
 Hirdetések 

 
 

 Szeretettel hirdetjük a Testvéreknek, hogy gyülekezetünkben az 

Óévi hálaadó istentisztelet December 31-én 18. órakor, valamint 

az Újévi Segedelemkérő istentisztelet Január 1-jén 10 órakor lesz. 

Jöjjünk el, hogy együtt búcsúztassuk imádsággal a mögöttünk 

lévő esztendőt, és egy akarattal kérjük a Mindenség Urát, hogy 

áldja meg az újat. 

 A már megszokott rend szerint, Január harmadik hetében tartjuk 

ökumenikus imahetünket, a baptista gyülekezetben. 

 Emlékeztetjük a Testvéreket, hogy az újévben esedékes 

egyházfenntartói járulékot befizethetik a Lelkészi Hivatalban a 

kiírt hivatali órák ideje alatt, valamint a vasárnapi istentisztelet 

megkezdése előtt. Köszönjük! 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Óvárosi 

Hírmondó 
A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Lapja 

4. szám - 2006. december 
 

 

Ünnepi beköszönő… 
 

„A szeretet nevében nyitok ma be Hozzád, Ismeretlen Olvasó. A 

szeretet nevében állok meg párnázott ajtódon belül, sürgős ügyek, fontos 

tanácskozások, alázatos kérések és nagyra törő célok nyomán, melyek egy 

küzdelmes és nehéz esztendőben belső szobádat annyiszor megjárták.  

Én csak most jövök. Most is csak azért, mert küszöbön áll az a nap, 

az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. 

Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a 

céljaidé, munkádé és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje 

egyedül. Pedig hidd el Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. 

Háromszázhatvannégy nap a szereteté s egyetlen csak a többi dolgoké s 

még annak is elég az estéje. Hidd el, kérlek, nem olyan ez a világ már 

régen, mint amilyennek Isten teremtette volt. Új teremtés játékát űztük 

benne mi, emberek s a játék veszedelmesen jól sikerült. Úgy elrontottuk 

ezt a világot, hogy néha már magunk sem ismerünk reá, s zagyva 

célvesztettségében tétovázva állunk, mint ijedt gyermekek… 

Nézzetek a szívetekbe karácsonyos szemmel, őszinte és becsületes 

lélekkel. S ha azt látjátok az ön-keresés során, hogy szíveteknek 

valamelyik zugában rosszindulat, irigység, keserűség vagy bármiféle más 

tisztátalan érzés lakozik valamely testvéretekkel szemben: gyomláljátok 

ki azt gyorsan. Mielőtt véglegesen és halálosan megmérgezné bennetek az 

életet. 

Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a 

napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a 

karácsonyon. A civódások, pártoskodások nemzetéből változzatok át a 

szeretet nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól kezdve veletek lesz 

az Isten.”             (Wass Albert: Karácsonyi üzenetek) 

 

Óvárosi Hírmondó 
Cím: 1151. Budapest, Kossuth u. 1. 

Telefonszám:  

30/396-0952 

06/1-307-7082 

Email: ovarosihirmondo@freemail.hu 

Hivatali órák: 

Hétfő és csütörtök: 14-17 óra 

Kedd és szerda: 9-14 óra 

Szerkesztőbizottság: 

Hártó István, Hekli Katalin  

Szenes Tamásné, Toldi Csaba 

 



Rövid áttekintés a karácsonyi ünnepkörről 
 

A karácsonyi ünnepkör ádvent első vasárnapjától vízkeresztig 

(január 6.) tart.  

Ádvent – (adventus Domini – Az Úr eljövetele) karácsony böjtje, az 

ünnepre felkészítő időszak. Az ádventi négy vasárnap különböző jelentést 

hordozott. Volt, aki a Krisztust megelőző 4000 év, a Krisztus várás 

időszaka jelképes megjelenésének gondolta, más azt vallotta, hogy 

Krisztusnak négy adventusára, négy eljövetelére utal a négy vasárnap. (1) 

Krisztus eljött testben, (2) jön az igéjén keresztül hozzánk, (3) jön az 

utolsó óránkon (4) és jön majd ítélni élőket és holtakat. Ádvent négy 

vasárnapja egymásra épülő üzenetet is hordoz: Isten a két ádvent között 

élő gyülekezetet (1) megtérésre hívja, (2) az ítéletre figyelmezteti, (3) 

óvatosságra inti, hogy senki meg ne tévessze a várakozókat, (4) s végül 

örvendezős találkozásra hívja. 

Ma az ádvent jellegzetes jelképévé vált az ádventi koszorú, amely 

négy gyertyával készül. Vasárnaponként szokás meggyújtani egy-egy 

újabb gyertyát. A gyertyák növekvő száma és fénye a Krisztusi világosság 

növekedésére emlékeztet.  

Idén ádvent negyedik vasárnapja egybeesik Ádám és Éva napjával. 

Krisztus születése előtt a bűnesetet felidéző névnapokra kerül sor. Az 

emberi bűn – Ádám (jelentése: ember) és Éva (jelentése: minden élő 

anyja) bűne – a mi bűnünk. Ez a névnap emlékeztet arra, hogy a világ 

megváltásra, Megváltóra szorul. December 24-e estéjén ezért 

örvendhetünk Jézus születésének. 

December 25-ét a IV. század óta Krisztus születésének napjaként 

ünneplik. Ez a nap a római sol invictus, a legyőzhetetlen nap ünnepe volt. 

A keresztyénség államvallássá válásával a pogány ünnepnek új jelentést 

adtak: Krisztus a mi legyőzhetetlen napunk! 

Érdemes arra is figyelni, hogy karácsonyhoz két névnap is 

kapcsolódik. István vértanú napja és János evangélista napja. István volt 

az első, akit Krisztusba vetett reménységéért és hitéért megköveztek. 

Krisztus olyan bizonyságtévő életre hív el, amelyben nem az életünk a 

fontos. S rögtön utána van János apostol napja, aki az apostolok közül a 

leghosszabb életet kapta és „természetes” halállal halt meg. A szeretett 

tanítvány élete pedig arról tanúskodik, hogy Krisztusban az ember legfőbb 

mozgatója a szeretet lesz.  

December 31. Szilveszter – Szent Szilveszter pápa (314-335) 

ünnepe, – a polgári év utolsó napja. Este a templomokban óévi hálaadást 

tartanak.  

Nem Krisztus-ünnep, de Isten a múló idővel is hálaadásra és számvetésre 

akar indítani bennünket. 

A keresztény egyház tette január 1-jét Krisztus körülmetélésének 

és templomba való bemutatásának ünnepévé. Így karácsony nyolcada 

Jézus névadásának napja lett. Ezért kezdjük minden új évünket Jézus 

Nevével, új évi segedelemkérő istentisztelettel. 

Vízkereszt, (január 6.) a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Az egyik 

legrégebbi egyházi ünnep, a IV. századig ezen a napon ünnepelték Jézus 

születésnapját és az évkezdetet is. Az ünnep ősi neve: Epifánia – 

megjelenés (Isten dicsősége Krisztusban megjelent a világban!). Ekkor 

emlékezik meg az egyház Jézusnak a Jordán vizében történt 

megkeresztelkedéséről. Ez utóbbi emlékére kezdetben a keleti egyház – a 

középkortól a nyugati egyház is – e napon szenteli a vizet a templomban. 

 

A rohanó világban legyen gondunk arra is, hogy az ünnepnek igazi 

jelentését is megosszuk szeretteinkkel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ady Endre: Az Úr érkezése 
 

Mikor elhagytak, 

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 

Csöndesen és váratlanul 

Átölelt az Isten. 

 

Nem harsonával, 

Hanem jött néma, igaz öleléssel, 

Nem jött szép, tüzes nappalon, 

De háborús éjjel. 

 

És megvakultak 

Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 

De Őt, a fényest, nagyszerűt, 

Mindörökre látom. 
 



In memoriam dr. Ujszászy László 
 

A közelmúltban távozott el Urunkhoz gyülekezetünk legidősebb, 

immáron tiszteletbeli presbitere.  

1905. május 21-én született erős hitű, szegény református 

családban. Orvos lett, az Egyetemet Budapesten végezte el, itt is 

avatták fel 1931-ben.  

A II. világháborúban kétszer is járt a Don-kanyarban. 

Már a „huszas” évek végétől az újpesti Károlyi Sándor 

kórházban dolgozott és hosszú pályafutása után innen is ment 

nyugdíjba 1976-ban, de még ezután is hosszú évekig tevékenyen 

gyógyított, sok kiváló fiatal orvost képezett.  

1994-ben Újpest díszpolgára, 1995-ben Rákospalota kiváló 

orvosa lett. 2001-ben, 70 éves orvosi jubileumán – az országban 

egyedüliként – rubin diplomát kapott. 

Ifjú korában a Rákospalota-Újvárosi gyülekezetbe járt, majd, 

lakása szerint, átjött a mi, Óvárosi közösségünkbe. Mint megbecsült, 

köztiszteletben álló személyt, 1952-ben választották presbiterré. Ezt a 

szolgálatot több mint fél évszázadon keresztül végezte nagy alázattal. 

Ifjúság iránti szeretetét mutatja, hogy a hozzánk tartozó református, Pál 

cserkészcsapat vezetője volt. 

Megingathatatlan hite, példamutató segítőkészsége, sok kitűnő 

javaslata, kiemelkedő áldozatkészsége mindannyiunk példaképéül 

szolgálhat. 

Nős volt, de gyermeke nem született; azonban unokahúgát 

sajátjaként szerette és nevelte. Hitvese halála után, élete végéig, az őt 

apjaként szerető Marika gondozta áldozatos odaadással.  

2006. november 18-án hunyt el békében, megtérve Teremtőjéhez. 

 

 

Elhunyt Testvérünk temetésén gyülekezetünk több tagja, 

presbiterek sokasága hajtott fejet. Az emlékezés koszorúján a 

következő ige volt olvasható: 

„… a hitet megtartottam…” 
(2Timótheus 4, 7.) 

 

Rejtvény 
1. Péter másik neve, azt jelenti kőszikla.  2. Ő mondta Natanaelnek: 

„Megtaláltuk a Messiást!”  3. Mit változtatott Jézus borrá?   4. Éjszaka 

kereste fel Jézust. 5. Mijét hagyta ott a samáriai asszony a kútnál?  6. 

Hogy hívták héberül azt a tavat, amely a Juh kapu mellett volt?  7. Kinek a 

kútja, forrása volt Sikár közelében?   8. Mi volt a törvény szerint a 

házasságtörők büntetése? 9. Ebben a városban tette Jézus első csodáját.  

10. Ebbe hordatta Jézus a szolgákkal a vizet a menyegzőn.  11. Ilyen nap 

volt, amikor a vakon született ember meggyógyult.   12. Ehhez a tóhoz küldte 

Jézus a vakon született embert.   13. Mit készített Jézus a vakon született 

meggyógyításához?   14. Kettő volt belőle az ötezer ember 

megvendégelésénél. 15. Ki a jó pásztor?     16. Mivé akarták tenni Jézust az 

ötezer ember megvendégelése után? 17. „Én vagyok a világ…” 18. Ki dobott 

követ a házasságtörő nőre? 

 Pétf    1. K É F Á S      
   2. F I L E P         

   3. V I Z E T        

 4. N I K O D É M U S      

    5. V E D R É T      

   6. B E T H E S D A     

 7. J Á K Ó B          

    8. M E G K Ö V E Z É S  

   9. K Á N A         

                

   10. K Ő V E D E R      

11. S Z O M B A T         

   12. S I L O Á M       

    13. S A R A T       

                

    14. H A L         

   15. J É Z U S        

                

    16. K I R Á L L Y Á    

 17. V I L Á G O S S Á G A    

    18. S E N K I       

Helyes megfejtést küldött be: Szalai Attila, Fábián János, Gavalovits 

Sándor, Nagy Vincéné 



Rejtvény! 
 

Az alábbiakban Újszövetségi idézeteket 

olvashatunk. Milyen sorrendben hangzottak el? 

 

- „Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.”  

- „Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én 

megtartó Istenemben.” 

- „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön 

békesség, és az emberekhez jó akarat!” 

- „Menjünk el mind Betlehemig.” 

- „Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal 

kerestünk téged.” 

- „Én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljő, aki nálamnál 

erősebb.” 

- „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől.” 

- „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek; mert 

jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” 

- „Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek.” 

- „Nincsen itt, hanem feltámadott.” 

- „Tegyetek tanítványokká minden népeket.” 

- „Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe?” 

- „És megtelének mindnyájan Szentlélekkel.” 

 

Megfejtéseiket a következő szám megjelenéséig Szerkesztőségünkbe 

küldhetik be. Köszönjük! 

 

 

 

 

Minden kedves Olvasónknak, 

Istentől megáldott békés karácsonyi ünnepet 

és boldog, áldásokban gazdag új esztendőt kívánunk! 
 

 

 

Örvendeztető – szolgáló ifjúságunk! 

 

Kedves Testvérek! 
 

Újságunk múltkori számában a családommal nyáron átélt 

örömeimről írtam. Az ok, amiért tollat ragadtam, újból az öröm és a 

hála érzése szívemben. Ez alkalommal gyülekezetünk ifjai adtak erre 

okot, hiszem, nem csak nekem. 

Ebben az évben többször is megmutatkozott 

szolgálatkészségük. Tavasszal közülük néhányan a balatonszemesi 

tábor kertjében végeztek, nem első alkalommal kemény munkát, 

illetve segítettek a ház takarításában is. Közvetlenül a tábor indulása 

előtti hetekben egyikük első szóra fogadta el „meghívásomat” egy 

kirándulásra, melyen is leszállítottuk a táborba 3 hét élelemkészletét, 

hűtőszekrényeket, mikrohullámú sütőt, matracokat, valamint 

kicseréltünk, megjavítottunk egy WC-t. 

Mikor gyülekezetünkből többen jelezték nekem, hogy az 

énekkirakó táblán a számok már nem jól láthatók, nyár végén 

felkértem néhány lányt az ifiből, átfestenék-e azokat. Azonnal és 

örömmel vállalták, így a számok hamarosan újra tiszta fehérséggel 

ragyogtak gyülekezetünk felé. Ezt a legelső alkalommal meg is 

köszönték nekem sokan a testvérek közül, amit természetesen 

továbbítottam a szolgálatot végző csapatnak, és hirdetésben 

lelkipásztorunk is megköszönte az ifjúság tevékenységét. 

Ősszel újabb kis csapat utazott Szemesre, a tábor téliesítését 

elvégezni, illetve a már régóta esedékes bozótost kiirtani, ami 

különösen fontos, hiszen jövőre a tábor azon része is átalakításra, 

felújításra kerül. 

Azt is láthatták már a testvérek, hogy a fiúk közül néhányan 

részt vesznek a perselyezésben, pénzszámolásban, és az istentiszteletre 

érkezők fogadásában is. 

Mikor e sorokat írom még talán tart gyülekezeti házunkban az 

ifjúsági találkozó, melynek szervezéséről, és a fiatalok buzgó 

készülődéséről a szerdai ifi órán személyesen is meggyőződhettem. 

Úgy hiszem, nemcsak nekem okoztak örömöt ifjaink, hanem 

minden kedves olvasónknak, testvérünknek!  



Szolgálataik azt mutatják, kaptak Istentől életet, erőt, egészséget, 

barátokat, testvéreket, gyülekezetet, és ezért hálából, boldog örömmel 

megteszik, ami tőlük telik. Talán nem tévedek nagyot, ha így látom. 

Bár a szolgálatok között különbség van, de mind ugyanolyan értékes, 

mert ugyanaz a Lélek munkálja.  

Fiataljaink azon túl, hogy örömet okoztak szolgálataikkal, 

melyekről talán sokan nem is tudtak, példát is mutattak. Más 

gyülekezeti tagoknak, a gyülekezethez lazán kötődő fiataloknak, de 

még a presbitérium tagjainak, beleértve engem is. Példamutatás és 

bizony különleges dolgok ezek, a mai világban igen leterhelt, fáradt 

fiataloktól igenis nagy áldozat, és szolgálat. Sok fiatalt látok 

gyülekezetünkön kívül is, ahogy a testvérek is, de vajon látjuk-e az 

óriási különbséget az életükön? 

Hálával köszönjük meg Istennek ezeket a fiatalokat, mert az ő 

szolgálatukra épül tovább a jövő egyháza, benne a mi gyülekezetünk 

is. Igyekezzünk minél jobban megismerni, megbecsülni őket, közéjük 

vezetni, küldeni, hozni, engedni saját családjaink fiataljait is, ahogyan 

velem is tették szüleim. (Hálás vagyok érte ma is.) 

Végezetül, de nem utolsó sorban adjunk hálát lelkipásztorainkért, 

akik őket az Ige megismerésére és Jézus Krisztusunkkal való 

találkozásra segítik.  

Toldi Csaba főgondnok 
 

Kárász Izabella: Újévi ima 

 
Áldd meg, Úristen számunkra ez évet, Szentlelked legyen mindenben vezérünk 

Hogy magasztaljon Téged minden ének, Tanácsadónk és irányítónk nékünk. 

És áldásodat a lelkünk érezve,  Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek, 

Feljusson az égbe!   Csak amely él Érted! 

 

Az igazmondás, tisztelet és hála  Áldd meg, Úristen számunkra az évet, 

Szívünkben leljen örökös lakásra, Hogy megismerjen minden lélek Téged; 

Hiábavaló dolgoktól óvjon meg  Elhagyva a romlott bűnös világot, – 

Megmentő kegyelmed!   Köszöntse Országod. 

 

Nyisd ki kapudat, ha zörgetünk Nálad, 

Hallgasd meg ezt az újévi imánkat, 

Hogy áldásodat a lelkünk érezve, 

Feljusson az égbe! 

Karácsonyi szeretethimnusz 
 

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő 

harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem 

szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. 

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök 

kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan 

megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne 

szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. 

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában 

karácsonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat segélyként 

elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez 

semmit nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel 

díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban 

énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem 

meg, miről is szól a karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. 

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. 

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. 

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott 

karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, 

hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem 

örömmel ajándékozza meg épp azokat, 

akik ezt nem tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, 

mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkre mennek, a 

gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. 

De a szeretet ajándéka megmarad. 
 



Ifis találkozó 

 

November 26-án délután gyülekezetünkben került megrendezésre 

az egyházmegye ifjúsági találkozója. Amikor először felmerült a 

kérdés, hogy vállaljuk-e a rendezéssel járó feladatokat, kis 

gondolkodás után egyhangúlag igent mondtunk. Néhányan közülünk 

részt vettek a tavalyi, Mátyásföldön rendezett találkozón, így némi 

elképzelésünk már volt, hogy mire számíthatunk. Nagy hévvel vetettük 

bele magunkat a vetélkedők kitalálásába, szeretetvendégség 

előkészítésébe, terem berendezésének tervébe, igés kártyák 

készítésébe. A legnehezebben az énekek előtt mondott rövid bevezetők 

kiosztása ment, de az első lelkes vállalkozó után, már mi, többiek sem 

akartunk lemaradni. A közös készülődések előtt és után az ifi számára 

számtalan alkalom adódott, hogy többet legyünk együtt. Néhány 

esetben az összejövetel közös játékba, filmezésbe és komoly 

beszélgetésekbe csapott át. Akiknek kevesebb idejük volt otthon 

válogatták az igéket és rajzolták, hímezték a kártyákat. Az utolsó 

pillanatra sikerült elkészülni mindennel és kíváncsian vártuk, vajon 

hányan jönnek el. 

A délután címe -„Még vár az Úr!”- Ézsaiás könyvéből került 

kiválasztásra. Erről a témáról már sokan, sokszor, sok helyen 

beszéltek, de ez a kis mondat olyan igazságról beszél, ami valóban 

bármilyen helyzetben reményt adhat az embernek (főleg nekünk, 

fiataloknak). Az istentisztelet igei része előtt és után az ifi énekelt. 

Különböző hangszerekkel (furulya, fuvola, gitár, csörgők) próbáltuk az 

énekeket még érdekesebbé tenni és két újdonságot is tanítottunk a 

vendégeknek. Minden dal előtt egy-egy ifis összefoglalta, hogy miért 

választottuk, és neki személyesen mit jelent az az ének. Az igehirdetés 

utáni orgonaszó alatt néhány csöndes percben gondolkodhattunk az ige 

üzenetéről. 

Ezután kezdődött a kötetlenebb szeretetvendégség, játék, 

ismerkedés, bibliaismereti vetélkedő és spontán beszélgetés. A 

bemutatkozás soron lehetőség nyílt, hogy különböző programokra 

hívogassuk a többieket. Kisebb csoportokban játszottunk, így a 

csapattársak jobban megismerhették egymást.  

A komolyabb kvízek között oldottabb, viccesebb játékok is 

helyet kaptak, amikor mindenki kikiabálhatta, csöröghette, zöröghette 

magát. Jó volt olyan fiatalokkal találkozni, akiknek a miénkhez 

hasonló az értékrendje és hasonló problémák foglalkoztatják, mint 

minket. Az alkalom végére kb. 80-90-en gyűltünk össze. A kisifis 

lányoknak köszönhetően végül a szendvicsek is elegendőnek 

bizonyultak. Estefelé, a búcsúzkodáskor nehezen tudtuk abbahagyni a 

beszélgetést. Reméljük, hogy a kezdeményezésnek lesz folytatása és 

még sok ilyen vidám, tartalmas délutánt tölthetünk el együtt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyülekezetünk alkalmai 
 

Szerda: 1000  Baba-Mama kör 

Szerda: 1730 Kis Ifjúsági óra (13-17 évesek) 

Szerda: 1900 Nagy Ifjúsági óra (18-  évesek) 

Péntek: 1700 Konfirmációi előkészítő 

Péntek: 1830 Bibliaóra 

Vasárnap: 900 Gyermek-istentisztelet 

Vasárnap: 1000 Istentisztelet (gyermekfelügyelettel) 

Hónap első hétfőjén: 18 órakor Missziói óra 

Hónap második hétfőjén: 18 órakor Férfi bibliaóra 

Énekkar: hétfőn 1900, pénteken 1930-tól 

Hittanórák: 

Hétfő: 1530-1600 Szövőgyár u-i Óvoda 

Hétfő: 1615-1700 ált. iskola I-II. osztály 

Hétfő: 1700- 1745 ált. iskola V-VI. osztály  

Csütörtök: 1530-1600 Régifóti u-i Óvoda 

Csütörtök: 1615-1700 általános iskola III-IV. oszt. 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
 

 



Látogatás a Rákospalotai Leánynevelő Intézetben 

 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is még egy különleges alkalomra 

került sor Karácsony előtt ifjúságunk életében.  

December 10-én, vasárnap délután ugyanis egy meghívásnak 

engedve néhányan a „nagyobbak” közül a Rákospalotai Leánynevelő 

Intézetben szolgáltunk Szenes Tamás lelkész vezetésével.  

Az intézetben egyrészt a „javítósok”, vagyis a fiatalkorú 

javítandó lányok, valamint leányanyák élnek. Az intézmény parkjában 

egy kápolna található, itt tudnak a lányok rendszeresen részt venni 

istentiszteleti alkalmakon, amelyeket főleg a palotai baptista 

gyülekezet szervez.  

A tavalyi tapasztalatokkal ellentétben, amikor csak alig néhány 

érdeklődő akadt, idén –nagy meglepetésünkre- több tucat lány várt az 

érkezésünkre Lehoczky József baptista lelkész társaságában.  

Először röviden bemutatkoztunk, majd együtt énekeltünk velük 

és megtanítottuk a „Soha nem fél már a szívem” kezdetű ifjúsági 

éneket. Nagyon lelkesen és gyorsan tanultak. Ezután Szenes Tamás 

rövid igehirdetése, majd kötetlen kérdések következtek. Végül ők is 

előadták nekünk azt az éneket, amivel ők készültek fel a Karácsonyra, 

a „Mi várjuk az Úr Jézust” címűt, amely számunkra volt újdonság.  

A délutánt egy, a lányok által készített szeretetvendégség zárta, 

ahol az általuk sütött süteményekkel vendégeltek meg és közben 

alkalom nyílt személyesebb beszélgetésre is velük. Többen nagyon 

nyitottan közeledtek felénk és szívesen meséltek az életükről- az 

intézetbe való kerülésük előtti időkből és az azóta történtekről is. Az 

egyik lánytól azt is megtudtuk, hogy ha idejük letöltése után elkerülnek 

majd onnan, utána még saját kívánságukra a lánynevelő szárnyai alatt 

maradhatnak: utógondozásra is lehetőség van, ezáltal is segítve a 

kikerülő bentlakókat egy értékesebb, dolgosabb élet felé.  

Már a kötetlen, igehirdetés utáni kérdések során is, majd később, 

a személyes beszélgetések kapcsán, nagyon érdekes és tanulságos volt 

számunkra, hogy a lányok bizonyos erkölcsi, vallási kérdésekben 

mennyire másként, naivabban gondolkoznak, mint mi, akiknek sok, az 

ilyen jellegű kérdésekre adott válasz már mindennapinak, magától 

értetődőnek tűnik.  

Elgondolkodtató volt, hogy talán az ő, bizonyos szempontból 

gyermeki, de a miénktől eltérő tapasztalatokkal gazdagodott 

hozzáállásuk mennyire új megvilágításba helyez általunk ezerszer 

hallott, talán már unalmasnak tűnő dolgokat. Másrészt szomorú volt 

látni és tapasztalni azt, hogy az ő életükben önzetlen szeretetnek, 

családfogalomnak nincs helye, mindezt a teljes, többé-kevésbé 

kiegyensúlyozott családban felnőtt ember csak nehezen értheti meg.  

Ezeknek az embereknek a sorsa merőben más, mint 

többségünké és olyan kultúrából származnak, amely nagy részünk 

számára nem ismert. Szerintem mindnyájunknak, akik ott voltunk, 

időbe került feldolgozni a látogatást, illetve azokat a gondolatokat és 

érzéseket, amelyet ez bennünk kiváltott. Egy biztos: nagy szükség van 

a közöttük végzett misszióra és mindenkit, aki az ebben a közegben 

való szolgálatot szükségesnek érzi, szívesen látnak, hogy 

bekapcsolódjanak ebbe a nagyon hasznos munkába.  

 
 

 

K. Tóth Lenke: Két karban elfér 
 

A világnak legdrágább kincse 

Két karba mindig belefér: 

Nyaláb virág, egy kéve búza, 

Egy ölelés, a friss kenyér. 

 

Édesanyánk, szerelmes párunk, 

Gőgicsélő kis gyermekünk 

A két karunkkal ha bezárjuk, 

Nagyobb kincs már nem kell nekünk! 

 

S mi sem adhatunk a világnak 

Kincset, mely több és szebb lehet, 

Mint az, amit a két karunk nyújt: 

Melegség, jóság, szeretet. 

 


