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I S TENT I S ZTE L ET I ALKALMAK
December 18.

.

Istentisztelet úrvacsora osztással,

Ádvent 4. vasárnap de. 10 óra:

igehirdető: Fekete Gy. Viktor
December 24.

Karácsonyi Istentisztelet, gyermekek

Szenteste du. 16 óra:

és ifjak karácsonyi műsora
igehirdető: Börönte Márta
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 31.

Óév este 16 óra:

Hálaadó Istentisztelet
igehirdető: Börönte Márta

2017. január 1.

Újév napja de. 10 óra:

2017. január 8.

Újév napja de. 10 óra:

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

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek”
Ez 36,26a
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

Gyertyafény
A Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség lapja
16. évfolyam 2. szám

2016. Ádvent – Karácsony

Útmutató a mindennapok karácsonyára
Ádventi csendben Isten titkait
szemlélem. Miért találhatók az ember
szívében feszültséggel teli kérdések? Mit
tegyek? Meg fog oldódni? Hol a segítség?
Merre menjek? Mi az Isten válasza, az
életfeladataimban? Minden napom lehet
karácsony?
Égi jelre várunk, magam
is. Kinyitom az Útmutatóm ádvent első vasárnapján, ádventi ház fényénél és olvasom: „Ott
boldogság van, boldog
nép, E nagy Király hol
trónra lép, És boldog
hajlék, boldog szív, Mely
őelőtte már kinyílt! Az
éjből hajnal támad ott, S
az élet fénye úgy ragyog!
És száll az énekszó Feléd,
Vigasztaló.” (Ev. Énekeskönyv 137 ének 3. versszak)

hanem azt cselekszem, amit nem
akarok: a rosszat.” (Róm 7,19) A
Mindenhatótól kapjuk az erőt, hogy a
jót tegyük. Ádventi várakozás csendjében hagyomány, hogy elolvasom
Selma Lagerlöf Krisztus legendák c.
könyvéből a Gyertyaláng című írást.

Rajz: Czelleng Anna

Boldog szív, amely az Úr előtt már
megnyílt, énekeljük az Isten házában. A
templomban még teljes az öröm, a hétköznapokban megkopik. Mi történik?
A Szentírásból választ kapunk: „Hiszen
nem azt teszem, amit akarok: a jót,

Történetünk
Firenzében játszódik, és
Raniero di Raniero
fegyverkovácsról szól.
Igen szerette bosszantani a környezetét.
Durván beszélt és veszekedett. Arcát seb
csúfította. Francesca
degli Uerti, mégis
megszerette és hozzá
ment feleségül. Eleinte miden szépen
ment, majd eljött a
pillanat, hogy Raniero
a jót akarta cseleked-

ni, mégis a rossz mellett döntött.
Még felesége madarait is lecsúzlizta.
Egy
alkalommal
Francesca
látomásában egy nagy arannyal szőtt
kendő jelent meg, amely szegletéből
egy darab hiányzott.
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Valahányszor e látomás újra
megjelent újabb részek hiányoztak.
Ezek hiánya fájdalommal töltötték el
őt, ezért hazaköltözött édesapjához.
Férje,
fájdalmában
felhagyott
mesterségével,
zsoldosnak
majd
katonának állt. Így szerezve magának
hírnevet, s a császár lovaggá ütötte.

„A gyertyalánggal való lovaglás arra
kényszerítette,
hogy
örüljön
mindazoknak, akik békességesek,
okosak
és
könyörületesek
és
meggyűlölje a kegyetleneket és
harciasokat” (Selma Lagerlöf).
Húsvét estéjére érkezett meg a
firenzei templomba. Ott találta
feleségét
könnyeket
ejtve.
A
gyülekezet hitetlen tagjait is meg
kellett győznie arról, hogy a szent
sírról vett lánggal az oltár gyertyáit
meggyújthassa.

Mielőtt elhagyta Firenzét fogadalmat
tett, hogy elhozza a templomba a
legszebbet, a legdrágábbat amit
csatában elnyer. Útjai során így jut el
Jeruzsálembe, a szent sírhoz, amely
egyben életének fordulópontja lett.
A történet viszontagsággal teli
Ettől fogva azért küzdött, hogy
részleteit és befejezését az eredeti
szerelmét visszakapja. Erről az útjáról
elbeszélésben olvashatjuk.
egy lánggal tért vissza szülővárosába,
Újra kezembe veszem az Útmutatót
amelyet a szent sírról hozott.
és a zsoltáros szavai szólnak hozzám:
A lángot védte szél ellen, rablóknak
„Szeretem az Urat, mert meghallgatja
odaadva,
csak
hogy
mindenét
esedezéseim szavát.” (116 Zsolt 1)
megőrizhesse. Nélkülözött, s mint
Áldott ádventi elcsendesedést kívánok:
koldus tért haza.
Börönte Márta

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

Dudás Jáccint (Dr. Dudás Gyula és Czidra Judit) ; Kóti Léna Nikolett
(Kóti Bertalan Gyula és Kévés Nikolett) ; Kóti Bertalan (Kóti Bertalan
Gyula és Kévés Nikolett) ; Dániel Lili (Dániel Szabolcs és Kovács
Angéla) ; Udvardi Csenge (Udvardi Péter András és Lasch Tímea) ;
Szőgyi Ádám (Szőgyi András Szabolcs és Vaspál Beatrix) ; Sára Luca
(Sára Dániel és Kollár Eszter) ; Galonics Fanni (Galonics Péter Márk és
Sasvári Mária) ; Szabó Andrea (Szabó Miklós Zoltán és Tóth Andrea) ;
Köteles Koppány (Köteles Zsolt és Mezei Mariann)
Felnőtt: Fehér Péter Gergely, Tran Van Giang

Kon f i r máció i fo gad a l mat tettek
„Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy.” (Ézs. 43, 1.)

Gyerek: Kovács Botond, Rónai Fanni, Somlai Zorka
Felnőtt: Sólyom Márta

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

Advent ko r

Dr. Karácsony Edit Márta és Dr. Ódor Péter

Jézusunk, adj erőt,
hogy ékesen járjunk,
Illendő ruhában,
méltóképpen várjunk.
Add, hogy kerülgessük
a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában
megláthassunk Téged.

Az örök élet reménységével búcsúztunk
Gajdos Gézáné sz. Cziráki
Zsuzsanna (63)
Aranyi Gyula (77)
Papszt Gyuláné sz. Czeglédi
Márta (70)
Rózsavári Miklósné sz.
Hatházi Ilona (82)

Mécs Károly
Rajz: Horváth Kitti

„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.)

Murarik Györgyné sz. Simon Mária (71)
Nyakos Jánosné sz. Bősz Márta ( 109)
Csőke Balázsné sz. Oláh Margit
Zsuzsanna (73)
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A versenyzők sós pitével készülhettek, amelyet – ha a családban ennek nem volt
hagyománya – valamelyik nemzet pite-különlegességével mutathatott meg a versenyen.
Úgy véljük, öröm a közösségeknek, ha más kultúrák gasztronómiai értékeit is
megismerhetik. Édes pitével is lehetett készülni versenyen kívül, aki ilyet hozott, külön
apró ajándékot kapott.
A díjakat Gombásné Szücsi Zsuzsanna, a Csömöri Szent Rita Karitász vezető-helyettese,
Tupperware tanácsadó adta át. A családi verseny hangulatát értékes díjakkal növeltük,
idén Rónai Ferencné Ágnes fazekas, presbiter által készített kerámia sütőtálakat lehetett
nyerni.
Nagy örömünk, hogy a Szívtől szívig – dobókockánk két újabb földrészre is elkerült:
Ausztráliában és az Afrikai kontinensen, Dél-Afrikába. Így már 5 kontinensen és 13
országban gurul.
Idén is bővült az alapítvány honlapja: www.csillaggyertyafeny.hu, elkészült a IV.
Országos Szakmai Konferencia filmje, Tagai Péter a TVG Stúdió vezetője segítségével.
Öröm számunkra, hogy a kuratórium elnöke és Tagai Péter, akik a „Veled vagyok,
fogom a kezed” című könyvet és hangoskönyvet (CD-t) elkészítették, a Kossuth
Rádióban interjút adhattak ezév novemberében, és felhívhatták a hallgatók figyelmét
erre az egyedülálló kiadványra.
A Dobó Bobó négygenerációs önismereti társasjátékunkat sikerült 100 példányban
elkészíttetnünk több támogató segítségével: Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Budapest, XVI. kerületi Önkormányzat, Hollandiából a Szent István Alapítvány, TVG
Stúdió, Next Print Nyomdaipari Kft. A társasjáték már eljutott Hollandiába, Erdélybe,
Kanadába és a Fülöp-szigetekre is. Örömmel fogadtuk június a Szent István Alapítvány
alapítóját, Udvarhelyi Tivadart. A társasjátékot az elkövetkezendő időszakban
szeretnénk minél több család, oktatási intézmények, szociális intézményekhez eljuttatni.
Az 1%-os felajánlásban idén 119.328,- forint összegben részesültünk. Ezt az összeget
működésre, új programok kialakítására és szervezésére fordítottuk.
Idén is köszönjük Kurekné Fehér Katalin és Somlainé Kiss Viktória kurátorok áldozatos
munkáját, szeretetét, mellyel segítette az alapítvány sok-sok programjának szervezését,
lebonyolítását.
Börönte Márta
kuratóriumi elnök
Szeretettel kérjük, gondoljon alapítványunkra adója 1%-ának felajánlásakor:

Csillaggyertyafény Alapítvány
18197316-1-42

Rajz: Bubla Dani
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Jelek az életemben
„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)

Kétgyermekes elvált édesanyaként jöttem rá arra, hogy rengeteg jel volt az
életemben, de nem figyeltem soha rá. Amikor megértettem, hogy az egész
életemet végigkísérték, addigra beköszöntött az életemben a változás, és hogy
mi volt az engedjétek, hogy elbeszéljem.
Egészen korán, kislánykoromban elveszítettem az édesanyámat az első jel ez
volt, ezután a nagyszüleim neveltek. Ők tanítattak, elvégeztem az iskolát.
Elkezdtem dolgozni, hamar rájöttem, hogy a gyerekek és a kereskedelem
fontos szerepet játszanak az életemben. Ez volt számomra a második jel.
Munkáim során mindig bebizonyítottam, hogy amit csinálok, azt szívvel
lélekkel teszem, ezért soha nem volt baj az elvégzett munkámmal. 2001-ben
miután férjhez mentem, megszületett a két kislányom, akik bearanyozták a
napjaimat. Az édesapjukkal 2010-ben úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk
az életünket. Két kicsi lánnyal az oldalamon nem lehet összezuhanni, így
ismét dolgoztam a kereskedelemben.
Munkámmal hamar megmutattam, hogy a legjobb munkaerő vagyok,
sokszor számítottak rám. Ezalatt az idő alatt nagyon sok különleges ember
került mellém. Az egyik ilyen munkám során találkoztam a mostani
párommal, de az élet váratott magára és mind kettőnket más irányba sodort,
de a barátságunk megmaradt Márkkal.
Amikor már nagyon el voltam keseredve és fáradva, visszatért az életembe
újabb jelként Márk 2014. szeptember 28-án. Ismét vidám voltam és nyugodt.
Rövid idő után elhatározásra jutottunk, hogy belevágunk egy hatalmas
vállalkozásba. Így alakult meg az Apró Mancsok Klubja, ami egy kézműves
foglalkoztató. Nagyon sok munkával, lelkesen és valamilyen
megmagyarázhatatlan erővel eltelve építettük, azt, amiről mindig is
álmodtam, míg 2016 július 28-án megérkezett a harmadik kislányom Fanni.
Az ő érkezése szintén jel volt a számunkra, mert egy teljesen új életutat
vetített elénk. Érkezése ismét új embereket hozott az életünkbe és egy teljesen
új családot teremtett.
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E csöppnyi jel által találtunk rá az Evangélikus Egyházközségre, gyülekezetetekre,
rátok. Eddig az életünk egy volt a sok millióból. Nem tartoztunk a szűk
családunknál nagyobb közösségbe. Most megkaptuk a lehetőséget, hogy egy igazi,
szerető, összetartó hívő közösség tagjaivá váljunk. Bár még új ez az élmény és
időbe telik, míg teljesen rátalálunk Istenre, de a hangját meghallottuk és a jelek
segítségével a Hozzá vezető utat is.
Sasvári Mária
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Csillaggyertyafény Alapítvány
Tavaly jelent meg a kuratrium elnknek, Brnte Mrtnak a „Veled vagyok, fogom a
kezed” című gyászolóknak írt könyve, amelyhez hangoskönyv is készült, CD
formájában.
Balog Zoltán miniszter úr támogatta a kiadását egymillió forinttal, Gáncs Péter
püspök és Kovács Péter polgármester ajánlásával. A könyv különlegessége, hogy a
gyászmunka többféle fajtában vezeti a szenvedőt (válás, betegség, munkahelyvesztés,
iskola-lakhelyvlts, bizalomveszts).
Külön öröm számunkra, hogy könyvesboltok és a Könyvtárellátó Kiemelkedően
Kzhaszn Nonprofit Kft. folyamatosan jelzi ignyt a knyvre, elkezdtk
megrendelni, gy megszmlalhatatlanul sok olvashoz jut el.

Azon a csendes éjszakán
Azon a csendes éjszakán,
amikor mindenki Őrá vár
nyisd meg a szíved és szeress.
Haragod nyomban múljon el,
békéje árasszon végre el
és imádd Őt, az új királyt!

Pólyában csöppnyi kisded,
Ő váltja meg majd életed,
hát nyisd meg a szíved és szeresd!
A haragon győz majd a szelíd szó,
mit elhoz közénk a megváltó.
Dicsérjük Istenünk, Szent Fiad!

Dicsőség a magasságban Istennek!
Békesség a jó szándékú embernek!
Megszületett, köztünk van, velünk él,
s velünk marad most már ezentúl,
mindörökké.

Azon a csendes éjszakán,
amikor mindenki Őrá vár
nyisd meg a szíved és szeress.
Horváth Ede

Kiskőrösön májusban részt vett az alapítvány az evangélikus missziói napon, ahol a
szarvasi szeretetotthon vezetőnője mondta, hogy a legnehezebb a szolgálatban a
gyászmunka. Ekkor alapítványunk küldött egy könyvet az otthonnak.
Szeretnénk a könyvünket egyházi szeretetotthonokba és oktatási intézményekbe
eljuttatni. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok csaldban gyszproblmk vannak. A
befolyó összegből szeretnénk a könyv szövege nyomán filmet készíteni, a
hallássérült embereknek a filmet feliratozni. Így minden magyar családhoz be
tudnánk kopogtatni.
Tapasztalatunk, hogy az ember a változó világban biztonságot, támogatást keres, a
legelesettebb élethelyzetben ez különösen is nehéz. A jövő nemzedékének
szeretnénk megtanítani a veszteség kezelését, prevencióként pedig új módszereket
átadni szakembereknek, szülőknek.
A kuratórium nyáron találkozott a Gyászfeldolgozási módszer egyik elindítójával,
Russel Friedmannal, ezért tartjuk fontosnak az alapítványunkban megjelent
könyvünk angol nyelvű változatának elkészítését.
Az alapítvány minden évben megrendezi a „Főzőcske, de boldogan” főzőversenyt.
Idn jnius 5-n „Varicik pite-varzslatra” cmmel hirdettk meg. Azok jelentkezst vrtuk
szeretettel, akik rmmel ksztik el a versenyfeladatban megjelölt ételt, és boldogan
megosztják másokkal a családi ízvilágot, a díszítés harmóniáját, az ajándékozás
szépségét.
A főzés-sütés öröme összehozza a családot, barátokat, értéket teremt a szívünkben
az együttlét – alapítványunk ezért hirdeti meg évről-évre főzőversenyét. A
konyhában elindul a párbeszéd szívtől-szívig. A család a megterített asztal mellett a
beszélgetés örömét élheti át, ami igazi minőségi időt ad.

Rajz: Drucker Anna Flóra
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Refo rmá ció Luthe r keksszel
Gyülekezetünk is bekapcsolódott a reformáció 500 éves jubileumi alkalmának
előkészítő programsorozatába. Rónai Ferencné Ági presbiter, fazekas és
Somlainé Kiss Viktória felügyelő megalkották a Luther kekszet.
A sütipecsét a Luther-rózsát nyomtatja keksztésztára és testnek-léleknek örömöt
szerez. Így adjuk tovább őseink drága kincsét megújulásunkra. „…aki bízik az
Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül.” (32 Zsolt 10)

Dobó-Bobó négygenerációs
önismereti társasjáték
Sokat imádkoztunk, hogy megjelenhessen a társasjátékunk. Hálás szívvel
köszönjük támogatóink segítségét: Balog Zoltán miniszter, Kovács Péter
polgármester, Hollandiából a Szent István Alapítványtól Udvarhelyi Tivadar
alapító és elnök, Nagytarcsáról a TVG Stúdiótól Tagai Péter tulajdonos,
Budapestről a Nextprint Nyomdaipari Kft-től Kun Szilárd vezető.
A társasjáték különlegessége az érzelemkártya-sorozat, használatáról film látható
az alapítvány honlapján: www.csillaggyertyafeny.hu. „Az Úrhoz folyamodtam, és
ő meghallgatott… Örömre derülnek, kik rátekintenek.” (34 Zsolt 5-6)

Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.
Szilágyi Domokos
Rajz: Horváth Kata
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Jelek után kutatva – ádventi gondolatok
gyertyaláng mellett
Azon gondolkodtam, hogy mit is írhatnék a „Jel” témában, ekkor elveszve
éreztem magam. Én olyan "vaksi" szoktam lenni az utcán, hogy simán
elmegyek az ismerőseim mellett, annyira el tudok merülni a
gondolataimban. Az a " típusú" ember vagyok, akinek könnyű meglepetésbulit szervezni, mert nem veszem észre a „jeleket”. Hogyan írjak éppen
erről? Az egyik hajnalban belémhasított, hogy hiszen a jeleket nem is a
szememmel láthatom, hanem azt a szívemmel veszem észre – és ezekből
rengeteget fel tudok sorolni! Jelekre-találás szinte minden nap, minden
héten történik velem.
Sok évvel ezelőtt kifestettük a nappalinkat, és a nedves falon kirajzolódott
egy hatalmas, mosolygós napocska. Nagyon örültünk ezt látva, ezt soha nem
felejtem el. Sajnos a száradáskor a napocska eltűnt. Mi tudtuk, hogy ott van.
Ez jel volt nekünk. Lehet, hogy más nem látta volna a napocskát, és
legyintett volna, hogy ez csak egy paca – nekem boldogságot hordozó jel
volt.
Ha a boltban vidám csevegés folyik a pénztáros és egy vevő között,
elmosolyodok – nekem ez jel. ISTEN JÓSÁGÁNAK MEGJELENÉSE.
Ha nyáron a strandmedencében labdázni látok egy családot és kacagnak,
melegség önti el szívem, elmosolyodok – ez is jel. A CSALÁD
MEGBECSÜLÉSÉNEK ÉRTÉKE.
Ha kinézek a kocsi ablakából menet közben az utcára, és ott emberek
találkoznak és összeölelkeznek a barátok, mosolygok – ez is egy jel. AZ
ŐSZINTE EMBERI KAPCSOLATOK EREJE.
A jel nekem egyenlő az örömmel. A jel = ÖRÖM. Az élet öröme. Biztos
vagyok benne, hogy a környezettel és a Teremtővel harmóniában élve
örömöt kapunk. Örülök a jóságnak, a szeretetnek és a békességnek. Amikor
Jézus megszületett, örömöt hozott a világba, ezt ünnepeljük most. Mit hoz a
ma emberének a Karácsony? Mit mutat számunkra az Esthajnalcsillag? Hová
vezet bennünket? Kifelé – másokat észrevenni, vagy befelé – magunkat
megvizsgálni? Hogyan értelmezzük a nekünk küldött jeleket?
Örvendezve térdelek az oltár elé, hálás szívvel köszönöm a „jeleket”; a
nehézségeket, amelyekből tanulhattam és erősödhettem, és az ajándék-perceket,
amelyekben szeretetet kaptam. Köszönöm, hogy elengedhetem az aggódásokat
és iránymutató igazságok szerint igyekezhetek élni.

Gyertyafény 2016/2.

Gyertyafény 2016/2.

Kívánom mindenkinek, hogy számtalan jelet kapjon arról, hogy az Isten
szereti és átöleli a nehéz és örömteli órákban is. Csodálatos Karácsonyt és
áldott ünnepeket!
Somlainé Kiss Viktória
felügyelő

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
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Köszönjük a gyülekezet gyermekeinek rajzaikat, amelyekkel az idei ádventi
újságunkat díszíthettük!

Csillagvándor
Sötét éjben, ha eltévedsz,
lesz egy kapu, hová térhetsz.
Fehér galamb ablakodba’,
egy út vezet templomodba.

„…az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van.” ( 103 Zsolt 17) A hálaadó
istentisztelet után különleges módon díszítettük fel templomunkat. Felügyelőnk
ötlete alapján egy széles papírtekercsre üres virágszárakat ragasztottunk, minden
résztvevő festékbe nyomta a tenyerét és a sok színes tenyérvirág felkerült a
virágszárakra. A levelekre a neveket is felírtuk. Templomunk homlokzatára
rögzítettük a virágmező plakátot. Így hetekig csodálhatták az erre járók.
Kapunkon az „Élő gyülekezet” felirat és Balkai László dalnok idézete volt
olvasható: „…és majd a fűszál odasúgja: ne félj, várok rád a fűszál másik végén.”
Vendégünk volt Hollandiából Udvarhelyi Tivadar.

Isten kegyelméből bemutathatta a Kossuth Rádióban 2016. november 14-én
„Veled vagyok, fogom a kezed!” gyászolóknak szóló könyvét és CD-jét Börönte
Márta és társszerzője Tagai Péter. A hangzó anyagon Márti és Péter hanga
hallható, mint ember és Istzen párbeszéde. Külön öröm, hogy a hangoskönyvből
részleteket játszott a rádió és interneten is újra meghallgatható: „Adja meg szíved
vágyát… Teljesítse az úr minden kérésedet.” (20 Zsolt 5-6)

Megszólalhatsz bármily nyelven,
legyen igaz a szívedben.
Arany eső hull ágyadba,
egy út vezet templomodba.

Támogatások a gyülekezet növekedésére
Isten kegyelméből beépült 400.000 Ft egyházmegyei és 250.000 Ft
önkormányzati támogatás épületeink megújulására. A felújításokat gyülekezeti
tagok Kehrer Zoltán vezetésével szorgalmasan segítették. „Boldogok, akik
házadban laknak, szüntelenül dicsérnek téged!” (84 Zsolt)

Szóljon harang, szóljon ének,
hosszú úton elkísérnek.
Fakó arcod, kéz simítja,
egy út vezet templomodba.

Varázsla tos Istent isztelet

Halld meg minden élő szavát,
hazatér majd minden huszár.
Értelmet kap szavad újra,
egy út vezet templomodba.

Kormorán együttes

Isten virágoskertje

Tovább adjuk a jó hírt

Élet magból legyen kenyér,
felhők mögött érjen a fény.
Lehet jobbra, lehet balra –
egy út vezet templomodba.

Nem lesz szolga, nem lesz király,
csillagvándor hazatalál.
Rátalálsz egy keskeny útra,
elvezet majd templomodba.
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Rajz: Zelenyánszky Janka

Az Evangélikus Élet országos újságban fenti címmel írt cikket a gyülekezet
lelkésze és felügyelője közösségünkről 2016. július 10-én. Boldogságos örömmel
tolmácsoltuk a növekedést gyülekezetünkről. Minden hónapban van egy
varázslatos istentisztelet. A különleges nevet azért kapta, mert is igehirdetés
végén négy-hat fős csoportokat alkotunk és beszélgetünk az Igéről. Megéljük az
együttérzés örömét, amely közösségmegtartó. „Ő megsegít engem, ezért vidm a
szívem, és énekelve adok neki hálát.” (28 Zsolt 7)
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Új évet kezdünk Istenem
Új évet kezdünk ismét, Istenem.
Add, hogy Tevéled töltött év legyen!
Szent jelenléted békességet ád.
Hű karod őriz, segít és megáld.
Hadd legyen évünk új év Teveled!

Új évet kezdünk. Eléd borulunk.
Együtt szent színed elé járulunk.
Te tudod, látod a jövő titkát.
Hadd vessük hittel minden gondunk rád!
Imádság éve legyen ez az év!

Új évet kezdünk szolgálatodban.
Szolgáljon Téged ez az év, Uram!
Szívünk szerelmed tüze hassa át,
Rólad hitvallást tévő bátorság!
Szolgálat éve legyen ez az év!

Új évet kezdünk. Győzni Te segélj!
Járj elől mindig, győzelmes Vezér!
Harcba Te küldesz. Erődet Te add!
Láttasd meg rajtunk nagy hatalmadat!
Győzelem éve legyen ez az év!

Új évet kezdünk. Világosságod
járja át szívünk és a világot!
Így vezéreljen hatalmas kezed
minket a célhoz egyre közelebb,
és fényed éve legyen ez az év!

Túrmezei Erzsébet

Rajz: Lipták-FegóVince
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
A gyülekezet alapítványa: Csillaggyertyafény • www.csillaggyertyafeny.hu
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2016. Ádvent – Karácsony

A hófalvai gyertyák konferenciája
Kedves, csendes este volt Hófalván. Az
ezüst holdacska kíváncsian kukucskált be
a kicsiny városka művelődési házának
ablakán. Vele tartottak a ragyogó
csillagok is, akik örömükben táncot
jártak az égbolton.

Sokkal ragyogóbb és vakítóbb volt a
lángjuk, mint bármelyik gyertyácskának a teremben. A sok-sok gyertya
csak ámult, s kíváncsian várta, hogy
elkezdődjön a karácsonyi konferencia.
Elsőként a Szeretet
gyertyája kapott szót.
Szeretettel üdvözölte
társait, majd mesélni
kezdett.

Bent nagy volt a
sürgés-forgás, a karácsonyi ünnepekre készülődtek. Az aulában
díszes fenyő üdvözölte
„Tudjátok, rég töra vendégeket. Ágain
tént, amit most elmecsilingelő csengettyűk,
Réges-régen,
sélek.
színes gömbök, vilátöbb mint kétezer éve
gító égők s ízletes szaélt valaki, akiről ma is
loncukrok roskadozsokat beszélnek, s
tak. Csúcsán pedig egy
beszélni is kell. Őt
arany csillagocska díJézusnak hívták. Jézus
szelgett, s nyújtogatta
bemutatta életével,
karjait, hogy neki is
hogy hogyan
kell
Rajz: Somlai Zorka
kijusson a csodálkozó
élnie az
tekintetekből.
embereknek a földön.
A színházteremben pedig rengeteg Legfontosabbnak azt tartotta, hogy az
gyertya gyűlt össze arra a konferenciára, emberek szeressék egymást. Isten, az ő
amelyet Hit, Remény és Szeretet nevű apukája küldte el Őt erre a bűnös
gyertyák rendeztek. Hármójuk fénye világra, hogy meghaljon minden
bevilágította az egész termet.
emberért.
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Annyira szerette az embereket, hogy
Jézust, a fiát feláldozta értük, hogy ők
megmenekülhessenek. Én pedig azt a
feladatot kaptam, hogy égjek a
szeretetért, s lángom soha se aludjon ki!
Azt szeretném, hogy ti is égjetek velem
együtt a szeretetért, s remélem minél
több ember szívében lángra lobban
ennek a szeretetnek lángocskája. Ez az a
szeretet, amire mindenkinek szüksége
van. Nem számít kicsoda az ember, s
honnan jött, mit tett, mert szüksége van
erre a lángra. Ez a szeretet az egyetlen
eszköze annak, hogy a világban a jó
kibontakoztathassa törékeny szárnyait.”
A kicsi gyertyácskák meghatottan
hallgattak, majd azt vették észre, hogy
lángjukat körbefonja a szeretet, s
egyre jobban ragyognak, utat törvén a
magasba, majd a Hit gyertyája következett.
„Tudjátok, nekem is az a feladatom,
hogy a szeretettel együtt égjek. Kell,
hogy az emberi szívekben ott legyen az
a hit, amelyért égnem kell. Nem
aludhat ki a hit lángja, mert ez az
egyetlen,
ami
megmentheti
az
embereket, s örök életet, boldogságot
adhat nekik. De tudjátok, sokak
szívében még szunnyad ez a láng,
alszik. Ám a legfontosabb dolog, hogy
feléledjen álmából bennük a hit. Ez az
a hit, amelyet Jézusba kell helyezni.
Aki hisz abban, hogy Ő meghalt a
bűnökért, de fel is támadt s ma is él, s
elfogadja Jézust Úrnak, Megváltónak,
az örök életet kap ezért a hitért. Ez
Isten legtökéletesebb ajándéka az
embereknek.

Annyira csodálatos, hogy nem kell érte
semmit tenni, csak egyszerűen el kell
fogadni, s lángra kell lobbantani a hitet
a szívekben, s hagyni, hogy mindig
égjen, tündököljön.”
A remény gyertyája beszélt utoljára.
„Nekem pedig az a feladatom, hogy a
reményért égjek, a hittel, szeretettel
együtt. Mi együtt, így hárman nagyon
erősek vagyunk, s ez az erő, ami miatt
mindennél
fényesebb
lánggal
ragyoghatunk. Tehát kell, hogy az én
lángom is ott ragyogjon a szívekben,
hogy soha senki se szégyenülhessen
meg.
Hit és szeretet már mesélt nektek
Jézusról. De azért én is szólnék róla pár
szót. Ő adja azt a reménységet, melyért
érdemes égni. Azok, akik benne
reménykednek, nem szégyenülnek meg.
Mert akik hisznek és remélnek, és
szeretettel vannak, minden szükségük
betöltetik, s egész életüket áldás kíséri.
Azok, akiknek szívében e három láng
ott
lobog,
Isten
gyermekeinek
neveztetnek, s mint gyermekek, bátran
kérhetnek, mert Szerető Mennyei
Édesatyjuk gondoskodik róluk.
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Az aulában lévő fenyő beszaladt a
hangos kiáltozásra, s olyan látvány tárult
elé, amelynél szebbet sohasem látott.
Elszégyellte magát, hogy mindig a
középpontban akart lenni, s azt szerette
volna, hogy minél többen megcsodálják,
majd kiállt a gyertyák elé és szót kért.

3. oldal

aki meghalt az emberekért, szenvedett
értük, hogy nekik ne keljen!
Megmutattátok nekem, hogy a
szeretetet nem ajándékokban mérik, s
a karácsonynak nem az ajándékozásról
kell szólnia, hanem egymásról, a
szeretetről, s a Megváltóról. Innentől
kezdve azt szeretném, ha nem csak
bennem gyönyörködnének majd az
emberek, hanem egymásban és az Úr
Jézusban, aki megmutatta, mi az igazi,
tiszta szeretet!”

Megköszönte a gyertyáknak, hogy
rávilágítottak, mi a lényeg, majd így
szólt: „Tudjátok, én már sok karácsonyt
töltöttem el az emberekkel. Mindig
tetszeni szerettem volna nekik, s
szépségemmel akartam boldoggá tenni A gyertyák meghatódottan ennyit
őket. Akkor voltam boldog, ha szóltak: " Így legyen, így legyen, s hadd
fényképeztek, s alattam minél több vegyék észre ezt az emberek is, s
ajándék roskadozott. Amikor nem jussanak hitre, szeretetre, reménységre
raktak alám semmit, akkor szomorú egymásban, de legfőképpen Benne!"
voltam. De most értettem meg, miről
kell szólnia a karácsonynak. Az A történetnek vége, váljon áldássá eme
ünnepnek valóban a szeretetről kell mese!
szólnia, s arról a Jézusról,
Baksa Lívia

Kedves gyertyák! Gyertek és kövessetek
minket! Égjetek velünk a hitért, a
szeretetért és a reményért! Mi nem
akarunk többek lenni, mint Ti, nem
akarjuk, hogy a mi lángunk fényesebb
legyen a Tiéteknél, mert mi veletek
együtt akarunk ragyogni!”
A gyertyák felálltak, s hangosan
kiáltották „égni fogunk, égni fogunk
veletek!”

Rajz: Szabó Andi

