyi műsora

December 25.

Karácsony I. napja de. 10 óra:

Istentisztelet úrvacsora osztással,
igehirdető: Kertész Géza

December 26.

Karácsony II. napja de. 10 óra:

Istentisztelet úrvacsora osztással,
igehirdető: Fekete Gy. Viktor

December 27.

Karácsony u. vasárnap de. 10 óra: Istentisztelet,
igehirdető: Börönte Márta

December 31.

Óév este 16 óra:

Hálaadó Istentisztelet
igehirdető: Börönte Márta

2015. január 1.

Újév napja de. 10 óra:

2015. január 3.

Újév napja de. 10 óra:

Istentisztelet
igehirdető: Börönte Márta
Családi Istentisztelet úrvacsora osztással,
igehirdető: Börönte Márta

„Ahogy az Atya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.”
Ézs 66,13
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánunk
minden hittestvérünknek, az elnökség nevében!

Somlainé Kiss Viktória felügyelő

Börönte Márta gyülekezeti lelkész

Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 10-11. • Telefon/Fax: 405-4877 (hétköznap 9-20 óráig)
Fogadóóra: kedd, péntek 16-18 óráig. (Kizárólag előzetes egyeztetés után.) Csütörtök szabadnap.
gyülekezeti honlap: www.rsee.hu
OTP átutalási szám: 11716008-22462655
A gyülekezet alapítványa: Csillaggyertyafény • www.csillaggyertyafeny.hu

15. évfolyam 2. szám

2015. Ádvent – Karácsony

Ádventi varázslat szent fordulata
Ádvent csendjében, gyertyafény mellett,
becsukott szemmel figyelek az Úrra.
Biztonságot ad, ahogy az előbb olvastam
a Szentírásból: „Maga az úr megy
előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged,
és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne
rettegj!” (5 Móz 31,8)
A gyógyító csend mellett
itt a város nyugtalanító
zaja. Más a világ felkavaró pörgése, és más
Isten szeretetének szent
fordulata. Kedves Szerettem beszélt egy mozgó
toronyról, ahol tavasszal
járt. Az ember leül egy
tea mellett a fenti magaslatban az étteremben, és
egy óra alatt lassan körbeforog. Körbemenetben
látni a várost.
Szép!
Hasonlót élek ádventben. Csendben
ülök az ádventi házam előtt és a Mindenható megteszi értem a szent fordulatot. A gyenge hitemet kitartás által
győzelemre viszi Isten. A remegő szívem
imáit beteljesíti az Úr átölelve. Elvarázsolva hódítja el a lelkem, hogy meglássam a lehetetlent lehetségessé teszi.

Kedves Testvérem! Újra tolmácsolok
neked egy történetet, hogy átéld a
varázslatot. Egy édesanya tanította
imádkozni a gyermekét. Előtte párnája
alá dugott néhány szem cukrot, hogy az
imádság után elmondhassa, hogy ezt
Isten küldte.
Közös
ima
után nagy volt az
öröm az édesség
láttán. Egyszer az
anya
elfelejtette
odakészíteni
a
meglepetés cukrot
és
megijedt.
A
gyermek az esti
áhítat után nyúlt a
párnája
alá
és
kihúzott
néhány
szem cukrot! Isten
odatette! Az Úr
szent fordulata.
Köszönöm Uram, hogy gyermekeidért Jézus Krisztusban Szenteste
újra közelítesz varázslatos fordulattal!
Hogyan érkezik meg imáimra a csodás, mennyei válasz? Izgatottan becsukom a szemem és Isten odaforgat a
beteljesedéshez, mert szeret.
Börönte Márta
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ÁDVENTTŐL ÁDVENTIG

Karácsonyi kérdések
Angyali ének hangzik a mennyből
a Jézus, a rég várt megszületett!
Isteni lélek szózata csendül:
Megszületett-e már tenéked.

Ott van a jászol, benne a gyermek,
Drága ajándék, mennyei kincs,
Őt befogadni kész-e a lelked?
Jaj, ha szívedben még helye nincs!

Jászola mellet pásztorok állnak,
Futva siettek Betlehemig.
Futni elébe az-e a vágyad?
Érzed-e hogy melegít?

Fölkel a csillag hajnali fénnyel,
Biztos az út a bölcsek előtt,
Mégy-e utána, merre vezérel?
Jézus a célpont, látod-e őt?

Drága aranyt, meg jó szagú tömjént,
Visznek a bölcsek hódolatul,
Jobbat aranynál adsz-e te önként?
Szíved óhajtja, kéri az Úr!

Adventi csendben
Adventi csend van.
Nincs hang, csak lélek-beszéd.
Adventi csendben
Lehullok, Uram, eléd.
Adventi csendben
Csak hitem kis mécse ég;
Adventi csend van.
Köröttem mély a sötét.
Adventi csend van…
Készül-e, mond, a szíved?
Adventi csendben
Gyümölcsöt hoz-e hited?
Adventi csendben
Szunnyadsz tán? Lámpád nem ég?
Adventi csend van…
Krisztus vár éretted még.
Almási Mihályné

Vargha Gyuláné
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Keresztségben részesültek
„Isten gyermekeinek neveznek minket
és azok is vagyunk” (1. Jn. 3,1.)

Vágföldi Vivien (Vágföldi Zoltán és Mészéros Krisztina); Boros Bálint
Benett (Boros János és Tóth Melinda); Esztergályos Zsófia (Esztergályos
Csaba és Kovács Krisztina); Nagy Borbála (Nagy Gergely Mihály és Kóti
Bernadett); Tóth Gergely (Tóth Sándor és Zathureczky Dóra); Julis Márk
Vince (Julis Bálint és Plankó Szilvia); Kelemen Terray Lionel Tamás
(Kelemen Tamás és Terray Boglárka Virág); Buli Blanka (Buli Zoltán és
Molnár Krisztina); Bartos Hanna Lili (Bartos Márton Gergely és dr. Tóth
Diana Petra); Ehrmann Ábel (Ehrmann Péter József és dr. Pintér Szilvia);
Zsiska Botond László (Zsiska László és Kürtös Réka Anna);

Kon f i r máció i fo gad a l mat tettek
„Ne félj, mert megváltottalak,

Gyerek: Zóni Csaba, Csapó Barnabás neveden szólítottalak, enyém vagy.” (Ézs. 43, 1.)
Felnőtt: Koblencz Ferencné, Rónai Ferencné

Házasságuk ra Isten áldását kérték
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!
Boldog az az ember, aki benne bízik.” (Zsolt. 34, 9.)

Margit Árpád és Tóth Nikolett; Viszkovics Gergely és Bíró Nikoletta;
Berki Tamás Dávid és Nagy Adél (Gyenesdiás, Balaton – hajón)

Az örök élet reménységével búcsúztunk
Gajdos Sándorné sz. Kerék
Ilona (96)
Sipos Kálmán (65)
Puskás Ferenc (95)
Nádor Ferencné sz. Schuszter
Katalin (94)

„Ahogyan hiszünk, hogy Jézus meghalt és feltámadt,
úgy bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is előhozza
Jézus által, vele együtt” (1. Thessz. 4, 14.)

Várkonyi András (68)
Leidl György (89)
Ágoston Józsefné sz. Kövesdi
Julianna (89)
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Nagy sikerrel rendeztük meg idén október 15-én a IV. Országos Szakmai Konferenciát
a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színházban, ahol több mint 400-an vettek
részt. A konferencia fővédnöke Pál Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés szakember,
Prima Primissima díjas volt, védnöke ismét, mint ahogy előző konferenciáinkon is,
Kovács Péter polgármester volt. A konferencia címe: „Jer velünk gyöngyöt fűzni az
érzésekből…!” volt, amely azt a nagyon fontos és hasznos témát ecsetelte, hogy az
érzelmek kincsek az életünkben, a ki nem mondott félelmek feszültséget szülhetnek, az
öröm tanít, kárpótol, felemel, az őszinteség éltető erőt ad. A konferencián ismételten
óvodapedagógusok,
iskolai
pedagógusok,
gyógypedagógusok,
egészségügyi
szakemberek, mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok, szociális szakemberek,
természetgyógyászok, lelkészek, rendőrök, szülők, és a téma iránt érdeklők vettek részt.
Ősszel szerveztük meg négy generációnak a JÁTÉK ÖRÖM VARÁZSA napot, közös
ebéddel, amelyről filmfelvétel is készült. Örömmel tapasztaltuk, hogy a közös játék
megmozgatta, összekovácsolta a családokat. Ezáltal többen kapcsolódtak be a
gyülekezetünk életébe és új pedagógusokat köszönthettünk. Ezt szeretnénk folytatni
havonta egyszer.
Szeptemberben meghívtuk Kupás Anita TCST (Természetes Családtervezési
Tanácsadó) tanácsadót, hogy beszéljen a Természetes Családtervezésről, amely
módszereit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is elismeri és támogatja.
A kuratórium elnöke előadást tartott a XVI. kerületi nyugdíjasoknak a Párbeszéd
szívtől szívig programról. Teszt kitöltésével segített elmélyíteni családokon belül a
szeretetnyelv felismerést. A sikeresség jelzője, hogy tavasszal visszavárják az
alapítványt újabb előadás megtartására.
Örvendező szívvel néztük a 2015. október 22-én a Szilas TV-ben készült interjút
Börönte Mártával, amelyben be tudtuk mutatni szolgálatainkat.
Az 1%-os felajánlásban idén 133.993,- forint összegben részesültünk. Ezt az összeget
működésre, új programok kialakítására és szervezésére fordítottuk.
Idén is bővült az alapítvány honlapja: www.csillaggyertyafeny.hu, amelyhez a Tagai
Ex-port Kft. angol nyelvű kisfilmet készített és tett fel. Ezzel a bővítéssel is szeretnénk
a külföldi kapcsolatokat kiépíteni, elmélyíteni. A Tagai Ex-port Kft. ügyvezető
igazgatója, Tagai Péter idén is nagy adományozója volt az alapítványunknak, az angol
fordítás kisfilmre vitelében.
Idén is köszönjük Kurekné Fehér Katalin és Somlainé Kiss Viktória kurátorok
áldozatos munkáját, szeretetét, amellyel segítették az alapítvány sok-sok
programjának szervezését, lebonyolítását, pályázatok megírását, elszámolását.
Börönte Márta
kuratóriumi elnök
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Varázslat és csodák nap mint nap
„Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő ifjak,
és, ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak,
hogy Istenbe vessék bizalmukat;
ne felejtsék el Isten nagy tetteit,
és tartsák meg parancsolatait.”
(78 Zsolt 6,7)

Egy gyönyörű, szeptemberi szüretnapon Csopakon ünnepeltük a szőlőt a
szüleimmel és barátaikkal. Dolgos kezek gyűjtötték a termést, mi gyerekek
pedig gondtalanul játszottunk, szaladgáltunk. Ötéves voltam akkor. Ki tudja,
miért és hogyan, lezuhantam a présház erkélyéről a betonteraszra fejjel.
A család azóta is viccelődik azzal, hogy talán akkor kutyulódhatott kicsit
össze a fejem, s lettem kissé bohókás, nekem meggyőződésem, hogy angyalok
kaptak el, Isten pedig a tenyerén hordozott utána, és teljes épségben
megőrzött.
Néhány hónapja választottak meg egyházközségünk felügyelőjének, nem
sokat írhattam még. Itt konfirmáltam, ebben a templomban, és már három
éve életem része a templomi szolgálat. A Csillaggyertyafény Alapítvány
kurátora is lettem ez idő alatt. Számomra fontos, hogy őszintén mondjuk ki,
amit érzünk, megélünk, ezért úgy gondolom, az új szolgálatomban a
gyülekezet felé is így fordulok.
Közeledik az ünnep, és a csodát egyre gyakrabban emlegetjük, a Karácsony
mint maga a varázslat lép elénk reklámokból, üzletekből, könyvekből.
Hajlamosak vagyunk hatásos és megható történeteket várni nagy
fordulatokkal, és gyors megoldásokat keresni. Valami NAGYOT
szeretnénk… és azon nyomban!
Év vége felé közeledve a kapcsolatokra is érzékenyebbek leszünk, és várjuk
a „Happy End”-et. Az én életemben még sosem volt példa a nagy és
hangzatos javulásra, a szeretet ünnepére az egy-csapásra harmónia
létrejöttére. Lassan eljövő, nem időzített öröm-cseppek jöttek. Nem jött
helyre semmi csak attól, hogy Karácsony lett. Elhatároztam tehát, hogy év
vége közeledtével egyfajta mérleget készítek a naplóm alapján: mit éltem
meg, mennyi érzés hullámzott végig rajtam egész évben.
Apró csodák történtek idén: véradással segítettem, több csodás
színdarabot is láttam, a gyermekeinktől nekem írt verset, jóleső
telefonhívást, elismerő szavakat kaptam, a férjem minden történésünkben
támogatóan állt mellettem, hatalmas hóvirágmezőben sétálhattam...
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Az ország eddig számomra ismeretlen tájain is kirándulhattam, életemben
először megmártózhattam az Adriai tengerben, 10. évfordulómat
ünnepelhettem
a
munkahelyemen,
egy
csodálatos
társasjáték
megalkotásában vehettem részt, varázslatos pillanatokat élhettem meg kis
templomunk falai között és csak sorolhatnám tovább…
Minden nap történik valami, amivel Isten üzen a végtelen szeretetéről; egy
meleg napsugár, egy finom falat, egy bevillanó megoldás a problémára, egy jóleső
telefonhívás, vagy látogatás – a szeretet körbejár. Úgy gondolom mindegy, hány
évesek vagyunk, adni és kapni áldás.
A naplós „számadás” végére könnyezem és mosolygok egyszerre. Hálával
gondolok Isten minden egyes ajándékára, amit nap mint nap kapunk. A Teremtő
végül minden „ráncot” elsimít.
Elszántan nézek a holnapok elé: mit tehetünk másképpen a kapcsolatainkban,
a családban, a munkahelyen, az iskolában, a gyülekezetben, a barátaink
körében? Szeretnénk-e, hogy valami változzon, és mi hogyan lépjünk ebben?
Van-e kedvenc igénk, zsoltárunk, mottónk, ami vezet?
Még tizenéves koromban választottam egy vezérlő gondolatot, így szól:
„Isten, adj nekem derűt és a nyugalmat, hogy tudomásul vegyem mindazt, amin
úgysem változtathatok, bátorságot, hogy változtassak azon, aminek
megváltoztatására képes vagyok, és bölcsességet, hogy mindig megmondhassam, mi
a különbség a kettő között.”
Szívből jövő szeretettel, sok-sok apró csodát kívánva mindenkinek:
Somlainé Kiss Viktória
felügyelő
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Csillaggyertyafény Alapítvány
„Engedd, hogy a szép dolgok átalakítsanak, és a tőled telhető legnemesebbre és
legjobbra ösztönözzenek téged..” (Eileen Caddy.), amely alapítványunk mottója volt
2015-ben.
Ebben az évben a legelső meghívást az Antropos Mentálhigiénés Egyesületnek, a
Magyar Pásztorálpszichológiai Társaságnak és a SE Mentálhigiéné Intézetének
közös konferenciájára kaptuk, amelyet 2015. február 28-án tartottak. A konferencia
témája és címe volt: "Ne maradj egyedül! Elszigetelődés és odatartozás". A
konferencia fő előadását követően műhelymunkára nyílt lehetőség, amelynek
keretében az alapítványunk is részt vett. A műhelymunka címe: Guríts velem, hogy
megtaláljuk a közös hangot! alcím: a Szívtől szívig-dobókocka áldásai az emberi
kapcsolatokban. Pedagógusok, óvodapedagógusok vettek részt rajta, és a Szívtől
szívig-dobókocka mind a hat oldalán található szeretetnyelvhez mutattunk be
oktatói filmet, játékokat, előadással szolgáltunk, és tesztet töltettünk ki a
résztvevőkkel.
2015. májusban részt vettünk az országosan meghirdetett „Születés Hete”
programján a XVI. kerületben található Corvin Művelődési Házban.
2015. június 7-én alapítványunk az „Egy szirom harmónia…” program keretében
„Főzőcske, de boldogan” címmel versenyt hirdetett „Leggazdaságosabb fasírt és
saláta” címmel. A versenyzők egy feldíszített tál fasírttal és egy másik tál salátával
készülhetek együttesen. A díjakat Sebestyén Szilvia, a Makrobiotika Intézet vezetője
adta át.
Nagy örömünkre idén 1 millió forintot kaptunk Balog Zoltán miniszter úrtól, az
Emberi Erőforrások Minisztériumától az alapítvány kuratóriumi elnökének,
Börönte Márta „Veled vagyok, fogom a kezed” című gyászolóknak szóló könyvre,
CD-re, és a Dobó Bobó társasjátékra.
Nagy örömünkre idén alapítványunk egy társasjátékot is életre hívott: megalkottuk a
Dobó Bobó társasjátékot, amely egy önismereti társasjáték négy generáció részére. A
Szívtől szívig – dobókocka továbbfejlesztése révén bővült a Bobó varázsdobókockával. Az alapítvány létrehozta a „Figyelj az érzéseidre!” című, 24 darabból
álló érzelemkártya sorozatot. Az összes rajzot Fenyő Ágnes grafikus készítette el
adományként, amelyet hálás szívvel köszönünk. A nevet Tagai Péter a TVG Stúdió
vezetője adta a Bobó varázskockának, a Dobókocka szívtől szívtől film készítése
közben. További grafikai munkálatokban segítségünkre voltak Lóránt Mónika és
Szabovik Mária.
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Bővülő gyülekezet
A tanévnyitó istentisztelettel indult el a szolgálatba Somlainé Kiss Viktória
felügyelő, Sólyom Csaba másodfelügyelő, Simon Judit számvevőszéki elnök,
Koblencz Ferenczné, Rónai Ferencné, Végh Attiláné dr. Szalánczy Emőke és
Varvasovszky Péter presbiterek. …„milyen jóságos az Úr és gyönyörködhessem
templomában. Megóv engem…” (27 Zsolt 5)

Támogatott gyülekezet
Isten kegyelméből beépült 150.000 forint GAS támogatás, 650.000 forint
önkormányzati támogatás templomunk megújulására, és 50.000 forint Déli
Egyházkerületi és 100.000 forint önkormányzati forrás a IV. Országos Szakmai
Konferencia programjára. Egy magát nyilvánosan megnevezni nem akaró
hittestvérünk 400.000 forint adományával támogatta gyülekezetünk életét. A
példaértékű szeretet fontos a presbitériumnak, gyülekezetnek. „Boldogok, akik
házadban laknak, szüntelenül dícsérnek téged!” (84 Zsolt 5)

Jóhírt továbbadó gyülekezett
A Szilas TV-ben Zsalakó István főszerkesztő készített interjút Börönte Márta
lelkésszel, Tagai Péter szolgatárs közbenjárásával. A nézők segítséget kaptak
érzéseik kifejezésében, megismerhették a gyászoló könyvet és CD-t, a Dobó Bobó
társasjátékot, minden családot támogató szeretetünket. „Hatalmas dolgot tett
velünk az Úr, ezért örvendezünk.” (126 Zsolt 3)

Filmkészítő gyülekezet
Szeptember 20-án „A játék öröme, varázsa” címmel gyülekezeti napot szerveztünk.
Négy generáció kipróbálta a Dobó Bobó társasjátékot. Örömmel mondtuk az asztali
áldást négy egyméteres pizza felett. A filmet a TVG Stúdió készítette, megtekinthető
a honlapunkon. Bemutatásra került a IV. Országos Szakmai Konferencián. „Az
istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ö szeretetében bíznak.” (147
Zsolt 11)
Szeretettel kérjük, gondoljon alapítványunkra adója 1%-ának felajánlásakor:

Csillaggyertyafény Alapítvány
18197316-1-42
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5. oldal

Veled vagyok, fogom a kezed!
Börönte Márta könyvét lapozgatva
Ebben az évben lenne negyvenhat esztendős az első gyermekünk, Domokos.
Harminchárom lenne a harmadik gyermekünk, Márton. Ők, megelőzve a
család idősebb tagjait, előrementek az örök életbe. Onnan biztatják, segítik
Dorka nővérüket, három szép kisgyermek édesanyját.
A fiaink halála utáni gerincroppantó, emberkerülő időszak legfájóbb
emléke az üresség. Úgy éreztem magam, mint egy száraz, megürült borsóhéj,
amelyből kiperegtek a szemek. Mint egy aszottan zörgő, lényegét vesztett
burok.
Előbb-utóbb mindannyian megélünk hasonlót. Mi mindennek kell
történnie ahhoz, hogy a megürült héj újból élettel teljen meg? Hogy az
üresség helyét nyüzsgés, a tompaság helyét bizakodó derű váltsa fel? Mit
tegyen, aki bénult a fájdalomtól? Üvöltözzön? Imádkozzon? Vagy hallgassa a
semmitmondóan kongó baráti szavakat: „Majd az idő…!” „Ne gubózz
be!” „Olvass, foglald el magad!”
Legőszintébben, leghathatósabban az az ember tud segíteni, aki, szívében
hittel és gyötrelemmel, maga is végigvergődte az utat a gyász fekete
folyosóján. Addig bukdácsolt, míg elérte az átjáró végén derengő fényt.
Börönte Márta Veled vagyok, fogom a kezed! kötete, amelyet Kiss Viktória
képei és Simándi Ágnes könyvborítója tesznek teljessé, átélt és megszenvedett
élethelyzeteken alapul. A lelkésznő szavaival: „A szenvedéseimből
megszületett lelki igazgyöngysort hordom a szívem felett. Segíteni szeretnék
másoknak megtalálni a lelki gyöngyszemeket, megmutatni, hogyan lehet
őszinte szívvel viselni.” Könyve, amelyet Tagai Péter támogató
közreműködésével hozott létre, s egy nyitott szív minden szeretetével ad át az
olvasónak, egy követésre méltó beszélgetést alakít ki Istennel. Olyasféle
párbeszéd ez, mint a valódi, őszinte imádság. A gyászoló kérdez,
panaszkodik, Isten pedig minden sóhajra megnyugtató választ küld.
Kétkedéssel teli szívünk reményt kap, hogy életünk nagy veszteségei, még a
halál tragédiája is, a Mindenható segítségével kezelhetővé, gyógyíthatóvá
válik.
Döbrentey Ildikó
…és a könyvhöz tartozó CD hallgatása közben döntöttem úgy, hogy elismerő
szeretettel köszönjem meg Börönte Márta és alkotótársai magvetését. A könyv
olvasása közben túlcsorduló szeretetet éreztem.
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A hallható mű olyan természetesen szólal meg a nő és a férfi hangján, ahogy a
hegyi csermely áramlik az életet adó forrástól a mindent magába fogadó
óceánig. A zene a csendektől a pianissimókon keresztül, a lelki fortissimóként
ható pianókig ringatja-öleli a hallgatót, engem. Fogolyán Kristóf muzsikája
katartikusan gazdagítja belső látásomat. Harminchárom éve hófehérbe öltözöm
családi színházi szolgálataimban, ez számomra a gyász színe. Fehér kalapomon
a szalag fekete, az ünnepet jelképezve hétköznapi szolgálataimban is. A
vállamon vörös sál, a pünkösdi piros színe, mivel nemcsak remélem, nemcsak
hiszem, hanem bizonyos vagyok az égi szeretteimmel való találkozásban.
Börönte Mártához hasonlóan készülök Teremtőmmel való elszámolásra földi
utam végén.
Levente Péter

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

6. oldal

Jászol előtt
Királyok, bölcsek, pásztorok nyomában
a jászolodhoz hív és hajt a vágyam,
kis Jézus, életem gyönyörűsége,
hogy lelkem töltse be öröm és béke.
Szavakkal el nem mondható, mit érez
a szív, hogyha szól Megtestesült Igédhez;
s itt, hol Dicsőség zengett angyal-ajkon,
ígéretem a Mennybe felsóhajtom:
én Istenem! Kit most Gyermekként látlak, de
bennünk s értünk művelsz majd csodákat,
magamat átadom Neked és kérlek,
hogy hűségemről ne feledkezzél meg
s tegyem azt, ami dicsőségedre válik,
szeresselek, szolgáljalak halálig,
hogy egykor lelkem színről-színre lásson
ott, hol örök boldogság a Karácsony.
Gát István

7. oldal

Családias gyülekezett
Szépen megterített asztal köré ülő, szerető család számunkra a jel a világ felé,
ezért szervezzük meg évente a „Főzőcske, de boldogan” programot tanévzáró
istentisztelet után. Gyülekezetünk asszonyai idén fasírtot készítettek salátával,
figyelve a versenykiírásra: „a leggazdaságosabb recept”. Igét hirdetett
Zászkaliszky Pál lelkész. Mindig örülünk Pali Bácsi bizonyságtételének. „Erőm
és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.” (28 Zsolt 7)

Szorgalmas gyülekezet
…„aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül.” (32 Zsolt 10) Isten szeretetét
köszönték meg gyülekezetünk családjai július 4-én, szombati szolgálatukkal.
Közösen festettük le templomunk utcai fronton található kapuit, az árkád
korlátjait. Rendbe raktuk a gyülekezeti terem alatti pincét. Négy generáció vett
részt a festésben. Közös ebédnél mondhattuk el az asztali áldást.

Sokszínű gyülekezet
Elindult tavasszal a Férfi Kör Fekete Gy. Viktor lelkészi munkatárs vezetésével.
Minden hónap második keddjén Taize ima, ének, együttlét után este fél 7 órától.
„Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét!” (30 Zsolt 5)

Missziói gyülekezet
A gyászoló ember tehetetlensége, kétségbeesése az embert könnyekre indítja.
Ebben az elesettségben viszi átölelő szeretetét Börönte Márta „Veled vagyok,
fogom a kezed!” című könyve, CD-je Tagai Péter közreműködésével. A CD a
világon egyedülálló hangtechnikával készült, amit a Tagai Ex-Port Kft. és a
Solitone Hangtechnika biztosította. A tanévnyitó istentiszteleten kérte a
gyülekezet az Úr áldását a közös szolgálatra. Igét hirdetett Szirmai Zoltán
esperes. Az alkalomról film készült, amely megtekinthető a honlapunkon.
„Hallgasson meg téged az Úr… adja meg szíved vágyát!” (20 Zsolt 2,7)

Megújuló gyülekezet
Elkészült új honlapunk Somlainé Kiss Viktória felügyelő asszony és Pölcz Róbert
gondozásában. „Amiket hallottunk és tudunk… elbeszéljük a jövő
nemzedéknek.” (78 Zsolt 3)
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Gyertyafény

Karácsony csodája
A nagy Mindenségben
csak porszemnyi a Földön,
a porszemnyi Földnek
kicsiny országában,
a kicsiny országnak
kicsi városában,
a kicsi városnak
kis istállójában
karácsony éjjelén
kisgyermek született.

Gyenge kicsi gyermek,
hogy mindenünk legyen,
hogy minden könnyünknek
letörlője legyen,
minden bűnünk-bajunk
eltörlője legyen
minden ellenségünk
megrontója legyen,
hogy mind e világnak
Szabadítója és
békessége legyen!
Mindent újjá tegyen!

Adventi fények

Túrmezei Erzsébet

Advent első vasárnapján
fellobban egy gyertyaláng,
REMÉNY-t hoz a szürkeségbe,
mikor fénye ránk talál.

Hét nap múlva párban lobog,
kis fáklyaként világít,
s erőre kap lelkekben az
égiektől táplált HIT.

Három társa lángra várva
az adventi koszorún,
bennük rejlő fény-üzenet
átsugárzik a borún.

ÖRÖM-ünnep közelg` hozzánk,
hirdeti a harmadik,
lélek húrján zenét sugall,
óda hangja hallatszik.

Gyertya-kvartett fény tündököl,
küszöbön a karácsony,
legfontosabb, hogy SZERETET
áradjon a világon.

Juhászné Bérces Anikó

Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség
1161 Budapest, Hősök tere 10-11. • Telefon/Fax: 405-4877 (hétköznap 9-20 óráig)
Fogadóóra: kedd, péntek 16-18 óráig. (Kizárólag előzetes egyeztetés után.) Csütörtök szabadnap.
gyülekzeti honlap: www.rsee.hu
OTP átutalási szám: 11716008-22462655
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A Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lapja
15. évfolyam 2. szám

2015. Ádvent – Karácsony

Is ten ölel é s ében
A varázskorona

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
kislány, akit Magduskának hívtak. Ez a
kislány mindig jókedvű volt, kedves,
vidám hangocskájával, szép táncával sok
örömet szerzett szüleinek és ismerőseinek.
...A hó nagy pelyhekben hullott alá a
szürkéskék égből: bizonyosan
Hópihe
asszonyság rázogatta
óriási dunyháit. A
gyermekek az utcán,
pirosra csípett arccal
hógolyóztak, hóembert építettek.
Közeledett a várvavárt karácsony! És
az apró emberek estére elcsöndesedtek,
jól viselték magukat és áhítattal
bámultak ki a hóval borított utcára.
Tudták, ilyenkor járnak az angyalok a
jó gyermekek nevét felírni, akiknek
majd karácsonyra ajándékot visznek.

Magduska különösen jól viselkedett –
hej, nagy oka volt rá: roppant
kívánságot rejtegetett kis szívében.
Magduska hallotta,
hogy
réges-régen,
talán
száz
évvel
ezelőtt,
élt
egy
kislány, aki jósága és
szelídsége jutalmául
az angyaloktól egy
kis ezüst koronát
kapott. De ez nem
közönséges korona
volt, különös varázslattal bírt, tulajdonosának minden kívánságát
teljesítette.
Magduskának nem
ment ki a fejéből a
varázskorona története, és elhatározta,
hogy jó lesz, igen jó lesz, hogy
kiérdemelje az angyaloktól a koronát.
Minden este, amikor lefeküdt, azért
imádkozott, hogy az angyalok teljesítsék
kívánságát.

2. oldal
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Közben eljött a karácsony este.
Magduskával egész nap nem lehetett
bírni,
türelmetlenségében
ide-oda
ugrált, folyton az órát nézte – nem
győzte már kivárni, hogy az angyalka
csengessen. Na, de végre mégis eljött a
perc, amikor az angyalkák csengettek –
a szalonajtó kitárult s a szoba közepén
ott pompázott a gyönyörű, csillogó
karácsonyfa.
Magduska egy pillanatig elámulva nézte a
fát – azután megnézte a játékokat. Volt
ott sok minden. Gyönyörű nagy hajas
baba,
valódi
hosszú
hajjal
és
szempillákkal, s ha megnyomott egy
gombot a baba hátán, még beszélt is, és
szép kis zongora, amin kottatartó is volt,
szép piros szánkó és sok meséskönyv.
Magduska igazán nem is képzelte, hogy
ennyi ajándékot kap s boldogan nézegette
őket. De egyszer csak eszébe jutott a
"Varázskorona". Félig reménykedve
kutatta át az egész karácsonyfát, de amit
keresett, azt nem találta meg.
Magduska csalódott. Talán nem volt
elég jó, vagy talán nem kérte elég
szépen az angyalokat, hogy azok nem
teljesítették kérését?!
Sírásra görbült szájjal ült le a
vacsorához, s a máskor oly nevetős,
vidám kislánynak a hangját sem
lehetett hallani. Hiába kérdezte
anyuskája, hogy mi bántja? Magduska
nem felelt, csak némán, durcásan
intett a fejével. Anyukája nem tudta
mi lelte a kislányát, gondolta, hogy
álmos, s így korán lefektette az ágyba.
Magduska mielőtt elaludt volna,
gondolkodott, hogy imádkozzék-e

az angyalokhoz vagy sem, de mivel
haragudott rájuk, a fal felé fordult és
imádkozás nélkül aludt el.
Már javában aludt, amikor hallja, hogy
az ablakon kopogtatnak. Kiszállt az
ágyból, lábujjhegyen az ablakhoz
lopódzik
s
látja,
hogy
az
ablakpárkányon három kis angyalka
didereg. Hamar kinyitotta az ablakot és
beengedte az angyalokat. Aztán
visszafeküdt az ágyba, az angyalok
pedig leültek mellé, s a legnagyobb így
szólt a kislányhoz:
- Magduska, ugye már azt hitted, hogy
rólad elfelejtkeztünk, s nem hozzuk el
neked, amit kértél. Látod ezt a kis ezüst
skatulyát? Ebben van az ezüst korona az
ezüst lánccal. Mi elhoztuk neked, amit
kértél, de mielőtt átadnánk, szeretnénk
neked valamit elmesélni.
Messze, messze innen van egy nagynagy város, és abban szebbnél szebb,
csillogó paloták. Ezeknek a palotáknak
a fénye úgy elkápráztatja az emberek
szemét, hogy a paloták mellett húzódó
nyomorult viskókat nem látják meg. Az
egyik kunyhóban, amely talán az összes
közt a legnyomorultabb, él egy szegény,
beteg,
özvegyasszony
egyetlen
gyermekével, a jó kis Klárikával. Most,
hogy az édesanyja beteg, nem járhat
napszámba, Klárika keresi meg a
mindennapi
kenyerüket.
Újságot,
virágot árul, de a pénz, amit ezzel keres,
oly csekély, hogy alig elég édesanyja
orvosságára. Étellel a szomszédok
segítik őket, de így is nagy nyomorban
élnek.
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Ebben az évben ketten voltatok
Klárikával, akik a varázskoronára
vágytatok, ketten imádkoztatok - de
Varázskorona kettőtök közül csak az
egyiké lehet. Eljöttünk hát előbb hozzád,
hogy megkérdezzük: a varázskoronával
mitévők legyünk? Melyiké legyen?
Az angyalka elhallgatott és Magduskára
nézett, aki elgondolkodva feküdt
ágyikójában. Magduska maga előtt látta
Klárikát, aki szegényes ruhájában,
esőben, szélben, kékre fázott, kifújt
kezecskéjével újságot s virágot árul.
Aztán látta a szegényes lakást a beteg
édesanyával: majd tekintete saját fehér,
puha ágyikójára és játékaira esett, s így
kiáltott fel:
- Nem, nem, angyalkák, nekem nem
kell a varázskorona! Vigyétek el a
Klárikához, akinek nagy szüksége van
rá: aki jobb, sokkal jobb, mint én, tűr,
szenved, dolgozik édesanyjáért. Hadd
teljesüljenek a kívánságai, nekem
varázskorona nélkül is majdnem
mind teljesítik a szüleim. És édes
angyalkám, minden játékomat, amit
ma este kaptam, oda akarom adni
Klárikának, nekem még úgyis marad
elég.
- Magduskám – szólt az angyal –, ezt
vártam tőled, ilyen kislánynak
ismertelek meg, tudtam, hogy nem
kell csalódnom benned. Most már
megyünk is, csak még azt mondom,
hogy mindig ilyen legyen a
szívecskéd, mint most, s akkor sem a
jó Isten, sem mi nem fogunk elhagyni
soha.

3. oldal

Azzal az angyalkák elbúcsúztak és
elrepültek Klárikához.
Másnap reggel, amikor Magduska
felébredt, olyan furcsa, zavaros volt a
feje. Először azt hitte, hogy csak
álmodott, s álmában beszélt az
angyalkákkal, de érezte, hogy a szíve
meleg érzésekkel van tele, s a tegnap esti
duzzogásnak nyoma sincs. Akkor tudta,
hogy amit átélt, nem álom volt.
Eszébe jutott Klárika – hamar kiugrott
az
ágyból,
átszaladt
édesanyáék
szobájába, ott az anyukája nyakába
borulva így könyörgött:
- Anyuskám, drágám, bocsáss meg, hogy
tegnap olyan csúf, morcos és hálátlan
voltam és nem örültem a szép
ajándékoknak, de ígérem, hogy soha
többet nem leszek olyan!
Anyuska nem tudta mire vélni
Magduska szavait, de szeretettel ölelte
magához. Magduska ezután soha nem
volt elégedetlen, bármily csekélységet is
kapott ajándékba. Ha elégedetlen lett
volna egy kicsit, mindjárt eszébe jutott
Klárika, s mindjárt boldog lett, hogy ő a
szüleivel együtt lehet.
És nehogy azt higgyétek, hogy a
varázskorona semmit sem adott
Magduskának. Kapott olyan tiszta
színarany szívet, amivel a világ minden
kincse sem ér fel!
Borsai Mária

