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Egyengessétek az Úr útját!

Dunakeszin  fontos  téma  a
közlekedés, az összeköttetés
a  fővárossal,  valamint  az
agglomeráció más települé-
seivel.  Az adventi  időszak-
ban  még  többet  utazunk,
vásárlunk, készülődünk, in-
tézzük ügyeinket. Az utóbbi
időben  számos  fejlesztés
történt  a  közlekedésben:  a
dugók  elkerülésére  számos
új  javaslat  és  intézkedés
született, és új utakat is asz-
faltoztak. Az utak kialakítá-
sa,  javítása  mindig  egyen-
getéssel jár. Ezt tapasztalhatjuk is, amikor az imaházunk felé a megújuló Kiserdő utcán
megyünk. De vajon karácsonyra készülve lelkiekben is egyengetjük az adventi utat?

Ézsaiás  próféta  szavait  idézi  Keresztelő János,  aki  Krisztus eljövetelének hírnöke
volt: „Legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá!” (Ézs 40,4; Mt 3,3). Az
ószövetségi mondat héberül így olvasható:

העקב למישור ורשים לבקעה
Nem kell  tudni héberül annak felismeréséhez, hogy ez eredetileg egy palindrom,

azaz ugyanaz balról jobbra mint jobbról balra. Ézsaiás máshol is használ költői eszközöket,
de itt oly gyönyörűen és beszédesen fejezi ki, hogy az akkori babiloni fogságba való mene-
tel nem végleges zsákutca, hanem van visszatérés. A Szabadító Isten visszaviszi övéit Jeru-
zsálembe, ahogy nekünk is ígéri a mennyei Jeruzsálemet. Ígérete régi! Ahhoz, hogy ez be-
teljesüljön, egyengetni kell az utat, ami nem felületes rohanást, hanem néha visszatérést,
megtérést is jelent.
Figyeljünk arra is, hogy mi döccen a lelkünkben, min rontunk át, vagy éppen mibe zuha-
nunk bele kapcsolataink, beszélgetéseink során. Ha van egyengetni valónk, menjünk visz-
sza. Az Úr közel!

Kodácsy Tamás
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Advent

Eljött az új hét a várakozó,
Készül a tél is az álmodozó.
Közeleg az ünnep a szép csillogó,
Fenyőfán ragyog az aranydió.
Várjuk az ünnepet, az új születést,
Hó takar minden őszi vetést.
Várjuk mi Jézust! De ne szomorún!
Egy gyertya ég a szép koszorún.

Várjuk, hogy eljöjjön újra közénk,
Szeretetet hintsen a föld kerekén.
Békesség töltsön el minden szívet,
Nem ölnek, hallgatnak a fegyverek.
Jut kalács minden ünnepi asztalra,
Jut idő játékra, szép szóra, mosolyra.
Figyelni egymásra, egymásra hallgatva,
Ádventi koszorún ég már a két gyertya.

Várjuk, hogy eljöjjön, beteget gyógyítson,
Töröljön könnyeket, hogy senki ne sírjon.
Legyen vigasztaló, árvák gyámola,
Amerre jár, történjék sok csoda.
Adjon inni a szomjazó vándornak!
Födelet, otthont a hajléktalannak.
Ne legyen vihar, szél, legyen tiszta az ég!
Ádventi koszorún három szál gyertya ég.

Legyenek családok, öregek gyerekek,
Legfőbb gondjuk legyen megértés, szeretet.
Jöjj el, akit várunk, mutasd meg magadat!
Fogjad a kezünk, hogy járhassuk utad!
Taníts minket jóra, és vezess urunk!
Alázatos szívvel reád várakozunk.
 Jöjjön a virradat, jöjjön el holnapra!
Ádventi koszorún együtt ég négy gyertya.

Ádvent koszorún gyertyák csonkig égnek,
Templomokban felhangzik a karácsonyi ének.
Kigyúlnak a szívek, kigyúlnak új gyertyák,
Karácsonyi fényben pompáznak fenyőfák.
Fogjunk minden kezet, minden szépre váljon,
Legyen a jövő év minden nap Karácsony.
Te légy az igazság, életünk és utunk,
Hála telt szívvel, Rád így várakozunk.

Molnár Gyula

Adventi alkalmaink
Nov. 28. Advent első vasárnapja 
istentisztelet (úrvacsora)
Nov. 28. 16:00 Advent 1 városi 
ökumenikus gyertyagyújtás (Casalgrande 
tér)
Dec. 5. Őrbottyáni látogatás
Dec. 5. 16:00 Advent 2 városi ökumenikus 
gyertyagyújtás (Casalgrande tér)
Dec. 8. 18:00 Adventi est - Pál 
védőbeszéde (templom)
Dec. 12. 16:00 Advent 3 városi 
ökumenikus gyertyagyújtás (Casalgrande 
tér)
Dec. 19. Hittanos karácsony - hittanosok 
szolgálatával mindkét helyen (8.30, 10.00)
Dec. 19. 16:00 Advent 4 városi 
ökumenikus gyertyagyújtás (Casalgrande 
tér)
Dec. 20. 18:00 Adventi előkészítő zenés 
áhítat (Templom)
Dec. 21. 18:00 Adventi előkészítő zenés 
áhítat (Templom)
Dec. 22. 18:00 Adventi előkészítő zenés 
áhítat (Templom)
Dec. 24. 15:00 Szentesti bibliaolvasó 
istentisztelet a szabadban (Dunapart)
Dec. 24. 16:00 Szentesti bibliaolvasó 
istentisztelet a szabadban (Templom)
Dec. 25. Karácsony 1 (úrvacsora, 08:30 
10:00)
Dec. 26. Karácsony 2 (úrvacsora, 08:30 
10:00)
Jan. 1. Újév (úrvacsora, 08:30 10:00)

Az alkalmakat az aktuális járványügyi 
előírások szerint tartjuk meg!



Adventi Kalendárium 2021
 Isten igéje: Imádságom:

Nov. 28. 
Advent 1. 

„És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe
fogadott, az Úr veled van!” Lk 1,28

Fogadj Uram a kegyelmedbe!

Nov. 29. „De az Úr velem van, mint egy erős vitéz.” Jer 20,11 Kérlek Uram, harcolj értem!

Nov. 30. „Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. 
Ebből tudom meg, hogy Isten velem van.” Zsolt 56,10

Köszönöm, hogy kiálthatok Hozzád!

Dec. 01. „Velem van az ÚR, nem félek, ember mit árthat nekem?” 
Zsolt 118,6

Uram, adj bátorságot nekem ahhoz, amit meg kell 
tennem!

Dec. 02. „Velem van az ÚR, segít engem.” Zsolt 118,7 Hálát adok Istenem, hogy mindig segítségemre vagy!

Dec. 03. „A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk.” 
Zsolt 46,8

Magasztallak Uram, hogy várként mindig védelmet 
adsz nekünk!

Dec. 04. „Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Repesve 
örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” Zof 
3,17

Együtt örülünk Uram jelenlétednek!

Dec. 05. 
Advent 2. 

„Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, 
megmozdult a magzat a méhében.” Lk 1,41

Add Uram, hogy legbelül mozduljunk Feléd!

Dec. 06. „Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem!” 
Zsolt 4,2

Köszönöm Uram, hogy igazságosan meghallgatsz 
engem is!

Dec. 07. „Láttad mindezt, URam! Ne hallgass, Uram, ne légy távol 
tőlem!” Zsolt 35,22

Uram, vágyom a Te közelségedre!

Dec. 08. „Hallgass meg, népem, hadd intselek! Bárcsak hallgatnál 
rám, Izráel!” Zsolt 81,9

Hallgatlak Uram, szólj hozzám!

Dec. 09. „Hallgass meg, URam, jóságos szeretettel, nagy 
irgalmaddal fordulj hozzám!” Zsolt 69,17

Irgalmas Istenem, ne vedd le rólam tekintetedet!

Dec. 10. „Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg!” Dán 9,19 Bocsásd meg Uram azt, amit ki sem tudtam mondani!

Dec. 11. „Ország, ország, ország! Hallgass az ÚR szavára!” Jer 22,29 Könyörgünk egész országunkért és világunkért, hogy
mindenki hallgasson Rád!

Dec. 12. 
Advent 3. 

„Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, 
mint én.” Jn 1,30

Dicsőség legyen Neked, aki mindenkinél nagyobb 
vagy!

Dec. 13. „Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint 
ahogyan a háznál nagyobb méltósága van a ház 
építőjének.” Zsid 3,3

Uram, Te ismersz mindent, mert mindent Te alkottál!

Dec. 14. „De mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál!” Mt 
12,6

Köszönöm Uram, hogy mindenhol jelen vagy!

Dec. 15. „Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? 
Ugye az, aki asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek,
mint aki szolgál.” Lk 22,27

Add Uram, hogy mi is úgy szolgálhassunk, ahogyan 
Te szolgáltál minket!

Dec. 16. „Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a 
nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb.” 
Fil 2,9

Vallom, hogy Jézus a Krisztus!

Dec. 17. „Tudom én, hogy milyen nagy az ÚR, nagyobb a mi Urunk 
minden istennél.” Zsolt 135,5

Segíts Uram, hogy ne kövessünk mást, csak Téged!

Dec. 18. „Erre azt felelem, hogy nincsen igazad, mert nagyobb az 
Isten a halandó embernél.” Jób 33,12

Köszönöm Uram, hogy értünk kisebb lettél!

Dec. 19.
Advent 4. 

„Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, 
Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, 
a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy 
nemzedék.” Mt 1,17

Uram, vezess el minket a fogságból Krisztusig!

Dec. 20. „És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy 
Jézus arra megy, így kiáltoztak: Uram, Dávid Fia, könyörülj 
rajtunk!” Mt 20,30

Nyisd meg Uram szemeimet, hogy meglássalak!

Dec. 21. „Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké 
legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.” Gal 
3,14

Áldj meg bennünket, hogy megkapjuk a Lélek 
ígéretét!

Dec. 22. „Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai 
vagytok, és ígéret szerint örökösök.” Gal 3,29

Hálát adok Uram, hogy örököse lehetek áldásodnak!

Dec. 23. „Nem azt mondta-e az Írás, hogy a Krisztus Dávid magvából
és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt?” Jn 
7,42

Jöjj Uram, Dávid fia!

Dec. 24.
Szenteste

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.” Lk 2,11

Köszönöm Uram, hogy megszülettél!
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Az első száz év

2021. szeptember 18-án, szombaton rendezte meg a Dunakeszi Református 
Egyházközség önállósodásának 100. évfordulóján egész napos ünnepségét. 
1921. szeptember 15-én hagyta jóvá a Pesti Egyházmegye Közgyűlése anyá-
sítási kérelmünket, erre emlékeztünk e napon.

Az ünnepség előkészületei már hetekkel ez előtt elkezdődtek, szom-
baton reggel 7-re pedig tele volt a templomkert szolgálókkal. Pál Lajos test-
vérünk időben feltette főni a marhapörköltet, hogy délben ebédelhessen a 
gyülekezet.

10 órakor lelkipásztorunk, Kodácsy Tamás szavaival megkezdődött 
az ünnepi istentisztelet, melyen Prof Bölcskei Gusztáv prédikált. Már nem 
először járt nálunk: édesapja, Bölcskei Géza helyettes lelkészként szolgált 
Alagon 1943-45 között. Főtiszteletű úr ünnepségünk vezérfonalát hozta a 
gyülekezet elé, a Jelenések Könyve 3,8-at. Ajándékot is hozott Dunakeszire: 
édesapja egy 1878-as kiadású, 1938-ban vásárolt könyvét adta nekünk az 
ünnep emlékére, mely a Jelenések Könyvét magyarázza.

Az istentisztelet keretében felszólaltak vendégeink is: Tuzson Bence 
államtitkár úr, Nyilas Zoltán esperes úr. Volt lelkészünk, Debrecenyi Károly 
István levelét Kiss Paszkál olvasta fel, míg Kurgyisné Balla Zsuzsa – Balla 
István lelkész leánya – üzenetét Kaszás Zsuzsa tolmácsolta. Jelen volt még 
városunk részéről Molnár György jegyző és Erdész Zoltán alpolgármester 
is. Az ünnepre kiadott képeslapot, bélyeget és a történetünket röviden be-
mutató füzetet lelkészünk ajánlotta a vendégek figyelmébe. Balog Miklós 
főgondnok úrral pedig gyülekezeti termünkben újra felállított kereszt tör-
ténetéről, jelentőségéről beszéltek. A Himnusz eléneklésével ért véget az is-
tentisztelet. Ezt követően a vendégek megtekintették kiállításunkat, melyen 
bemutattuk 100 éves dokumentumainkat, korabeli használati tárgyakat, va-
lamint első lelkészünk – Kirner Adalbert Bertalan – íróasztalát, 1804-es Bib-
liáját is.

E napon sok rendezvény volt az egyházkerületben, a környéken, így 
sok meghívott nem tudott eljönni, de az időnként eleredő eső ellenére is 
megteltek a templomkertben felállított asztalok. Kora délután tiszteletét tet -
te Dióssi Csaba polgármester is, aki feleségével együtt megtekintette a kiál-
lításunkat.
A kiváló ebéd után Varga István presbiter tartott előadást a Kirner terem-
ben a gyülekezet 100 évéről. Először, egy régi tévéfelvételről szólt hozzánk 
Kiss Ilona tanítónő, első lelkészünk felesége. Majd képekkel illusztrált be-
számoló következett Alag-Dunakeszi hitéletéről, a református szórvány, 
fiúegyház és az önállósodott anyaszentegyház mindennapjairól.

16 órától komolyzenei koncertet hallgathatott meg a közönség a 
templomban, Deli Gábor, László Laura, Rátkay Áron, Ana Sofia Rodrigues, 
és Szöllősi Kata közreműködésével.

Köszönjük elődeinknek, atyánkfiainak, hogy minden nehézség elle-
nére is megmaradt a református közösség Alag-Dunakeszin és köszönjük az 
Úrnak, hogy mind máig megtartott minket! Soli Deo Gloria!

Varga István

Új honlap

Gyülekezetünknek új hon-
lapja lett, ami technikai és 
tartalmi szempontból is 
több újítást tartalmaz. Az 
igehirdetéseket igyekszünk 
jó hangminőségben felvé-
telről közzétenni. Ehhez 
kapcsolódik néhány gondo-
lat az igehirdetésből. va-
lamint javaslatot teszünk 
olvasandó igeszakaszra és 
átgondolandó kérdésekre, 
hogy segítsük a házicso-
portos, illetve egyéni bib-
liatanulmányozást.
Az oldalon megjelenő tar-
talmakat lehetőség van a 
Facebook-on keresztül 
kommentelni.
A honlap új külsőt kapott, 
ami mobileszközön is jól 
olvasható.
Szeretnénk a jövőben első-
sorban az online felületen 
keresztül hírt adni ma-
gunkról, ezért kérjük kö-
vessék az itt megjelenő tar-
talmakat!

Tervezett nyári táborok:
2022.06.16–06.19. 
Gyülekezeti tábor 
Berekfürdőn
2022.06.28–07.02.
Ifis tábor
2022.08.22–26.
Ovis és alsós tábor

Konfirmációs előkészítők 
indulnak!

Fiataloknak első találkozó: 
2022.01.06. 17.00
Felnőtteknek első találkozó: 
2022.01.07. 18:00
További információ, jelentkezés 
a honlapon!

Dunakeszi Református 
Egyházközség

bankszámlaszáma:
11742104-20036373

Köszönjük adományaikat!
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