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Idő. Különös viszonyunk van ehhez a kis rövid szóhoz. 
Advent időszakában sokat beszélünk erről, és amikor 
elérkezik karácsony, akkor talán negatívabban állunk 
hozzá. Az idővel az a baj, hogy a múlandóságunkra 
emlékeztet, arra, mit kell még megtennünk, mire kell még 
figyelnünk. Később, mikor már eltelt egy bizonyos idő, 
akkor meg számadásra és visszafelé tekintésre késztet, 
mert az időt az ember három részre bontja. Van idő, 
amely mögötte van, amely eltelt, van amelyben benne él, 
és van olyan idő is, amelyet még nem lát. Múltról, jelenről 
és jövőről gondolkodunk.   
 A múltba tekintve ezernyi kép, emlék, érzés, 
öröm és fájdalom jelenik meg valahol mélyen a 
szívünkben. Nem csupán gondolatok ezek, hanem olyan 
mélyebb lelki tartalom, melyben az ízektől, az illatokon át, 
a belső zsigeri érzületig minden benne van. Ezek a 
visszatekintések azonban olyanok, mint a retusált képek: 
megszépítettek. Ami nagyon fájt egykor, megfakult, ami 
szép volt, felnagyításra került. Bizony néha ezért olyan jó 
érzés visszagondolni a már elmúlt időre, a gyermekkorra, 
különösen ilyenkor karácsony táján. Amikor még 
gondtalanul telt az idő, amikor még nem szorított 
vasmarkába, amikor még csak teltek a napok, és egy 
örökkévalóságnak tűnt kivárni, hogy itt legyen karácsony.  
 Mennyire másképp viszonyulunk ugyanahhoz az 
ünnephez felnőttként. A feladatokat látjuk: mit kell még 
megcsinálni, s mennyire nincs időnk rá, míg a gyermek az 
éjszakákat számolja: hányat kell még aludni karácsonyig. 
Az adventi váradalomban ezért kap olyan fontos helyet az 
idő, mint gondolat, mely meghatározza az életünket.  
 A jelen, a múlt és jövő határmezsgyéjén áll. 
Ebben élünk, ehhez kötődnek azok a tetteink, melyek 
rögtön, ahogy megtettük őket, máris a múlt részévé 
válnak. A jelen az időnek az a része, amely a legjobban hat 
ránk, és amely a legtöbbeket meghatároz. A művészet és 
az irodalom ezért azt fogalmazta meg, hogy éljünk csak a 
mának, a jelennek, mert a múltat nem változtathatjuk 
meg, a jövőt pedig nem látjuk. Csak a jelen a mienk. Ám a 
carpe diem szelleme épp azt a lüktetést, és rendet 
borította fel, amely múlt, jelen és jövő 
meghatárotzottságába formálja az embert. Jóllehet a 
mában élünk, de a múltunkkal együtt vagyunk azok, akik 
vagyunk, és álmaink, vágyaink űznek és hajtanak a jövő 
felé. Ha nincs múltunk, és nem hiszünk valamiféle 
jövőben, akkor a jelen nagyon szegénnyé, és hiábavalóvá 
teszi ezt a földi életet.  
 Épp ezért kell látnunk, hogy a jövő az, amely felé 
tartunk, amelyről ugyan csak ígéreteink és képeink 

lehetnek, de keresztyénekként tudjuk, hogy Isten ígéretei 
mind beteljesedtek. Erről szól a karácsony, és annak 
minden ünnepi pillanata.  Arról, hogy az időban egyszer 
csak megjelent az, aki Ura annak, aki teremtette, aki 
létrejöttét és rendjét formálta. Az időnek ugyanis van egy 
minősített formája, amit úgy nevezhetünk, hogy szent idő. 
Ez az a folyamat, amelyben Isten a maga sajátos 
ritmusában előkészíti azt, ami a jövendőben lesz a mienk: 
az üdvösséget. Ebbe a szent időbe lépünk bele minden 
advent idején, és ez vezet minket a karácsony ünnepéhez. 
Ünnepi pillanatainkat ilyen különleges idő öleli át.  

„Most nem sietek, 
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 

most nem teszek semmit sem, 
csak engedem, hogy szeressen az Isten.” 

(Túrmezei Erzsébet) 
 Ez az a pillanat, amelynek igazán ereje van, és 
amely meghatározza majd a hétköznapjaink időlátását. 
Kellenek az ünnepi, szent idők, amikor engedjük, hogy 
valami történjen velünk, amelyben máshogy éljük meg az 
idő kíméletlen múlását. Taljdonképp „nem” veszünk róla 
tudomást, hanem megéljük a pillanatot. A pillanat, amely 
múlt és jövő között lehetőséget hordoz, és amelyet az 
Isten biztosít a számunkra. A múló időben megjelenő 
kicsiny foltok, melyekben megtapasztalhatjuk Isten 
jelenlétét. Ilyen különleges és ünnepi pillanatokat kívánt 
gyülekezetünk is biztosítani az elmúlt év sok-sok 
eseményével, koncertjeivel, kirándulásaival, minden 
együttlétével.  
 Szükségünk van a pillanatban megélt életre, 
amikor nem más határozza meg az időmet, amikor nem 
lopom a napot, vagy számolgatom a perceket és az órákat. 
Amikor nem türelmetlenül topogok egy sorban, vagy 
dudálok az előttem nem haladókra. Amikor nem a 
múltamon bánkódok, vagy nem adom át magam a 
keserűségnek, a fájdalomnak. Amikor képes vagyok 
újrakezdeni, mert a pillanat, amit megéltem erőt és 
lendületet ad az újrakezdéshez. Így tettek a szent időben a 
pásztorok és a bölcsek is. Mentek, közeledtek az égi 
gyermek felé, aki megállította ott az időt, és annak a 
közepén belépett világunkba, hogy elmondja: nem az idő, 
nem a múlandóság és nem a bűn az, ami meghatároz 
minket, hanem az, aki formált, aki teremtett: az Isten. Ő 
az egyedüli Ura az időnek: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, 
így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a 
Mindenható.”     Konct Zsolt lp. 
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AZ ÜNNEPLÉS  KULTÚRÁJÁRÓL,  
AMI ÚGY KELL, MINT A FALAT KENYÉR 

 
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos… 
békét hirdet a népeknek, uralma tengertől tengerig ér.” (Zakariás 
9,9−10) 
 

Eleink a reformáció óta, keresztyén őseink pedig szerte a 
világon Jézus kora óta úgy készültek karácsonyra, hogy 
advent négy hetében elmélyültebben szembesültek 
önmagukkal, s igyekeztek tiszta ruhába, emelkedett 
lelkületbe, beszédbe, viselkedésbe öltöztetni magukat, 
hogy méltóképpen fogadják a világ Megváltójának 
születésnapját, azaz karácsonyt. Ma is van erre módja 
annak, aki ezt igényli. Csak az ilyesfajta igényszint mintha 
egyre inkább zuhanna. Pedig igaza van annak a svájci 
írónak, aki nemrég így fogalmazott: NEM ELÉG 
ROHANNI, MEG IS KELL ÉRKEZNI. NEM ELÉG 
NYÜZSÖGNI, MEG IS KELL NYUGODNI. NEM 
ELÉG VÁSÁROLNI, FEL IS KELL TÖLTEKEZNI! 
ILYEN ÁDVENTET ADJON NEKÜNK AZ, AKI AZ 
ELJÖTT ELJÖVENDŐ. MEGÉRKEZNI, 
MEGNYUGODNI, FELTÖLTEKEZNI, 
TALÁLKOZNI AZZAL, AKIÉRT MINDEN VAN, 
azaz Akiről advent, karácsony szól azóta, hogy van advent 
és van karácsony. A gond azzal van, hogy a mai emberek 
többsége összekeveri az igazi célt saját vágyaival, a 
LÉTEZÉSSZÉPÍTŐ MENNYEI TÁVLATOKAT a 
reklám- és konzumpszichológia megtévesztő 
sugalmazásaival. Lássuk be végre: nem az az igazi célja 
adventnek, hogy idén még többet vásároljanak az 
emberek, milliárdokkal múlják felül a tavalyi pénzszórást a 
kereskedelem guruinak prognózisa szerint.  De még csak 
az sem, hogy az idei ajándékok túlhaladják a tavalyiak 
értékét. Vagy hogy decemberben még többen és még 
többet hajtsanak azért, hogy aztán az ünnepi wellnesszel 
próbálják meg összerakni a túlhajszoltságban már-már 
szétesett önmagukat, meghittnek szánt intim 
kapcsolataikat,  meg  családjukat néhány ünnepi órára, 
napra.  Az igazi cél e rohanó felülmúlásnál, horizontális 
még többnél sokkal-sokkal több! 
 Hogy ezt belássuk, be kell húzni a vészféket, de 
legalábbis lassítani kell, aminek eszköze AZ IDŐ. A 
MÚLÓ SORSIDŐNKBE BEÁGYAZÓDÓ 
KEGYELMI IDŐ! Amit nem csoda-digitális órákkal, 
hanem életminőséggel mérünk. Lelki kultúrával.  Ez azt 
jelenti: legyen időnk a valódi és fontos dolgokra! Hiszen a 
Földön mindenhez idő kell, a minőséghez még inkább! 
Mária kilenc hónapon át viselte szíve alatt magzatát, Isten 
évezredeken át készítette választott népét próféciákon, 
ígéreteken át a Messiás-Király fogadására. Jézusnak, a 
Szabadítónak, Üdvözítőnek három évtized kellett ahhoz, 
hogy nyilvánosság elé vigye Isten Országának a jó hírét, 
evangéliumát. Vannak, akik életük utolsó órái felé tartva 
érkeznek csak meg a Megváltó keresztjéig, mások, sokan 
még akkor sem. Három nap kellett ahhoz, hogy 
elérkezzék a resurrexit tertia die, a harmadra feltámadott 
kozmikus és személyes hatósugarú megváltásesemény, a 
világtörténelmet fordító üdvesemény...   

 Igen, sokkal több kell, mint hétköznapi 
bagatellekkel és botrányokkal, álhírekkel, rémhírekkel 
megterhelt köztudat, s ezzel Jézus születésnapjának, s 
annak a világsors-fordító betlehemi szent éjszakának a 
minden értelmet felülhaladó titkait és értelmét, 
jelentőségét akár csak megsejthessük. Azt, hogy mi 
minden történt meg azért mennyben és földön, hogy 
kicsit boldogabb emberek lakják be a földet, akik nem 
egymás lejáratásával, megfélemlítésével, legyőzésével, 
megsemmisítésével, becsapásával, kizsigerelésével vannak 
a nap 24 órájából 24-ben elfoglalva személyesen és olykor 
intézményesen is. Hanem éppen ellenkezőleg azzal, hogy 
emberibb legyen az élet a földön, egymás között, a 
Kárpát-medencében, e honban és az otthonokban. 
Hiszen a SZEMÉLYES SORSIDŐ is fénysebességgel 
száguld, s megdöbbentő gyorsasággal kezdenek ránk 
számolni egy váratlan knock-out következtében. 
 Ez a sokkal több, aminél kevesebbel nem 
elégedhetünk meg, nem érhetjük be, hiszen Isten leheletét 
hordozó lények, teremtményei vagyunk, az a KRISZTUS-
MINŐSÉGŰ ÉLET, ami nélkül merő szemfényvesztés 
az emberi élet. És arról, hogy tanuljunk és tanítsunk egy 
életen át ünnepelni. Hogy ne a hiúságok vására legyen az 
életünk, talmiságok harácsolása, miközben talmivá 
értéktelenítjük el a legdrágábbat, magát az egyszeri és 
megismételhetetlen életünket! KI TANÍT MEG AZ 
ÜNNEPLÉS KULTÚRÁJÁRA? AZ ÖRÖM, AZ 
ÉLETÚJÍTÓ, HONDERŰRE SZOKTATÓ, HONT 
OTTHONNÁ, NEMZETTÉ EMELŐ BELSŐ ÖRÖM 
KULTÚRÁJÁRA? ADVENT ÉS KARÁCSONY 
KULTÚRÁJÁRA? KI MÁS, HA MI NEM TESSZÜK 
EZT ALAPVETŐ NEVELÉSI CÉLLÁ? 
 A genfi reformátor, Kálvin elgondolkodtatóan 
fogalmazott. Nem használta a St. Pierre-templom 
szószékén a francia karácsony szót, hanem az ÚR 
SZÜLETÉSNAPJÁRÓL beszélt, ezt honosította meg a 
közbeszédben is. S rávette a gazdag bankárokat és a 
jómódú kereskedőket is, meg a város menekült hugenotta 
mesterpolgárait, hogy ezen a napon hagyjanak fel 
sefteléseikkel, foglalatosságaikkal. És a lényegre 
koncentráljanak. Az adventi időszakot, meg „karácsonyt” 
is elnevezte „AZ ÚR SEGÍTŐ ELJÖVETELE” 
időszakának. Nem véletlenül. Logikusan és lényeglátó 
módon. Kálvin rájött, mennyire rászorulunk a segítségre, 
hogy felismerjük a lényeget. Egy korunkbeli filozófus 
fogalmazása szerint arra, hogy megtanuljunk különbséget 
tenni a SEIN ÉS A DESIGN, A MEGÉLT ÉLET ÉS A 
LÁTSZATÉLET, a puszta formalitások között, a lenni 
vagy látszani között. S hogy az egy szükségeset tudjuk 
választani. Hogy végre ebben a csupa dizájnos, 
formabálványos, a „mindent a szemnek, semmit e 
léleknek” típusú világban tisztázni lehessen, mire is van 
első renden és igazán szükségünk, s hogy mi végre 
vagyunk ÉPPEN MOST ÉS ÉPPEN ITT a Földön. 
Egyáltalán nem arra, hogy olyan „jóléti” országnak tűnő 
ország legyünk, ahol a betegesen túlhízott emberek száma 
egyre nő. Nem arra, hogy pénzkereső automaták legyünk, 
s gépek módjára elveszítsük létezésünk ember-melegét. 
Nem arra, hogy feje tetejére állított, agyonmanipulált, 
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zűrzavaros „értékrenddel” elbolondítva a huszadrangú 
dolgok legyenek az elsők, mi pedig értékrend-vesztetten 
csak futóbolondok legyünk a történelem sakktábláján. 
Isten nem ilyennek teremtett minket. Olyan korban, 
amikor kiélezett verseny van a technika és a tudomány 
világában, amikor a mind tökéletesebb ismeretre, és 
alkalmazott felfedezésekre hajtanak, és költenek 
billiárdokat, csak az emberlét belső és külső minősége 
vesztegel valahol időszámításunk kezdetén, s fenyeget a 
„VISSZABARBÁROSODÁS”, akkor valóban az 
életminőség javítására szorulunk rá. De ez az, amit nem 
lehet pusztán államilag, politikailag levezényelni. Ez a 
legszemélyesebb közügyünk és érdekünk. Hogy élhető 
országunk, otthonunk, környezetünk, jelenünk és jövőnk 
legyen. Ennek a tökéletesítésnek az eszközrendszere nem 
a tudományé, nem a technikáé, s csak következményesen 
a pedagógiáé. 
 AZ ÉLETMINŐSÉG KULTÚRÁJÁNAK, ÍGY 
AZ ÜNNEPLÉS KULTÚRÁJÁNAK A 
MEGTEREMTÉSE HITKÉRDÉS IS, annak a 
függvénye, mennyire élünk a most még évente, 
ünnepeinken újra eljövő Úr segítő jövetelével, 
kegyelmével? Mert még tart a kegyelmi idő - de meddig?! 
Megérkezett-e már legszemélyesebb életteredbe? 
SZEMÉLYES HUMÁNTÖKÉLETESEDÉS 
ELKÉPZELHETETLEN ÉS 
MEGVALÓSÍTHATATLAN AZ ISTENI 
KÖZELEDÉS BEFOGADÁSA NÉLKÜL. Hiányában 
tovább veszteglünk a látszatok, a felszínesség, az üresség, 
a talmiság semmivé foszlató bálványfogságában. Amikor a 
sportban a világbajnokságok másodpercek töredékéért 
vívott küzdelmekről és csúcseredményekről szólnak, a 
még mindig fokozható tökéletesebbről, akkor ezt a 
versenyszellemet miért nem tudjuk átfordítani személyes 
életünkre, annak minőségi növekedésére? Nem vagyunk 
edzésben, elpuhultak, lelki tunyaságban szenvedők 
vagyunk, esetleg úgy gondoljuk, az életminőség 
megvásárolható valamelyik plázában? Száz éve Oswald 
Chambers, az angol író így fogalmazott: MI IS A 
TÖKÉLETESSÉG? ENNYI: EGYRE 
TÖKÉLETESEBBEN JÉZUSSAL LENNI. Azaz 
naponta elfogadni, s élni az Úr segítő eljövetelével. Vagy 
ahogyan ugyanezt szinte Chambers mondatával lényegileg 
egybehangzóan fogalmazta meg a Forma 1 világbajnoka, 
Lewis Hamilton, s ugyanígy a Microsoft világbirodalom 
hívő alapítója, Bill Gates. S hogy még a példáknál 
maradjunk: a Raiffeisen bankvilághálózat elindítója jó 100 
éve, s nemkülönben a Deichman cipőbirodalom kiépítője, 
de a mi Széchenyink és Bethlehen Gáborunk is, meg 
Rákóczi fejedelmünk, Kodályunk, Bartókunk, s annyian 
szellemi kiválóságaink és nemzeti mártírjaink közül. Ez 
pedig aranyszabályként így summázható: AZ 
EGYETLEN IGAZI TÖKÉLETESSÉG, AMIT 
MINDEN EMBER ELÉRHET ÉLETE SORÁN, 
ANNAK  BELÁTÁSA, HOGY ISTENRE SZORUL, 
SZÜKSÉGE VAN ISTENRE. MIVEL NEM CSAK 
KENYÉRREL ÉL AZ EMBER. 
 Őszintén kívánom mindenkinek, s magamnak is, 
meg enyéimnek, testi és lelki rokonaimnak, hogy az 

ünneplés kultúrájának a megvalósítását kezdjük vagy 
folytassuk ezzel: ébredjünk rá újra és újra, s tegyünk is 
azért, hogy Istenre szorultságunkat, Isten-szükségünket, 
Jézus segítő eljövetelét igenlő, igénylő emberekké, néppé 
emeljük, neveljük, s ebben meg is tartsuk magunkat. Mert 
nem csak ÖNKÉPZÉS létezik, hanem ÖNNEVELÉS is. 
Ez a „legolcsóbb” humánbefektetés, aminek viszont 
mérhetetlenül nagy hozadéka van. Akkor nem csak 
Svájcban valósul meg az idézett adventi intés, útravaló, 
hanem a Kárpát-medencében is, legfőképpen benned és 
bennem, magunk között, s ez már valami: Nem elég 
rohanni, meg is kell érkezni, nem elég nyüzsögni, meg is 
kell nyugodni, nem elég vásárolni, fel is kell töltekezni! 
 Az ünneplés kultúrájának, az Isten általi 
tökéletesedésnek nagy az íve, beláthatatlanul teljes a 
hatóköre: benne vannak a lent és a fenn, a múlt-jelen-jövő 
emberei, az egykori pásztorok ott a betlehemi mezőn, s a 
távoli tájakról indult mágusok vagy csillagtudós bölcsek. 
Benne vannak a múlt prófétái és jövendő magyar 
nemzedékek, gyermekeink és unokáink. Tudatlan tudósok 
és tudós tudatlanok, LÉLEKÁGYAT, JÓSZÓ-
BÖLCSŐT VETŐ ÉDESANYÁINK ÉS 
NAGYANYÁINK, pozitív erőket továbbadó édesapáink 
és nagyapáink. És persze a politikusok is, királyaink és 
fejedelmeink, meg Parlamentünk minden rendű és rangú 
tagja is. EGY KIS TÖKÉLETESEDÉS MINDENKIRE 
BŐVEN RÁFÉR! 

Dr. Békefy Lajos 
 

„Adventi hírnök: friss fenyõág,  
Lobog az elsõ gyertyaláng!  

Karácsonyt várva lázban a föld,  
Isteni gyermeket köszönt.  

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,  
Nincs már messze az Úr!  

 

Adventi hírnök: friss fenyõág,  
Lobog már két kis gyertyaláng!  
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám,  

Betér a szívünk ajtaján!  
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,  

Nincs már messze az Úr!  
 

Adventi hírnök: friss fenyõág,  
Lobog már három gyertyaláng!  
Múlnak az évek, életünk száll,  

De utunk végén Jézus vár!  
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,  

Nincs már messze az Úr!  
 

Adventi hírnök: friss fenyõág,  
Lobog már négy kis gyertyaláng!  

Azt mondta Jézus, visszajön még,  
Újjá lesz akkor föld és ég!  

Ujjong a szívünk, dalra gyúl,  
Nincs már messze az Úr!” 

(M. Fresch nyomán Hamar István) 
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A mi adventünk 
 

Gyülekezetünk életében az adventi időszak mindig élénk, 
mozgalmas, hiszen élményekkel, érzésekkel, illatokkal és 
sok szeretettel teljes ez az időszak. 
 Advent első vasárnap délutánja már 13 éve a Kárpát-
medencei imanap, melyen együtt imádkozunk egy-egy 
magyar református térség hívő népének életéért, 
szolgálataiért, vagyis testvéreinkért. Ebben az évben az 
Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége által 
összeállított színes anyagokból egyaránt bepillantást 
nyerhettünk mindennapjaikba és ünnepnapjaikba. Az 
összetartozás érzése erősödött meg mindannyiunkban az 
igei tanítás, a közös imádságok és a képes összeállítások 
által, melyet az is erősített, hogy a városunkban lévő két 
református gyülekezet felváltva vállalja a házigazda 
szerepét. Szeretettel köszönjük teleki testvéreink 
vendégszeretetét és vendéglátását, mely hitvallás mind a 
magunk, településünk, országunk és nemzetünk egésze 
felé: összetartozunk, magyarok és reformátusok vagyunk. 
 Advent második hetében a Mikulás is megérkezett 
közösségünkbe. Érkezésére a lelkes asszonyok, a 
gyülekezeti nőszövetség és az intézményünk nappali 
klubjának tagjai mézeskalács sütésével készültek. A nap elején 
még a mennyiségért „aggódtunk”, de a nem csak kézzel, 
hanem szívvel készített finomságok száma, messze 
meghaladta minden korábbi elképzelésünket. Bőven jutott 
belőle a közös névnapi rendezvényre, ahová a Mikulás is 
ellátogatott, továbbá a 2018. december 8-án, szombaton 
megtartott Adventi kézműves délelőttre is. A Bábika Játszóház 
kedves segítői által gyönyörű asztali és fali díszeket, 
koszorúkat, papír angyalokat és sok más kreatív, 
kézműves és karácsony ünnepére készülő apróságokat 
készíthettünk. Mindeközben az asztalok is megteltek 
kedves megvásárolható ajándékokkal, keresztyén 
könyvekkel és sok-sok finom süteménnyel, melyek körül 
leginkább a szülők és nagyszülők álltak és beszélgettek, 
míg a gyermekek szorgosan kézműveskedtek. Ám egy-két 
óra elteltével kissé megfordult a felállás, hiszen az idősebb 
korosztály is szépen, csendben odaült a kézműves 
asztalokhoz, hogy ők is remekműveket alkothassanak.   
 Advent 3. vasárnapján gyülekezetünkben 
hagyományosan koncertet szervezünk, mellyel karácsony 
ünnepére hangolódunk. Ebben az évben Bolyki Balázst és 
négy fiát, vagyis a B4 formációt fogadhattuk örömmel, és 
hallgathattuk meg előadásukat, bizonyságtételüket.  
 Nemcsak vendégeink énekei voltak tartalmasak és 
felemelőek, hanem azok az őszinte és szívből jövő szavak 
is, melyeket az édesapa, Bolyki Balázs mondott, mintegy 
felkonferálva a következő dalt. Számára az advent, és a 
karácsony időszaka nem a bezárkózás, az egymástól való 
elvonulás ideje, hanem épp az a cél, hogy egymás felé 
nyitottakká váljunk, hogy ne csak szemmel, hanem szívvel 
is lássunk. Karácsony számára egy hajléktalan 
születésének a jubileuma, akinek nem volt helye, s bizony 
valahol most sincs ebben a világban... 
 Azt az örömöt, amit egy gyermek érez a 
karácsonyi ajándékok fölött, nem lehet szabályozni. Nem 

lehet azt mondani neki, hogy kevésbé örülj. Az emberek 
többsége Istennel kapcsolatban csak akkor kap észbe, 
amikor már baj van, és így kiáltanak fel: „jaj, Istenem”- lehet 
százszor, ezerszer. Ám ha egy dalban többször ismétlik 
azt hogy, Immánuel, sokan túlzásnak tartják. Nem tudunk 
úgy örülni, ahogy panaszkodni, vagy sóhajtani tudunk. Bár 
az örömünk is legalább olyan hőfokon égne, mint 
fájdalmas és gyötrelmes időszakainkban az égre küldött 
sóhajaink.  
 Lehet, hogy azért kevés bennünk ez az öröm, 
mert kevés bennünk a hála Isten felé. Ha baj van azonnal 
szólunk, de hálát már jóval kevesebbszer adunk. Egyszer 
ezt így fogalmazta meg egy énekben: Mi lenne, ha csak az 
maradna meg egyszer körülöttem, amiért tegnap hálát adtam? 
Isten csodája mindig útban van hozzánk, csak szem kell 
hozzá, hogy meglássuk.  
 Bevallotta, hogy az eltelt évek alatt elmúlt az az 
érzés, amelyet önmegvalósításnak hívnak. Már nem azt 
mondja, és vágyja egy fellépés alkalmával, hogy én, én, én. 
Rám figyeljetek, mert milyen isteni a hangom. Már csak 
ember szeretne lenni igazán, és nem isten. Mert ebbe 
bizony bele lehet bukni, hiszen könnyen lehet olyan 
helyzet, melyben nagyon emberien viselkedik, és akkor 
mások azt mondhatják, hogy mennyire hazugság az, amit 
a színpadon csinál. Ő – megvallása szerint – csak postás, 
aki átadja az üzenetet, egy apa, aki négy fiával áll a 
közönség előtt. Ezekkel a gondolatokkal énekelték el a 
Leonárd Cohen: Hallelujah című dalát, melybe bevonták a 
közönséget is, hogy mi átélhessük velük együtt a dalt, a 
hallelujah hullámzását.  
 Ilyen öröm van a mennyben. Ezt mondja a Biblia 
is. Belegondoltunk, hogy mit tett értünk Isten? Nekünk 
szegezte a kérdést, hogy mi lenne, ha nekünk kellene 
odaadni a gyermekünket a szomszéd gyermekéért. Isten 
ezt tette minden emberért, értünk is. Ennek csak örülni 
lehet, s ezért kell vágyni egy olyan közösség után, ahol ezt 
már mások is felismerték. Sokszor szellemileg 
elhízottakká válunk, már nem akarunk sehová sem menni, 
semmi után nem vágyakozunk, és így nem is tudjuk 
felismerni, hogy Jézus meghalt értünk. Ő nem maradt 
kicsiny gyermek, nem volt csak „kis Jézuska”, hanem 
felnőtt, és megváltotta a világot, az embert, 
mindnyájunkat.  
 Mindnyájan mások vagyunk, másfajta élettel, más 
gondolatokkal. Nem az ősöket kell követni, hanem azt, 
Akit ők is követtek. És nem az a kérdés, hogy mit tartasz 
a kezedben, hanem az, mire használod. A késsel lehet 
vágni és vajazni a kenyeret, de lehet vele ölni is. Nem 
mindegy, hogy a kezünkben lévő dolgokkal (okostelefon) 
mit csinálunk. Tudunk-e gyümölcsökké, áldássá válni 
mások számára, és jól élni a kezünkben lévő dolgokkal, 
vagyis meg tudjuk-e osztani azt másokkal? Erről szólt az 
Ölelés című dal, melynek az előző nap volt az 
ősbemutatója Budapesten.  
 Az újdonság után egy régi dallal örvendeztettek 
meg bennünket, mely családjuk életének egy igen nehéz 
periódusához kötődik. Ekkor döntötték el a fiaival, akik 
akkor még jóval kisebbek voltak, hogy karácsonyra 
készülve, írnak egy dalt: Mit adhatnék én neked?  
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 Bolyki Balázs nagyon sok mindenért lehet hálás: 
dolgozhatott Amerikában nagy és neves előadókkal, 
megnyerték testéreivel az akapella világversenyt, sok száz 
fellépésen van túl itthon, és szerte a világban. Napjainkra 
ő már nem kapni szeretne, hanem adni!  
 Örülni jöttünk ide, ezért le kell tudni vetkőzni 
azokat a sztereotípiákat, hogy nem lehet a templomban 
tapsolni, mert nem illik. Jézus sem illett ebbe a világba, 
olyan dolgokat tett és mondott, amivel kora kegyesei nem 
tudtak mit kezdeni. Ő azért mer kiállni, és énekelni, mert 
ezt szívből teszi. El kell fogadni másokat, mások 
szokásait, rossznak vélt tulajdonságait is. S ezt akkor 
tudom igazán megtenni, ha a kezem az Isten kezében van.  
 Mesélt nekünk az izraeli útjukról is, hogy milyen 
felemelő érzés a bibliai helyszíneken énekelni. S bár nem 
szereti a csip-csup karácsonyi dalokat, és nem is írt 
ilyeneket, de azért egyszer, nagy noszogatásra 
megszületett: a Hali Gali Christmas. 
 2018 karácsonyára a legnagyobb ajándék, amit 
szerinte adni lehet egymásnak: a megbocsátás. Így 
énekelték el egészen csodálatos módon Pintér Béla: 
Homokba kell írni című dalát.  
 Megtisztelő volt itt lenni, hogy együtt lehettünk 
ezen a délelőttön. S azt kívánta, hogy osszuk meg 
mindazt, ami a mienk. Nemrégiben egy haldokló ágya 
mellett állt, aki azt mondta neki nagy nyugalommal, hogy 
aki nem tud békében élni, az nem tud majd nyugodtan 
meghalni sem. A színpad marad, csak a szereplők 
változnak. Hol van ebben az örökkévalóság? Nem 
másban, mint Jézus Krisztusban, aki megtöri a 
múlandóság láncolatát. Őróla szólt, az Ő születéséről a 
Szent karácsony éjszakáján című dal. 
 Ezek után még két ráadás dalt is hallhattunk: a 
Happy Day című vidám gospelt, illetve egy imádságnak is 
beillő meditatív jellegű és nagyon megszólító éneket.  
 Ilyen a mi adventünk, melyet évről-évre várunk, 
szeretünk, hogy minden előkészület, váradalom és 
készülődés csodálatosan beteljesedhessen az év 
leggyönyörűbb ünnepén: karácsonykor, amikor annak az 
Istennek adunk hálát, aki Fiában mindezt lehetővé és 
elérhetővé tette a számunkra. 

Koncz-Vágási Katalin lp. 
 

 

Hazánkben is kezdi fénykorát élni a grincsfa. Számos 
háztartást díszít ez a mutatós, ám az ünnep fényét 
elhalványító dísz.  
 A grincsfa, vagy más néven manófa, mint sok 
egyéb szokás, Amerikából érkezett hozzánk. A Grincs egy 
mesebeli zöld, szőrös lény, aki gyermekkorában egy 
félresikerült ajándék miatt megutálta a karácsonyt, így 
aztán elhatározta, hogy ellopja a karácsonyt. Bár egy 
kislány felnyitja a szemét, így happy and lesz a vége, mégis 
a történet hozadéka e negatív szimbólumokkal teli díszfa 
lett.  
 A grincsfa alakja olyan, mint egy gúzsba kötött 
fenyő (a bűn megkötöz); a hegye lelóg (nem felfelé - 
Istenre mutat hanem a földre, vagy ránk, vagy egyenesen a 
pokolra). A zsurló pedig - amiből általában készül -, egy a 

hagyományok szerint negatív növény, egyes mesékben a 
negatív szereplők neve is Zsurló. Nincs rajta se gyertya, se 
világítás. 
 Az adventi koszorú ezzel szemben kerek formájával 
az örökkévalóságot, a Krisztusban való elrejtettséget 
szimbolizálja. Gyertyáival a fényt és az életet, egyre több 
fényével pedig a közeledő Krisztus teljes világosságára 
mutat. Minden gyertya szimbolizál egy-egy fogalmat: 1. 
hit; 2. remény; 3. öröm; 4. szeretet.          - a szerk. - 
 
 

Túrmezei Erzsébet: Adventi ház 
 

Ádventi házunk van, sokablakos. 
Minden este nyitunk egy ablakot. 

Benn melegen kis fehér gyertya lángol, 
és árad a fény minden ablakából. 

Kis ablakokkal versenyt fénylenek 
csodába bámuló gyermekszemek. 

 

Ablaktábláin biztató írás: 
eljő a mennyekből a Messiás. 

S a nevét nevezik Csodálatosnak. 
És fölemeli, akit megtaposnak. 
És a békesség Fejedelme lesz: 
szabadulást hoz, életet szerez. 

 

Telnek a percek, múlnak a napok, 
sorra kinyílnak mind az ablakok. 

Ahány kis ablak, annyi szent ígéret. 
Hívnak, biztatnak, csudákat beszélnek. 

Mi áhítattal álljuk mind körül. 
A ház sugárzik, és a szív örül. 

 

Fehér falára festve sok gyerek. 
Mind Betlehem felé igyekszenek. 

Havas fenyő közt, ki gyalog, ki szánon, 
kéz a kézbe', hogy kis kezük ne fázzon. 

Sietve mennek mint a pásztorok. 
Piros orcájuk bízva mosolyog. 

 

De én egy másikat is ismerek. 
Nem ilyen derűs, nem ilyen meleg. 

Van-e gondom sok sötét ablakára? 
Hiszen itt a karácsony nemsokára. 
Nyitom-e sorra mindenegy napon 

Krisztusra váró lélekablakom? 
 

Mert az a lelkem is: ádventi ház. 
És ha elalszik, hogyha nem vigyáz, 

olyan sötét lesz majd karácsony-estén, 
a fényt, vigaszt hiába is keresném. 

Ha majd minden szem, minden szív ragyog, 
akkor siratnám, hogy sötét vagyok. 

 

Sötét lelkemen sötét ablakok, 
táruljatok, örömre nyíljatok! 

Ne legyen egy se zord, ne egy se zárva. 
Ragyogjon mind a Messiásra várva! 

Sötét ádventi ház, sokablakos! 
Minden este nyíljék egy ablakod! 
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WASS ALBERT:  
KARÁCSONY IGAZ TÖRTÉNETE 

 

Most, hogy elcsendesült körülöttünk a világ és ragyog a 
betlehemi csillag, hadd mondom el nektek az én 
történetemet. A nagy titok történetét. Lehet, hogy utoljára 
vagyunk így együtt a karácsonyi csillag alatt. Ezért hát 
nagyon is ideje, hogy továbbadjam nektek ezt a históriát. 
A karácsony igaz történetét. Nem a Mikulás és a 
vörösorrú rénszarvas agyoncsépelt meséjét akarom 
elmondani. Még csak nem is a pásztorokról és a kisded 
Jézusról szólót. Ennek a történetnek a kezdete 
mindezeknél messzebbre nyúlik vissza. Visszanyúlik abba 
a korba, amikor Isten megteremtette a világot, és látta, 
hogy „nagyon jó minden, amit alkotott”. Isten 
megformálta az embert, belehelyezte őt ebbe a jó világba, 
és mindeneket az ő gondjaira bízott. És az ember boldog 
volt. Szíve csordultig megtelt örömmel, mert szerette a 
világot, amit Isten teremtett. Aztán valami történt. A 
Biblia szerint az Éden kertjében elbújva volt valahol egy 
kígyó. És volt egy bizonyos tiltott gyümölcs is, amely 
nemcsak a jónak, de a gonosznak tudását is őrizte. Az 
embernek, aki ezt a sok ezer éves múltba tűnő bibliai 
történetet leírta, lehetett valami fogalma a történtekről, 
csakhogy szavakkal nem tudta jól kifejezni, ezért allegória 
segítségével írta le. Az ember mindig allegóriát használ, 
mikor képtelen valamit rendesen megfogalmazni. A 
jelképes ábrázolás pedig gyakran félrevezető tud lenni. 
Egy biztos: beszélő kígyó nem volt, mivel Isten nem 
teremtett ilyesmit. És nem volt semmiféle titokzatos alma 
sem, melyben elrejtezhetett a gonosznak tudása, 
mivelhogy Isten nem teremtett gonoszt. Valójában az 
történt, hogy az embernek voltak bizonyos elgondolásai 
önmagáról, melyek távol álltak Istentől és távol álltak a 
számára teremtett világtól. Ezek az elképzelések aztán 
rendre kiterebélyesedtek benne, s ezekből, az ő 
bensőjében, épített magának egy különálló és láthatatlan 
világot. Álmok és ábrándok világát. Egy világot, amely 
már kezdett hihetőbb lenni számára, mint az a másik, 
melyet Isten teremtett. Hogy haragvó angyal űzte ki 
lángpallosával az embert a Paradicsomkertből, az csak 
mese volt, amit lelki szükségből, a maga igazolására talált 
ki. Az ember saját akaratából került ki onnan. Ha az 
allegóriák útját akarjuk járni, azt mondhatjuk: Isten 
világából az első emberi találmány, egy sokfokú létra 
segítségével került ki, melyet a maga világában együtt 
kalapált össze embertársaival, álmokból és ábrándokból. 
Kikerült hát a hajdani Édenből, és a visszavezető utat 
azóta sem képes megtalálni. Káin és Ábel álmodta a föld 
színére az első versengést, és ez a verseny irigységet, 
gyűlölködést és gyilkosságot szült. És attól az időtől fogva 
az ember nem tudta jónak és szépnek látni a világot. 
Gonosznak és veszélyesnek látta. És minél inkább elhitte, 
hogy gonosz és veszélyes, annál veszélyesebb és 
gonoszabb lett körülötte a világ. Azután, az idő múltával, 
már képtelen volt meglátni Isten alkotását. Csak a maga 
világát látta, amely telve volt gyűlölettel és szenvedéssel, 
igazságtalansággal, betegséggel és mindannak a hiányával, 

amire pedig oly nagyon vágyott. Reménytelennek tűnő 
lelkiállapotában fegyvereket talált fel, amelyek egyre 
hatékonyabban tudtak ölni. Betegségeket, melyek meg 
tudták hosszabbítani a szenvedést. Oltalmazó pajzsokat 
talált ki a maga kiagyalta fegyverek ellenében és 
gyógyszereket a maga előidézte betegségek kezelésére, és 
az ember ezt a gonosz tudást továbbadta, nemzedékről 
nemzedékre. Minden nemzedék hozzátett valamit ehhez a 
„tudományhoz”, mígnem abból a gonosznak olyan 
hatalmas és olyan bonyolult birodalma alakult ki — 
körbezárva az emberiséget minden irányból — , hogy a 
nagyon is létező Isten már nem látszott többnek, mint 
álomnak, távoli és valószínűtlen álomnak. Csak valahol az 
ember lelkének legmélyén volt még egy gyönge kis 
pislákoló fény. Mint távoli emléke valami tisztának, valami 
magasztosnak, valami szépnek. Valami szomorú vágyódás 
az elvesztett Éden után, tétova reménye a rég elfeledett, 
meleg és tiszta fény visszatértének. A fénynek, amelyben 
úgy láthatná a dolgokat, amilyenek azok valójában, és nem 
kéne tapogatózva keresgéljen a sötét homályában, hogy 
megragadjon valamit, ami nem is létezik. Itt és amott, 
jéghideg téli éjszakákon nehány ember fáklyákat gyújtott 
és a csillagvilágos szabad ég alatt fenyőfákhoz kötözte 
azokat, figyelve a feltörő lángokat. És azokból a lángokból 
ábránd született, új vágyálom. Kevéske remény volt rá, 
hogy ez az álom valósággá váljon, mégis sokat jelentett, 
csak rágondolni is. Az emberek kezdték ezt az álmot 
megünnepelni. A sötétségen aratott győzelem vágyálmát. 
A meleg felülkerekedését a hideg fölött. A tavasz diadalát 
a tél fölött. És nemcsak a természet önmagán vett 
győzelmét, hanem az ember diadalát is, amit a maga 
szívén belül vívott ki, abban a kegyetlen és sötét világban, 
amit maga-magának fölépített. Ez volt valójában 
karácsony kibimbózása. Isten könyörületet érzett az 
ember iránt, aki elveszett a maga gyűlöletre és rútságra 
épített világában és képtelen volt visszatalálni abba a 
világba, amit Ő teremtett számára. Isten azért elhatározta, 
hogy küld az embernek valami nyomravezető jelet. Olyan 
üzenetet, amit megérthet. Jelet, amit követhet. Jelzést, ami 
visszavezetheti őt a jóság és szépség világába. Az üzenetet 
Jézus hozta el, vagyis a Messiás, vagy amilyen emberi 
néven csak nevezni akarod Isten hírnökét, akit küldött az 
embereknek, ember képében. Innentől fogva már 
ismerheted jól a történetet. A kisded Jézus megérkezését a 
földre Isten új gondolatának fényes csillaga hirdette meg, 
és a Gondviselés angyalai, akik eljöttek a csöndes 
pusztába az egyszerű pásztorokhoz. Hogy miért éppen a 
pásztorokhoz jött az üzenet? Mert ők a természet ölén 
éltek, Isten teremtett világában. A pusztában, ahol több 
idejük volt gondolkodni, mint azoknak, akiket városok 
kőfalai közé zárva lefoglalt a maguk alakította földi élet 
sok hiábavaló küzdelme. NAGY ÖRÖM JÓ HÍRÉT 
HOZZUK NÉKTEK! — mondták Isten angyalai a 
pásztoroknak. A pásztorok pedig fölnéztek az égre, látták 
odafönn ragyogni az új csillagot és megérezték az üzenet 
jelentését. Tudták, hogy azon az éjszakán fölöttébb nagy 
valaki született. Valaki, akinek küldetése a világ 
megmentése kell legyen. A pásztorok, izgatottságukban és 
örömükben, megjövendölt Üdvözítőjüknek a 
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legpompásabb nevet adták, ami csak szegényes 
szókincsükből futotta: ÚJSZÜLÖTT KIRÁLY-nak 
nevezték Őt. Nehányan, bölcsek, ugyancsak fölismerték a 
csillagot és beszámoltak róla uralkodójuknak. 
Elmagyarázták, hogy a különös csillag megjelenése jel, 
amely valakinek a születését jelzi. Valakiét, aki minden 
eddigi uralkodónál nagyobb lesz a földön. Nevet is adtak 
az ismeretlennek a maguk tudása szerint, mondván: Ő 
lesz a KIRÁLYOK KIRÁLYA. A karácsonyi történet 
további részleteit mindenki ismeri. A pásztorok követték 
a csillagot és megtalálták a kisded Jézust egy jászolban. 
Megcsodálták Őt. A történetnek erre a részére 
vonatkozólag írásos bizonyítékaink vannak. Nincs viszont 
bizonyítékunk sem a három királyok és a bölcsek 
megjelenésére, sem az ajándékokra, amiket feltehetően 
hoztak. Úgy tűnik, hogy ezekkel a részletekkel később 
kerekítette ki a történetet rajongó emberek túlfűtött 
képzelete. Az egyetlen uralkodói tett, amiről tényleges 
bizonyítékunk van, a zsidók királyáé, aki akkoriban a 
Római Birodalom vazallusa volt, és aki megparancsolta, 
hogy az ország minden újszülött kisdedét meg kell ölni. 
Ebből is világosan kitűnik, hogy bár szóbeszéd tárgya volt 
uralkodó politikai körökben, valójában senki sem tudta a 
helyet, ahol a KIRÁLYOK KIRÁLYA megszületett. 
Senki emberfia, kivéve a pásztorokat. József és Mária 
elmenekültek Egyiptomba és nyolc évig éltek ott 
száműzetésben. Majd, amikor visszatértek a 
szülőföldjükre, félrevonult zárkózottságban élték az 
életüket, kerülve, hogy a világ figyelmét kicsit is magukra 
vonják. A karácsonyi üzenet emléke azonban még akkor is 
tovább élt. Az emberek még mindig suttogtak az 
Üdvözítőről, aki azon az éjszakán megszületett nékik, és 
aki egy napon majd megszabadítja őket elnyomóiktól. 
Vágyaikban úgy jelent meg ez az új Üdvözítő, mint egy új 
Sámson, vagy egy új Dávid, ki a rendíthetetlen harcos 
erejével és rátermettségével jön majd, és kiverve az 
ellenséget felszabadítja az országot a római iga alól. 
Később aztán, mikor Jézust szemtől szembe láthatták és 
megtudták, hogy Ő azért jött, hogy békességet hozzon a 
földre, nem pedig háborúságot, tanácstalanok és 
csalódottak voltak. A tömegek nem akarták Őt azzal az 
Üdvözítővel azonosítani, akiről a próféták beszéltek. 
Azok, akik látták Őt beteget gyógyítani, varázslónak 
mondták, azok pedig, akik hallották szólni, Keresztelő 
Jánosnak vagy valami hajdani prófétának gondolták. Csak 
igen-igen kevesek voltak, akik felismerték benne azt, aki 
Ő valójában volt. Az egyházi vezetők szembefordultak 
vele, mert az Ő tanításai ellentmondásban voltak vallásuk 
elfogadott tantételeivel. A társadalom politikai vezetői 
ellene fordultak, mert Ő elvetette a lázadás 
kirobbantásának gondolatát. Végül megölték, mert Ő nem 
az volt, akit vártak. Megölték Jézust, az embert, testében, 
de a Megváltót, az isteni üzenetet, melyet Jézus hozott, 
mégsem tudták megölni. Itt maradt az üzenet, bár csak 
nagyon kevesen értették meg és kevesek tudtak róla. 
Ezeket a keveseket hívták apostoloknak és 
tanítványoknak, akik szétszéledtek a világban és kezdték 
magyarázni az örömhírt a népeknek, mindnek a maga 
nyelvén. De csak az egyszerű emberek értették meg, a 

tanulatlan, természettel együtt élő emberek. A többiek, 
akik városokban laktak és álbölcsességek elméleteihez 
kötötték magukat, az üzenetben próbáltak olyan bonyolult 
valamit találni, ami egyszerűen nem volt benne. Az új 
vallás, amely Jézus élete és tanításai nyomán felépült, a 
kereszténység nevet kapta, és követői a szegények és 
elnyomottak voltak. Ez szította föl Rómában a zendülést, 
mely a birodalom összeomlásához vezetett. Ez szolgált 
alapul új birodalmak építéséhez. Ahogy az idő múlt, tanult 
emberek, akik a tanítást mégsem értették egészen, Jézus 
emlékezete nyomán felállítottak egy teljes, új tantétel-
gyűjteményt. Az évszázadok során ezer és ezer embert 
sanyargattak, kínoztak és öltek meg Jézus nevében, 
úgymond „a kereszténység javára.” A Jézus nevével 
alapított új egyház nem értette meg az örömhírt sem. Az 
ember túlságosan mélyre süllyedt a maga téveszméinek 
tengerében, és ezek a téveszmék idővel a világot egyre-
egyre rútabbá tették. A zavaros eszméken kitenyészett a 
gyűlölet, és a gyűlölettől elburjánzott a csúfság. Ezek a 
téveszmék egyre több betegséget, egyre több nyomort, 
egyre több bűnt eredményeztek. A bűn, nyomorúság és 
betegség pedig a föld arcát megint tovább csúfította. Az 
emberiség ördögi körbe keveredett. Alulról, az 
összezavart, emberalkotta elméletek mélyéből csak nagy 
néha ragyogott föl egy gyönge kis fénysugár a 
világosságból, mit Jézus hozott el közénk, hogy 
meglelhessük a visszavezető utat Isten igazi világába. Ezek 
a feltünedező, egymástól távoli kicsi fények aztán, ha 
halványan is, de mégiscsak kirajzolták az embercsinálta 
sötétségen átvezető ösvényt. „SZERESD 
FELEBARÁTODAT S MÉG AKI ÁTKOZ, AZT IS 
ÁLDJAD!” Csak kicsike fénysugár ez. Alig elegendő, 
hogy az emberiséget előbbre mozdítsa kétezer éven át, bár 
nehány hüvelyknyit. Isten valódi üzenete eltemetődött 
sötét és bonyolult elméletek, üres formaságok alá, az 
álműveltség kitaposott útja alá. És bár az üzenet igen 
egyszerű, talán legtöbbünknek túlságosan is könnyen 
érthető, mivel elménket hozzászoktattuk, hogy csak 
bonyolult feladatokkal foglalkozzon, az üzenetet általában 
a gyermekek értik meg, amíg csak gyermekek maradnak. 
Mint ahogy, lelkük mélyén, gyermekek voltak a pásztorok 
is. Isten világa csodálatos, és csodálatos az ember is. Ez 
minden, amiről az üzenet szól. Vedd le a színezett 
szemüveget, azt a hamis szemüveget, melyet az 
úgynevezett műveltség rakott a szemed elé. A félelmek, 
kétségek, téves hiedelmek, tanok és szokások színezte 
szemüveget. Vedd csak le, és mindjárt eléd tárul a világ, 
ahogy azt Isten megteremtette. Amilyen az valójában. 
Hányd le öntudatodról az ember-képzelte tudás ábrándját, 
a betegségek találmányát, a szenvedés és gyűlölködés 
csinálmányát. Isten soha nem teremtett ilyeneket. Ezek 
csak az ember magaalkotta világában fordulnak elő, ami 
nem az igazi világ. Ez csak a színezett szemüveg világa. 
Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb titka ezeknél 
mélyebben rejtezik. A lét alapvető törvényében. A szeretet 
törvényében. Mint ahogy a természet világában minden, 
amit látunk vagy tapintunk nem egyéb, mint a ható erő 
különféle formája, azonképpen a lélek világában az 
egyetlen létező elem a szeretet. A világot szeretet hozta 
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létre, szeretettel és a szeretet kedvéért. Így hát a szeretet 
az egyetlen indíték, az egyedüli erő, ami képes előbbre 
vinni a világot. Mondhatnánk, a szeretet hiánya olyan, 
mintha fény nélkül járnánk a köd homályában, melyben 
elvész az ösvény, mely démoni árnyakat sejtet és ami a 
semmibe visz. Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit 
meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük 
magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. A 
szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket 
körülvevő sötétben, ahol ez a mi világunk telve van az 
ember kitalálta rémek ijesztő árnyaival, melyek a 
gyűlölködés és a szenvedés egyazon tengelye körül 
forognak. Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek 
bennünket, legalább egyszer az évben, hogy nincs más 
kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet. Ez a 
család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világban. De 
ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír valódi 
jelentését, és annak tanítását a magatok kis bűvkörében 
mind elkezditek működtetni, úgy ez a kicsi homokszem 
ragyogni fog, mint gyertya a sötétben, és segít majd 
másokat, hogy ők is megleljék a maguk útját. A világ szép 
és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős éjszakák, a 
mosoly embertársunk arcán, a gondolat, mi örömöt és 
boldogságot fogan — mindez így együtt a világ. Mikor az 
útját járjátok, emlékezzetek rá: nincs semmi egyéb 
körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök. 
Ha olykor-olykor úgy érzitek, hogy sötét árnyak vesznek 
körül, jusson eszetekbe, hogy csak a magatok árnyékát 
látjátok, és a sötétség abban nem egyéb, mint a fény 
hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban rejlő sötét 
foltokon, és akkor megszabadultok a gonoszság, a 
betegség, a szomorúság árnyától, és minden egyébtől, ami 
megrémíthet. Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz 
a világ, amelyben éltek. Ez, szeretett gyermekeim és 
unokáim, az én nektek írt karácsonyi történetem. 
Emlékezzetek rá, ha majd az éjszaka sötétje rátok szakad. 
Mikor majd úgy látjátok, hogy a világ elmerül a ködben, és 
én többé már nem leszek itt, hogy kinyújtsam felétek a 
kezem. Veletek leszek mindig ennek a karácsonynak az 
emlékezetében. 
 
„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és 
őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent 
nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt 
rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, 
nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: 
üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.” (Lk 2,8−11) 
 
Gyermekkoromban én is voltam pásztor a 
betlehemesben. Jelmezem is volt hozzá. Nagyapámtól 
elkértem a kucsmáját, amely gyakran lecsúszott a fejemen 
és eltakarta a szememet, de büszkén hordtam, mint valami 
koronát. A subám meg a kabátomból lett úgy, hogy 
kifordítottam, és a belseje szakasztott olyan volt, mint a 
pásztorok öltözéke. Nos így léptem fel kicsiny falunk 
templomában, mint pásztor. Ám akkor még nem is 
gondoltam bele, hogy vajon milyenek lehettek ezek a 
betlehemi pásztorok? Vajon hogyan élték ők a 

mindennapjaikat? Jobbak voltak nálunk, vagy nem? 
Milyen gondolataik voltak, hogyan éreztek, várták-e ők is 
a Messiást, vagy csak egy régi szép mesének hitték azt, 
amit az öregek mondtak.  
 Talán volt közöttük egy fiatal legény, aki annyira 
nem szerette a pásztorságot, ő szeretett volna máshová 
kerülni. Elmenni messze, akár külföldre, hogy megcsinálja 
a szerencséjét, hogy gazdag és sikeres legyen. Néha az esti 
pásztortűznél messzire kalandoztak gondolatai, és 
álmodozott arról, hogy gazdag, fényes palotában lakik, és 
szolgák hada lesi minden óhaját. Ez a kitörés még 
senkinek sem sikerült, de lehet, csak azért, mert nem 
akarták eléggé. Majd ő megmutatja. 
 Volt olyan is, aki szerette a pásztor életet, a tájat, 
a mezőt, a barangolást. Ez volt számára az élet. Ha 
hazament, otthon várta a család, asszony, gyerekek, és úgy 
érezte, mindene megvan. Meg volt elégedve az életével, 
semmin sem akart változtatni. Jó minden úgy, ahogy van.  
 Ott volt a nagy öreg is, aki már sok mindent 
látott, és sok mindent megélt. Győzött, és vesztett, 
elbukott, és felállt, de mindig tette a dolgát. Szívesen 
hallgatta az írástudókat szombatonként, kivált ha a 
Messiásról volt szó. Ilyenkor valami ismeretlen tűz gyúlt a 
szemében, és a lelke is átforrósodott. Ám ahogy vége lett 
az istentiszteletnek, és el kellett indulni vissza a juhokhoz, 
csak nagyot sóhajtott, mert várta a való világ, amelyből 
jött, és ahova vissza kellett térni. 
 S bizony voltak olyanok is, akik állandóan csak 
acsarkodtak. Sokan gyűlölték a római katonákat, az idegen 
hatalom megtestesítőit. Nekik is voltak álmaik, melyekben 
ott állt a Messiás, aki legyőzi az idegen hatalmat. Ők pedig 
ott állnak e győztes király mellett, mint győztes katonák.  
 Ezek a pászotorok ma is élhetnének, itt 
közöttünk, hiszen amit éreztek, gondoltak, azokat bizony 
mi is érezzük, és gondoljuk. Ám az egyik este valami 
csodás dolog történt: Isten szólt hozzájuk. Amikor az 
angyal elmondta az üzenetet,  feltárult előttük a menny, és 
az angyalok sokasága énekelt, hirdetve az Isten dicsőségét. 
Ez már nem volt mese, ez maga volt az Isten valósága. 
Ők az első hírnökök: Isten eljött erre a földre Fiában.  
 Ezen a karácsonyon Isten angyala újra jön, és 
mindazt, ami a szívünkben van, amit a lelkünkben idáig 
cipeltünk, amely akadályt gördített az Isten és közénk, azt 
át akarja törni. Bennünket is közelebb akar vinni az isteni 
Gyermekhez, a világ Megváltójához. Be akar lépni az 
életünkbe, ahogy egykor a pásztorok életébe. Néha csak 
várni kell, ahogy a gyermekem mondta egy reggelen: ide 
leülök a szőnyegre, és várom a karácsonyt. Eljön és 
megérkezik, hamarabb, mint gondolnánk. S talán nem 
egészen úgy, ahogy elképzeltük, de jön, egészen közel, és 
sokkal gazdagabban, mint várnánk.  
 Most is itt van a karácsony angyala, akit Isten 
küldött, és belesúgja mindnyájunk szívébe: Üdvözítő 
született, örüljetek emberek! Isten szeret. A karácsonyfa 
körül, de az ünnepi asztaloknál is hirdessétek, éljétek, sőt 
szeressétek bele az ott lévők szívébe: „úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” Ámen         (Koncz Zsolt lp.) 
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Az örökzöld növények tisztelete már az ókori népek 
hitvilágában is központi helyet foglalt el, fenyőfát először 
Németország területén díszítettek valamikor a 16. 
században. Pesten az első karácsonyfát valószínűleg 
Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben. 
 A kereszténység megszületése előtt az örökzöld 
növények és fák különös jelentőséggel bírtak az ókori 
népek számára a téli időszakban, tiszteletük már a germán, 
a római, az egyiptomi és a kelta kultúra 
hagyományvilágában is ismert volt. Ahogy ma az emberek 
karácsonyfát állítanak, úgy ezen népek örökzöld faágakat 
aggattak ki otthonaik ajtajára és ablakaira, sokan ugyanis 
úgy tartották, hogy azok elűzik a boszorkányokat, a 
szellemeket, a gonosz lelkeket és távol tartják a 
betegségeket. 
 Az életfa vagy a zöld ág élet-szimbóluma gyakran 
kapcsolódik a különböző ünnepek népszokásaihoz, így a 
téli napfordulóhoz és a karácsonyhoz is. A téli napforduló 
az északi féltekén december 21-22-ére esik, míg a déli 
június 21-22-ére. Ezért is volt, hogy míg a nyári 
napforduló alkalmával azért gyújtottak tüzeket, hogy 
elűzzék a közeledő sötétséget, addig a téli napforduló 
alkalmával a fény diadalát, az élet megújulásába vetett 
hitet ünnepelték. Sokan úgy hitték, hogy a nap 
tulajdonképpen egy isten, a tél pedig akkor jön el, amikor 
a napisten beteg és gyenge lesz. Az örökzöldek így a 
növények és fák virágzására, a napisten megerősödésére 
és a nyárra emlékeztette őket. 
 Az ókori egyiptomiak egyik legjelentősebb istene 
Ré volt, a napisten, akit legtöbbször napkoronggal a fején 
ábrázoltak. A szkarabeusz, napkorong és kosfejű férfi 
ábrázolásának kombinációja a felkelő, déli és lenyugvó 
napot jelentette számukra. Az egyiptomiak a téli 
napforduló idején - azaz mikor Ré elkezdett felgyógyulni 
és megerősödni - pálmalevélből készült 
gyékényszőnyeggel díszítették fel otthonaikat, ami a halál 
felett diadalmaskodó életet szimbolizálta. 
 A római világban a napfordulókor ünnepelt 
Saturnalia (dec. 17.) - amely során Saturnusra, a 
földművelés istenére emlékeztek - a vidámság és az 
ajándékozás napja volt, a római újévkor (jan. 1.) a házakat 
és templomokat zöld növényekkel és lámpákkal 
díszítették, a gyerekeknek és a szegényeknek pedig 
ajándékot adtak. (Az ókori népek a téli napfordulót 
december 25-én ünnepelték, az első nikaiai zsinat döntése 
nyomán az egyház 325-ben erre napra helyezte Jézus 
születésének évfordulóját.) A druidák a házakra és az 
imahelyekre kiaggatott örökzöld növényekben az 
örökkévalóság szimbólumát látták. Az örökzöld növények 
a viking társadalom hitvilágában is fontos szerepet 
játszottak: a skandinávok úgy gondolták, hogy az 
örökzöldek a napisten, Balder különleges növényei. 
 A karácsonyfa-állítás hagyománya a 16. században 
terjedt el a Német-római Birodalomban, mikor a 
keresztények elkezdtek feldíszített fenyőfákat állítani 
otthonaikban. Valószínűleg Luther Márton volt az első, aki 
égő gyertyákkal díszített fel karácsonyfát. A német 

reformátor éppen hazafelé tartott egy téli estén, mikor az 
egyik fenyőn egyszer csak ragyogó csillagfényekre lett 
figyelmes; Luthert annyira magával ragadta a látvány, hogy 
mikor hazaért, mindenáron be akart számolni családjának 
a jelenségről, s jobb ötlete nem lévén, elővett egy fát és 
gyertyákat helyezett rá. 
 A szokás Amerikában még a 19. században is 
furcsának hatott, a karácsonyfa-állításról fennmaradt első 
feljegyzés az 1830-as évekből származik és Pennsylvania 
német telepeseinek nevéhez fűződik, bár a hagyomány a 
német otthonokban jóval korábban meggyökeresedett. 
Pennsylvania német lakosai 1747-ben is felállították a 
maguk közösségi fáját, de jó száz évig a legtöbb amerikai 
azt pogány szokásnak tartotta. 
 A puritán örökséget az egyre befolyásosabb 
német és ír bevándorlók ásták alá. A karácsonyfa később 
komoly támogatókra talált Viktória brit királynő és férje, 
Albert szász-coburg-gothai herceg személyében: a királyi pár 
1846-ban az Illustrated London News című lap egyik 
rajzán volt látható gyermekeik körében a feldíszített 
fenyőfa mellett. Viktória - ellentétben elődjeivel - 
rendkívül népszerű volt az alattvalók között, s ha valamit 
tett, abból kis túlzással divat lett; nemcsak Nagy-
Britanniában, hanem a tengerentúlon, a keleti parton is. A 
fa ezzel végleg megérkezett az USA-ba. 
 Az 1890-es években a karácsonyfa hihetetlen 
népszerűségre tett szert, Amerika pedig nagyra tört - 
legalábbis ami a karácsonyfák méretét illeti: ugyanis míg 
Európában ebben az időben maximum 1,2 méter magas 
fenyőket vágtak ki, addig az amerikaiak plafonig érő fákat 
állítottak. A 20. század elején az amerikaiak házilag 
gyártott díszeket aggattak a fenyőre, míg a németek 
továbbra is az almát, a mogyorót vagy éppen a 
marcipános sütit favorizálták. Hamarosan elterjedtek az 
égősorok is, így a karácsonyfák napokon át hirdethették 
az ünnep szentségét - s immáron egyre többször a 
városok főterein. 
 A szokás Berlinből került át Bécsbe, ahol a 19. 
század első évtizedeiben az arisztokrata családok és a 
művészek körében gyorsan elterjedt. A század közepén 
már a polgárcsaládok körében is megünnepelték ezt a 
napot; érdekesség, hogy mikor 1860 karácsonyán Erzsébet 
királyné Madeira szigetén volt gyógykezelésen, Ferenc József 
e távoli helyre is küldött neki feldíszített fenyőfát. 
 Pesten az első karácsonyfát valószínűleg Brunszvik 
Teréz grófnő állította 1824-ben, ám elterjesztésében 
jelentős szerepe volt a Podmaniczky és a Bezéredy 
családoknak is. Az új szokás a városokban viszonylag 
gyorsan meghonosodott. A hatvanas években, adventi 
időszakban, Pesten fenyővásárok voltak. Az aradi Alföld 
című újság 1862-ben arról számolt be, hogy egy nőnevelő-
intézet növendékei Deák Ferencnek karácsonyfát állítottak, 
amelynek minden ágán egy-egy általuk készített 
kézimunka függött. A magyar szépirodalomban a 
karácsonyfa 1866-ban, Jókai Mór: A koldusgyermek című 
karácsonyi tárgyú elbeszélésében jelent meg először. 

Forrás: mult-kor.hu 
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Templomba hív a harang! 
 

A hálaadás és az emlékezés forrt össze 2018. november 4-én 
Sarkadon, hogy templomunk újjáépítésének 150 éves 
évfordulója alkalmából visszatekinthettünk és 
kifejezhettük tiszteletünket őseink előtt. 
 Az ünnepi istentisztelet előtt azonban 
emléktáblákat avathattunk a református parókia falán is 
Sarkad Város Önkormányzatával közösen Leel-Őssy Árpád 
református lelkész és fia dr. Leel-Őssy Lóránt elme- és 
ideggyógyász professzor, Esztergom és Sarkad 
díszpolgárának emlékére. A Leel-Őssy család tagjai 
meghatottan álltak, hiszen szavakba alig önthető, mit 
érezhet ilyenkor az özvegy, a már felnőtt gyermekek, 
unokák és hozzátartozók. Az emléktáblákat főtiszteletű dr. 
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspöke és dr. Mokán István Sarkad polgármestere 
leplezték le, majd a város, a református egyház és a család 
helyezte el az emlékezés és a tiszteletadás koszorúit. 
 Az ünnepség a Belvárosi Református 
Templomban folytatódott, ahol Isten Igéjét dr. Fekete 
Károly püspök hirdette Lukács evangéliumából „Dicsőség a 
magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez 
jóakarat.” (Lk 2,14)   
 Az igehirdetés után a Debreceni Református Kollégium 
Kántusának ünnepi szolgálata tovább emelte lelkünket az 
ég felé, hiszen a választott kórusművek és orgonadarabok 
mind az Isten megtartó és ránk kiáradó dicsőségéről 
szóltak. Vezényelt és a darabokat röviden ismertette 
Berkesi Sándor Liszt- és Kossuth-díjas karnagy, orgonán 
közreműködött Sárosi Dániel orgonaművész, a Kántus 
korrepetitora. 
 150 év távlatából tekintettünk vissza egy olyan 
korra, melyet az idő eltelte talán szebbnek, jobbnak láttat, 
mint valójában, ha csak az évekre tekintünk. 1866. május 
1-jén ugyanis több, mint 70 házzal együtt a sarkadi 
református templom is a tűz martalékává lett, s 
mindösszesen 2 év múlva, 1868-ra már sikerült is 
újjáépíteni. De gondoljunk csak bele abba, milyen két 
esztendő ez. Alig 20 év telt az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc óta, melyben ez a gyülekezet is derekasan 
kivette a részét, hiszen nem csak Kossuth seregébe 
küldött katonákat harcolni a település, hanem lelkészének 
családi áldozata, és a parókián őrzött szent korona is 
mutat. A Kiegyezés idején érte e tragédia közösségünket. 
Ám ez a próbatétel volt az, melyben megmutatkozott 
őseink helytállása, hűsége, ereje, közössége, mely nem 
önmagukból, még csak nem is harcos hajdúságukból 
fakadt, hanem abból a protestáns hitből, mely az Isten 
igéjén nyugodott.  
 Micsoda ugyanis 150 év, ha arra a 380 évre 
tekintünk, hogy 1638 óta ugyanebből a kehelyből 
úrvacsorázunk. 380 éve erős, református közössége van 
Sarkad városának, hiszen a reformáció tiszta igei tanítása 
magával ragadta a magyar ember szívét, lelkét, értelmét. 
Köszönhetően az olyan tudományos műveltséggel is 
rendelkező prédikátoroknak és tanítóknak mint Dévai Bíró 
Mátyás, és Szegedi Kis István, akik maguk is megfordultak a 

városban, és lerakták a reformált, majdan helvét hitvallású 
egyház alapjait. Itt gyökerezik az a két évnyi megfeszített 
munka, hogy ez a templom újjáépülhessen, s nem is 
akárhogyan: 9 tornya szinte legendásan hirdeti, hogy a 
megfeszített munka nem ment a szépség rovására, mert 
olyat hoztak ide, ami máshol nincs. Mind a mai napig erre 
elmondhatatlanul büszkék az itteniek. 
 Sarkadon élő magyarokként, reformátusokként 
ezer szállal kötődünk az anyaországtól elszakított 
részekhez, melyet nem csak történelmünk igazol, hanem 
megannyi család is, akik e 150 év alatt ide költöztek és 
otthonra találtak. A hálaadás és emlékezés táblája épp 
ezért „magyar kőből” vétettet, a Kolozsvár melletti, 
Magyarvistáról, mely az egyik legszebb és legkvarcosabb kő 
a történelmi Magyarország területéről. Kvarcos, vagyis 
kemény, tehát jól illik a „nyakas kálvinistákhoz”, de meleg 
színével azt az egyszerű szépséget is kifejezi, melynek 
szintén ott kell lennie bennünk, nehogy az egyik a másik 
nélkül rátartiságot vagy idealizását mutasson. Távol álljon 
ez tőlünk! Egyedül a tiszta, isteni szó, mely megtart 
embert, családot, népet, hazát és hitet most és minden 
időben. „Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk 
szabadító Istenünk.” (Zsoltárok 68,20)    
 A templom belső falára elhelyezett emléktáblát 
dr. Fekete Károly püspök és dr. Taybani Jamal gondnok 
lelplezték le, mely a szószékkel szembeni református 
címer mellett talált méltó helyre. Soli Deo Gloria! 

Koncz-Vágási Katalin lp. 
 

Az alábbiakban a hálaadó Istentisztelet Igehirdetésének teljes 
szövegét adjuk közre. -  a szerk. - 
 

 
Kedves Testvéreim! Hálaadó Gyülekezet!  
Amikor a sarkadi református templomról van szó, akkor 
legtöbbször az egyedülállóan híres tornyát szoktuk 
emlegetni. A Linz-ből szerzett terveket, a nem négy 
fiatornyos erdélyies, hanem a különleges nyolc fiatornyos 
díszítést, amelynek bár az eredetije Linzben 1880-ban 
elpusztult, de ez még megvan és ritka büszkeséggel 
tekinthetünk fel rá.   
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Ma, amikor templomotok 150 éves fennállásáért 
adunk hálát, akkor én is felfelé nézésre hívlak titeket, de 
nem a torony megcsodálását javaslom most, hanem 
inkább azt, hogy nézzünk a templom mennyezetére.  

A mennyezeti festésben az 1868-as évszámot a 
karácsonyi történetből ismert himnusz veszi körül: 
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön 
békesség és az emberekhez jóakarat.” 

Először egy fényképen láttam meg, hogy a sarkadi 
templombelsőben a legközpontibb, a legfeltűnőbb helyen, 
ami a templom minden pontjáról látható, egyetlen ige áll. 
Ez nem véletlen választás. Ez nem csak egy mennyezet-
díszítés, hogy megtörje a plafon óriási felületét. Nem 
unaloműző, esztétikai elem. Ez tudatos vezérige a 
magasból. Kiszabadították a karácsonyi történet 
szentestébe zártságából, és kiterjesztették számunkra a 
mindennapok valóságára. 

Sűrített templom-program, célkitűzés, gyönyörű 
teológiai üzenet és hitvallás a templom értelméről, 
rendeltetéséről.  

Mit akartak ezzel tudatosítani a sarkadi ősök? Mit 
nem szabad a templomban semmiképpen elfelejteni? 

Nem szabad elfelejteni, hogy a templom 
olyan hely, ahol felülről jövő, mennyei erők áramlása 
történik az életünkbe. 

Isten szava áttör távolságokon, akadályokon, 
hallótávolságba jön és összeköttetést munkál az emberrel 
– erre való a templom. Isten Krisztusban megjelent 
dicsősége helyreállítja a világlátásunkat, hogy lássuk a 
teljességet. A templomban összeér az Isten és az ember 
világa, a menny és a föld. Minden alkalommal emlékeztet 
bennünket, embereket erre az összeköttetésre, mert 
hajlamosak vagyunk arra, hogy szétválasszuk a „fent” és a 
„lent” világát.  

Fent vannak az angyalok, a szólamokat tudók, a 
rendezettség, az Isten dicsőségének ragyogása, az öröm 
és a fény világa.  

Lent pedig a rendetlenség, az éjsötét árnyék-világ, 
a földi, durva valóság, az emberi tehetetlenséggel és 
telhetetlenséggel, jászolnyi hellyel és nagy félelmekkel. 
Fizikai munkával, megvetett foglalkozásúak 
peremhelyzetével. 

Az Üdvözítő megszületésével azonban ez a 
„fenti” és ez a „lenti” világ már nem létezhet többé 
külön-külön, egymástól függetlenül. Isten, Krisztusban 
megjelent dicsősége mindkettőt be akarja ragyogni. Az 
Isten dicsősége lekívánkozik, hogy minden emberinek 
felemeltetés legyen a része!  

Az evangélium nyitánya az, hogy az ember fölött 
megnyílik az ég. Eljött a megnyílt egek korszaka, ami jel 
arról, hogy nincs áttörhetetlenül bedeszkázva felettünk az 
ég. A jobbra várást mindig az jelzi, hogy az ember 
felismeri a megnyílt egeket, sőt a hit mindig megnyílt 
egeket lát. 

Isten megkönnyítette a feltekintést, mert mélység 
és magasság megváltó találkozását teremtette meg. Van 
út számunkra Istenhez, föntről pedig van út a mennyei 
erők életünkbe áramlásának. Isten megnyugtatja 
szívünket, hogy az Ő akarata meghajlította az egeket, és 

Jézus Krisztus testté lételével szétválaszthatatlanul 
összekötötte az eget és földet. Így könnyebbé vált a 
Megváltóra találás és életünk otthonra találása is. Ebben 
a kölcsönhatásban Isten megmutatja, hogy Krisztus 
születése óta a „fent” és a „lent” összetartozik. Ezért 
embertelen és istentelen dolog szétválasztani a kettőt 
vagy egymás ellen kijátszani őket.  

Aki Krisztussal belső egységre jut, abban 
mindkét irányban vannak utak: részese lesz annak, hogy 
még a hétköznapok szürkeségében is töltekezhet a 
dicsőséges Isten világából és a mindennapok útja is 
menny-magasba vezet. E kettő feszültségében érezhetjük 
meg, hogy mi az Isten szeretetének mélysége és 
magassága, szélessége és hosszúsága.  

A menny a földre szállt – ezt üzeni a templom itt 
Sarkadon is! Ezért nem szabad elfelejtenünk azt sem, 
hogy a templom olyan hely, amely emlékeztet 
bennünket arra, hogy egyedül Istené a dicsőség.  

Az angyal-ének üzenete egy életformára tanít, 
hogy komolyan vegyük a felhívást: Dicsőség a magasságban 
Istennek! Ahol Istené a dicsőség, ott senki és semmi, sem 
hír, sem császár, sem vallási, sem világi főhatóság nem 
rendelkezik azzal a végső tekintéllyel, amellyel 
mindenben helyesen dönthetne, mindent tévedhetetlenül 
magyarázhatna és minden élet felett rendelkezhetne. 
Egyedül csak Isten a végső, az abszolút tekintély, aki 
előtt meghajlik minden térd.  

Ebből a kulcsmondatból – „Dicsőség a magasságban 
Istennek” – az következik, hogy akinek a térde csak Isten 
előtt hajlik meg, annak a dereka nem válik hajlongóvá, és 
a gerince nem lesz gumírozottá. Fel tud egyenesedni, 
felfelé tud tekinteni még a nyomorúságok, a bajok és a 
hátratételek között is, tudva, hogy ha „Isten velünk, kicsoda 
ellenünk”!? Szembe tud nézni önmagával, és a saját 
korával. Nem magának követel, és nem magának keres 
dicsőséget, hanem azt egyedül Istennek adja meg. Ilyen 
szemlélettel élve nem lehetséges semmilyen vallási, 
politikai, gazdasági, szellemi és kulturális diktatúra 
igenlése, amely teljes hatalmi igénnyel akarna fellépni, 
hogy bitorolja Isten tekintélyét, hiszen nincs az életnek 
olyan területe, ami ne tartozna Istenre és ne állna az Ő 
fennhatósága alatt.  

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a templom 
olyan hely, ahol az ember számára békesség 
születik. Az angyal-énekből meghalljuk és megéljük, hogy a 
„földön békesség” azoknak az embereknek, akikre Isten 
jóakarata kiárad.  Mi a feladat? Árassz békességet magad 
körül! Igyekezz megfelelni az Úristen tetszésindexének. 
Kudarc-terület ez, és többször kellene gondolnunk a 
templomra, a békesség házára. 
 A nagyvilágot elborító erőszak naponta szedi 
áldozatait… Szinte mindnyájan áldozatul esünk a 
személyes kapcsolataink kis világát folytonosan károsító 
békétlenségnek. ,,Szeretünk és marakodunk…” - mondja az 
egyik kortárs költő versének a címe.   
 Mintha a magánéletben is csak váltogatnák 
egymást a hadiállapotok és a fegyverszünetek - a békesség 
pedig csupán óhajtás marad. Divatos tanfolyamokon 
tanítják mostanság a ,,konfliktusok menedzselését”. De 
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vajon lenne-e jelentkező olyan tanfolyamokra, amelyeken 
egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére 
oktatnák a résztvevőket, netán türelemre és megbocsátásra 
is?  
 Napi téma a klímaváltozás, a pusztító viharok, a 
természeti csapások. De vajon ki vigyázza 
indulatkitöréseinket, ki próbálja megelőzni az önös 
szenvedélyek elszabadulását?  
 Egymást érik a konferenciák a fenntartható 
fejlődésről, az életszínvonalról, az életminőségről. De 
vajon akadnak-e olyanok, akik az életminőség javítását 
nemcsak gazdasági vagy akár egészségügyi feladatnak 
tartják, hanem a békesség, a szeretet, az egymás iránti 
szolidaritás növelésével kívánják elérni?  
 Egyre többen kezeltetik magukat lelki 
panaszokkal. De vajon hányan fordulnak Ahhoz a 
Krisztushoz, aki a szív békéjét kínálja követőinek? Hányan 
fogják fel, hogy az ember természetes létmódja a szeretet? (Lukács 
László) 
 Csak itt a sarkadi templomban az elmúlt 150 év 
alatt több ezerszer hangzott el a református köszönés: 
„Áldás, békesség!” vagy „Békesség Istentől!”, és nem érhet 
véget egyetlen mise sem anélkül a felszólítás nélkül, hogy 
„Menjetek békével!” Arra figyelmeztetnek bennünket ezek a 
köszönések és elbocsátások, hogy újra és újra elfelejtjük a 
békesség nyelvét, de újra lehet tanulni és így érdemes 
egymáshoz közeledni.  

Isten házában, a templomban erősödhet fel 
bennünk a jézusi emberség mércéje, az a jó akarat, amely 
nem áll meg az önszeretetnél, hanem önszeretetünk 
meghaladására hív! Jézus emberképéhez és szeretetéhez 
hozzátartozik „a felebarátnak örvendezés: öröm az 
előhaladásán, intelligenciáján, humorán, zsenialitásán, lendületén, 
éppen úgy, mint a tisztelő szomorúság ferdeségei, ostobasága, 
nyomorúsága, megátalkodottsága, vétke miatt.” (E. Stauffer) Az 
ilyen töltéssel rendelkező szeretet fokozott felelősséggel 
fordul a másik emberhez, amit igazol és megerősít az 
aranyszabály útmutatása is: „Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek 
velük…” (Mt 7,12). 
 Kálvin azt mondta egyszer: „A lelkiismeret békessége 
az a derű, hogy Isten megengesztelődött.” A lelkiismeret 
békességére vágyunk sokan, amely felhőtlen légkört, 
felszabadultságot, nyugalmat, belső derűt ad. Ezért 
bátran óhajtsuk csak a békességet, amely a felzavart, 
belső zavarokkal teli életeket megnyugtatja! Hogy 
mondta Jézus? „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők 
Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9) 
Jézus Krisztus, a Békesség Fejedelme nemcsak az egyéni, 
belső, lelki csendességet akarja, hogy mi békés és 
kezelhető emberek legyünk, hanem azt akarja, hogy 
legyünk mi is békeszerzőkké, legyünk a 
békességmunkálás, békességalakítás nagyköveteivé. Aki 
már megélte az Istentől ajándékba kapott békességet, az 
odaáll a békétlen, háborgó, egymásra acsarkodó emberek 
közé. 

Isten országának a polgárai azért törekszenek a 
békességre, mert ők már az Istentől elnyerték azt. Ezért 
az ő törekvésük nem a békesség hiányérzetéből fakad, 

hanem a békesség többlettudatából. Ezért nemcsak 
„igyekeznek” a békességre, hanem békességes életükkel 
és békítő magatartásukkal képesek is a megbékéltetésre, 
és a megbékítés segítésére.  

Legyen a sarkadi templom olyan hely, ahol a 
békesség-óhajtás vágya eljuttat bennünket a békesség 
többlettudatára, amelyikből majd telik arra, hogy 
békességben oldódjanak meg egyéni, családi és nemzeti 
feszültségeink. 

Kedves Testvéreim! Kapcsolódjatok be minél 
többször az Isten házában a mennyei seregek angyali 
karába és éljétek meg hűséggel a templomotok üzenetét, 
hiszen a mi testünk a Szentlélek temploma: „Dicsőség a 
magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez 
jóakarat.” Ámen. 

Imádság 
Dicsőséges Urunk! A Te neved megszentelésére indulunk. 
Járj át szereteteddel, erőddel, hogy bármihez fogunk, 
bárkivel találkozunk és minden, ami körülvesz, a Te 
különlegességedből, élet-tisztító szentségedből érezzen 
meg minél többet!  
 Ne egymás előtt hajbókoljunk, hanem 
csodálkozzunk rá arra, amit Te teszel napról-napra értünk. 
Tiszta szívből dicsőítünk és áldunk Téged! Szabadíts meg 
a hatalommániás emberektől és a saját uralkodni 
vágyásunktól. Add, hogy valljuk: Néked adatott minden 
hatalom mennyen és Földön.   
 Kérjük azért Istenünk, hogy a békességre 
törekvés és jóakarat megmutatása érdekében meg tudjuk 
zabolázni a nyelvünket, tudjuk kontrollálni a tetteinket, 
megszűrni a gondolatainkat. Lelked segítsen ebben 
következetesnek megmaradni. 
 Egy másként folytatott életre vágyunk, ami Veled 
megvalósulhat. Adj elégedettséget, megszentelt örömöt és 
következetes életet. Változtasd meg szomorúságunkat, 
gyászunkat, szenvedéseinket és a kilátástalanságot, hogy 
áldássá lehessünk. Szentlélek Isten, helyezd új alapokra az 
életünket, hogy Atyánkra találjunk Teremtőnkben, 
testvérre leljünk Jézus Krisztusban és élő, cselekvő Úrra, a 
Vigasztaló Lélek által. Ámen. 

Dr. Fekete Károly püspok 

 
(Simon András: Dicsőség Istennek) 
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Isten Ígéreteinek Tárháza 
Az alábbi gondolatok, nem annyira karácsonyhoz 
köthetőek, mégis ott van bennük az ajándék. Nem mindig 
olyan ajándékot kapunk, amit vártunk, de attól még lehet 
nagyon hasznos a számunkra. Isten választott népe sem 
olyan Megváltót várt, akit Ő küldött, mégis a legnagyobb 
ajándéka lett, és a legnagyobb haszna ebből származik az 
egész emberiségnek: „Mert megjelent az Istenüdvözítő kegyelme 
minden ember számára.” (Titusz 2,11) Áldott karácsonyt! 
 
Tisztelet szent félelemmel 
„Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát.” (Péld 13,13) 
Szomorú, hogy olyan kevesen éreznek tiszteletet Isten 
Igéje iránt. Az emberek bölcsebbnek tartják magukat, 
mint Isten Igéje és bírálgatják azt. Az Isten Lelke által 
ihletett könyvet életünk forrásának és mércéjének 
tekintjük, és iránta érzett tiszteletünket 
engedelmességünkkel bizonyítjuk. Isten Igéje nem 
rémületet, hanem gyermeki alázatot ébreszt bennünk. 
Nem a büntetéstől tartunk, hanem félve tiszteljük a 
parancsokat. A parancsolatok szent félelme az alázat 
nyugalmához vezet, amely sokkal többet ér számunkra, 
mint a vakmerő büszkeség. Vezérli életutunkat, visszatart, 
amikor lejtőre kerülünk, ösztönöz, amikor fölfelé tart 
utunk. A parancsolatok félő tisztelete megőriz a gonosztól 
és igazságra vezérel minket, és nyugodt lelkiismeretet 
biztosít. Szabaddá tesz a félelem nyomasztó érzésétől, 
szinte életre kelt a halálból. Bizalmat ébreszt bennünk 
Isten szeretete iránt és ez olyan, mint a földi mennyország. 
A hitetlenek kinevethetik az Ige iránti mélységes 
tiszteletünket, mit sem törődünk vele. 
 
Szeretettel fenyít 
„Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül.” 
(Jer 30,11) 
Végzetes jel lenne, ha az Úr nem fenyítene minket. Azt 
jelentené, hogy lemondott rólunk, mert bálványimádók 
lettünk. Ha állandóan csak jól menne a sorsunk, az 
félelemmel és rettegéssel kellene, hogy eltöltsön 
bennünket, hiszen akiket az Úr szeret, azokat megfeddi és 
megfenyíti. Mennyei Atyánk szeretetből használja a 
vesszőt, amikor gyermekeit neveli. Isten fenyítése 
azonban mértékkel történik. Szeretetét határtalanul 
árasztja ránk, de fenyítése bizonyos határok között marad. 
A büntetés mértékét Isten bölcsessége, együttérzése és 
szeretete szabja meg. Ne jusson eszünkbe, hogy 
fellázadjunk az ellen, amit az Isten bölcsessége a mi 
javunkra rendelt el. 
 
Hitünktől függ 
„Jézus ezt mondta neki: Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 
9,23) 
Zarándok utunkon a legfőbb akadály mindig a hitetlenség. 
Tulajdon képen nincs is más komoly gátja szellemi 
fejlődésünknek és meggazdagodásunknak. Mert az Úr 
mindent meg tud tenni, de Ő azt mondja, hogy hitünk 
szerint akar cselekedni velünk, így tehát a hitetlenségünk 
az, ami megkötözi mindenható karjait. Puszta hitünkkel 

szétverhetnénk a gonosz seregét. A megvetett igazság is 
felemelné fejét, ha hinnénk az igazság Istenében. El 
tudnánk hordozni megpróbáltatásunk terheit, ellenkezés 
nélkül el tudnánk fogadni a bánat mélységeit. Miért nem 
hiszünk hát? Minden más inkább lehetséges, mint az, 
hogy Istenbe higgyünk? Ő mindenben hűséges és igaz: 
miért nem bízunk benne? Ha a szívünk őszinte és 
egyenes, a hit nem jelent erőfeszítést, mert olyan 
természetes, hogy Istenben bízzunk mint ahogyan a 
gyermek magától értetődően bízik édesapjában. Az a 
rossz, hogy minden más dologban tudunk Istenben bízni, 
csak az éppen aktuális problémáinkban nem. Milyen 
ostobaság ez! 
 
Eljött és újra el fog jönni 
„Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan 
láttátok Őt felmenni a mennybe.” (ApCsel 1,11) 
Sokan ünneplik ma az Úr első eljövetelének feltételezett 
napját: fordítsuk most figyelmünket második eljövetelére. 
Ez éppen olyan biztos, mint amilyen az első eljövetele volt 
és hogy először eljött, az nagyban alátámasztja második 
eljövetele bizonyosságát. Jézus Krisztus, aki eljött 
szolgálni, mint egyszerű ember, egészen biztosan eljön 
újra, hogy elvegye szolgálatának jutalmát. Ő aki eljött, 
hogy szenvedjen, minden bizonnyal eljön, hogy 
uralkodjék. Közeledtének jelei töltsék el örömmel a 
szívünket. Zúgjatok hát, reménységünk karácsonyi 
harangjai! Ez a mi boldog reménységünk, mert egykor 
majd osztozni fogunk Urunk örömében.  (P.I.) 

 

 „Legyetek tanítvánnyá!” 
 

Az orosházi gyülekezet adott helyszínt annak a felnőttképzési 
programnak 2018. december 2-án, ami a Hirdesd az Igét! 
program keretén belül került megrendezésre, mint 
biblikus kurzus. Kimondottan gyülekezeti tagokat vártak, 
így több gyülekezetből is részt vettek ezen az előadáson. 
A meghívott gyülekezetekből: Békéscsaba, Békésszentandrás, 
Csorvás, Gádoros, Sarkad-Belváros, valamint Sarkad-Újtelek 
száznál is több résztvevő jött el az egész napos alkalomra.  
 A program célját Tóth-Mihala Veronika debreceni 
lelkésznő ismertette. Elmondta, hogy a Tiszántúli 
Egyházkerület előadás-sorozatot kezdeményezett azért, 
hogy a gyülekezetek azon tagjai is tágabb ismeretre 
tehessenek szert a Szentírásról, akik eddig nem részesültek 
ilyen irányú képzésben. Ennek a lehetőségét akarja 
megteremteni ez a program. Az orosházi előadásra a 
meghívott előadó dr. Kustár Zoltán, a DRHE rektora volt, 
aki egyben a délelőtti istentiszteletet is tartotta. A helyi 
gyülekezet lelkipásztora is köszöntötte a meghívott 
előadót és a résztvevőket, majd felkérte a gyülekezeti 
iskola fiataljait, hogy szolgáljanak előadásukkal. A 
gyertyagyújtást követően, a tizenöt fős lelkes közösség 
műsorában hallhattunk verseket, imádságokat és 
énekszámokat, melyeknek mondanivalója ráhangolta a 
gyülekezet tagjait az adventi időszakra. Pilinszky János, 
Csiha Kálmán és Wass Albert szerzeményeit hallhattuk 
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memoriterként, ami különösen nagy felkészültségről 
tanúskodott.  
 Az igehirdetés alapigéjét Kustár Zoltán rektor úr 
a 2Timóteus 3,10−17 részéből választotta. Ennek 
magyarázata egyben alapját is képezte a délutáni 
kurzusnak. Bizonyságtételében kiemelte, hogy a 
reformáció legnagyobb felismerését kell ma is követnünk, 
vagyis azt, hogy mindenben először a Szentíráshoz 
ragaszkodjunk. Erre tanítja Pál Timóteust is, amint 
olvashatjuk a választott igeszakaszban. „És hogy 
gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé 
tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes 
írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” Ma is ahogyan a 
régi időkben, sokan kételkedve fogadják a Szentírás 
hitelességét, hiszen emberek írták. De mi azt is tudjuk, sőt 
tapasztaljuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ezért a 
Szentírás ember-ismerete, nem a szentírók tapasztalatából 
született, hanem Isten ihlette azt. Ne ingasson meg 
bennünket az, hogy emberi tudományokkal nem lehet ezt 
semmiképp bebizonyítani, de fogadjuk el azt, amit Kálvin 
írt erről. Kálvin ugyanis rámutat arra, hogy a Szentlélek 
belső bizonyságtétele győz meg bennünket arról, hogy a 
Biblia Istentől eredő kijelentés. Ezért érezzük azt, mikor 
szembesít bűneinkkel, ugyanakkor ébresztgeti is bennünk 
a hitet Isten iránt. 
 Rektor úr arra is felhívta figyelmünket a 
felolvasott igeszakasz alapján, hogy vigyázzunk, ha 
válogatni akarunk az Írásban. Ehhez kapcsolódva azt kell 
megértenünk, hogy a Szentírás nem szerencsét kidobáló 
automata, de nem is egy hatalmas lexikon, vagy 
tudományos mű, amelyben szinte mindenre választ 
találunk. Egyetlen célja és haszna az, hogy benne rejlik 
Isten és az ember viszonya az üdvösség tekintetében. 
Befejezésképp arra világított rá, hogy a Biblia elsősorban 
nem Istenről szól, hanem Isten szól abból hozzánk, 
emberekhez. 
 Az istentisztelet végeztével, Tóth-Mihala 
Veronika köszönő és az előadást bevezető szavai után, 
kérte rektor urat, hogy tartsa meg előadását is. Rektor úr, 
a vázlatpontokba szedett témaköröket magyarázta 
részletesebben, arra téve a hangsúlyt, amit a Szentírásról 
feltétlenül tudni kell. A Biblia Isten szava (2Pt 1,16−21), 
bizonyság Jézus Krisztusról, de benne rejlik az örök élet 
ígérete, és a földi élet értelme is. A hitismeret egyetlen 
forrása és minden erkölcsi döntés zsinórmértéke.  
 A Szentírás tévedhetetlenségét feszegető 
kérdéskört is elénk tárta. Ezzel kapcsolatban arra világított 
rá, hogy nem a betű az ihletett és tévedhetetlen a 
Bibliában, mert az emberi, hanem a benne rejlő Istentől 
való üzenet. Isten alkalmazkodik „képzetlen népének 
gondolkodásmódjához.” Mint igehirdetésében is utalt rá: 
a Szentírás nem tudományos lexikon, de a hit dolgában 
csalhatatlan. 
 A teljes írás Istentől ihletett kérdéskörben, hogy 
„miért van szükség az Ószövetségre”, a Szentírás egységére 
hívta fel a figyelmet. Az Ószövetség nélkül nem érthetjük 
meg az Újszövetséget. Isten folyamatos tanítói munkáját 
fedezhetjük fel benne, aminek célja, hogy Krisztust 

felfedezzük általa. Az emmausi tanítványok története 
világosan elénk tárja ezt (Lk 24,25−27). 
 Arról is beszélt, hogyan hallgassuk az igehirdetést, 
valamint a Biblia olvasásának fontosságát emelte ki, 
kitérve arra, hogyan olvassuk azt. Rektor úr azt is elénk 
tárta, miét van szükség az ige magyarázatára, utalva Péter 
igehirdetésére (ApCsel 2,41−42). 
 Az előadás végeztével az ebéd következett, majd 
közös beszélgetésre került sor, aminek kezdetén Tóth-
Mihala Veronika tett fel kérdéseket rektor úrnak, valamint 
a helyi gyülekezet lelkészházaspárjának, ami a 
hallgatóságban is kérdéseket és válaszokat fogalmazott 
meg, így sokan bekapcsolódtak a kötetlen beszélgetésbe, 
érdeklődő közösséget létrehozva ezzel.   (P.I.) 
 

A Magyar Református Presbiteri 

Szövetség Békés és Csongrád megyei 

szervezeteinek közös konferenciája 
 
November hónapban rendezték meg második 
alakalommal a békési és csongrádi egyházmegyék által 
szervezett presbiteri találkozót Orosházán. A helyszínt - a 
rendező gyülekezet szervezésében - a helyi Művelődési 
Központ biztosította, tágas színháztermével és minden 
egyéb lehetőségével együtt. Gyülekezetünkből nyolcan 
vettünk részt tiszteletes úr vezetésével. Ez a program a 
presbiteri szövetség által maghatározott éves program 
záró alkalma is volt, de nem tért el az imádság éve fő 
programjától, hiszen most is az imádság került előtérbe a 
Zsoltárok könyve, valamint a Heidelbergi Káté tanításai 
alapján. A meghívott előadó dr. Pecsuk Ottó lelkipásztor, 
aki egyben a Magyar Bibliatársulat főtitkára.  
 A konferencia tematikája követte az eddigieket és 
áhítattal vette kezdetét, amit a helyi gyülekezet 
lelkipásztora, Szalkay Róbert tartott. A János evangéliumának 
14,13-18 részét felolvasva, három pontban foglalta össze 
annak lényegét. Elsőként azt emelte ki, hogy el kell 
jutnunk odáig, hogy imádságainkat őszinte hittel tárjuk 
Isten elé. Hangsúlyozta, higgyük el, hogy nincs meg nem 
hallgatott imádság, még annak ellenére sem, hogy nem 
akkor, nem úgy, és nem egyszerre teljesíti azokat Isten. 
Abból nagyon sok zűrzavar következne. Nem utolsó 
sorban higgyünk abban teljes bizalommal, hogy Ő tudja, 
melyik imát mikor, és hogyan teljesíti.  
 Az áhítat után dr. Tóth János és dr. Nemes Gábor 
területi elnökök köszöntötték a konferencia résztvevőit. A 
két előadás között a Voice of Glory – evangélikus ifjúsági 
zenekar számait hallgathattuk meg. Klasszikus darabok is 
elhangzottak zongorán, és vonós hangszerekkel, továbbá 
énektanulásra is sor került a készülő énekeskönyvből, 
Hajdú Ildikó karnagy vezetésével. 
 Az első előadás: A Zsoltárok tanítása az imádságról 
címmel hangzott el, dr. Pecsuk Ottó tolmácsolásában. 
Rövid történeti áttekintés során felvázolta annak a lényegi 
elemeit, hogy ez a Biblia imádságos könyve, amely 
összeköti a zsidóságot a keresztyénséggel, hiszen mindkét 
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korszakban használták azokat. Ám nem csak imádságos, 
hanem énekeskönyvként is elterjedt az ó-és újszövetségi 
időkben egyaránt. Dávid király uralkodásának korszakától, 
egészen a II. századig egy hosszabb korszakot ölel át, 
vagyis közel 800 év gyűjteménye a 150 zsoltár. Betekintést 
kaphattunk a Zsoltárok felosztásába tartalmi 
vonatkozásuk alapján. Arra is felhívta a figyelmet, hogy 
imádságaink szókincsét, gondolatvilágát is megtanulhatjuk 
belőle, hiszen abból Isten szól hozzánk, emberekhez 
tanítva, hogyan fogalmazzuk meg kéréseinket, 
panaszainkat, hálánkat, mindazt, amivel felé fordulunk. A 
Zsoltárok műfajai pedig különböző élethelyzeteket tárnak 
elénk. Kálvin szavaival élve, az egész emberi lélek 
megismerhető, feltérképezhető általuk. Mindezek ellenére 
sem mondható könnyű olvasmánynak a Zsoltárok 
gyűjteménye. Egy hasonlattal élve azt mondta, nem „lelki 
gyorsétterem”, amelyből egyetlen olvasás után a benne 
rejlő üzenetet is megértjük. Javasolta tehát, hogy ne 
sajnáljuk az időnket és figyelmünket az olvasásukra.  
 A folytatásban néhány érdekességre mutatott rá: 
Jézus is szerette a Zsoltárok könyveit, abból többször 
idézett (pl.: Zsolt 22 és 35). Az Újszövetséget vizsgálva 
megállapították, hogy ezekből a könyvekből van a legtöbb 
idézet, ezt követi Ézsaiás, majd Mózes 5. könyve. A 
szerzetesrendek is szívesen használták. Minket, 
kálvinistákat és gyülekezeteinket egyedivé tesz a 
reformáció korában íródott genfi zsoltárok használata. 
Egyfajta mintája, vagy ahogy fogalmazott, ábécéje az 
imádságoknak. Kálvin, aki a Szentírás egyik legnagyobb 
magyarázója volt, egyéni, de a genfi istentiszteleti 
liturgiában is előkelő helyre emelte a zsoltárokat.  
 Szintén az imádságról hallhattunk tanítást, a 
program második részében, a Heidelbergi Kátéból, ami 
református hitvallásunk egyik alapja, a 116-118 kérdéseit 
boncolgatva. Az ember a bűneset miatt elszakadt Istentől, 
a halál állapotába jutottunk, tehát megváltásra szorulunk 
mindnyájan. Ezt Isten Jézus Krisztus által lehetővé tette 
minden ember számára, így menekülhetünk meg az örök 
kárhozattól, és így jutunk el ahhoz a kérdéshez, hogy 
miért szükséges a keresztyéneknek imádkozniuk? (116) Mi 
szükséges ahhoz az imádsághoz, amelyet Isten kedvel és 
meghallgat? (117) Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? 
(118). Válaszában elmondta, hogy imádságaink 
legfontosabb része az örök hála Isten ajándékáért, amit a 
megváltásban készített nekünk. Ezért nem 
imádkozhatunk máshoz, csak az egy örök Istenhez, aki 
magát kijelentette a Szentírásban. A reformáció rontotta le 
azt a képzetet, hogy közbenjáró „alsó hivatalnokokon” 
keresztül imádkozzunk. Nem mandinerből, hanem rögtön 
a „főnökhöz” járulhatunk, mondta humorosan. Kérhetjük 
mindazt, amire testünknek és lelkünknek szüksége van. 
Mindent, amire tanít minket az Úri imádság, a Mi Atyánk.  
 Az imádságaink mellett azonban szükségesek a 
cselekedetek is, melyek megerősítik az Isten iránti 
hálánkat. Orando et Laborando, idézte ennek megerősítésére 
a Debreceni Református Kollégium jelmondatát, vagyis 
imádkozva és dolgozva. Ezért nem lehet csak imádkozni, és 
kevesebbet tenni a szükségesnél, de cselekedeteinkre sem 
hivatkozhatunk imádság nélkül. Ez arra figyelmeztet 

mindenkit, hogy ne próbáljuk azt megszenteltetni 
Istennel, amit nélküle akarunk megtenni. Arra pedig 
végképp ne gondoljunk, hogy Isten bármiért is tartozna 
nekünk, mert akkor tévúton járunk.  
 A Mi Atyánkról, mint minden keresztyén imádság 
ősforrásáról az elnök úr a lelkünkre kötötte, hogy 
imádságainkban szabadon megfogalmazhatjuk 
kéréseinket, egy adott helyzethez alkalmazva, de nem csak 
a tartalma, hanem annak a lelkülete is fontos. Ez az 
imádság felosztásában hasonlít a Tízparancsolatra, mert az 
Isten és az ember viszonya fedezhető fel benne. Barth 
Károly gondolatával élve fejtette ki azt, hogy ember nem 
imádkozhat magáért és felebarátjáért, mielőtt Istent nem 
szenteli meg életében. Mi sem járulhatunk Isten elé, ha 
önmagunkat és embertársainkat nem helyezzük Isten 
kezébe. A Mi Atyánk azt is kifejezi, hogy Krisztusban 
egyek vagyunk, tette hozzá zárógondolatként. (P.I.)  
 

Reformátusok  

Szárszói Konferenciája 
(2. rész) 

 

Egyházunkra a bevándorlásnak nem csak demográfiai és 
gazdasági hatása van, hanem komoly morális kérdéseket is 
felszínre hoz, ezért Köntös László, a dunántúli főjegyző a 
zsarolható egyház kérdéskörét vetette fel és fejtette ki. 
Arról van szó, hogy egyrészt van egy morális probléma, 
amely a befogadás kényszeréből adódik, valamint a 
keresztyénségünk védelme. Tömören fogalmazva: a 
keresztyénségünkkel akarnak zsarolni bennünket. 
Természetesen azok, akik egyébként nem keresztyének, de 
keresztyén érvekkel magyarázzák nekünk, hogy mi a 
keresztyénség, hivatkozva a Biblia egyes verseire, kiragadva 
annak összefüggéseiből, és a bevándorlásra értelmezve 
azokat. Ám az sem mellékes, hogy a keresztyénségen belül 
sem tapasztalható egyetértés, és ez megosztja annak tagjait. 
Ezekben a tagoltságokban megtalálhatóak a liberális, 
balliberális és a konzervatív álláspontok is a maguk 
érvrendszerével. Néhány közkedvelt, a Bibliából kiragadott 
igével érzékeltette, mivel is gyakorolnak nyomást a 
keresztyénségünkre, metaforaként értelmezve azokat. A 
vándorló egyház metaforája: szeressétek a jövevényeket, 
mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban (5Móz 10,19); 
jövevény voltam és befogadtatok (Mt 25,35); nincs itt 
maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük (Zsid 
13,14). A szeretet parancsára hivatkozva is zsarolhatók 
vagyunk, hiszen a keresztyénség a szeretet vallása: szeresd 
felebarátodat, mint magadat (Mt 22,39). Köntös László 
véleménye szerint ez lecsupaszítva, a keresztyénség 
humanista értelmezése. Jézus a jó ember, nincs teológiai 
értelmezés, leválasztják a történeti Jézust a keresztyén 
teológiával megértett Jézusról. Így marad mint próféta, 
mint jó ember, aki mindenkit szeret. A helytelen teológiai, 
vagy az azt mellőző értelmezés, a keresztyén liberalizmus 
talaján megerősödve, mint félreértett keresztyén 
univerzalizmus veszélye is fellelhető, elmosva ezzel az 
identitás határait. Ezt alátámasztva idézte Pál apostoltól a 
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„nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, 
mert mindnyájan egyek vagytok...” (Gal 3,28) jól ismert részt, 
amelyből előszeretettel (szándákosan) kihagyják azt, ami a 
helyes és egyetlen értelmezést megalapozza „mert ti 
mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” De ez nem 
egyformaságot jelent, ahogyan azt sokan gondolják. 
 Előadásában arra is kitért, hogy szükséges 
tisztában lennünk azzal, ki is számít jövevénynek a 
Szentírás szerint. A jövevény státusz nem jelent abszolút 
másságot, a nép köréből való, jogi státusza korlátozott, 
nem birtokolhat földet, társadalmi és kultuszi integrációja 
részleges. Tehát, nem egy teljesen más kultúrával 
rendelkezőt jelent, hanem a saját kultúránkhoz hasonló 
embereket. Zárszavában azt is elmondta, hogy ebben a 
formában nem támogatja a bevándorlást. 
 A következő nagy témakör a belső migráció 
összetett problémáját vázolta fel, ismertetve annak kiváltó 
okait és következményeit. A program-sorozat harmadik 
szekciójában, arról tájékoztattak bennünket, milyen 
hatásai vannak az országból való elvándorlásnak, és a 
határainkon belüli átvándorlásnak, amit az olcsó és szabad 
munkaerő áramlása tett lehetővé. Az elvándorlás és 
átvándorlás komoly 
következményeivel egyházunknak is 
szembe kellett már eddig is néznie, és 
ezután is sok problémával kell 
megküzdenie. Hogyan fogjuk össze 
azokat a gyülekezeti tagjainkat, akik 
lakóhelyükön maradnak, milyen 
lehetőségek adódnak arra, hogy akik 
elvándorolnak ne vesszenek el az új 
lakóhelyükön, és milyen változásokat 
hoz sok településen az odavándorló 
reformátusok megkeresése és 
betagolódása egy új gyülekezetbe? 
Gyülekezetek sora néptelenedik el, de 
vannak olyan helyek, ahol újak 
születnek. A diagnózis már összeállt, 
de a megoldás még várat magára. Abban mindenki 
egyetértett, hogy ezt a helyzetet a jobb megélhetésért való 
küzdelem idézte elő, tehát okait nem az egyházban és nem 
a gyülekezeteinkben kell keresnünk.  
 Kató Béla, erdélyi püspök is úgy nyilatkozott, hogy 
Erdélyben sem jobb a helyzet. A magyar kisebbségnek a 
gyülekezetek az utolsó bástyájuk. Az elvándorlás, a falvak 
elnéptelenedése, az otthon maradottak elöregedése 
megállíthatatlan folyamatnak tűnik, melyekkel szemben 
tehetetlen az egyház is. Ezzel szemben Kolozsvár 
lakossága már 400 ezerre nőtt, és ennek a folyamatnak 
nincs vége. A gyülekezetekben ennek ellenére nem lehet 
ekkora növekedést regisztrálni. A magyarság létszáma 
mára a tíz százalékot is alig éri el. Itt nem a megélhetés a 
probléma, hanem a beolvadás veszélye fenyegeti az 
odatelepülő magyarságot Azért kell a gyülekezeteknek 
kitartani ebben a helyzetben is, mert bármennyire is meg 
akarja valaki a magyar identitását őrizni, mentehetetlenül 
beolvad egy többségében román környezetben, ahol az 
életének nagyobb részét kell leélnie.  

Ami Romániában történik, az mindig kihat a 
közösségeinkre. Közösségben kell gondolkodni az 
anyaországgal, melyhez a magyar állam nagyban 
hozzájárul. Ott, ahol tudnak óvodát, iskolát és 
intézményeket létesíteni és fenntartani, minden remény 
megvan arra, hogy megmaradhatnak magyarságukban. 
 Gaál Sándor, nyírségi esperes, nyíregyházi lelkész 
és missziói tanszékvezető több oldalról is érintett a 
kérdésben. Előadásában azt vázolta fel, hogy ez a jelenség 
már az 1970-es években kezdetét vette, amikor is a keleti 
határvidékről a megyeszékhelyre költöztek az emberek. 
Az ipar fejlődése, valamint a tiszai árvizek is szerepet 
játszottak ebben a folyamatban. A jelenlegi gyülekezet 
összetételét jelentős részben alkotja ma is ez a réteg. 
További vonzóerő, ami a kis falvakból a nagy városokba 
hozza a fiatalokat: az oktatás, és a nyári diákmunka 
lehetősége. A nyírségből viszont a felsőoktatási 
intézmények szívják el a fiatalabb generációt, de a 
munkalehetőség tekintetében is csábítóbb Budapest és 
környéke, valamint a nyugati országok. Mindezek a 
gyülekezetre nézve, kettős helyzetet indukálnak, egy 
befogadó, illetve egy elbocsátó helyzetet. Általában azt 

lehet tapasztalni, hogy a 
nagyvárosokban enyhe 
létszámemelkedés, míg a határmenti 
kistelepüléseken az elnéptelenedés 
figyelhető meg. 
 Pásztor Dániel, a tiszáninneni 
egyházkerület főjegyzője azt a 
szomorú tényt tette közzé, hogy ha az 
elvándorlás folyamata nem áll meg, a 
kerület több mint száz települést 
veszíthet el, ezzel együtt 
gyülekezeteinek egyharmadát. 
Hangsúlyozta, hogy ez nem annak a 
következménye mintha a 
lelkipásztorok nem végeznék hűséggel 
szolgálatukat, ne lenne missziói 

tevékenység, vagy igehirdetői szolgálatuk rosszabb lenne 
mint más gyülekezetekben. Egyszerűen arról van szó, 
hogy az északi régió kistelepülései teljesen 
elnéptelenednek, sőt teljesen kihalnak. Trianon is 
megpecsételte a régió sorsát, amikor Kassát, mint 
gazdasági és szellemi központot elcsatolta. A 
rendszerváltás után nem sokkal, már érzékelhető volt, 
hogy a szakképzett munkaerő is talaját vesztette, ennek 
hatására el is kezdődött az elvándorlás. Az abaúji 
egyházmegye 98 gyülekezetéből huszonhétnek kevesebb, 
mint harminc tagja van, de vannak olyan gyülekezetek is, 
ahol a húsz főt sem éri el a létszám. Szerinte egyfajta 
hospice-szolgálathoz lehet hasonlítani a jelenlegi helyzetet: 
elkísérik az embereket az utolsó útjukra, velük együtt a 
gyülekezeteket, annak ellenére, hogy ez nagyon szomorú 
és nehéz feladat.  
 Tartalmas és nagyon hasznos konferencián 
vehettünk részt, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. 
Remélem, hogy jövőre többen is elmegyünk majd 
gyülekezetünkből a reformátusok szárszói találkozójára.  

Péntek István presbiter 
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A Tiszántúli Református Egyházkerület  
nyilatkozata az I. világháború befejezésének 100 

éves évfordulója alkalmából 
 

Száz évvel ezelőtt, 1918. november 11-én ért véget 
hivatalosan az első világháború. A történelem első globális 
és totális háborúja, amely több mint 17 millió ember életét 
követelte, s a pusztítás és a rémület addig ismeretlen 
mértékét mutatta. Ebben a háborúban részt vett majdnem 
minden nagyhatalom és gyarmattartó ország, valamint az 
akkori idők kisebb államai is. A világháború, valamint 
lezárása a 19. század végéig uralkodó világrend 
felbomlásához vezetett: korábbi nagyhatalmak omlottak 
össze, új többnemzetiségű államok jöttek létre. A 
békeszerződések messzemenő territoriális változásokat és 
határrendezéseket eredményeztek, amelyek egyéni és 
kollektív jogtalanságok egész sorát hívták életre. 
 Az I. világháborút követően az újonnan kialakuló 
világrendben százezrek kerültek új hazájukban nemzeti és 
vallási kisebbségi helyzetbe. Ez különösen is Kelet-Közép 
Európa országait és társadalmait érintette, köztük magyar 
református egyházunkat a Kárpát-medencében. 
 A Közgyűlés köszönetét fejezi ki azért, hogy az 
Európai Protestáns Egyházak Közössége (EPEK) − 
2018. szeptember 8−13. között Baselben tartott 8. 
Nagygyűlésén első ízben – közös nyilatkozatot fogadott el 
az I. világháború következményeivel kapcsolatosan. 
Egyetértve az EPEK állásfoglalásával egyházunk is vallja, 
hogy az evangélium fényében egyetlen népet vagy 
nemzetet sem lehet végérvényesen besorolni a tettesek 
vagy áldozatok kategóriájába. Ugyanakkor a történelmi 
egyházaknak fel kell tenniük az önkritikus kérdést: a 20. 
század konfliktusainak idején hol osztoztak fenntartás 
nélkül a háború iránti általános lelkesedésben, hol voltak 
annyira elfogultak a politikai, világnézeti és nemzeti 
korszellem iránt, hogy képtelenek voltak koruk társadalmi 
folyamatait teológiai szempontból elemezni és a 
jogfosztottak pártjára állni? Következésképp a békére és 
az erőszak nélküli konfliktusmegoldásra való intésnek, 
illetve nevelésnek ma is állandó részét kell képeznie az 
egyház őrállói-prófétai szolgálatának. 
 Az Egyházkerületi Közgyűlés sajnálattal állapítja 
meg, hogy egyes országokban testvéreink manapság is 
arra kényszerülnek, hogy kisebbségi létben a jogaik 
elismertetéséért küzdjenek, továbbá azért a lehetőségért, 
hogy nyelvi, vallási és kulturális önazonosságukat ne csak 
egyénileg, hanem kollektív módon is gyakorolhassák és 
megőrizhessék. 
 Az Egyházkerületi Közgyűlés fontosnak tartja, 
hogy az EPEK tagegyházai tudnak erről a történelmi 
tapasztalatról és segíteni kívánják e tapasztalatok 
feldolgozását, valamint szorgalmazzák, hogy kisebbségi 
sorsban a protestáns gyülekezetek – a megbékélt 
különbözőségek jegyében – a „híd” szerepét töltsék be 
felekezetek, népek és nemzetek között. 
 A mai világpolitikai helyzet merőben más, mint 
száz évvel ezelőtt volt. Mégis van repedés és 
megosztottság Európa társadalmaiban, népei és egyházai 
között. Ezek a törésvonalak viszont sok esetben, közvetve 

bár, de összefüggésben állnak a száz éve történt 
eseményekkel és azok következményeivel, politikai és 
kulturális változásaival. Ezért elengedhetetlen feladatnak 
tartjuk e folyamatok kritikus-önkritikus vizsgálatát, 
igazságosabb életfeltételek kialakítását és az együttélés 
kultúrájának jobbítását, melynek megvalósulásához a 
Szentlélek bátorító erejét kérjük Isten Igéjével: „Népek 
háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a 
föld. A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. 
Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a 
földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, 
lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és 
tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” (Zsolt 46,7−11a) 
 
 

 

Gyülekezetünk egyik meghatározó csoportja, a 
Nőszövetség. Mindig mindenhol lelkesen ott vannak, 
szerveznek, előkészítenek és jókedvükkel mások arcára is 
mosolyt csalnak. Nélkülük semmilyen rendezvény sem 
működhetne olyan szépen, zökkenőmentesen, mint 
ahogyan az lenni szokott. Talán sokak számára 
„észrevétlen” a működésük, mint a jó háziasszonyoknak 
vagy gazdasszonyoknak, de a hiányuk azonnal érzékelhető 
lenne. Szívemből kívánom, hogy ezt soha ne kelljen 
megtapasztalnia gyülekezetünknek! 
 Nőszövetségünk egyesületi keretek között 
működik a Magyaroszági Református Egyházon belül, 
mint az Országos Református Nőszövetség egyik 
alegysége. Az egyesületi szabályoknak megfelelően 5 
évente tisztújításra kerül a sor, mely épp ebben az 
esztendőben vált esedékessé. 5 évvel ezelőtt némi „téli 
álom” után éledt újjá Nőszövetségünk, mely azóta 
lépésről-lépésre formáldik, alakul, szolgál és hívogat 
minden asszony-és nőtestvért körünkbe. Valamennyi 
nőszövetség élén az elnök áll, akinek munkáját a titkár és 
a pénztáros segíti. A titkári tisztséget Enyediné Balla 
Erzsébet, míg a péntárosi feladatokat (is) Nagy Sándorné 
látta el. A következő 5 évre nézve már nem szerették 
volna betölteni e feladatokat, de közösségünk aktív 
tagjaiként továbbra is velünk lesznek. Őszinte hálával 
köszönöm kitartásukat, szeretetüket, jelenlétüket 
Nőszövetségünk életében, s kívánok még sok boldog és 
aktív éveket mindkettőjük számára. 
 Nőszövetségi tisztújításunkra 2018. december 4-
én, kedden, a rendes havi gyűlés keretén belül került sor. 
A Választási Bizottság tagjai az előírtaknak megfelelően 
vezették le mind a (korábbi) jelölés, mind a választás 
egész menetét. A nőszövetségi tagság szavazattal 
rendelkező tagjai egyöntetűleg támogatták az elnök 
újraválasztását, titkárnak dr. Taybaniné dr. Kesztyűs Edit 
személyét, míg pénztárosnak Szabó Bélánét választottuk 
meg. Köszönöm, hogy elfogadták a felkérést e tisztségek 
betöltésére. Isten adjon mindnyájunknak további 
áldásokban gazdag nőszövetségi alkalmakat, közös 
szolgálatokat! 

Koncz-Vágási Katalin elnök 
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Gyerekoldal 
 

A zúzmarás réten innen, az üveghegyen túl, ott, ahol a hegyoldalak puha hótakaró alatt dédelgetik az apró erdőlakókat, 

szokatlan sürgés-forgás verte fel a délutáni csendet. Cserregve röpködtek a madarak, futkároztak az őzek, a szavasok, 

még a róka is előbújt jó meleg odujából. 

- Mi történt? Mi ez a nagy felfordulás? - kérdezte borz anyó, álmosan dörzsölgetve a szemét. 

- Karácsony lesz hamarosan, s ettől bolydult fel az erdő népe. – válaszolta Fürge, a mókus, kidugva fejét a fa odvából. 

- Karácsony, karácsony! Az az emberek ünnepe, mi közünk van nekünk ahhoz? – Morogta mérgesen Muff, a 

vadmacska kandúr, miközben megélesítette karmait a fa törzsén. 

- Nagyon is sok közünk van hozzá! – kiáltották többen is. Nem hallottál még arról, hogy a kis Jézus egy istállónak a 

jászóljában született, ahol állatok vették körül és melengették őt a leheletükkel, hogy meg ne fázzon?  

- Bizony, voltak ott szamarak, lovak, tehenek, birkák és kisbárányok is. 

- Meg kecskék is! – vágta közbe Mekk, a hegyi zerge. 

- Na, de kik vitték az örömhírt messzi vidékekre? Persze, hogy a madarak! - csipogta büszkén egy kis veréb.  

- Úgy bizony! Ezért az emberek ilyenkor ránk is gondolnak, és rendeznek nekünk madárkarácsonyt. Megtöltik 

eleséggel a madáretetőket és olajos magvakkal gyúrt pogácsákat aggatnak a fákra. 

- A mi etetőinket is feltöltik illatos szénával! - vágta rá egy őzbak. 

- Persze, mert ti nem gondoskodtok a téli betevőtökről. – szólt le a fáról Fürge, a mókus. – Bezzeg a mi éléskamránk 

tele van finomságokkal. Nem éheznek a gyerekeink!  

- Most nincs helye a perlekedésnek. Ilyenkor mindenki boldog, és együtt ünnepel szeretteivel. – csitította le a 

kedélyeket bölcsen Uf, a fülesbagoly. 

Egyszerre azonban szokatlan nyüszítő sírás hasított a levegőbe. Honnan jöhet a hang? Ki rontja el az ünnepi 

készülődés hangulatát? – néztek egymásra tanácstalanul az erdőlakók. Ekkor az egyik bozót tövében megpillantottak 

egy csapzott kölyökkutyát. 

- Te ki vagy és hogy kerülsz ide, az erdő közepébe? – kérdezték tőle csodálkozva.  

- Vakarcs a nevem, és eltévedtem. – szipogta a kis jövevény. 

- Megfagysz itt a hideg téli éjszakában vastag bunda nélkül! Éhes is lehetsz már, te szegény! - sopánkodtak az 

erdőlakók. 

- Haza szeretnék menni! – szipogta a kiskutya. 

- Hogyan segíthetnénk rajta? – nézett kérdőn őz anyó a többiekre. 

- Kár, a varjú minden nap elrepül a falu felett. Kérdezzük meg, nem látott-e valami szokatlant –javasolta Uf, a bagoly. 

- Láttam, biz én! Egy egész fenyőerdő költözött be a faluba karácsonyfának. Este meg színes csillagok ragyognak a 

házak ereszein. Ilyen gyönyörűt ti még csillaghullás éjszakáján se láttok!- válaszolta a varjú. 

- Ne fecsegj itt össze-vissza! Azt mondd meg inkább, nem keresete-e valaki ezt a kiskutyát. 

- Azt én nem tudhatom, de kérdezzétek meg a cinkét, ő bejár az emberek kertjébe, ott lakmározik minden nap az 

etetőn. 

- Ahová én járok, ott csak Morcos lakik, a kandúr, de kérdezzétek meg verebeket, azok mindenhova bejáratosak. – 

válaszolta a cinke. 

- Láttunk ma egy kisfiút és egy kislányt, amint szaladtak utcáról, utcára, s hangosan kiáltozták: „Vakarcs! Vakarcs!”, 

majd miután nem találták az elkóboroltat, szomorúan, lógó orral hazabotorkáltak. 

- Meg tudjátok mutatni, melyik házban laknak? – kérdezte a varjú.  

- Ott, mindjárt a falu szélén. – mutattak egy takaros, kertes házra a verebek. 

Kár, a varjú arra felé vette az irányt, s leszállt a ház kerítésére. Az ablakból két pirospozsgás arcocska tekingetett a 

nyitott kertkapu felé várakozóan.  

- Ezek a gyerekek biztosan Vakarcsot várják haza, s nem lesz boldog ünnepük a kiskutyájuk nélkül. Itt sürgős 

segítségre van szükség! – gondolta Kár, s már fordult is az erdő felé. Besötétedett, mire odaért. 

- Megtaláltam! Megtaláltam! – károgta már messziről az erdőlakóknak. 

- Mit találtál meg? Károgj már érthetően! – figyelmeztették a többiek. 
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- A családot, ahol Vakarcs lakik! A gyerekek szomorkodnak miatta, s nagyon várják haza! 

- Akkor gyerünk! Segítsünk Vakarcsnak hazatalálni! – kiáltották szinte egyszerre. 

Uf, a bagoly repült előre, mert ő jól látott a sötétben és mutatta az utat a többieknek. Rozi, a borz utat vágott a hóban. 

Az őzek hosszú lábaikkal kitapogatták az ösvényt. Fürge, a mókus, az ágak közül irányította őket. Minden állat segített 

valahogyan a hazatalálásban. Végre feltűntek a falu fényei, s a ház nyitott kapuja hívogatóan csalogatta az elkóboroltat. 

Vakarcs ahogy megpillantotta az ismerős házat, boldogan rohant előre hangos csaholás közben! A hangra kinyílott az 

ajtó, s a gyerekek boldog kacagással emelték magasba kisbarátjukat. 

- Merre jártál te csavargó? Már nagyon aggódtunk érted! – rajongták körül felváltva. 

Vakarcs az ajtóból még vakkantott egyet erdei barátai felé, s azok megértették, hogy ez annyit jelent: „Köszönöm!”  

- Most már kezdődhet az ünnep. A legszebb ajándék, ha mindenki a szerettei körében lehet. – mondta borz anyó, s 

ebben mindannyian egyetértettek. (Orgoványi Anikó: Ünnep) 
 

Színezd ki a képet a számok szerint! 
1 – citromsárga;  7 – barack 

2 – narancs;  8 – fekete 

3 – sötétbarna;  9 – sötétlila 

4 – világosbarna; 10 – világoszöld 

5 – világoskék;  11 – sötétzöld 

6 – sötétkék;   12 - piros 

 

Aranymondás 
„És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lukács 2,13−14) 
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Könyvajánló 
 

Hol van Isten, amikor fáj? 
 
Miért engedi Isten a szenvedést? A kérdésről, amely 
próbára teszi hitünket, Philip Yancey keresztyén író, újságíró, 
a Hol van Isten, amikor fáj? című, nemrégiben magyar nyelven 
is megjelent könyv szerzője beszélt magyar olvasói előtt. 
Philip Yancey neve ismerősen cseng hazánkban is, hiszen 
az elmúlt tíz évben tizenegy könyve is megjelent magyarul. 
Ezúttal a szenvedés témakörét fejti ki, amely már fiatalon 
elkezdte foglalkoztatni. Előadásában elmondta: fiatalon a 
szenvedés ténye akadályt gördített hite elé. Nem értette, ha 
Isten mindenható és szerető, hogyan uralkodhatott el a 
zűrzavar a világban. „Édesapám 23 évesen egy járványos 
megbetegedés következtében egyik napról a másikra lebénult. Ez a 
fiatal férfi csakhamar sem mozdulni, sem levegőt venni nem tudott. 
Hat hétig vastüdővel lélegeztették, ez idő alatt több száz ember 
imádkozott a gyógyulásáért. Mivel ezek az emberek arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy Isten meg fogja gyógyítani, az orvosok 
tanácsa ellenére levették a lélegeztetőgépről. Édesapám tíz nap múlva 
meghalt. Ennek a döntésnek az árnyékában nőttem fel, hiszen 
végignéztem, mindez milyen hatással volt az édesanyámra. Ezek a 
hívő emberek szerették édesapámat, de teológiai természetű hibát 
követtek el – olyan dologra formáltak jogot, amely kizárólag Istenre 
tartozik: eldönteni, hogy ki gyógyul meg és ki nem.” 
 
A miérteket feszegetni 
Ha a kórházi ágyban fekvők mesélni tudnának… és 
meséltek is, hiszen Philip Yancey sokukat meginterjúvolta. 
Olyan embereket, akik csodával határos módon éltek túl 
valamilyen megpróbáltatást, legyen az medvetámadás, 
kígyómarás vagy éppen egy hatalmas hóvihar. „Egy közös volt 
bennük: mind azt mondták, a történteken túl a legrosszabb az volt, 
amikor a gyülekezetük néhány tagja meglátogatta őket. Míg én a 
gyógyulásra fókuszáltam, ők arra, hogy vajon miért történt meg ez 
velem. Van, aki szerint bűnt követtek el, és a történtek nem mást 
jelentenek, mint jogos büntetést. Mások szerint ördögi támadás 
áldozatai lettek. És voltak, akik Isten különleges kiválasztottait 
látták bennük, akik lehetőséget kaptak arra, hogy megmutassák a 
világnak, milyen mély a hitük. Egyik interjúalanyom erre meg is 
jegyezte: ezek alapján, ha valakinek Isten a barátja, nincs is szüksége 
ellenségre.” 
 
A nagyító alatt: Jézus 
Hogy kell-e keresni a szenvedés okát, az a hívő újságírót is 
foglalkoztatta. Könyvet is azért írt, mert alaposan utána 
szeretett volna járni a kérdésnek. Kutatásai közben olyan 
embereket kérdezhetett meg, akik fontos eligazodási 
pontokra hívták fel a figyelmét, a Biblia és más források 
pedig segítettek megfogalmazni a szenvedéssel kapcsolatos 
alapvetéseket. „Talán automatikusan azt gondoljuk, Isten sújt 
valamivel, amit megérdemelt büntetésnek szán. De az egyik és talán 
legfontosabb dolog, amit tanultam, hogy Isten mindig a szenvedő 
pártján áll. Ha nehéz kérdéssel szembesülök, a nagyítóm fókuszába 
mindig Jézust helyezem. A tanítványok és a farizeusok időről időre 
próbálták kideríteni, mit tett a szenvedő ember vagy a családja, de 
Jézus nem foglalkozott ezzel. Attól függetlenül, ki ment oda hozzá, 

Ő mindig együttérzéssel és gyógyítással válaszolt. Neki mindig volt 
ideje vak koldusokra.” 
 Az egyház nem mindig a legjobb reakciót adja 
ezekben a helyzetekben. A vakon született Bartimeust a 
tanítványok még meg is próbálták elhallgattatni, amikor 
segítségért kiáltott – idézte fel a bibliai történetet. Majd egy 
vele megtörtént esetről szólt. Amikor lakóhelyét elárasztotta 
az ár, egy rádióműsorban úgy hallott nyilatkozni egy hívő 
embert, hogy Isten azért bünteti Coloradót, mert 
legalizálták a marihuánát. „Nekem ettől nem lett jobb, nem 
vigasztalt és nem segített, amit ez az ember mondott. Jézus sosem 
próbált magyarázatot adni, miért történnek hasonló dolgok, és 
legfőképpen senkit sem oktatott ki. A szenvedőhöz vigasztalással 
fordult és meggyógyította.” 
 Három esetről tudunk, amikor Jézus maga is sírt – 
tette hozzá. „Amikor barátja, Lázár meghalt, nem mondta, hogy 
ugyan már, minek sírunk, egy nap úgyis viszontlátjuk őt. Sírt akkor 
is, amikor Jeruzsálemre tekintett, mert tudta, mi vár rá. Ilyen 
fájdalmat érezhetnek szülők, amikor végig kell nézniük, hogy a 
gyermekük egyik rossz döntést hozza a másik után. Végül, Jézus sírt 
akkor, amikor ő maga szenvedett a Gecsemáné kertben. Nem azt 
mondta, hogy most figyeljetek, mert most megmutatom, hogyan kezelje 
a szenvedést, aki engem követ. Ehelyett a földre borult és azt mondta: 
Istenem, ha van bármi más mód, múljék el tőlem ez a pohár. Tudjuk 
tehát, Jézus mit gondol a szenvedésről, mert felénk fordította az arcát, 
és azon az arcon könnyek folytak.” 
 
Otthon embernek, otthon Istennek 
Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy miközben az 
egyházat gyakran éri kritika – néha részéről is –, 
újságíróként számos országban járt már, és mindenütt azt 
tapasztalta, hogy ahol valaha megfordultak keresztény 
misszionáriusok, ott árvaházak, kórházak és iskolák épültek. 
Philip Yancey egy angol orvos példáját említette, aki 
visszautasítva a világ legjobb orvosi egyetemeinek ajánlatait 
India legszámkivetettebb kasztjának leprás betegeihez 
indult, hogy őket gyógyítsa. „Jézus követői a középkorban csak 
Franciaországban kétezer leprakórházat alapítottak. Annyira jól 
bántak velük, hogy Európából eltűnt a lepra. Ám a világ más részein 
ma is legalább 12 millió ember szenved ettől a betegségtől. Mi lenne, 
ha a szegényekkel, az éhesekkel, a hajléktalanokkal úgy bánnánk, 
ahogy Jézus tenné?” 
 Az előadó felidézte azt a napot is, amikor egy 
nepáli leprakórházban tett látogatást egy kis csoporttal. Ott 
élt Danmaya is, az az idős asszony, akinek a végtagjait, a 
szemét és az orrát is megtámadta a lepra. Járni sem tudott 
már, könyökével lökte magát előre. Amikor meghallotta a 
látogatók hangját, az udvar túlsó szegletéből átverekedte 
magát oda, ahol először megjelentek. Szerette volna 
megismerni őket. „Amikor odajött hozzánk, elkezdtem keresgélni 
a zsebemben, hogy találok-e nepáli pénzérmét. A feleségem, aki 
Chicagóban a kitaszítottakkal dolgozott sokáig, másként reagált. 
Odament mellé, leguggolt hozzá és megölelte. Az orvos pedig 
elmondta, hogy Danmaya nem koldus, hanem a legszentebb személy, 
akit ismer. Így fordult hozzánk: ha van imakérésed, mondd el neki, 
mert úgy tűnik, Isten válaszol az imáira. Elszégyelltem magam az 
első reakcióm miatt, de lenyűgözött, hogy az az Isten, aki ezt a 
világmindséget teremtette, ránézett erre az asszonyra, aki látszólag 
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semmit nem tudott nyújtani a világnak, és arra gondolt: nagyon 
kényelmes otthonom lesz nekem Danmaya.” 
 
Kéz, szív, fej 
Isten mindig a szenvedők pártján áll, és ezt a szeretetet 
elsősorban olyan embereken keresztül nyilvánítja ki, 
amilyenek mi vagyunk – hangsúlyozta az előadó. „Miroslaw 
Wolf teológus szerint napjainkban nehéz egyik fejtől a másikig 
eljuttatni, amiben hiszünk. Ezért a jó hír közvetítésének legjobb 
módja: kéztől a szívig, és onnan a fejig. A segítő kéz az irgalmasság 
jele. Amikor teszel a másikért valamit, megérinted a szívét is. Akkor 
talán felteszi a kérdést, hogy miért törődsz te velem, és elmondhatod, 
hogy azért, mert Isten törődik veled, és én őt képviselem.” 
 
A nagymamák ereje 
De mit jelent a valódi törődés? Az újságíró elmondta, sok 
lábadozótól megkérdezte, ki segített nekik a legtöbbet a 
nehéz időszakban. Soha senki nem mondta, hogy az, aki 
pszichológiából vagy filozófiából doktorált. „A leggyakoribb 
válasz az volt, hogy a nagymamám. A többiek bejöttek, tíz percig itt 
voltak, tanácsokat osztogattak és ez nagyon lefárasztott. Ő viszont 
leült a sarokba, egész nap kötögetett, de ha szomjas voltam, adott 
nekem egy pohár vizet.” 
 Mi vagyunk Krisztus teste, látható jelenléte ebben a 
világban – fűzte hozzá. „Jézus első tanítványai mialatt Őt 
követték, néhány év alatt bepillantást nyertek abba, milyen Isten. 
Majd Jézus elment, és azt mondta: most ti folytassátok. Ha a világ 
tudni szeretné, Isten milyen, ti kell, hogy megmutassátok.” Majd 
hozzátette: kutatások szerint a gyülekezetbe járó 
embereknek hamarabb javulnak az egészségügyi panaszaik. 
„Nem feltétlen azért, mert csodák történnek lépten-nyomon. Aki 
beteg, annak minden energiája a gyógyulásra kell hogy 
összpontosuljon, és ami akadályozza ebben, az a stressz, az 
idegeskedés és a félelem. Ha viszont tagja egy keresztény közösségnek, 
ők ennek egy részét el tudják hordozni – vigyáznak a gyerekre, 
hoznak ételt, megsétáltatják a kutyát.” 
 
Áldozatból próféta 
A legtöbbet szenvedett ember, Jób története arra tanít, 
hogy nem az a dolgunk, hogy a szenvedés miértjét kutassuk, 
hanem az, hogy bízzunk Istenben – hangsúlyozta. 
Lenyűgözőek azok a mai történetek is, amelyek arról 
szólnak, hogyan lesz egy tragikus eseményből valami jónak 
a kezdete, akár egy elhívásé is. Az előadó Joni Eareckson Tada 
példáját említette, aki tizenhét évesen szenvedett 
csigolyatörést. Két interjút is készített vele, az egyiket nem 
sokkal balesete után, a másikat nemrég, balesete ötvenedik 
évfordulóján. „Joni azt mondta, ma már látja, az volt élete legjobb 
napja. Azt kérdeztem tőle: Joni, hogy mondhatod ezt, azóta rákod is 
volt, mozgáskorlátozott vagy, nehéz életed volt. Mire ő: ha az a 
baleset nem lett volna, az amerikai álomra tettem volna fel az életem. 
A baleset utáni időszak nagyon nehéz volt, de rájöttem, hogy Isten a 
legrosszabb dolgot képes a legjobbra fordítani. Rájöttem, Isten miért 
helyezett erre a földre. És valóban: Joni világszerte több ezer 
mozgáskorlátozottnak segít. Isten ezen túl prófétának is használja, 
aki bemutatja nekünk, hogyan szolgálhatunk mi is feléjük.” 
 
 
 

Amikor eljön a szenvedés ideje 
„Szeretek Istenre úgy tekinteni, mint nagy újrahasznosítóra. Isten 
azoknak, akik őt szeretik, mindent a javunkra fordít. Ez nem azt 
jelenti, hogy csak jó dolgok történhetnek velünk. Pál, amikor erről ír 
a rómaiakhoz szóló levelében, felsorolja azt is, mi mindenen ment 
keresztül életében. Megkínozták, bebörtönözték, hajótörést szenvedett, 
kígyó marta meg. De azt mondja: most, hogy visszatekint minderre, 
azt látja, hogy Isten mindezeken keresztül a javára munkálkodott. 
Ugyanez látszik azoknak az életéből is, akik amikor Isten 
szeretetéről tesznek tanúbizonyságot, nem a boldog pillanatokat 
említik, hanem a nehéz, kihívásokkal teli időszakokat, amikor 
muszáj volt Istenhez kiáltaniuk.” 
 Philip Yancey előadása végén felidézte saját élete 
legnehezebb pillanatait, amikor egy autóbaleset 
következtében az ő nyakcsigolyája is súlyosan megsérült. 
Félő volt, hogy egy csontszilánk átszúrja az artériáját, ezért 
orvosa azt tanácsolta neki, hívja fel a szeretteit és 
búcsúzzon el tőlük. „Így kezdődött életem leghosszabb napja” – 
emlékezett. „Nem tudtam, hány percem vagy órám van hátra. 
Ekkor már semmilyen hétköznapi dolog nem számított, ami miatt 
korábban aggódtam. Három kérdés foglalkoztatott. Az egyik, hogy 
kit szeretek és hívjak fel, a másik, hogy mire fordítottam az életemet 
és elégedett vagyok-e ezzel, a harmadik pedig hogy készen állok-e 
arra, ami ezután következik. Ekkor jöttem rá, hogy mindennap 
ezekkel a kérdésekkel kellene foglalkoznom.” Majd hozzátette: 
„Nem Isten pöccintette bele a szakadékba az autómat, viszont a 
fájdalom és a szenvedés rákényszerítettek arra, hogy azzal foglak, 
ami a legfontosabb. Semmi sem történhet velünk, ami elválaszthat 
Isten szeretetétől. Mindenekelőtt erre emlékezzünk, amikor eljön a 
szenvedés ideje.” 

Jakus Ágnes 
(forrás: reformatus.hu) 

 

Tóth Árpád: Isten oltó-kése 
 

Pénzt, egészséget és sikert 

Másoknak, Uram, többet adtál, 

Nem kezdek érte mégse pert, 

És nem mondom, hogy adósom maradtál. 
 

Nem én vagyok az első mostohád; 

Bordáim közt próbáid éles kését 

Megáldom, s mosolygom az ostobák 

Dühödt jaját és hiú mellverését. 
 

Tudom és érzem, hogy szeretsz: 

Próbáid áldott oltó-kése bennem 

Téged szolgál, mert míg szivembe metsz, 

Új szépséget teremni sebez engem. 
 

Összeszorítom ajkam, ha nehéz 

A kín, mert tudom, tied az én harcom, 

És győztes távolokba néz 

Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom. 

(1928) 
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Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért 
 

Magányom szétnéz, szól és szava büntet: 
 

– Ahová én belépek, legyen ünnep, 
térdeljen porba, ki hozzám beszél, 

jó szavam: koldusnak vetett aranypénz, 
örüljön, ki ellenségem lehet, 

szivemben vad gőg a szeretet is, 
örvénybe lépek józan, dacos ésszel, 
nem fáj, ha tűzön éget a gonosz, 

lesem felebarátom feleségét, 
esti szeretőm délre feledem, 

vagyok magamban s másban hontalan, 
mindent tudok, aranyat s gyöngyöket 

old fel boromban a gazdag jövő 
és mindig győztes, mindig sérthetetlen, 
megmaradok magamnak, érthetetlen 
magasság, melynek némasága ünnep. 

 

Ahová lépek, mégis minden büntet: 
 

letérdelek a köszönők elé, 
aranypénzként őrzöm más jó szavát, 

ellenségemet fölfegyverezem, 
büszkeségem gyámoltalan bilincs, 
koldusok közé viszem ágyamat, 

menekülök a szúnyogok elől 
és mindenkit magamban hurcolok, 
semmit se tudok, fuldokolva szívom 

a levegő képzelt pénz-tőgyeit, 
elhúzódom a mulatók közűl 

s némán esengek vissza a világba 
és magamnak is mindig érthetetlen, 
sohse leszek már többé sérthetetlen, 

mert a vezeklés kívánt kínja büntet. 
 

És így lett mégis, így lesz minden ünnep: 
 

vak voltam már és dermedt zűrzavar, 
s falba léptem, – s ajtót nyitott a fal! 
S láttam, történnek néha jó csodák, 

amikért élni érdemes, tovább 
botladozni máson s magamon át, 

egyszerre sírva s egyszerre kacagva, 
emberi sorsom hálásan fogadva, 

mint égi kedvest, aki ha kiválaszt, 
akkor szeret igazán, ha kifáraszt. 

Vak voltam már, hitetlen zűrzavar, 
s falba léptem s ajtót nyitott a fal, 
nyilt az ajtó és nyiltak jó csodák 
s én boldogan botladozom tovább 
idegen romokon s magamon át 

s nem félek már, hogy újból elveszítsen: 
két kezével egyszerre tart az isten 

s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, 
 

jobbja emel, és fölragyog az ünnep. 

SZERETETVONAL 
 

Egy éjszaka, Észak-Dakotában hatalmas hóvihar 

tombolt. 

Dr. Thompson irodájában kilenc óra körül csöngött a 

telefon. 

- El tudsz jönni hozzánk? 

Tony Sebastian beszélt a telefonban. 

- A fiamnak magas láza van, és elveszítette az 

eszméletét. Nem tudunk bemenni hozzád. Mit gondolsz, 

ide tudsz jutni valahogy? 

- Megteszek mindent, amit tudok. 

Az orvos kinézett az ablakon. De a vihar elég ijesztő. 

- Sohasem voltak ilyen viharok ott, ahonnan jöttem. 

A városból kifelé tartva, megállt egy kocsmánál, és 

szerzett három embert, akik vele mentek. 

- Szükségem lehet rátok – mondta – hogy lapátoljátok a 

havat, hogy nehogy elakadjak. 

Körülbelül félúton az emberek kimerülten feladták. 

A hófúvás egyre veszélyesebbé vált. Így az orvos 

otthagyta kocsiját és az embereket és talált egy farmert, 

aki odaadta a lovát a Tonyékhoz vezető hátralévő útra. 

Az orvos mindent megtett a fiúért, de reggel felé látta, 

hogy ha nem tudja kórházba vinni, az intenzív-osztályra, 

reménytelen a túlélés. 

Eszébe jutott Ed, a megyei kapitány. Talán ő tud 

szerezni embereket, hogy megtisztítsák az utat. 

- Nem hiszem, hogy tudok. – mondta álmosan a 

telefonban. 

- De megpróbálom.  

Nem nehéz elképzelni az orvos meglepettségét, amikor 

napkeltekor kivitte a beteget a főútra, és azt látta, hogy 

kocsija készen várja, a városba vezető út pedig végig 

tiszta. 

Később a kórházban, amikor a krízis már elmúlt, Dr. 

Thompson-nak újra eszébe jutott Ed és felhívta, hogy 

köszönetet mondjon neki, és embereinek munkájukért. 

- Ne köszönj semmit. – mondta Ed. - Nem mi tettük. 

- Akkor ki tette? – kérdezte az orvos. 

- Nos, – válaszolta – meg kell ismerned az itt élő 

embereket, hogy megértsd mi történt. 

Amikor hallották, hogy felhívtál a pártvonalon, tudták, 

hogy valami rossz történhetett és belehallgattak. Minden 

épkézláb férfi és fiú, aki az út mentén lakik, elindult, 

hogy ellapátolja az útból a havat. 

Hát, így történt. Tudod, mi Istennek ebben a nagy 

országában lakunk, ahol üvölt a vihar és a szelek 

szabadon fújnak. És amikor valaki bajban van, 

mindannyian felkerekedünk, és segítünk. 

Így nevezzük: „szeretet-vonal.” 
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Gy ü l e k e z e t i    K r ó n i k a 
A keresztség sákramentumában részesült:  
 

Bartha Balázs és Kiss Ágnes leánya: Zselyke Ida 
 
Felnőtt keresztség és konfirmáció:  
 

Szabó Ildikó Mária 

Kiss Anikó 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 

enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha 

folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem 

perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én, az 

Úr vagyok a te Istened.” (Ézsaiás 43,1−3)  
 

 
 

Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:  
 

Bende Lajos 87 évet élt testvérünk – Sarkad, Kodály u. 
21. sz. alatti lakos. Vigasztaló Ige: 1Thessz 4,11.13−14: „és 
tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a 
magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük 
nektek. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az 
elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs 
reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is 
bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele 
együtt.” 
 

Seres Sándorné, született Kiss Zsófia 92 évet élt 
asszonytestvérünk – Sarkad, Veress Sándor u. 43. sz. 
alatti lakos. Vigasztaló ige: 1Korinthus 13,13: „Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a 
legnagyobb a szeretet. Róma 8,38−39: „Mert meg vagyok győződve, 
hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 
jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem 
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az 
Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban.” 
 

Balla Istvánné, született Krasznai Katalin 94 évet élt 
asszonytestvérünk – Békéscsaba, Justh Gyula u. 6. sz. 
alatti lakos. Vigasztaló ige: 1Móz 15,15: „Te pedig békességgel 
térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el.” Jeremiás siralmai 
3,26: „Jó csendben várni az Úr szabadítására.” 
 

Kesztyűs Andrásné, született Lőrincz Julianna 88 évet 
élt asszonytestvérünk – Sarkad, Veress Sándor u. 17. 
sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok 31,6.17: „Kezedre 
bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! Ragyogjon 
rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen!”  

 

Szabó László 77 évet élt testvérünk – Sarkad, Izabella 
u. 6. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige: Jn 6,16−21: „Estefelé 
lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, hogy 
átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét 
volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus; a tenger 
pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak 
mintegy huszonöt vagy harmincfutamnyira, amikor  
 

meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a 
hajóhoz. Megrémültek, de ő így szólt hozzájuk: Én vagyok, 
ne féljetek! Fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben 
odaért a partra, ahová tartottak.” 

A Mindenható Isten enyhítse 
a gyászolók fájdalmát! 

 

* * * 
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre 
eldöntötte szívében, ne kedvetlenül  

vagy kényszerűségből, mert  
a jókedvű adakozót szereti az Isten.”  

(2Korinthus 9,7) 
 

Kedves Testvéreink! 
 

A Magyarországi Református Egyházban mindenki 

egyháztagnak számít, akit a református egyház szertartása 

szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú 

keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. Az 

egyháztagság ténylegesen akkor valósul meg, amikor 

valaki valamely konkrét gyülekezethez 

(egyházközséghez) csatlakozik, és annak tagjává lesz. 

 Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, 

konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezet 

istentiszteletein és az úrvacsorai közösségben részt vesz, 

és gyülekezete fenntartásához hozzájárul. Az ilyen 

gyülekezeti tagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően 

választó joga van és választható az egyházi vagy 

gyülekezeti választások alkalmával. 

 A anyagyülekezetek önfenntartóak, sem az 

államtól sem a közegyháztól nem kapnak pénzt a 

működésükhöz. Az egyházfenntartói járulék 

befizetésével, adományozással és a templomi perselyes 

adakozással járulhatunk hozzá gyülekezetünk 

fenntartásához.  

 Presbitériumunk az évi egyházfenntartás összegét 

havi 1000 Ft-ban, éves szinten 12.000 Ft összegben 

határozta meg. Ez az összeg ajánlás, hiszen mindenkinek 

szíve és lehetősége szerint kell eldöntenie, mennyit áldoz 

gyülekezete működésére. 
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„Közeledjetek az Istenhez és Ö közeledni fog hozzátok.” (Jakab 4,8) 
 

Gyülekezeti alkalmaink 
 

Reggeli áhítat: kedd és szerda reggel 7:30 − Gyülekezeti 

Terem 

Munkatársi Bibliaóra: csütörtök reggel 7:30 − 

Gyülekezeti Terem 

Imaközösség: kedd délután 4 óra − Klub Terem 

Nöszövetség: hónap első kedd du. 4 óra − Klub Terem 

Presbiteri Bibliaóra: hónap második kedd délután 4 

óra − Klub Terem  

Bibliaóra: szerda délután 4 óra − Gyülekezeti Terem 

Ifjúsági Bibliaóra: szombat du. 4 óra – Klub terem 

Istentisztelet: vasárnap délelőtt 10 óra − Belvárosi 

Református Templom 

Istentisztelet és Beszélgetös Bibliaóra felváltva 

vasárnap délután 4 óra – Gyülekezeti Terem 

Gyermek-istentisztelet: vasárnap de. 10 óra − 

Gyülekezeti Terem 

Istentisztelet Újszalontán: Református Templom 

 - 2019. január 1. du. 14:30 – Újévi Ünnepi Istentsiztelet 

 - 2019. február 3. du. 14:30  

 - 2019. március 10. du. 14:30 – Böjtfő vasárnapján 

úrvacsorás Istentisztelet 

 

Óévi Hálaadó Istentisztelet 

képes beszámolóval  

a 2018-as esztendőről 

december 31. du. 4 óra 

Gyülekezeti Terem 
 

*** 

Újévi Ünnepi Istentisztelet 

2019. január 1. de. 10 óra 
 

*** 
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a Krisztus-hívők egységéért 
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Női Világimanap 
2019. március 3. 

 

 „Jöjjetek, mert már minden készen van” 
 

 

Úrvacsorás Istentisztelet 
Böjfő vasárnapján 
2019. március 10. 
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