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ABBAN AZ ÓRÁBAN JÖN EL AZ EMBERFIA, AMELYIKBEN NEM IS GONDOLJÁTOK 

 

Igeolvasás: Mt 24,27-33 

Alapige: Mt 24,42-44 42Vigyázzatok tehát, mert 

nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti 

Uratok!" 43"Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná 

a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, 

virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. 

44Ezért legyetek ti is készen, mert abban az 

órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is 

gondoljátok!" 

 
Kedves Testvérek!  

Egy történettel hadd szemléltessem a Csemeték Csemetéje című könyvből az adventi örömhírt. A történet címe: A nagy 
matekverseny. Látod ott elöl azt az elhagyott, hosszú, csúnya épületet? Ez a nyolcosztályos gimnázium. Az ablakok 

mögött most diákok százai ülnek, és matekot, biológáit és kémiát bifláznak. És mind a megváltó csengőt várják. Fent a 

harmadik emeleten vannak az elsősök termei. Itt ülnek a gimnázium legkisebbjei, a 10-11 évesek. A harmadik és a 

negyedik órában is matek óra van Schneider tanár úrral. Schneider tanár úr olyan izgalmasan tanít, ahogy a gépi hang 
beszél az üzenetrögzítőben. Öt perc múlva mindenki lógatja a fejét a matekfüzet felett, és Schneider tanár úr szinte az 

egész óra alatt feladatokat oldat meg velük. Egyszer csak kopogtatnak. 28 arc fordul kíváncsian az ajtó felé. Az 

iskolatitkár nyújt be egy papírlapot. A tanár úr szó nélkül a tanári asztalra teszi, és konokul írja tovább a számok 
végtelennek tűnő sorát. Először fejezzétek be a feladatot! - korholja az osztályt. – Túl gyorsan elterelődik a figyelmetek. 

Jan jelentkezik, és hangosan megkérdezi, amit mindnyájan szeretnének: Tanár úr, nem tudná felolvasni nekünk? A tanár 

úr felkel a székéről, megigazítja a zakója ujját, és megköszörüli a torkát: Hm, szóval: NAGY 
MATEMATIKAVERSENY KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE Feladat: Milyen sorrendben kell meggyújtani a négy 

gyertyát az adventi koszorún, hogy advent negyedik vasárnapjára az összes gyertya egyforma mértékben fogyjon el? 

Feltételezzük, hogy Advent első vasárnapján csak egy, a másodikon csak két stb. gyertyát gyújtunk meg. Díj. Az az 

osztály, amely talál erre egy általánosan érvényes képletet, és elküldi az eredményt a Pro-Pisa Tanári 
Munkaközösségnek, ingyenes osztálykirándulást nyer Észak-Olaszországba. A részvétel feltétele: A feladatot csak isko-

lánk tanulói oldhatják meg matematikaórákon, tanári segítség és szakkönyvek használata nélkül. Beküldési határidő... 

Ó, hiszen ez ma van! - képed el Schneider tanár úr. - Csak egyetlen napunk maradt a feladat megoldására.  Akkor 
hozzá is kell kezdenünk. Hű! Az unalom hirtelen elszáll.  Az osztályban élénk társalgás kezdődik. Micsoda bolond 

feladat! Kár, hogy csak ilyen kevés időt adtak. Kinek van javaslata? – kérdezi Schneider tanár úr. Adásszünet.  

Néhány gyerek megvonja a vállát, a többiek töprengve rágják a szájuk szélét. Kim a füzetében firkál, és a 

halántékát vakargatja. Hát, 4 vasárnap és 4 gyertya, az összesen 8. Vagy meg kell szorozni? Az 16 lenne... Nagyon 
komplikált, Hmmm. Odahaza nálunk a gyertyák soha nem fogynak el egyformán. Van erre egyáltalán megoldás? 

Schneider tanár úr idegesen csóválja a fejét. Senki se tudja, hogy lehetne hozzákezdeni? Olyan nagyon nehéz nem lehet... 

 A gyerekek buzgón törik a fejüket tovább. Osztálykirándulás Észak-Olaszországba. Igen. Bella Italia! Firenze, 
Velence, Genova, Pisa. Mindenesetre jobban hangzik, mint a Dél-Vesztfáliába tervezett gyalogtúra. Csináljuk meg! Csak 

megoldjuk valahogy? Van valakinek valami ötlete? Sok hiábavaló firkálás és reménykedés után lassan elszáll az 1.b 

magabiztossága. Eddig minden próbálkozásuk hiábavaló volt!  
Már csak 45 perc maradt. Kevesebb mint egy óra! Hogy lehetne a feladatot megoldani? A tanár úr csodálkozik, hogy 

ma senki se akar kimenni a mosdóba, és senki se alszik. Újra kopogtatnak. Most Gerber igazgató úr jön, és egy fiú jön 

vele. Szeretném bemutatni nektek Jens Christiansent,  az új osztálytársatokat - mondja Gerber úr az unottan felnéző 

osztálynak. - Jens családja Észak-Németországból való és csak tegnap költöztek ide. Mától fogva a mi iskolánkba jár, 
mégpedig az l.b-be. Jens részt vesz az utolsó két órán. Kérem, hogy legyetek vele barátságosak! Jens kicsit félszegen áll 

az osztály előtt, és barátságos fejbiccentéssel köszön nekik: Sziasztok! Schneider tanár úr megmutatja neki a Francesco 

melletti üres helyet és röviden elmagyarázza, mi a helyzet az iskolai versennyel. Remélem, nagy matekos vagy különben 
nem lesz itt jó dolgod! - mondja Francesco, majd könyökével oldalba böki Jenset, Jens dörzsölgeti az oldalát. Miért volt 

vele Francesco ilyen durva? Némán lehajol az iskolatáskájához, és elővesz egy jegyzettömböt. Négy gyertyát rajzol a 

lapra és minden vasárnapra egy jelet tesz minden meggyújtott gyertyára. Összesen tíz jelet. Schneider tanár úr csendesen 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket!  

bólogat. Lehet, hogy ez a helyes megoldás kezdete? Az idő repül. És most Jens kitépi a jegyzettömbből a sűrűn teleírt 
lapot, és odaadja a tanár úrnak. Aha! Írd be a megoldásodat a nyomtatott feladatlapra! Meglátjuk, helyes-e az eredmény. 

Jens gyorsan leírja az általa felállított képletet, és visszamegy a helyére. 

Már egy hét múlva levél érkezik a Pro-Pisa Tanári Munkaközösségtől. A címzett az l.b. osztály. „Gratulálunk! 
„Osztályotok megtalálta a helyes megoldást, és megnyertétek az olaszországi utazást." 

Vajon megértjük-e a történetben elrejtett üzenetet? Észrevesszük-e azt, milyen jó példa az l.b arra, hogy semmire 

sem vagyunk jók? Az l.b nem tudott mit kezdeni a matekversennyel. Egyik gyerek sem tudta a maga erejéből megoldani 

a kiírt feladatot. És akármennyire is próbálkoztak, egyszerűen képtelenek voltak megoldani. Ugyanilyen alkalmatlanok 
vagyunk mi emberek Isten színe előtt. Senki sem képes Istennek tetszeni a saját erejéből.  És akármennyire is pró-

bálkozunk, egyszerűen képtelenek vagyunk rá. Mivel természettől fogva mindnyájan bűnösök vagyunk, tesszük és 

szeretjük a rosszat. Messze elmaradunk Isten követelményeitől. Ezért küldte el Isten hozzánk szeretett Fiát. Őt viszont 
nem Jens Christiansennek, hanem Jézus Krisztusnak hívják. Csak Ő tudott megmenteni bennünket. Ő hagyta, hogy ki-

gúnyolják és megverjék, megkínozzák, sőt meg is öljék Őt. Önként magára vállalta a bűneink büntetését. Megtette azt, 

amit egyikünk se lett volna képes megtenni. Harcolt értünk, és győzött. Megszerezte nekünk a legmagasabb díjat, a 

legszebb jutalmat, amely valaha is létezett: a mennyet. (A történet a Csemeték Csemegéje című könyvben található, a 

43-52. oldalakon).                         Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron 

   
2019.12.08-án a Tűzzománc szakkör kiállítás megnyitója, közreműködött a nagyerdei óvoda Pitypang 

csoportja                                         (Fotó: VP) 
December: 

18. szerda 14.30 Bibliaóra 

19. csütörtök 10.00 Babamama klub 

19. csütörtök 15.30 Konfirmációs óra 

19. csütörtök 16.30 Cserkészet 

21. szombat 16.00 Ifjúsági óra 

21. szombat 17.00 
Adventi zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Igét hirdet: Hidi László, 

petneházi és laskodi lelkipásztor. 

22.  vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában 

22.  vasárnap 10.00 

Istentisztelet advent 4. vasárnapján. Az igehirdetést követően gyülekezeti 

könyvtárunk megnyitója.  A könyvtár a templom előterében lett kialakítva. 
Hitéleti könyvek kölcsönzését teszi lehetővé, amelyek kategorizálva várják az 

olvasókat. Párhuzamosan gyerekistentisztelet. 

22. vasárnap 14.00 Angol nyelvű istentisztelet egyetemistáknak (Mustard Seed Chapel) 

24. kedd 17.00 Istentisztelet Szentestén 

25. szerda 10.00 
Úrvacsorás istentisztelet Karácsony első napján. Párhuzamosan 
gyermekistentisztelet. 

26. csütörtök 10.00 Istentisztelet Karácsony másodnapján.  

29. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermekistentisztelet 

31. kedd 17.00 Óévzáró istentisztelet 

Jan 1 szerda 10.00 Újévnyitó istentisztelet 

- Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten, december 11-én 11 órakor álltunk meg Koós Sándorné 

dr. Barthos Erzsébet testvérünk ravatala mellett, akit sokan csak Nelli néninek szólítottunk. Isten adjon 

vigasztalódást gyászoló szerettei számára. 

- Szeretet doboz gyűjtés: Nehéz körülmények között élő, nélkülöző családok, betegek, gyermekek és idősek 

számára gyűjt tartós élelmiszert, tisztítószert az egyszerű, tetszetős, környezetbarát doboz segítségével a 

Magyar Református Szeretetszolgálat, illetve a Dorkász Szolgálat Alapítvány.  

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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