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Kedves Olvasó!
December a várakozás és a készülődés hónapja.
Mindannyian várunk és készülünk. A gyermekek lázas
izgalommal és kíváncsisággal számolgatják a napokat,
hogy végre Szenteste legyen, az év legszebb és
legvarázslatosabb napja. Várják az ajándékokat,
kívánságaik beteljesülését. A felnőttek is izgatottak, de
inkább a sok teendő és elintéznivaló miatt, melyekkel el
kell készülni az ünnepig. Így a várakozás és a készülés
időszaka bizony megtelik feszültséggel. Mindeközben
rázúdul a ma emberére a media teljes területéről az
elvárások és sugalmazások sora. Ezt és ezt meg kell venni.
Ebben az évben ezek az ünnep trendi színei: ilyen színű
legyen a lakásdekoráció és a fenyőfa is. Fut, rohan a nép,
hogy teljesítse a feléje támasztott elvárásokat, ha pedig
nem tudja, akkor bántja, s azon bosszankodik, hogy nem
lesz „igazi” és „tökéletes” a karácsonya. Mintha ezeken
múlna a karácsony...
S őszintén szólva még keresztyén körökben is
sokszor inkább elvárásokat támasztanak, vagy épp
értelmetlen „ha”-val kezdődő kérdésekkel bombázzák a
fáradt, üres, kiégett szívű emberek sokaságát. Ha te lettél
volna az a pásztor, elmentél volna a betlehemi jászolhoz?
Ha ott lettél volna, leborulva imádtad volna a Gyermeket
a bölcsekkel együtt? Hatásvadász szólamok csupán,
melyek elterelik a figyelmet a jelenről. A mi mai
életünkről, s az abban jelen lenni akaró Istenről. Mert
Isten mindig az embert szólítja meg, és küldi oda, ahol
látni szeretné. A pásztorok múltjáról, „vallásosságukról”
nem szól a Szentírás, csakúgy mint a bölcsek korábbi
tevékenységéről sem. Nem fontos. A fontos egyedül az,
hogy amikor megtalálta őket az Isten, akkor nem
elfutottak, nem magyarázkodtak, hanem cselekedtek. A
pásztorok – meghallva az angyali hiradást – elindultak
Betlehembe. A bölcsek várták a csillag megjelenését, s
amikor meglátták, ők is elindultak, hogy elvezethesse őket
arra helyre, ahol valami különleges élményben lesz részük.
Nekünk sem kell mindent tűvé tenni, hogy
megtaláljuk a karácsonyt. Nem kell mindent a
legtökéletesebben elkészítenünk. Nem kell követnünk az
elvárásokat. Nekünk épp azt kell tennünk a mi
jelenünkben, mint egykor a pásztoroknak és a bölcseknek
az ő jelenünkben. Engedni az Istennek! Mily egyszerűen
hangzik, és mégis oly nehéz. Nehéz, mert az Isten
közeledését, szavát elfedik és túlharsogják az ünnepre való
lázas készülődés hangjai. Hisz mutatni kell, hogy mi
készülünk: kívül-belül. A pásztorok nem készültek, csak
végezték munkájukat, de ebben a mindennapos rutinban
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mégis meghallották az angyal szavát. A távoli böcsek is
minden bizonnyal sokat tanultak a világ dolgairól, de a
sok bölcsesség között mégis megértették a csillag jelét, s
követték azt. Nem fedte el előlük senki és semmi az Isten
akaratát, és bizony ők se menekültek előle, nem kerestek
kifogásokat (nincs időm, túl fáradt vagyok), hanem
engedtek Isten szavának az életükben.
Isten ugyanúgy keres és hív bennünket ma, mint
egykor a pásztorokat és bölcseket. Mindennapi életünk
rutinjában bennünket is megszólít. Meghalljuk-e szavát itt
és most, a jelenünkben? Nem másokra kell tekingetnünk,
hanem magunkba, s a felénk hangzó szóra. Isten ma téged
szólít. Eljössz-e házamba, hogy halld az Igét?
Elcsendesedsz-e
otthonodba,
hogy
imádságban
találkozzunk? Engeded-e magadnak és családodnak, hogy
felhangozzon a fenyőfa alatt a karácsonyi evangélium
2016-ban?
Testvérem, halld meg Isten szavát és engedj
annak!!! Lásd meg a betlehemi példát! A pásztorok és a
bölcsek engedelmeskedtek a mennyei jeleknek, s az életük
megváltozott azon az estén. Isten megérintette teljes
valójukat, és ők odaadták mindenüket: értelmüket,
szívüket, lelküket és ajándékaikat. Az Atya pedig nekik
ajándékozta a Fiát. Hiszen nem csak egy gyermeket
találtak a jászolban, hanem a Gyermeket. A kisdedben
meglátták az Isten Fiát, a Megváltót, aki előtt leborultak,
dicsőítve és magasztalva az Istent.
Az Atya nekünk és értünk is odaajándékozta
Egyszülött Fiát, hiszen a mi teljes valónk is érdekli őt.
Neki nem félemberek kellenek fél szívvel, fél értelemmel,
fél hittel. Istennek teljes egészében fontosak vagyunk. Ő
sem fél megváltót küldött értünk, hanem teljeset, egyedit
és tökéleteset: Egyszülött Fiát! Minden karácsonykor ezt
ünnepeljük és ezért adunk hálát.
Karácsony egyszer van egy évben, de egyszer kell,
hogy legyen egy évben. Az ünnepben ne csak a fényes,
kimunált részleteket lássuk, melyek rárakódtak az
évezredek során, hanem a legfontosabbat: Megváltónkat.
Természetesen nem kell száműzni hagyományaiknat és
szokásainkat az ünnepünkből, csak ne veszítsük szem elől
a karácsony bibliai meghatározottságát. Figyelmünket arra
a csodálatos szeretetre irányítsuk, melyet az Atya az Ő
Fiában megmutatott és elébünk ad újra és újra, hogy Őt
elfogadva, mi is e szeretet megélésére törekedjünk.
„Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és
melegét. Ha emellé szépen terített asztal társul, finom étkekkel, az
emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet nélkül az anyagi
világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek csupán.”
(Simon András)
Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor
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A negyedik király története
Az idő tájt, hogy esedékes volt a kicsi Jézus születése
Betlehemben, megjelent a csillag. Ennek a csillagnak az
volt a feladata, hogy a születés helyét jelezze. A csillag
nemcsak a három bölcs napkeleti királynak tűnt fel,
hanem rajtuk kívül egy negyediknek is, a messze
Oroszországban. Ez a negyedik király nem volt jelentős
uralkodó. Nem volt különösen gazdag, sem pedig
hallatlanul okos, sőt még a tudományokban sem volt
járatos. Egy egészen kis király volt csak, akinek azonban
helyén volt az esze, szerette az igazságot, és egyszerű, jó
gyermeki szíve volt, telve mindenki iránt jóakarattal és
derűvel.
Egyszer el kell jönnie a csillagnak! – ezt tudta a kis király.
Királyról királyra, apáról fiúra szállt a várakozás. Tudta,
hogy akkor majd késedelem nélkül el kell indulni. Ott kell
hagyni az egész kis királyságot, hogy a nagy Király kis
szolgája lehessen.
Kimondhatatlanul boldog volt hát most a kis király, hogy
a csillag az ő életében ragyogott fel, s bár még fiatal volt
és még alighogy csak király lett, azonnal nekikészült a
nagy útnak. Felkantározta legkedvesebb Ványka lovát az
útra. Ványka csak egy kócos kis orosz lovacska volt, nem
királyi paripa, de kitartó és hűséges, aki kevéssel is jól
beéri. Hosszú utazásra ilyen útitárs kell.
Üres kézzel azonban hogyan állhatna a Leghatalmasabb
színe elé. Sokat nem vihetett magával, de úgy akarta, hogy
amit visz, az kifejezze népe minden kincsét, szeretetét.
A bölcs egy ország gazdagságát az asszonyok erényén és
szorgalmán tudja lemérni. Hozott ezért néhány különösen
szép és finom, hibátlan szőttest, amit népének asszonyai
készítettek. Hozzátett pár selyemnél is puhább prémet,
amit a vadászok hoztak neki a télen. Megtöltetett kicsiny
bőrzsákokat a folyók homokjából mosott színarannyal és
a hegyek gyomrából kiszedett drágakővel.
– Országomnak legdrágább kincseivel méltón
köszönthetem majd a királyok Királyát.
És mert tudta, hogy az asszonyok bölcsessége tartja össze
a világot, elfogadta édesanyja ajándékát is.
– Vidd el fiam, ezt a csupor színmézet, a végtelen mezők
illatát hordták össze benne a méhek. A kisgyermeknek
szüksége van erre a nektárra, bárhonnan származzék is.
És ha ez a gyermek az égből jött is, leginkább ez a méz
fogja égi hazájára emlékeztetni.
Ezekkel az ajándékokkal megrakodva indult el a kis király.
Elrendezte gyorsan országos gondjait, kiadta végső
rendelkezéseit, és egy éjszakán Ványkája hátán ellovagolt,
amikor éppen a legfényesebben ragyogott a csillag.
Keresztülvágott az országon. És mert a csillag nem állt
meg, tovább kellett mennie, ki az idegen ismeretlenbe.
Persze itt minden más volt, mint az ismert otthoni tájak.
Nap nap után úton volt, néha még aludni sem pihent
meg, mert úgy látta, csak egy kicsit kell jobban sietnie, és
eléri a csillag hosszú farkát. És ha sikerül elkapnia, akkor
már a csillag egyszerűen bevontatja őt a nagy Király
udvarába. Ez azonban sohasem sikerült. Egyedül csak a
saját vágyódása húzta őt minden idők és tájak nagy
Királya után, hogy szolgálhasson neki. Ez a vágyódás nem
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engedte, hogy elhomályosodjék a csillag, annyira, hogy
gyakran még aludni sem tudott tőle.
Útközben rengeteg, soha nem gondolt dologgal
találkozott: jóval is, rosszal is. Segített, ahol csak lehetett,
kinek szóval, kinek cselekedettel. Minél többet látott,
annál bensőbb meggyőződéssel gondolta, hogy milyen
égető szüksége van a világnak a Leghatalmasabb
eljövetelére, hogy oltalmába vegye az üldözötteket,
felemelje az elnyomottakat, kiszabadítsa a foglyokat,
meggyógyítsa a betegeket és megjutalmazza a jókat.
Két-három hónapja lehetett már úton, amikor különleges
fénnyel töltötte el az égboltot a csillag. A kis király frissen
ügetett a nyomában, bár az szívét betöltötte valami olyan
nevesincs szomorúság. De hát olyan régen volt már úton!
Különös találkozása volt azon az éjszakán. Először
mintha megelevenedett volna a tájék. A dombok sorra
himbálózni kezdtek, majd útra keltek. Közelebb érve jött
csak rá, hogy hozzá hasonló módon egy, a csillag
nyomában útra kelt társaság lehet ez, melynek utasai
azonban lovak helyett teveháton utaznak. A jól megpakolt
púpos állatok látszottak távolról domboknak. A fürge
ügetésű Ványka beérte őket, és a lelkes kis király boldogan
csatlakozott az utasokhoz.
A három előkelő úr megnevezte a gazdag keleti országot,
ahonnan elindultak, de azoknak ő még a hírét sem
hallotta. Céljuk azonban az övével azonos volt. Azt a
helyet keresték ők is, ahol majd a csillag megáll. Ott kell
születni a Gyermeknek, aki minden idők és minden tájak
legnagyobb királya, legbölcsebb orvosa és legfőbb papja
lesz. Imádni mennek ezt a gyermeket és hódolni előtte. A
kis király nem tudott hová lenni a csodálkozástól.
– Én is azért jöttem messze Oroszországból.
A Háromkirályok hallottak ugyan az országról, de csak
annyit tudtak, hogy távoli, hideg és sötét vidék, ahol nem
nagyon lehet jó királynak lenni. A kis király egész
virradatig csak azon fáradozott, hogy elhitesse velük, hogy
országa a legszebb, legkedvesebb, leggazdagabb
tartománya a földnek. Amikor pedig kivilágosodott,
belefagyott a szó. Annyi pompa és méltóság színe előtt,
ami ott a tevék hátán himbálózott előtte, ő csak szegény
vándorlegénynek érezte magát. Végignézett poros, úttól
megviselt lovaglóöltönyén, és elszégyellte magát. Mintha a
Háromkirályok tekintete is úgy mérlegelte volna őt. A
sötétben elhangzott nagy szavakhoz túlságosan is
szegényesnek látszott a valóság.
A Három egyébként is sajátos jelenség volt. A
legkülönösebb mindazok között, akikkel valaha is
találkozott a kis király. Az egyik, a hosszúszakállas olyan
fehér volt, mint az emberek általában; a másik sárga, mint
a fűzfák virágai, s a harmadik egészen fekete. Most jött
csak rá, miért volt zavarban az éjjel, hogy kettő a három,
hiszen a harmadik maga is egy darab éjszaka volt!
A falu előtt, ahol szállást akartak venni, felderengett a
napfelkelte. A Háromkirályok rácsodálkoztak a felkelő
nap szikrázó pompájára. S a kis király, akit szétvetett a
hazája iránti büszkeség, valami káprázatosat akart tenni.
Néhány igazgyöngy a drága szép Oroszországból szebben
ragyog a napnál! Belemarkolt a bőrzsákocskájába és
nyitott tenyérrel szórta szét a gyöngyöt maga körül a
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földeken, azt a gyöngyöt, amit a Leghatalmasabbnak
küldtek. A Háromkirályok döbbenten nézték ezt a vetést.
Csak egy jó idő elteltével kérdezte meg a hosszúszakállas:
– Ezek gyöngyök voltak?
– Persze! És különben is... – csak most jutott eszébe, hogy
ez a királyok Királyát illette volna – sok van még
Oroszországban.
– A gyöngyök könnyek. Miért vetitek el könnyeiteket
idegen földbe, bátyámuram?
– Ugyan már, mit sem tesz az. Megtartom még úgyis a
kacagásomat.
Lelke azonban messze nem volt ilyen könnyed.
Mérföldről-mérföldre erősödött benne az érzés, hogy
útitársai nem hittek abban, hogy ő is a csillag után megy,
vagy ha igen, akkor is méltatlannak tartják rá, hogy a nagy
Király szolgája lehessen.
Pihenőhelyhez értek. A kis király nem akarta a hívatlan
vendég szerepét játszani. Hiába, a Három számára ő
mégiscsak egy nagyon kis király volt. Ahhoz pedig, hogy a
szolgák között legyen, ő találta túlságosan nagynak
Oroszországot. Leszerszámozta hát Ványkát, nyakába
akasztotta az abrakos tarisznyát. Behúzódott az istálló
szénájára, karját feje alá tette vánkosnak, ahogy azelőtt
szokta, és azonnal elaludt. Remekül aludt. Akárcsak
otthon, a kemencepadkán. Kvaszról és uborkáról
álmodott... És nyögésekre és jajgatásra ébredt.
Csodálkozva nézett körül. Egy fiatal koldusasszony
lopódzott be utána, mert eljött szülésének ideje. S míg a
kis király aludt, egy kisleánynak adott életet. Senki nem
volt ott, aki segíthetett volna a szülésnél, így hát a kis
királynak kellett. Szokatlan munka volt, de mit tehetett
volna mást. Végül még hozott az anyának ételt és italt a
fogadóból, és mert semmije se volt, néhány arannyal is
megajándékozta az egyik bőrzsákocskából. Csak a
gyermekecske volt még nagyon nyomorult. Ráncolt
homlokkal állt fölötte.
– Te szegény kis féreg! Micsoda egy csavargó apád lehet,
aki csak a csupasz bőrödet adta neked erre az életre.
Hogyan is hagyhatnálak itt? Ment és kivett az
oldaltarisznyából egyet a hibátlan, szép hazai gyolcsból, és
letekert vagy fél tucat rőföt a legszebb szövésű szép,
orosz szőttesből. És míg minden szükségessel ellátta az
anyát és a gyermeket, beesteledett. Felkantározta lovát és
búcsút vett.
– Az én országomban jobb sorsod lenne.
– Az én hazámban neked kellene királynak lenned, de
ezen én nem tudok segíteni. Csak az én szívem királyává
tudlak tenni. Mostantól kezdve ez így lesz.
– Nocsak! Igaz, hogy elvettem egy keveset a
leghatalmasabb aranyából, néhány rőföt az őt illető
gyolcsból, de ennek fejében most birodalmam van az
idegenben. Tán egy ilyen kis birodalom nem is a
legrosszabbak közül való. Talán csak megbocsát érte a
nagy Király!
Mikor a lovával bekocogott a fogadó udvarára, az üresen
és elhagyottan állt. A Háromkirályok este, csillag
feljöttekor útra keltek. A kis király gondterhelten lógatta a
fejét. Utazása során most először fogta el valami
ismeretlen szorongás, valami sötét előérzet. Talán már
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reggel kezdődött el, hogy valamit elvétett. Vállat vont.
Még egyszer az emberek lelkére kötötte az asszony és a
gyermek sorsát, aztán ellovagolt. Megállás nélkül ügetett
egész éjszaka, meg a következő éjjel és azután is minden
éjjel az egész következő hónapban. Már régen kifogytak a
szívéből az összes otthoni dallamok, amiket bátorításul
énekelt magának és Ványkának az erőltetett éjszakai
lovaglásokkor. De a karavánt soha többé nem tudta
beérni. Mintha a föld nyelte volna el a Háromkirályokat.
Mindaddig, amíg a csillag az égen volt és útját ahhoz
igazította, nem volt elveszett ember. Persze,
bátorságosabb lett volna társaságban utazni. Akikkel
találkozott, nem is igen vették észre, hogy félénk,
mégiscsak király volt ő.
Minél délebbre ért azonban, annál rosszabbak lettek a
közállapotok. Egyre jobban látta, milyen nagy szükség van
a nagy Király eljövetelére, és addig is osztogatta az
aranyait. Már könnyen kiszámíthatta, hogyha így megy
tovább, rövidesen a drágaköveket is aprópénzre kell
váltania. És ez a nap hamarább jött el, mint számította.
Megvásárolt néhány túlhajtott rabszolgát, s ez az üzlet
nemcsak sok pénzt, de sok időt is kívánt. Mire végzett,
feljöttek a csillagok. Utazása során most először nem
indult a csillag után. Ült a megszabadítottak közt, akik
megváltóként ünnepelték. Ványka, aki megszokta, hogy
ebben az időben ügetni szokott, nyugtalanul kapkodta a
fejét, és csodálkozott.
Reggelre kelve először utazott a kis király napvilágnál.
Ment, bár az utat semmi sem mutatta. Ment, hogy
mielőbb elmaradjon mögötte a hely, ahol megváltóként
ünnepelték. Mély gondbarázda szántotta fel a homlokát,
ahogy a szokatlan világosságban tovaügetett. Először tette
fel magának a kérdést.
– Vajon ami jó, helyes-e?
Ezen a napon a napvilágnál vette számba értékeit és
elgondolkodott. Sokkal kevesebb volt a pénze, mint
számította!
– Tán míg én kvaszról és uborkáról álmodtam, kivette
valaki a táskámból? Hisz olyan mély az álmom...
De ez csak önigazolás volt. Elhatározta, hogy nagyon fog
spórolni és többé nem nyúl a nagy Király értékeihez.
– Most már a hegyekbe érek, ott tisztább a levegő, és nem
visz kisértésbe semmi, hogy valamit elherdáljak.
Minél könnyebbnek gondolta azonban az ellenállást, annál
nehezebb lett.
– Tulajdonképpen nincs is szó bűnről. Isten maga küldi
elém a nyomorultakat. Nagyon csodálkoznék azon, ha
ezekkel a dolgokkal szemben értetlen lenne a nagy Király.
Szépek a hódolat ajándékai, de bizonyára jobb ennél, ha
segítek jövendő alattvalóin. És különben is, ha elmesélem,
mi mindent hoztam neki, miért is ne hinne nekem!
Így fonta magában mérföldről-mérföldre az önigazolás
finom hálóját.
Az este a hegyekben érte. Felhős, sötét éjszaka volt. A
csillagot csak egy villanásnyi időre látta, aztán eltakarta a
zuhogó eső fátyola.
– Ugorj, Ványka! Kapd el a farkát!
Ösztökélte sietségre, de az egész éjjel botladozott, és még
örülhetett, hogy lábtörés nélkül virradt fel a reggel. Mikor
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kivilágosodott, egy szakadékban kifosztott kereskedőt
talált, akit a rablók az éjjel megsebeztek.
– Ó, barátocskám! Olyan vagy így csupaszon, mint az
égből iderepült angyal. Segítenem kell rajtad. Hát csak
nem leszek irgalmatlan!
Először bekötözte a sebeit, mintha a szalag is felsírt volna,
mikor megnyitotta a következő vég gyolcsot.
– Fontosabb a vérző sebeket bekötni, mint ajándékba
vinni a vásznat a Gyermeknek.
Megetette a sebesültet és meg is itatta.
– Ejnye, hiszen még mindig csupasz vagy, mint egy
angyal! – Vakargatta gondterhelten a füle tövét. – Ványka
farka ugyan szép hosszú és sörénye is fényes, de nem
szőhetek belőle neked ruhát, hogy felöltöztesselek. Nem
segít más ezen, csak ha néhány prémet adok, meg egy vég
gyolcsot. Máskülönben megfagysz.
Így történt aztán, hogy a szerencsétlenül járt kereskedő a
legfinomabb esküvői gyolcsban és cobolyprémbe
burkoltan tért vissza az emberek közé.
Most már azonban olyan mértékben fogyott el minden,
mintha lyukas lett volna a zsákja. Egy esztendeje sem volt
még az úton. És mindene elfogyott. A vásznat a betegek,
a prémet a ruhátlanok, az aranyat, drágakövet a szegények
kapták, kivéve a gyöngyöt, amit elsőnek hintett széjjel.
Már nem volt más hátra, mint a csupor méz, amit anyja
küldött a Gyermeknek. A kis király ült az árokparton, és
levette a méz fedelét, hogy óvatosan levegőztesse. A nap
játékosan tükrözte önmagát a folyékony aranynedűben.
Ványka mellette legelt, mert az utóbbi időben bizony
nemigen jutott már neki jobb takarmány. Szegény Ványka,
ha lehet még soványabb és még kócosabb volt, mint
azelőtt, és bizony egy ló-évvel idősebb is, ami több mint
egy esztendő az embereknél. A kis király elbűvölten nézett
az aranyló nektár tükrébe. Látta benne a távoli végtelen
mezők virágait és áradt belőle az otthon illata. A kis királyt
elfogta a végtelen honvágy.
– Inkább lennék az otthoni réteken rövid éltű méhecske,
mint ismeretlen király idegenben. Bár röpülhetnék a
virágok után, minthogy fussak egy csillag nyomán! Már
esztendeje úton vagyok, és hol van még ennek a vége?
Olyan, de olyan egyedül érezte magát, hogy sohasem hitte
volna, ilyen nagy magányosság is van.
Az első vadméhet, amelyik a tél után kiéhezetten a csupor
szélére szállt, talán észre sem vette. Gyorsan teleszívta az
magát és elrepült. Arra riadt csak föl, hogy három négy,
majd pillanat alatt harminc negyven vadméh zsongja
körül.
– El innen, el innen! – kiáltotta kétségbeesetten, hogy el
akarják venni egyetlenét. Hessegette a méheket, és
gyorsan vissza akarta tenni a födőt, de nem találta, mert
ijedtében ráült. Közben a méz ragyogó tükre eltűnt a
millió szárny alatt. A kis király a vad méhek dühödt
felhőjében reménytelenül csapdos.
– El innen! – kiáltja most már saját magának és föl akar
pattanni Ványkájára, de szegény az is bajban van: már
régen világgá futott, hátán, fülén, orrán telve a dühös
szárnyasokkal. Szegény kis király, megvakultan
szorongatja jobbjában a méhekkel telt csuprot, mintha
folyékony tüzet fogna.
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– Úgy, úgy! Csak faljatok fel elevenen!
Olyan halálszomorú lett, de tűzzé vált szeme már sírni
sem tudott. Ült és tűrte a szűnni nem akaró égő fájdalmat
és szomorúságot és a sötétet, míg csak le nem ment a nap.
Tehetetlenül várt, és remélte, hogy majdcsak vége lesz, és
hogy Ványka majdcsak visszajön. Szíve tele volt
szemrehányással és váddal, haragudott mindenre és
mindenkire, csak önmagára nem.
Hogy milyen nap volt, mire végre keskeny résre nyitotta a
szemét, nem tudta. Sokáig volt körülötte teljes a sötétség.
Összefolytak a napok és az éjszakák a lázban. Ahogy
kinyitotta a szemét, a világ nem változott. Ványka ott
legelt mellette, lesoványodott oldalán lógott a
félrecsúszott nyereg. Dagadt szemének első pillantása
jobb kezére esett, amelyik mint égő, vörös húsdarab még
mindig szorongatta a mézescsuprot. De a csupor üres
volt. Egészen üres. Nem volt már egyetlen méhecske sem
a közelben. Halálos keserűségében széles ívben hajította el
az anyai csuprot, úgyhogy az szilánkokra zúzódott egy
sziklán.
Támolyogva
Ványkához
ment
és
üdvözölésképpen belerúgott. Nyeregbe ült és keserves
zokogással ügetett el szerencsétlensége színhelyéről.
Elátkozta a sorsot is, amelyik idehozta.
Néhány nap múlva Ványka mellett térdelt a földön. Az
mind a négy lábát kinyújtva mereven feküdt. Hűséges
szemének fényét fátyol kezdte borítani.
– Ki fog vinni engem, hogy megtaláljam végre
csillagomat? És ki visz engem haza drága országomba, ha
nem te, öreg barátom? Kérlek, bocsásd meg azt a gonosz
rúgást! Hidd el, magamnak szántam én azt.
Ványka felemelte a fejét, aztán már halott volt. Szegény
kis király még hosszú órákat töltött el halott barátja
mellett, és simogatta megmerevedett nyakát, fonogatta
kócos sörényét. Köveket hordott barátja teste fölé. Az
első követ nagyon óvatosan helyezte rá, és szüntelen
bocsánatát kérte, ne haragudjon, ha nyomná. Aztán leült a
kődomb mellé, és várta a csillagot.
A csillag az első éjjeli órán nem jött fel. És nem jött a
másodikban sem, és nem jött a harmadikban és a
negyedikben sem. Jóval éjfél után jött csak. Addig kinézte
és kisírta a szemét a kis király.
Ahogy a csillag feltűnt, futva vágott neki a sötétségnek.
Most jött csak rá, hogy ezentúl még lassabban fog haladni.
A csillag pedig egyre rövidebb ideig volt fenn az égen.
Farka mintha egy ponton beleállt volna a földbe, aztán
eltűnt. A kis király lélekszakadva rohant az éjszakában, a
kutyák ugattak, a boltosok kiáltoztak.
– Mit használt, hogy az éhezőknek enni adtam, a
mezíteleneket ruháztam, a foglyokat kiváltottam. Mindent
szétszórtam, és csak a saját nyomorúságom könnyeit
vetettem el vele. Király lettem egy koldusasszony
szívében, Ha-ha! És én valaha egyszer még büszke is
voltam erre. Mindezzel együtt végképp elkéstem. Üres
kezű, üres szívű koldusokat pedig nem engednek a nagy
Király elébe.
Egyszer aztán, nem is olyan sokára elérkezett a
leghosszabb éjszaka. A csillag egyáltalán nem jött fel,
pedig az ég felhőtlen volt. Naplementétől virradatig ült
egy buckán és várt. Nappal pedig csak úgy, gondolomra
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ment tovább. Második éjszaka is hiába meresztette a
szemét. Így lett a kis király csavargó.
Ment és ment és ment, de már nem volt célja, nem volt
csillagja. Hamarosan belekeveredett az evilág ügyes-bajos
dolgaiba. Úgy tűnt neki, olyan rossz a világ, hogy ezen a
Leghatalmasabb sem tud már segíteni.
Egy reggelen elérkezett a tengerhez. A kikötőben kifutásra
készen állt egy gálya, csak egy evezős hiányzott. Az
ember, aki adósságát fizette így, belehalt. A hajósgazda
most eljött, hogy helyette a legidősebb fiút láncolja a
gályára, míg az adósságot le nem törleszti. Fiatal édesanyja
sírva könyörgött irgalomért. A kis király oldalt állt. Hogy
sajnálta a fiatal és szép özvegyet és a még gyermek fiút!
Eszébe jutottak távoli hazájának lányai.
– Milyen szép is lenne egy ilyen szép és hűséges asszony
oldalán élni le egy életet! – Csak nézte az asszonyt, és
odalépett a hajóskapitányhoz. – Uram, verd az én lábamra
a bilincset! Elmegyek a fiú helyett.
Az asszony arca megtelt reménnyel és könnyel, és így még
sokkal szebb volt. Ő pedig meg sem kérdezte, meddig kell
a gályán szolgálnia.
Azután évek jöttek, amik ugyan nagyon sokáig tartanak,
de nincs róluk mit beszélni. Hosszú, nagyon hosszú évek
voltak, és majdnem harminc. Harminc év egy gályán.
Kétszer szökött meg, de visszahozták. A hajósgazda
meghalt. A gálya többször gazdát cserélt. Már régen nem
tudta senki, hogyan is került a gályára. S ez az elfeledettség
kiölte belőle emberségének utolsó maradékát. Szeme
Ványka megüresedett tekintetéhez hasonlított, önmaga
árnyéka lett. Mégis, most kezdett el újra látni. Újra, meg
újra feltűnt egén a csillag. A csillag, aminek kedvéért oly
sok évvel ezelőtt fölkerekedett a drága hazából. Látta éjjel
és látta nappal. Szeme előtt végigperegtek az utak, ahol
járt. Elveszett minden: a kacagása is, az arany, a pénz, a
drágakövek. Minden... Nem tudott már hinni a
koldusasszony
szívének
királyságában
sem.
Kimondhatatlan keserűség töltötte el, mindent eltékozolt
gondatlanul. Nem lehet a nagy Király szolgája, és oda van
a hazai kiskirályság is. Csak azon csodálkozott, hogy a
nagy Király uralmának áldásai nem jutottak el a gályára.
Egy napon aztán elbocsátották a gályáról a kis királyt.
Véletlenül ott dobták partra, ahol harminc évvel ezelőtt
föltették. Órákig feküdt a homokpadon és nézte a tengert.
Többször elaludt, meghalni is fáradt volt. Estefelé egy
gazdag ember jött oda szolgáival.
– Honnan jössz?
A kis király csak némán intett a tenger felé, nem volt
kedve szólni.
– A gályáról engedtek el?
– Ma.
– Bírsz-e járni?
A kis király csak fejét rázta.
– Hozzatok hordágyat! Vigyétek házamba! Mai naptól míg
csak erőre nem kapsz, házam vendége vagy.
A kis király azt hitte rosszul hall. Meg akarta köszönni az
idegen jóságát, de az megelőzte.
– Ne nekem köszönd. Aki jó hozzád, már halott. Anyám
hagyta rám ezt a kötelességet, hogy minden gályáról
elbocsátottat magamhoz vegyek és ápoljam, míg erőre
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kap. Én csak akaratát teljesítem. Légy hálásabb, mint
elődeid voltak és általa becsüld a halottat!
A kis király csendes figyelemmel kereste a férfiarcon a
harminc év előtti fiú vonásait.
– Úgy! Tehát, az édesanyja volt, uram. – Nem akarta
magát elárulni. Ó, én tudtam, harminc éven át mindig
tudtam!... szerette volna mondani, de csak ennyit
mondott: – Nem akarok édesanyjának szégyenére válni.
Ettől a naptól fogva a kereskedő házának félreeső
szobácskájában élt a kis király, míg csak erőre nem kapott.
Gondolataiban sokat foglalkozott az asszonnyal, aki miatt
egykor a gályára ment, és aki azóta régen halott. Már csak
a csillag volt és a nagy Király. Kérdezgette magát:
– Hogyan is lesz most tovább?
Elköszönt a kereskedőtől, és újra az országúton volt. Még
emlékezett, merre mutatott utoljára a csillag, és arra
indult. Úgy látszik, eltalálta az irányt, mert az utak tele
voltak emberekkel, és mind arra igyekeztek.
– Így elszaporodtak volna a csavargók?
Pedig az utasok nem voltak azok. Jól öltözött férfiak,
asszonyok, családok igyekeztek dél felé a szép tavaszi
időben. Mentek persze koldusok is számosan. Elhagyott
embereket, mások meg őt hagyták el, csak egyetlen
öregasszony ment előtte, mindig azonos távolságban.
Talán koldusasszony volt, mert üresen ment, botjára
támaszkodva, sietősen. Ugyanabban a ritmusban mozgott,
mint a kis király. Azokon a helyeken tartott pihenőt és
ugyanott. Ott éjszakázott, és akkor indult neki az útnak,
mint ő. Mintha ugyanaz az erő hajtotta volna, azonos
szokásokkal, és mintha a fáradtság is egyforma lett volna
bennük. Ez azonban csak a harmadik napon tűnt föl neki.
Elgondolkodott az előtte járó árnyékon. Néha elfogta a
vágy, hogy utolérje és megbizonyosodjék felőle, de aztán
letett róla, és elhatározta, hogy nem törődik vele tovább.
A nagyváros már nem lehetett távol, mert a betorkolló
oldalutak csak úgy ontották az utazókat. És a nagy
tömegben elvesztette a koldusasszonyt. S most, hogy nem
látta, egyszerre megint olyan magányos lett.
Délutánra feltűntek a város templomának hatalmas
kupolái. Az emberek meggyorsították lépteiket, hogy az
este előtt belül kerüljenek a kapun. Csak a kis király
lassított. Nem akart még este előtt odaérni. Akart-e
egyáltalán valahová odaérni?
Naplemente idején egy olajerdőcskéhez ért. A dombhajlat
mögött már a városkapu volt. Letért az országútról és egy
keskeny ösvényen kapaszkodott fölfelé. Úgy remélte,
hogy talál majd itt helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. A
hely vonzotta is, nyomasztotta is egyben. Gazdag
embereknek vannak ilyen kertjeik. Közel s távol nem volt
egy lélek sem. Egy kútnál hosszan ivott. Messziről a
városból trombitaszó hallatszott, de itt teljes volt a csend.
Sokáig állt mozdulatlanul, aztán legyőzte a fáradtságot, és
egy keskeny ösvényen megindult lefelé. Egy kis kunyhót
látott. Itt akarta eltölteni az éjszakát. Hirtelen szakadt le az
este. A kunyhó azonban már nem volt üres. A kis király
visszahőkölt.
Egy öregasszony ült a földön, mozdulatlanul, mint egy
kőszobor. Még vissza akart lépni, de az már látta őt, így
hát maradt. Csak percek múlva jött rá, hogy ostobaság
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volt menekülésre gondolnia, hiszen az asszony is hívatlan
vendég ott, mint ő maga. Öreg, széltől cserzett, esőtől
tépett koldusasszony volt. Nem sokat törődött vele.
Elhelyezkedett. Hátát egy kőnek támasztotta, jobb kezét a
feje alá tette, és kinézett a csillagokra.
Az öregasszony unt bele előbb a hallgatásba és
koldusmódra kezdte kikérdezni: Hol a koldulóhelye? Mit
szokott mondani? Hol nem zavarják el a katonák?
Szegény kis király a legtöbbre nem tudott mit válaszolni.
Hamarosan elaludt, és tulajdonképpen haragudott, amikor
az öregasszony hangja újra felébresztette:
– Honnan jöttél?
– Honnan? – felelte félálomban. – Messziről.
És megnevezte a kereskedő városát, ahol ápolták. Az
öregasszony hallgatott, mert nem láthatta a sötétben.
– És te?
Az öregasszony maga elé motyogott, de nem válaszolt.
– Kell valamit nekik adni.
– Mint koldus? Adni valamit az embereknek?
– Persze! Senki sincs olyan szegény, hogy valamit ne
tudna adni.
A kis király egészen felébredt.
– Mit adhat egy koldus fizetségül a jótevőjének?
– Ó, mindent, amije csak van.
– És miért koldul egyáltalán, ha mindene van? Az hogy
koldul, éppen azt jelenti, hogy semmije sincs.
A sarokból csak a csend felelt. A kis király azt hitte, hogy
az öregasszony elaludt.
– Hogyan van az, hogy te ezt nem érted? Hiszen nemigen
lehetsz fiatalabb nálam? Persze nem adhatja mindenki
ugyanazt, de talán valami mást, amire sokkal nagyobb
szüksége van. Egy pillantást, egy szót, valamit..., akármit.
Azt, ami az eszét vagy a szívét fölébreszti, bizalmát
visszaadja vagy megnyugtatja a lelkiismeretét. Olyan sok
mindent lehet.
– Sok mindent?
– Igen. Én egyszer mindent odaadtam. No, akkor még
fiatal voltam.
A kis király arra gondolt, hogy egyszer, talán
alamizsnaként, odaadta a testét valakinek. Nem akarta
tovább faggatni.
– Tudom, mire gondolsz. Nem úgy van az. Férfiak voltak
az életemben. S voltak gyermekeim is. Erről nem
beszélek. A bolondság – bolondság, és a bűn – bűn, és a
szerelem mindkettőre jó. Nem, én sokkal többet adtam
oda, és elhiheted, hogy ma is a sokszorosát kapom vissza.
– Mit ajándékoztál el?
Sokáig csend volt. A kis király feszült figyelemmel nézett a
sötétben.
– Közel harminc éve elajándékoztam a szívemet. Egy
ember irgalmas és jó volt hozzám. Nagyon jó és nagyon
irgalmas. Akkor még fiatal voltam és bolondos, és nagy
nyomorba kerültem. Én megmondtam neki, de hogy
elhitte-e, nem
tudom. Ki hisz egy fiatal
koldusasszonynak? Azt se tudom, elfogadta-e. De én
nekiadtam, s mert ellovagolt, sohasem vettem vissza tőle.
Sem vágyban, sem gondolatban. És azóta, azóta
szüntelenül boldog vagyok attól a gondolattól, hogy akié a
szívem, az egy nagyon jó és nagyon irgalmas ember. És
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napról-napra élek ebben a boldogságban. Harminc éve.
Minden nap ujjongó örömmel adom neki a szívem
hűségét. Hát így van ez. Semmi sem vész kárba.
Elhallgatott. És nagyon fáradt lehetett, mert már csak
nehéz lélegzetvételét hallotta a kis király.
– Igazad lehet. Semmi sem vész kárba. Csak az ember
nem tudja legfeljebb, hogy hová lesz.
A kis király örült, hogy többet nem beszélt az öreg, a
csendben könnyebben talált vissza ahhoz az első
istállóhoz, amikor segített világra hozni gyermekét, és
beburkolta az újszülöttet a hazai hibátlan gyolcsba.
Harminc éve már. Öregasszony lett, ő meg öregember.
Mekkora utat jártak be mind a ketten, és az utak ma újra
összeértek. Most bizonyos volt benne, hogy az ő árnyékát
látta napok óta maga előtt. Amiről azt hitte, elvesztette –
megvan. Harminc évig volt királya valaminek, amiben
nem hitt. Még mindig király. Bárha méltatlan arra, hogy a
nagy Király szolgája legyen. A kis király könnyes szemmel
nézett fel a csillagokra. Szíve az öregnél volt. Biztos volt
benne, hogy nem ismerte fel. „Ujjongó örömmel
ajándékozta neki szíve hűségét naponta” – jutottak eszébe
a szavak. Nem volt-e így is kimondhatatlanul gazdag:
ország és korona nélkül? Aztán újra elaludt békességben.
Szörnyű lármára riadt fel. Ösztönösen menekülni akart, de
inkább érezte, mint gondolta, hogy nem miatta van a
lárma. A szomszédos kertben lehettek a katonák.
Fegyvercsörgés, kiabálás! Hogy mi lehetett, nem is
sejtette. Aztán csend lett, és ő újra elaludt.
Mikor hajnalban fölébredt, már egyedül volt. Nem vette
észre, mikor ment el az öregasszony. Olyan mélyen aludt,
mint fiatal korában, amikor kvaszról és uborkáról
álmodott.
Már dél felé járt, mikor elindult a városba. A tömeg
elkapta és sodorta magával. Öreg, fáradt feje alig értett
valamit az ordítozásból. Szüntelenül valami királyt
emlegettek. Csak nem értette, mit akarnak. Nagy nehezen
kitépte magát a tömegből, behúzódott egy kapu alá. Még
életében nem volt ilyen rosszul. Az üvöltő tömeg
riasztotta. Talán valami ünnepük van? Milyen királyról
lehet szó? Elállt a lélegzete a sejtésre...
– Övék a leghatalmasabb, de legutolsóvá akarják tenni.
Kinyitotta a szemét és kereste az ismerős hang gazdáját.
Lábánál, a földön, felismerte a koldusasszonyt.
– Mit mondasz és kiről beszélsz?
– Hát te nem tudod? Hogyan jártad Galilea és Szamária
útjait?
Némán rázta a fejét. Úgy érezte, kiesik a szíve a helyéről.
– Van egy Királyuk, akiről az Írások és Próféták azt
mondják: Isten Fia. Betegeket gyógyított, halottakat
támasztott fel, és most azt követelik a pogányoktól, hogy
szögezzék keresztre.
– Honnan, honnan tudod mindezt?
– Nemcsak alamizsnát, híreket is kap az ember.
A kis király mintha eszét vesztette volna. Egy király, akiről
a próféták szóltak, hogy az Isten Fia!
– Mondd csak, milyen idős lehet az a Király?
– Az... az lehet vagy harminc.
– Harminc? Azt mondod, harminc? Harminc... harminc –
mormogta maga elé, mintha az élet legnagyobb titkát
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hordozná a szó. – Harminc! Hiszen ez akkor volt, amikor
te ott a szénán megszülted leánykádat, és én a gyolcsból
adtam neked!
Az öreg koldusasszony döbbent szemmel nézte, aztán
felismerte.
– Elviszem a szívedet! Elviszem magammal mindörökre!
Rohant keresztül a városon, utakon, tereken át futott és
mindenütt úgy érezte, késve érkezett. Valami történt, de
már tovább ment. Vajon merre? Tudni akarta, hová vitték
a Királyt. Egy irányba mutattak. Arra rohant tovább.
Minél tovább ment a megjelölt úton, annál biztosabban
tudta, hogy most jó úton jár. Annak a lába nyomába
lépett, akit mindig keresett. Emberek álltak az út mentén,
tanúi voltak valami nemrégen történt eseménynek. A kis
király már nem kérdezett, nem volt szüksége
felvilágosításra. Már csak sietnie kellett. Egyszer síró
asszonyokat látott, máskor szürke, összetört férfiakat. De
nem állt meg.
– A Király, a leghatalmasabb, minden idők és tájak
legnagyobbja, akit megjövendöltek az Írások. És a nép
most föllázadt ellene. A Király ellen, akinek jöttét csillag
jelezte és akit köszönteni elindult a Háromkirály és én, a
negyedik. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet ez?
Nem, megérteni ezt egyáltalán nem lehet.
Ahogy elmaradtak mögötte a házak, ahogy kapaszkodott
föl a dombra, úgy néptelenedett el az út is. A kis király
biztosan tudta, hogy fönt a dombon, ahol egy csoport
szolga három keresztet ácsolt, amin három halálraítélt
függött, hogy ott és sehol másutt a világon, ott van az ő
Királya. Néhány pillanatra megbénította a felismerés,
megszédült, de kúszva, de mászva rohant tovább. Lábai
hogyan bírták, maga sem értette. Ezek már az utolsó
lépések, érezte, tudta. Az utolsók, amiknek elsőit harminc
évvel ezelőtt lépte. Minden lépése ide vezetett.
– Elkéstem volna? Most is későn érkeztem?
A negyedik király, a kis király Oroszországból, felemelte a
fejét, és felnézett a három keresztre. És a három halálra
vált közül a középső már régen nézte őt. Elszürkült arccal,
szederjes ajakkal ment tovább. Egyik lépést a másik után
tette egyre lassabban. Szemét nem vette le a középső
keresztről. Minél közelebb ért, annál odaadóbban nézte az
Urat. Megkoronázott Királyát minden időknek és
tájaknak, akinek gyermekbölcsőjéhez több, mint harminc
évvel ezelőtt elindult.
Tudta, hogy így van, de hogy ezt honnan tudja, azt már
nem. Csak egyszer nézett rá fájdalmában az Úr, és már
tudott mindent mindörökre. Őt nézni, és az hogy Ő nézte
őt, az több volt, mint amit a kis király megviselt szíve
elbírt. Leroskadt a földre.
– Nincs semmim, egyáltalában semmim, amit hoztam
Neked. Az arany, a gyöngy, a drágakövek, a gyolcs, a
prémek, még az anyai méz is mind elpazarlódott. Bocsáss
meg, Uram! Ebben a pillanatban eszébe jutott a
koldusasszony szíve, az ő „királyi birodalma”, és eszébe
jutott a saját szíve is. Ez még megvan, ezt még oda lehet
adni. És ajkai öntudatlanul suttogták:
– Uram, a szívemet, a szívemet és az Ő szívét, a
szíveinket, ugye, azt elfogadod?
(Edzard Schaper)
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Templomba hív a harang!
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14)
Kedves Testvérek!
„Hol járunk már az Éden fáitól!
Világunk büszke madarának csőrében
porladunk.” (Pilinszky János)
„Ezek csak házak, az otthon, az valami más.”
(Charlie)
Hol vagyunk igazán otthon? Nehéz megfogalmazni,
hiszen otthont teremthet a szeretett személy, egy kedves
hajlék, vagy táj, vagy épp a karácsonyfa meghitt fényei,
s ezáltal az élet közepére állított Jézus Krisztus.
Karácsony nagy ajándéka, amikor olyan emberek
vesznek bennünket körül, akik körében biztonságot
találunk, akik előtt nem kell alakoskodnunk, akik
hozzánk tartoznak. Ezért kerekedik fel szinte az egész
ország, ezért vállaljuk – minden fáradtság ellenére –
akár a több órás törődést is, mert szeretünk elindulni és
vendégként megérkezni oda, ahol várnak ránk, ahol,
minden idegenségünk, jövevénységünk ellenére: otthon
vagyunk.
Nagyon kevés lenne, ha csak ennyit jelentene
számunkra karácsony ünnepe: vendégeskedést azoknál,
akiknél és akikkel otthon érezzük magunkat. A
Karácsony sokkal több: Isten Fia megtestesülésének az
ünnepe: az Élő Isten jött el és vendégeskedett
közöttünk. A mindenható és végtelen Isten, aki
Szavával világunkat megteremtette, beköltözött az
emberi létbe, hogy saját világában jövevényként és
vendégként átélje az emberséget, s hogy meghívjon
minket az Atya vendégségébe. Karácsony ünnepe nem
jelent kevesebbet, mint azt, hogy maga jött el
Krisztusban hozzánk, hogy mi az Ő vendégei
lehessünk.
1. Isten vendégségben nálunk?! „Vajon
lakhatik-e Isten földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek
egei sem fogadhatják be Őt...” (1Királyok 8,27) Nem
kevesebbről van itt szó, mint arról: tetszett az Istennek,
hogy ellátogasson a földre. Ma is sokan teszik fel az
örök emberi kérdést: ha van Isten, s ha az Istennek köze
van a világhoz, akkor hogyan lehetséges, hogy annyi
bűn, nyomorúság és szenvedés vesz körül bennünket. A
karácsonyi események fényében biztosan mondhatjuk:
az Isten Krisztusban nincs távol a szörnyű evilági
történésektől, sőt bennük van: Szenvedőként.
Sokan szenvednek attól, hogy úgy érzik: Isten
megoldhatatlan feladatok elé állítja őket: magas
erkölcsi elvárásokkal találják szemben magukat a
Szentírás lapjain, és úgy érzik, hogy képtelenek
megfelelni azoknak. Keresztyén életük öröm helyett
rettegésből áll: mit szól ehhez az Isten, mivel büntet
majd vétkeimért. A Karácsonykor megszületett Jézus
azonban végigjárta az emberi élet útjait: megismerte
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esendőségünket, még kísértéseinket is. Ő meg tud
indulni erőtlenségeinken, mert belülről ismeri az emberi
létezést.
2. A velünk együtt szenvedő és minket
személyesen ismerő Fiú Isten testet öltésével, közöttünk
lakásával nemcsak felvállalta emberi sorsunkat, hanem
döntő változást is hozott abban: a kereszthalála és a
feltámadása által megnyitotta számunkra Isten örök
vendégségének ajtaját. Mindennél nagyobb szükségünk
van erre az ajtónyitásra.
Mekkora csalódás, milyen kiszolgáltatott,
szorongató érzés, ha vendégségbe megyünk, készülünk
a várva-várt találkozásra, és zárt ajtó fogad bennünket.
Az elutasítottság és megalázottság érzése felerősítené
bennünk idegenségünk, otthontalanságunk mélyen
lappangó tudatát. Az alapkérdés ez: idegenségünk,
evilági otthontalanságunk valódi oka nem pusztán az
elembertelenedő világ, hanem ember voltunk Istennélküli csonkasága.
Nem elég azonban mindezt pusztán felismerni,
hiszen mi lenne akkor, ha a vágyott atyai ház ajtaja
zárva lenne. A Karácsony ünnepe arról beszél, hogy
amire az ember képtelen és bűnei miatt alkalmatlan lett
volna: a visszatérés ajtaját maga az Isten tárta szélesre.
Megtestesülés - kereszthalál - feltámadás szorosan
összetartozik, hiszen a köztünk lakozást vett Isten maga
hív bennünket az Ő nagy, örök Vendégségére.
„Jöjjetek, immár minden kész!” Amilyen valóságosan
szól az Ige, olyan bizonyosak lehetünk Isten hívó
szavában: minden kész, az Isten vendégségében, az
örök ünnepen mindenki számára van hely.
A Karácsony, a maga teljességében akkor lesz
ünnep és akkor lesz a mi ünnepünk, ha megtesszük ezt a
döntő lépést: engedünk Isten hívásának és belépünk az
Ő szeretetének otthonos fénykörébe. Hazatérünk. Még
ehhez a hazatéréshez sem nekünk kell elmennünk
valahová: Isten az, Aki eljön hozzánk. Immánuel!!! Úgy
leszünk az Ő vendégségének részesei, ha Őt az
életünkbe beengedjük, ha megnyílunk Isten Szentlelke
előtt, és engedjük, hogy lakozást vegyen az életünkben:
azaz rábízzuk magunkat Istenre: az Ő vezetésére,
gondoskodására
„Ó kedves vendég nálam szállj,
Bűnömtől ne iszonyodjál.
Jöjj be hozzám, te szolgádhoz,
Szegény, megtérő juhodhoz!” (RÉ 316,13)
3. E szent Vendég befogadása, az örök
vendégségbe szóló meghívás elfogadása megváltoztatja
az ember életét. És nemcsak néhány emelkedett pillanat
erejéig, nemcsak néhány ünnepi délelőttre. Egyrészt:
otthonra találunk. Otthonra Istennél, Aki számára
teremtettünk. Jézus mondja: az Atya házában sok hely
van: s nekünk helyünk van ott. Nem ideiglenes, hanem
örök. Biztos hely, menedék, oltalom, ahol szívesen
látnak bennünket, nem dörren előttünk a bezáródó kapu,
nem csikordul a zárban a kulcs. S akinek biztos helye
van, akinek biztos hátországa van: az nem siet, az nem
kapkod, az nyugodt. Nem felelőtlen, hanem szabad:
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tudja, hogy mi az Ő dolga, mi az Isten adománya és
nem téveszti össze a kettőt. Tudja, hogy a jövő az Isten
kezében van, aki neki gondviselő Atyja, s tudja, hogy a
jelen felelőssége viszont az ő helytállását követeli.
Imádsággal és munkával így válik megbízható és derűs
emberré. Másrészt, aki Isten vendége: az nincs egyedül:
nemcsak abban az értelemben, hogy Isten mindig vele
van, hanem abban is, hogy a vendégség nem magányos
dolog, így együtt, mint gyülekezeti közösség, mint
Református Egyház vagyunk otthon Istennél. Nem
önmagam körül forog már a világ: e közösségben
megtalálhatom sajátos és egyedi feladatomat és
szolgálatomat: önmagamat. Végül: aki befogadja Isten
Lelkét, az maga is a türelmes elfogadás és befogadás
gyakorlójává lesz, annak a Krisztusnak a követőjévé,
aki odahagyta a menny dicsőségét értünk. Aki maga
szelíd és alázatos szívű, és nem ítélni, hanem menteni
jött. Aki maga átéli a befogadtatást, a feltétel nélküli
bocsánatot és helyreállítást: az tudja, ő sem tehet mást:
ünnepen és hétköznapon a megbékélés és béketeremtés
emberévé kell lennie. Akit egyszer felmentettek, az nem
ítélkezik. Akit egyszer befogadtak, az nem utasít el
másokat. A befogadás és megbocsátás, az együtt
szenvedés és a csöndes szolgálat gesztusaival így
válhatunk magunk is a Nagy Meghívás élő jeleivé az
otthontalan világban.
Otthonra találásunk mégsem tétlen várakozás.
Annak követésében, akinek számára a betlehemi
fogadóban nem volt hely, akinek nem volt hová fejét
lehajtania, és aki átélte a kereszt végtelen
otthontalanságát, Vele és általa mi is egy újfajta
idegenség állapotát ismerhetjük meg: „Nem azt kérem,
hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg
őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én
sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az
igazsággal: a te igéd igazság.” – mondja Jézus a főpapi
imádságában.
„A lélek jelen van a test minden egyes
porcikájában, a keresztyének ott vannak a világ összes
városában. A lélek a testben, de nem a testből van: a
keresztyének a világban élnek, de nem azonosak a
világgal.” (Ismeretlen szerző levele Diognétoszhoz,
részlet)
Újfajta idegenségünk nem tétova bolyongás,
hanem a zarándok egyház együtt vándorlása. Nem
kivonulás a világból, hanem szabadság a világban.
Szabadság az önös érdekek szorításától, a versenyben
maradás kényszerétől. Szabadság a szolgálatra, a mások
előreengedésére, a lemondásra. Szabadság a
megelégedettségre, a hálás életre.
A zarándok egyház jelként van jelen a világban,
és mind létezésével, mind szavaival hív az Örök
Vendégség véget nem érő ünnepére minden embert.
Ahol belecsodálkozunk Isten velünk lakozásának
titkába, válaszolva Isten hívására megnyílunk szeretete
előtt, ami átformálja életünket. A valódi Karácsony
Isten velünk lakozásának az ünnepe. Mi az Övéi
vagyunk, Ő pedig a mienk. Ámen.
KVK
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Egy régi karácsony emléke
Ha a karácsonyra gondolunk, akkor elsősorban a
gyermekkori karácsonyok jutnak eszünkbe. Fenyőág,
aranyhaj, gyertyafény, sztaniol papír, főzött cukorkák,
dió, kalács... Azok a régi fehér, titkokkal és varázslatos
emlékképekkel teli ünnepek. Gyermeki vágyak, a
várakozás, a készülődés, illatok, ételek és emberek.
Szerettek, akik már rég elmentek a minden élők útján,
mégis ők azok, akik megelevenednek szívünkben, s
valamilyen keserédes, de simogató érzés lesz urrá
rajtunk.
Nos így, az életem alkonyán is, a karácsony
közeledtével – elsőként – mindig ugyarra gondolok.
Egyetlen karácsonyra, mely kitörölhetetlenül belém
vésődött. 1944-et írtunk. A háború végén jártunk, s
habár csak 7 éves voltam, tudtam, mit jelent a háború.
Jelentette elsőként azt, hogy édesapám oda van.
Jelentette sokak életében azt az elmondhatatlan
szenvedést és fájdalmat, amikor tényleg nem volt az
embereknek semmijük sem. Emlékszem hideg házakra,
didergő emberekre, akiknek fagyott krumpli volt az
eledelük. Jómagam ezt nem éltem át, mert nálunk étel
mindig került az asztalra. Édesanyám, és anyai
nagybátyám meg a családunk többi tagja valahogy
mindig elérte, hogy legyen mit ennünk. Kemény fizikai
munkával a földeken, állatok tartásával, vagy épp a
nekünk adatott kereskedői vénával.
Gyermeki értelmemmel nézve pedig olyan jól
indult ’44 tele, hiszen 48 hónapi katonai szolgálat után
édesapám hazatérhetett. Annyira legyengült ugyanis a
szervezete
(krónikus
vitaminhiány),
hogy
betegszabadságra hazaküldték. Micsoda öröm volt ez.
Öröm, mert életben volt, még ha nagyon gyengén is.
Itthon volt, habár 4 év alatt annyi minden megváltozott,
annyi mindennel és mindenkivel szegényebb lett a
család, a rokonok, az ismerősök, a város.
Karácsony előtt nem sokkal a szüleim
leültettek, hogy beszélni szeretnének velem. Nagyon
komolyan hangzott, de egyáltalán nem gondoltam
semmi különösre. Emlékszem, oly szépen magyarázták
nekem, hogy már nagy kislány vagyok, aki már
mindent megért. Gyengéden adták elő nekem, aki már a
karácsony váradalmában égtem, hogy az idén nálunk
nem lesz karácsony. Oly felfoghatatlan volt a mondat,
mikor meghallottam. Nem is értettem. Ám a szüleim
szépen elébem adták, hogy a karácsonyfát bizony nem
az anygyalka hozza, s az ajándékot sem a jézuska. Nem
lesz karácsonyfánk, mert nincs mit rátenni. Szívemig
hatolt minden egyes szó, s valami ott legbelül meghalt.
Eltünt a titokzatosság varázsa, a gyermeki várakozás
szentsége. Valami egy pillanat alatt elillant. Felnőttem.
Kitörölhetetlenül fájó volt mindez, bár megértettem és
elfogadtam szüleim szavait. Sötét és üres karácsony
volt ez a számomra, s habár utána még számtalan szép
ünnepünk volt, egyik sem hozta vissza a ’44 előtti
ünnepeket.
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Felnőtté és édesanyává válva magam is
igyekeztem minél szebbé tenni a karácsonyokat, de
szívemben ez az emlék örökre bevésődött. Sajnos
társultak hozzá még fájdalmas veszteségek, melyek az
idő előrehaladtával érik az embert, de sosem váltam
karácsony ellenessé vagy tagadóvá. Karácsony ünnepe
keresztyén hitünk egyik alappillére. Hívő emberként
pedig tudom, hogy megváltásunk ott kezdődött
Betlehem mezején, s ez a hit vezetett és erősített egész
életemben. Hálát adok Istennek, hogy ennyi évet
megélhettem, hogy szép család vesz körül, s még
közösen ünnepelhetünk.
„Advent van, karácsony közeledik, gyermekkoromban
ilyenkor már tele voltam izgalommal. De még később is,
hiába tudtam meg közben, hogy a karácsonyfát és az
ajándékokat nem a kis Jézus hozza, hanem ami a fenyő
alá kerül, jó előre ott rejtőzik a szekrények tetején,
apu íróasztalában, a rekamié ágyneműtartójában
és a leglehetetlenebb helyeken.
Apu megjárta a frontot, a fogságot, elfagyott a keze, de
él és itt áll mellettem, És anyu... Belőle gyógyíthatatlan
beteget csinált az idő. Jó a gyerekeknek, akik még
hisznek a kis Jézusban, és jó a felnőtteknek, akik
valamilyen Istennel vigasztalják magukat, és itt ülnek a
templomben, hallgatják az orgonamuzsikát,
és imádkoznak, kérnek, bíznak.”
(Szilvási Lajos: Kipárnázott kaloda, 1969)
Sajti Sándorné elbeszélése nyomán KVK

Zanócz István: Karácsonyi ölelés
A hosszú éjszakákon hosszú minden gondolat.
Ma csillagszóró világítja meg a gondokat.
Motozva születnek szívedben a szavak,
én Megváltómra várok, mások szeretetre csak.
Félhomályba bújva bámulod a gyertyát,
bocsásd meg vétkeim, fogd a szívem, vedd át,
öleljük egymást, mint ki hosszú útról tért meg,
kacagva rakjunk a lépés után léptet.
A fenyő alázata kössön minket egybe,
a fa nem vágyódik el, csak zöldell egyre,
a fenyő úgy áll meg, amint van, bölcsen,
ne akkor szeress, ha a testem földben.
Most vagyok itt, most érints, szeress,
karácsony van testvér, nevess, nevess, nevess...

Belvárosi Harangszó
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IV. Adventi Orgonahangverseny
Három évvel ezelőtt, 2013-ban indítottuk útjára adventi
orgonahangverseny-sorozatunkat. Célunk az volt és az
ma is, hogy a karácsonyi készülődés közepette, advent
harmadik vasárnapján megálljunk és elcsendesedjünk.
Összegezzük gondolatainak és érzéseinket, hogy ne
fáradva, elcsüggedve érkezzünk meg az ünnepre,
hanem boldog elégdettséggel és az eljövetel várásának
beteljesülésével: „üdvözítő született ma nektek, aki az
Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2,11)

***
„Addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg a
szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság,
boldogság, megelégedés ezen a földön, amíg az emberi
cselekvés legfőbb mozgatóereje nem a szeretet. Mert a
szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás ezen a
világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat,
igazsággá az igazságtalanságot, békességgé a
háborúságot és szabadsággá a rabságot.
S a Karácsony célja az, hogy erre emlékeztessen.
Föl-föltekintünk a magasságos égre,
Mennyekből az angyal hadd jönne el végre!
Árva magyaroknak vigasztalására,
Árva magyar hazánk boldogulására!”
(Wass Albert)
Rohanó világunk tele van idegen szavakkal. Megszokás
vagy felületesség miatt alig törődünk jelentésükkel.
Napjaink reklámjai, programjainak hirdetései tele
vannak az „advent” szóval. Keresztyén igehirdetők is az
advent időszakáról beszélnek. Ám alig van ember, akit
érdekelne, hogy az advent latin szó, jelentése: eljövetel.
De kinek az eljövetele, vagy minek a várása? A villogó
reklámoktól elkápráztatott embert nem érdekli, a
vásárlástól lázast a boltokban közömbösen hagyja, a
szórakoztató
programokat
keresők
csupán
kikapcsolódást várnak. A várakozás és a szeretet, e két
szó, melyről az advent és a karácsony eredetileg szól,
feltételez egy olyan emberi erényt, amely mindkét szó
alapfeltétele egyben: ez a türelem és az abból fakadó
megértés. Amikor a rohanó, idegeskedő, feszült
tömegre nézünk, valahogy nem e két fogalom jut
eszünkbe… Sokkal inkább az a stressz, amely a
vásárlásból, az ajándékozás „kötelességéből” fakad.
Nem látunk türelmet és megértést magunk körül – ezek
nem férnek bele a gyakran tolakodó reklámok világába.
A karácsonyt megelőző időszak kiváló lehetőség a
cégeknek, hogy kihasználják az ajándékozás egyébként
szép szokását, és a bennünk lévő szeretet-űrt. A
reklámok ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy az
ünnepből a végén pont a két leglényegesebb fogalom
maradjon ki: a pozitív várakozás és a mások iránti
önzetlen szeretet.
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A keresztyén embernek az advent Krisztus
eljövetelét jelenti, Krisztus-várást. Advent és a
karácsony eredetileg Jézusról szól, akiben testet ölt a
szeretet, türelem és megértés. Advent lehetőséget ad az
elcsendesedésre és az áldott várakozásra. A kérdés csak
az, hogy teremtünk-e csendet, és akarjuk-e ezt. Mácz
István író úgy fogalmazta ezt meg, hogy „az advent a
templom köveibe zárt várakozás.”
Jó kiszakadni az otthon zajából, a televíziók,
számítógépek, okostelefonok bűvöletéből, és az
egymást túlharsogni akaró emberek sokaságából. Itt
mindannyian csendre kényszerülünk. Az orgona pedig
egész másképp szól, mint a számítógépeinken, a CD
lejátszóinkon, vagy a fülünkbe dugott mobilokon
keresztül. Ám ahhoz, hogy ezt igazán meghalljuk,
amint az Isten szavát is, csend kell: belső, a szívünből
fakadó csend.
„Szeretnék csöndben lenni, Uram,
s így várni rád.
Szeretnék csöndben lenni,
hogy megértsem,
mi történik a nagyvilágban.
Hallgatni szeretnék,
hogy közel kerüljek a dolgokhoz,
minden teremtményedhez,
és halljam hangjukat.
Szeretnék csöndben lenni,
hogy a sokféle hang között
megismerjem a hangod.
Amikor a mindenségre a teljes csönd kiáradt
– mondja az Írás,
isteni trónjáról leszállt, Uram,
mindenható Igéd.
Hallgatni szeretnék,
és ámulni azon,
hogy hozzám is van szavad.”
(Jörg Zink)
Az „orgona csendjében” megértjük az advent
értelmét, és a karácsony titkát. Ehhez azonban kell még
valami. Az Isten szava, amely megérint bennünket, és
új utakon vezet a növekvő világosságban az Ő országa
felé.
„Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz
Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik
majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a
trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és
uralkodásának nem lesz vége.” (Lukács 1,31−33)
Koncz Zsolt
2016 adventjét Sárosi Dániel − a debreceni
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és a
Debreceni
Református
Hittudományi
Egyetem
orgonatanára, a Debreceni Református Kollégium
Kántusának orgonistája, valamint a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának
hallgatója – tette különlegessé orgonajátékával.
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A gondosan válogatott darabok megérintették
szívünket és értelmünket. Végigjárhattunk egy utat,
melynek a végén várt bennünket a katarzis megtisztító
és felemelő érzése.
Dietrich Buxtehude dán-német orgonista, a
barokk kor egyik legfontosabb zeneszerzője. Rengeteg
vokális és hangszeres műfajban alkotott és sok későbbi
zeneszerzőre – például Johann Sebastian Bachra – nagy
hatással volt.
1668-tól a lübecki Mária-templom orgonistája.
Lübecki állása széles mozgásteret biztosított zenészi
karrierjében. Nevéhez fűződik az ún. Abendmusik (Esti
zene) hagyományának meghonosítása: öt vasárnap
estén (az utolsó két Szentháromság-vasárnap, advent 23-4. vasárnapja) tartott nyilvános hangversenysorozat,
melyek a délutáni istentiszteletek után hangzottak el. A
már 1646-tól tartott koncerteket Buxtehude alapjaiban
megújította, hiszen kantáták és kórusok is megszólaltak.
Belépődíj szedése helyett, adományok fejében
szövegkönyveket árusított. Az esemény rengeteg
zenészt vonzott, és egészen 1810-ig minden évben
megrendezték.
1705-ben a húszéves Johann Sebastian Bach
gyalog ment Arnstadtból Lübeckbe, és majdnem három
hónapig maradt ott, hogy hallhassa a házigazda
ötletgazdag és merész kompozíciót.
Az első orgonamű Buxtehude: d-moll toccataja, mely a szerző grandiózus öt részes
toccatakompozíciói közül való.
Johann Caspar von Kerll szintén 17. századi
német orgonista, csembalista és zeneszerző. Annak
ellenére, hogy korának egyik legkiemelkedőbb és
legismertebb tanára és zeneszerzője volt, mára szinte
teljesen elfelejtették, s műveit is igen ritkán játsszák.
Első mestere édesapja volt, aki az Adorf-i
Mihály-templomban
tevékenykedett.
További
tanulmányait a Habsburg főherceg támogatásával
Bécsben (1645) és Rómában (1649) folytatta.
Feltételezzük, hogy ebben az időszakban tért át
katolikus hitre, mely nagyban befolyásolta további
életútját a délnémet-osztrák területeken.
1656−1674 között a müncheni opera és udvari
kápolna vezetője. Ezek után tért vissza Bécsbe, ahol
udvari szolgálata mellett, az István dómban játszott,
illetve tanított is. 1684-ben visszatért Münchenbe, és
haláláig ott dolgozott.
Kerll népszerűségét példázza, hogy néhány
művét az ifjú Johann Sebastian Bach is játszotta.
Bátyja, Johann Christoph Bach birtokolt néhány Kerlldarabot, melyek - egy anekdota szerint - Bachnak
annyira megtetszettek, hogy gyermekként éjszaka
gyertyafénynél másolta azokat.
Billentyűs darabjaival kapcsolatban többnyire
nem jelölte meg, hogy milyen hangszeren szólaltassák
meg azokat, így a legtöbbjük orgonán és csembalón is
előadható. A d-moll passacaglia azonban kifejezetten
orgonára íródott. Kerll legsokszínűbb orgonaműveként
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a kor hangszerének hangi és technikai lehetőségeit is
maximálisan kihasználja.
Johann Sebastian Bach barokk-kori német
zeneszerző, orgonista, hegedűművész, a zeneművészet
egyik legkiemelkedőbb egyénisége, a protestáns
egyházi zene jeles képviselője.
A 17. század elejéig visszavezethető Bach
dinasztia legjelentősebb alakja volt. Eisenachban
született, itt tanult meg zenélni, kezdetben apjától, majd
árvaságra jutva bátyjától, Johann Christophtól. 1700ban, a lüneburgi tanulmányai alatt ismerkedett meg
behatóan az orgonával, amelynek csakhamar virtuóz
ismerője lett. Előbb a weimari zenekarban játszott, majd
az arnstadti templom orgonistája lett. 1717-ben a
kötheni herceg szolgálatába állt.
1723-ban, a zenerajongó kötheni herceg halála
után Bach megpályázta és elnyerte a lipcsei Tamástemplom kántori állását. Életének utolsó negyed
századában az iskolai és templomi tevékenysége mellett
rengeteget komponált és elvállalta a Collegium
Musicum igazgatását is. Mindennapjait azonban az
anyagi gondok és az iskola vezetésével való gyakori
konfliktusok egyaránt megnehezítették. Rohamosan
gyengülő látása miatt halála előtt szemműtétet végeztek
rajta, amely nem sikerült, és megvakult.
A reformációt követően az istentisztelet
anyanyelvűvé vált, így a liturgiába – a kórus mellett a
gyülekezet is bekapcsolódhatott. Az énekek nem
egyszerűen a latin misetételek fordításai voltak, hanem
verses átköltések, a reformáció lelkiségét és teológiai
szemléletét is tükröző átiratok. A felhangzott hat Bach
korálelőjáték Dr. Ittzés Mihály Korál-Mise című
gyűjteményéből valók, amely a „miseciklus tételeinek
korálok egybefűzésével való kialakítása.”
Johann Ludwig Krebs 18. századi német
zeneszerző és orgonista. Édesapja tanította először, aki
Weimarban volt orgonista-kántor. 1726-ban került
Lipcsébe, a Tamás-templom iskolájába, ahol nem csak
J.S. Bach egyik legkiemelkedőbb tanítványa lett, hanem
barátja is. Bach tanítványai általában irigységgel
szemlélték mentoruk Krebs felé megnyilvánuló
kitüntető
figyelmét.
Sokat
lemásolt
Bach
orgonaműveiből, így számos darab fennmaradása neki
köszönhető. Több forrásból ismerjük lenyűgöző
tehetségét, melyet nem csak az orgonán csillogtatott
meg, hiszen játszott lanton, hegedűn, csembalón is,
illetve még a kórusban is énekelt.
1756-tól pedig egészen a haláláig, vagyis 24
éven keresztül III. Frigyes udvari orgonistája
Altenburgban. Legidősebb fia városi kántor lett, míg
testvére, Christian Traugott lett édesapja utódja 1780tól az altenburgi udvari orgonista székben.
Krebs kompozícióiban gyakran ismerhetünk fel
Bach-művekből vett szakaszokat. Így van ez a most
felhangzó orgonatoccatával is, melynek témái Bach
nagy F-dúr toccatájára és a h-moll mise utolsó, Dona
nobis pacem tételére emlékeztetnek. Az E-dúr toccata
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és fúga a szerző egyik leglátványosabb és
legenergikusabb kompozíciója.
Louis Victor Jules Vierne 20. századi francia
zeneszerző, orgonaművész, a párizsi Notre-Dame
orgonistája.
1870-ben született majdnem teljesen vakon, egy
újságíró fiaként. Egyszer egy vendég érkezett hozzájuk,
aki Schubert dallamot játszott, és a két éves Vierne
zongorán visszajátszotta a dallamot. A szülei teljesen
ámulatba estek ezt látva.
6 éves korától járt a látássérültek iskolájába,
ahol megtanították speciális eszközökkel, nagyítókkal
írni
és
olvasni.
Édesapja
konzultált
egy
szemspecialistával, aki egy kísérleti műtét segítségével
részlegesen helyreállította a fiú látását, aki így meg
tudta különböztetni a nagy tárgyakat, tájakat és a
színeket.
1879-ben
nagybátyja
egy
rendezvény
alkalmával megmutatta neki a lille-i St-Maurice
templom orgonáját, aki olyannyira rabjává vált a
hangszernek, hogy édesanyjának limitálnia kellett a
napi megengedett gyakorlást 3 órában. Később így
emlékezett vissza: „elképzelhetetlen volt számomra,
hogy egyetlen ember hogy tud ennyiféle díszes-színes,
misztikus hangot - hol erős, hol halk - kiadni egy
hangszerből, az egész meseszerű volt”. Tehetségét
César Franck fedezte fel. 1886-tól Párizsban tanult,
később maga is tanítja a következő generáció tehetséges
orgonistáit.
1900-ban négy jelölt közül őt választották a
párizsi Notre-Dame orgonistájává. Egész életében
komoly betegségekkel és depresszióval küzdött, amire
szakmai és emberi konfliktusok, szembetegsége, és nem
utolsósorban fiának az első világháborúban történt
elvesztése is okot adott. 1937-ben halt meg a NotreDame orgonájának játszóasztalán.
A Notre Dame hatalmas hangszerének inspiráló
ereje érződik alkotásain. 6 szimfóniája és 24
fantáziadarabja mellett, kamarazenéje és nagy
együttesekre komponált művei, valamint kisebb
hangszeres
gyűjteményei
is
részét
képezték
repertoárjának.
A Lied c. műve a 24 fantáziadarab sorozatának
része. Megírását az akkoriban igen kedvelt hangszer: a
mesterharmónium inspirálta, később a szerző
orgonaregisztrációkkal is ellátta a művet.
A Carillon de Westminster a 24 fantáziadarab
legismertebb műve. A feldolgozott téma a London
szimbólumaként dúdolt westminsteri harangjáték
motívuma ezúttal a Notre Dame falai közötti
megszólalását idézte fel.
Hangversenyünk
után
−
szintén
hagyományainknak megfelelően – Szeretetvendégség
várta a megjelenteket. A forró tea, az édes és sós
sütemények mellett pedig ki-ki kedvére nézelődhetett a
Kézműves Jótékonysági Vásár portékái között.
Hálásan köszönjük minden testvérünk segítő
közreműködését!
KVK
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Zanócz István: A fenyő ága alatt
Lebben a láng, tétova árnya a falra vetül,
csillan a dísz, fénye kacagva körberepül.
A félhomályban mintha ott lenne a jászol,
ékes születés estjét hozza egyre a távol.
Ma minden mi élet, gondolat, vágy, csak fogan,
hiába téli tetszhalál, feléd az ébredés rohan,
vadul szeretni vágysz, közel lenni végre,
egymás szemébe nézni úgy, ahogy az Égre.
Csengettyű dallamára ülve szállni csak egyre,
elrepülni a csillagokig, és túl, a Mennybe…
Karácsonykor a fa alá rejted a szíved,
becsomagolod és átadod és nézed,
nézed amint szívéhez öleli a másik,
izgatottan fogja, szeme könnyben ázik.
Ma lopódzó megbocsátás lengi be a házat,
s arcunkon mosolyt teremve nő az alázat.
Mint szentjánosbogár pislog a gyertya lángja,
szeretnénk ha holnap is visszaszállna,
hisz ezer csók, ezer mosoly és megyünk,
légy irgalmas Uram, kegyelmezz nekünk.
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Templomunk orgonájának története
2005-ben történt budapesti levéltári kutatásaim
eredményeképp számolhatok be arról, hogy Sarkadon
már az 1790-es években orgona állt az előző református
templom ódon falai között, melyet Herodek József
épített. Ez a hangszer valószínűleg kisméretű, és
mechanikus vezérlésű volt. Ez az orgona a nagy sarkadi
1866-os tűzvészben megsemmisült a teljes levéltári
adatokkal együtt. A mai 1868-ban újjáépült
templomunkba a presbitérium már az 1900-as évek
végén orgonát szeretett volna építettni, mert a
gyülekezet akkora létszámban volt jelen egy-egy
vasárnapon, hogy „az éneklést vezetni képtelenség” volt
emberi hangnak. Következő beszámolóm a levéltári
presbitériumi jegyzőkönyvek alapján készült.
1908 áprilisában olvasunk először Balogh
Ambrus lelkipásztor idején, hogy a gyülekezetben
felmerült az igény egy orgona építésére. 1908
novemberére már a presbitérium egyhangú szavazással
döntött „a kilenctornyú nagytemplomba méltó orgona
építessék, hangja monumentális legyen, és töltse be
falaink méreteit.” Még ezen év decemberében megalakult
az úgynevezett orgona alap, melynek lényege, hogy bárki
adakozhatott az új orgona építésére. 1911 januárájában
létrejött az orgona bizottság, mely 10 főből állt, élén
Farkas Géza kántorral, kinek javaslatára még két főt
kértek fel Nagyszalontáról felügyelő tagként. 1911
közepén szintén presbitériumi határozat alapján
kijelentik „orgona alapunk tisztességes összeget ért el,
ezért ajánlatot kell kérni több orgonaépítőtől.” Ez meg is
történt, még ez év végén felmérették a templomot több
mesterrel: Angster József és fia Pécs, Ország Sándor és
fia Nagyvárad, Wegenstein Lipót Temesvár és Rieger
Ottó Budapest-Jagerndorf. Ajánlatok minden mestertől
érkeztek. Angster (15.000 Korona), a másik két mester
13-14 ezer koronáért vállalta a hangszer építését.
Rieger Ottó 12.500 koronáért adta ajánlatát, bár
válaszlevelében megemlíti, hogy cégének ezen az
orgonán semmi haszna nem lesz, de vállalja, mert egy
olyan referencia hangszert szeretne ide építeni, mellyel
cégét ezen a környéken reklámozni tudja. Ez sikerült is.
A sarkadi nagyorgona megépülése után sorra jöttek
megrendelései a környékről (Doboz, Gyula, Gyulavári,
Vésztő stb.). Békés megyének ez volt az első Rieger
orgonája. A szerződés 1912 elején elkészült egy 25
változatú két manuálos-pedálos légnyomatú orgona
elkészítésére 12.500 korona értékben, 1618 síppal. Az
összeget a gyár két részletben kérte: első részletét a
szerződés megkötésekor, másodikat az orgona
átadásakor. 1912 augusztusában érkezik a váratlan levél,
hogy Rieger Ottó Budapesti üzeme költözés alatt áll,
ezért az orgonát csak 1913-ban tudják felállítani. Rieger
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Ottó 1913. február 5-én érkezett Sarkadra. Ekkor beszélik
meg, hogy az orgona melyik karzatra épüljön. A mester
kéri, hogy a kiválasztott karzatot oszlopokkal erősítsék
meg, és az orgonaszekrénynek alkalmas teret helyi
asztalosokkal alakítsák ki. Így történt az, hogy egy
nagyszalontai statikus mestert hívtak, aki felmérte a
karzatok teherbírását. Ez idő tájt kezdtek repedezni az
oldalfalak is. A statikus javaslata a következő volt: Az
orgona a torony felőli karzatra épüljön meg, a templom
oldalfalait pedig össze kell húzatni keresztben vas
áthidalókkal (ezt ma is láthatjuk, ha felnézünk a
mennyezetre) a további mozgás végett. Az orgonakarzat
padjait középen elbontották a mester által kért méretre,
és hátulra egy deszkákból készült álfalat emeltek a
toronytörzs eltakarására. Érdekesség, hogy az eredetileg
cseréppel borított tetőt is lebontották, mert az alap nem
bírta a rá nehezedő súlyt, helyette lemeztető lett.
Az orgona vasúton érkezett meg 1913. március
első hetében 4 vagonban. Rieger segítséget nem kért
semmilyen formában. A hangszert a helyszínen 4 hónap
alatt állították fel. Az átadásra 1913. október 20-án
ünnepélyes keretek között került sor. Az avató
ünnepségen a gyár tagjai, az akkori esperes és 20 kántor
vett részt, illetve közel 600 fős gyülekezet. Az orgonát a
Nagyszalontáról érkezett, a jegyzőkönyvben név szerint
nem említett orgonista vette át, aki nagyon elismerően
nyilatkozott a hangszerről.
Alig pár évesen 1918-ban a hadügyminisztérium
a homlokzati sípokat rekvirálta háborús célokra
(ólomgolyót és ágyúkat öntöttek belőle). Ettől a legfelső
4 kis homlokzati tükör menekült meg, amit valószínűleg
már nem értek el. Két évvel később egy katona
megrongálta az egyik manuálklaviatúrát is. 1926-ban Kis
István békési orgonaépítő pótolta az addig foghíjasan
álló homlokzatot és a megrongált billentyűzetet.
Az 1950-es években árammal működő
ventillátorral váltották fel az addig lábbal működő két
embert igénybe vevő fújtatást.
Kisebb-nagyobb karbantartásokon esett át
orgonánk, de amit ez a hangszer igényelne az sajnos
nagyon lassan, de biztosan halad. 2015 júniusában
megtörtént a teljes fúvómű újrabőrözése, és 2016
augusztusában új orgonamotort kapott az orgona,
melynek köszönhetően az addigi nyomáshiány
megoldódott.
Kevesen tudják, de ez az orgona Békés megye
egyik legnagyobb hangszere, Magyarország romantikus
orgonáinak legjelentősebb Opusai között, szinte teljesen
eredeti állapotában maradt fenn. Több orgonaművész is
nagyon elismerően nyilatkozott róla. Megmentése és
rendszeres karbantartása gyülekezetünk és városunk
közös érdeke!
Péntek Gergely orgonista-kántor
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Reformátorok feleségei
Reinhard Anna
(1484-1538)
Annára először egy svájci nemesember fia vetett
szemet, és (az apja minden tiltakozása ellenére)
feleségül is vette. Knoau János annak ellenére, hogy
házassága miatt apja minden vagyonából kitagadta,
Zürich megbecsült polgára, sőt vezető személyisége
lett. Anna nem volt még 30 éves sem, amikor három
gyermekével 1513-ban özvegységre jutott. Férje egy
olyan háborúban, melyben a svájciak megpróbáltak a
pápaságnak a franciákkal vívott háborújában segítséget
nyújtani megsebesült, és meghalt. Ezután a már
nemcsak szép, hanem gazdag, nemesi ranggal
rendelkező özvegy teljes visszavonultságban élt,
egyedül a gyermekei nevelésének szentelve magát.
1519-ben a zürichi katedrális papjának az akkor
már csodált és gyűlölt Zwingli Ulrikot hívták meg,
akinek
prédikációi
óriási
hatást
keltettek.
Bálványimádásnak bélyegezte a Mária-kultusszal való
visszaélést; őszinte bűnbánatot, élő hitet és a hitből
származó jócselekedetek jelentőségét hirdette. Igazi
reformátori beszéd volt ez, az akkor még katolikus pap
Zwingli részéről. Knoau özvegye az egyik
legműveltebb és legszorgalmasabb hallgatója volt a
reformátornak, aki nemcsak felvilágosodott, szabadon
gondolkodó lelkész volt, de egyszersmind klasszikus
műveltségű tudós is. Hamar felfedezte, hogy Anna
legidősebb fia, Gerold kimagasló tehetség, és szívesen
tanította őt. Ezeken az órákon Anna is részt vett. Ekkor
mélyült el kapcsolatuk. 1522-ben egy titokban
megkötött házasságban teljesedett ki.
Zwingli nem volt olyan merész, mint Luther,
aki sem a pápával, sem az emberek nyelvével nem
törődve házasságot kötött egy volt apácával. Amikor
kiderült a svájci reformátor házassága, nemcsak a
cölibátusi fogadalma megszegése miatt támadták,
hanem azzal is megvádolták, hogy anyagi érdekből
vette el a szép patríciusnőt. Zwingli 1525-ben megjelent
„A papi szolgálatról” írott művében válaszolt a
vádakra, amelyben a házasság szentségéről és a papok
házasságának jogos voltáról ír, egyben megvédi
feleségét a rágalmaktól.
Reinhard Anna attól a naptól kezdve, hogy a
reformátor felesége lett, tudatosan szakított nemesi
életformájával és az ezzel járó külsőségekkel. Újra
egyszerű polgárasszony, és lassan Zürich legjobban
tisztelt asszonya lett. Négy közös gyermekük született,
és házuk a svájci reformáció egyik központjává vált.
Zwingli pedig Zürich vezető, meghatározó embere lett.
A katolikus kantonok (svájci tartományok) azonban
keresztes háborút hirdettek a reformáció és annak
akkori fellegvára, Zürich ellen.
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1531. október 11-én a kappelli síkon folytatott
küzdelemben Zwingli és vele együtt Anna legidősebb
fia, Gerold is életét vesztette. Ott halt meg Anna fivére,
valamint egyik lányának férje is. Zwingli testét
lovakkal négyfelé szakították, megégették és hamvait
szétszórták. Az asszony hihetetlen lelki erőről tett
tanúságot ezekben az időkben.
Zwingli helyét Bullinger Henrik foglalta el, az
ő munkája nyomán szökkent szárba az a mag, amit
elődje elvetett. Ő vette pártfogásba Zwingli családját is.
Az özvegy a legteljesebb visszavonultságban élt, a
templomon kívül soha többé senki sem látta. Még
megérte, hogy Genfben Kálvin elkezdte tevékenységét,
és nemcsak Zürichben, de egész Svájcban elterjedt a
reformáció üzenete.
Hét évi özvegység után, 1538. december 6-án
halt meg, 54 évesen, Bullingerre bízva árváit.
Zwinglivel közös gyermekei közül Regula nevű lánya
örökölte anyja erős lelkét és szépségét. 17 évesen
feleségül ment Gualter Rudolfhoz, a reformáció egyik
nagytudású és rendkívüli tehetségű szónokához.
Otthonuk az üldözött protestánsok menedékhelye lett.
Az angliai protestánsüldözés idején a menekülő
winchesteri, londoni, yorki anglikán püspököknek, de
Európa sok más protestánsának is menedéket
nyújtottak.

Anna Adlischwyler
(1504-1565)
Heinrich Bullinger az egykori ötenbach-i (a mai Zürich
területén) dominikánus apácában, Anna Adlischwyler
személyében találta meg élete asszonyát 1527-ben.
Miután az apácák elfogadták a reformáció elveit,
elhagyták a kolostort, ketten mégis maradtak, hogy
folytassák korábbi segítő szolgálatukat az emberek felé.
Az egyik a 22 éves Anna volt. Bullinger írt neki egy
hosszú levelet, melyben részletesen kifejtette, hogy nem
rendelkezik jelentős jövedelemmel, s még közeli
örökségre sem számíthat, mert apja fiatal, ennek
ellenére feltette a kérdést, hogy akar-e a felesége lenni.
Anna néhány napon belül igent mondott, s úgy
tervezték,
hogy
két
hét
jegyesség
után
összeházasodnak. A két hétből azonban két év lett,
mivel Anna édesanyja határozottan ellenezte a
házasságot. Ő egy sokkal jobb módú embernek szánta
leányát. Ám Anna kijelentette: Bullinger, vagy senki
más. Édesanyja jogilag megkérdőjelezte a jegyesség
hitelességét, de miután a bíróságon tanúk igazolták a
lánykérés és az arra adott válasz valóságosságát,
engedélyezték a házasságot. Ezt azonban Anna
édesanyja már nem érte meg, mivel hirtelen
elhalálozott.
1529-ben házasodtak össze, s több mint 30 évig
éltek együtt. Erős akaratú és bátor asszony volt. 11
gyermekük született, s örökbe is fogadtak. 1565-ben
halt meg – három lányável együtt – egy pestisjárvány
következtében.
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Wibrandis Rosenblatt
(1504-1564)
Wibrandisnak négy férje volt, ami a maga korában nem
volt kivételes eset. Az özvegyek a kor társadalmában a
szegények sorába tartoztak. Az újraházasodás esélyt
adott számukra, hogy árváikkal együtt némi
egzisztenciát építsenek maguknak, és sok törődéssel
felneveljék gyermekeiket.
Wibrandis asszony, aki katonatiszti családból
származott, apjának köszönhetően jó iskolai képzést
kapott. Édesapja, akit Maximillian császár ütött
lovaggá, lányát fegyelmezettségre nevelte. A lány
húszéves korában házasodott össze Ludwig Keller
bázeli lelkésszel, akivel mindössze két évet éltek együtt,
mivel a férj korán elhunyt.
Egyévi
özvegység
után
Johannes
Oekolampadius bázeli professzor és lelkész kérte meg a
kezét, aki huszonkét évvel volt idősebb nála. Sokan
csodálkoztak, némelyek gúnyolódtak e házasságon,
köztük Erasmus is, ám Oekolampadius és Wibrandis
szeretetteljes és boldog házasságban éltek. A
fiatalasszony előtt megnyílt a szellemtörténet egy
szelete. Férje a bázeli protestánsok vezetője és
professzor lett az egyetemen. Otthonuk nyitva állt a
kortárs reformátorok: a svájci Zwingli, a strassburgi
Martin Bucer és Wolfgang Capito előtt. Gyakran
telepedtek asztalukhoz menekültek. Három év alatt
három gyermekük született. Amikor Zwingli egyik
kezében a Bibliával, másik kezében karddal a csatatéren
végezte be életét, Oekolampadiust kérte meg arra, hogy
átvegye feladatait. Ő azonban gyengülő testi erejére
hivatkozva
ezt
visszautasította.
1531-ben
vérmérgezésben elhunyt Oekolampadius, és a fiatal
özvegy huszonhét évesen másodszor állt a hitvesi
koporsó mellett.
Közben szinte egy időben a bázeli gyásszal
Strasburgban is bekopogtatott a halál a neves
reformátor barát, Capito házába, ahonnan a szépséges
Ágnes asszonyt rabolta el. Amikor Capito ellátogatott
régi ismerősének, Wibrandisnak a házába, hogy
fájdalmukban együtt osztozzanak, mindkettejükben
megszületett az elhatározás, hogy összekötik az
életüket. Így került Wibrandis asszony Strasburgba
négy gyermekével együtt.
Itt új világ tárult fel számára, néhány ismerőse
is akadt, akik korábban férje barátaiként jártak bázeli
otthonukban. A gyakorlatias feleség hamarosan
rendezte új, immár harmadik férje gazdasági és
háztartásbeli gondjait. Strasburg ebben az időben
vonzotta a vallási üldözötteket, Capito pedig terjesztette
a reformáció felismeréseit. Kilenc évig éltek
harmonikus házasságban, s öt gyermekük született
ebből a frigyből. Capito szerető apja volt saját és
„ajándékba kapott” gyermekeinek, jósága ismert volt a
városban a nélkülözők között is.
A kedvező közlekedési adottságok még több
barátot és ismerőst vonzottak Wibrandis házába, mint
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Bázelben. Capito és Bucer, a reformáció két nagy alakja
Strasburgban jó barátságban és népszerűségnek
örvendve éltek. A két család is gyakran találkozott.
1541-ben azonban e várost is elérte a pestis. A két
családot sem kímélte a fiatalokat is tizedelő, fertőző
betegség. Meghalt Wolfgang Capito, az Ótestamentum
professzora, és két gyermekük, valamint az előző
házasságából
származó
legidősebb,
Eusebius
Oekolampadius is. A négy haláleset nagyon megviselte
a gondoskodó édesanyát.
Bucerék házában is aratott a halál. Tizenhárom
gyermekükből csupán öt maradt életben, s most újabb
négyet ragadott el a kegyetlen kaszás. Wibrandis ott állt
Elisabeth Bucer betegágya mellett, akit a pestis ragadott
el. Ott volt Martin Bucer, a hűséges férj is, sérült
gyermekével együtt. A haldokló asszony, akivel
huszonkét évet töltöttek közös életúton, arra kérte férjét,
hogy utolsó szívdobbanása után barátnőjét, Wibrandist
vegye feleségül, így Bucer 1542-ben elvette feleségül
Wolfgang Capito özvegyét. Wibrandis harmincnyolc
éves volt, férje tizenhárom évvel idősebb. Két
gyermekük született ebből a házasságból. Közülük a
fiú: Márton, korán meghalt. Bucer így írt feleségéről
egy barátjának: „Wibrandisnál semmit sem nélkülözöm.
Ezenkívül vonzalma és hűsége rendkívül nagy irántam.”
Az Interim megengedte az úrvacsora két szín
alatti ünneplését és a lelkészek házasságkötését, de
egyéb kérdésekben a katolikus tanítás és szertartás volt
a kötelező. Martin Bucer nem tudta ezeket felvállalni és
egy iratot fogalmazott meg ellene. Válaszként a császár
Bucer kiutasítását követelte. A városi tanács meghajolt
a császár követelése előtt, így Bucer kénytelen volt
elhagyni a várost. Angliába ment, ahol a canterburyi
érsek felkérte, hogy tartson egyetemi előadásokat, és
kötelezte az anglikán egyház rendjének elfogadására. A
reformátor odaadással végezte munkáját, de a ködös
Albion szokásaival nehezen barátkozott meg.
Vágyakozott szeretett családja, megszokott ételei után,
és a hideg, csapadékos időjárás igen megviselte.
Megbetegedett. Felesége nem csak meglátogatta, de
1550-ben hozzá is költözött egész családjával együtt.
Bucer az anglikán egyház felépítésén és liturgiáján
dolgozott, de régi ereje fogytán volt. A hideg tél és
vesekövek okozta gyötrelmei próbára tették. 1551-ben,
hatvanéves korában halt meg hosszas betegeskedés
után. Anglia érseke bőkezűen segítette az özvegyet férje
hűséges munkájának megbecsülése jeléül.
Wibrandis asszony visszatért Strasburgba.
1553-ban a felső-rajnai vidéken pestis tört ki, amelyben
ő és családja is megbetegedett. Maradék erejével,
családtagjaival együtt visszatért Bázelbe, ifjúkora
városába, ahol 1564-ben tizenhárom évi magányos
özvegység után mindössze hatvanévesen a pestis
áldozata lett.
Felhasznált irodalom: Kenessy Béla: Női jellemképek,
Kolozsvár, 1905
www.frauen-und-reformation.de
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Gyerekoldal
Több mint kétezer évvel ezelőtt élt egy kis városkában, a galileai Názáretben, egy leány, akit Márianak
hívtak. Egy éjjel megjelent előtte Gábriel angyal és elmondta neki, hogy a Mindenhatónak nagy tervei
vannak vele, mert ő lesz Isten Fiának az édesanyja. Mária megijedt, de az angyal megnyugtatta, hogy
ne féljen.
Mária hamarosan Józsefnek, egy ácsmesternek a jegyese lett. Épp ebben az időben hirdették ki
a csásári parancsot, hogy népszámlálás lesz, és mindenkinek vissza kell mennie arra a helyre, ahol
született. Így együtt mentek a júdeai Betlehembe. Amikor megérkeztek már késő este volt. Mária érezte,
hogy eljött az ideje, hogy megszülessen a gyermek, de már sehol sem volt hely a számukra. Végülis
behúzódhattak egy istállóba, és ott született meg a kis Jézus. Bölcsőjük sem volt, helyette a jászolba
fektették a kisdedet.
A közeli mezőn pásztorok legeltették juhaikat, akiknek megjelnt egy angyal mondván, hogy egy
közeli istállóban megszületett az Isten Fia. A pásztorok elmentek, és amikor látták a Gyermeket,
tudták, hogy az angyal igazat mondott. Hamarosan visszatértek nyájuk mellé, de magasztalták az
Istent mindazért, amit láttak és hallottak.
Három napkeleti bölcs is tudta, hogy itt az ideje a Messiás születésének. Követték a csillagát, s
amikor az a betlehemi istálló fölött állt meg, tudták, hogy ez a jele annak, hogy ott fogják megtalálni.
Így is lett. Megtalálták a kis Jézust Máriával és Józseffel együtt. Térdre borultak előtte és imádták a
Gyermeket, s ajándékokkal halmozták el.

Rejtvény
Keresd meg és húzd le az alábbi neveket Jézus nemzetségtáblázatából:
Ábrahám, Iszák, Jákób, Júda, Arám, Boáz, Óbéd, Isai, Dávid, Salamon, Roboám, Ászá, Jórám, Áház,
Ezékiás, Jósiás, József. A megmaradt betűket olvasd össze!

Megfejtés:......................................................................
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Mennyi pásztorbot található a képen?

Megfejtés:....................

Színezd ki!
Számold össze a képen látható lámpásokat!

Megfejtés:..........................
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Az élelmiszercsoportok
A kiegyensúlyozott táplálkozás az alaptápanyagok: a víz, a
fehérjék, a szénhidrátok és a zsírok, valamint a vitaminok és az
ásványi anyagok (makroelemek és nyomelemek) egészséges
arányával és bevitelük egyenletes napi elosztásával biztosítható.
Az egyes tápanyag-összetevők részesedését tekintve optimális, ha
az összesen bevitt energiamennyiséget piramis formájában
elképzelve, felülről lefelé haladva a napi energiaszükséglet 1215%-át fehérje, maximum 30%-át zsír (ami a szénhidrátok javára
lehet kevesebb), valamint 55-58%-át szénhidrátok beviteléből
fedezzük, mindezt napi 4-5 alkalommal történő étkezés során
egyenletesen elosztva.
A hazai táplálkozási szokások korántsem felelnek meg
az egészséges életmód követelményeinek. Számos felmérés szerint
táplálkozásunk zsiradékbevitele nagy, fehérjefogyasztásunk is
jóval meghaladja a szükséges mértéket. Ugyanakkor kevés
zöldséget, gyümölcsöt, főzelékfélét fogyasztunk, ami azt jelenti,
hogy a szükségesnél kevesebb összetett szénhidrát, növényi rost,
vitamin és ásványi só (makroelem és nyomelem) jut a
szervezetünkbe.
Kenyér- és gabonafélék
Táplálkozásunk egészét tekintve a gabonaszármazékok ideális
aránya kb. 40%. A gabonafélék feldolgozásából származó
élelmiszerek legfontosabb képviselői a kenyér és a péksütemények.
Ezen élelmiszerek fő alkotói a szénhidrátok, így szervezetünk
szénhidrátigényét elsősorban gabonafélékből készült termékekből
nyerjük. Kenyeret többféle gabonából lehet készíteni,
Magyarországon általánosan elterjedtek a búzából készült
termékek, de gyakori alapanyag a rozsliszt is. A gabonaszemek
őrlési módja határozza meg azt, hogy fehér vagy barna kenyér süle a lisztből. Az egészséges táplálkozás szempontjából a teljes
őrlésű lisztből sütött barna kenyér az előnyösebb. Az árpán és a
zabon kívül a gabonafélék közé tartozik a rizs is, melyet
elsősorban köretként fogyasztunk.
Zöldségfélék, gyümölcsök
Ideális esetben a vegyes táplálkozás mennyiségi arányának
rangsorában a gabonafélék mögött második helyen a zöldségfélék
és a gyümölcsök állnak, mintegy 35% körüli részesedéssel. Ezen
táplálékok fogyasztása elsősorban növényi rosttartalmuk, magas
vitamintartalmuk és szénhidráttartalmuk (gyümölcscukor,
szőlőcukor) miatt előnyös. A hüvelyesek, elsősorban a bab, a
borsó, a lencse és a szója magas fehérjetartalmúak. A zöldségek
közül a paprika és a burgonya, a gyümölcsök közül pedig a
citrusfélék sok C-vitamint tartalmaznak.
Hús és húskészítmények, halak, tojás, szója
Átlagos vegyes táplálkozás esetén a magas fehérjetartalmú
élelmiszerek a mindennapi étrend kb. 20%-át teszik ki. Az állati
eredetű fehérjék az emberi szempontból nélkülözhetetlen
aminosavak mindegyikét tartalmazzák, míg a legtöbb növényi
fehérje nem teljes értékű, mivel hiányoznak belőlük egyes
esszenciális aminosavak. Kizárólag növényi eredetű táplálék
fogyasztása esetén szükség lehet arra, hogy az étel különböző
eredetű és összetételű fehérjéket tartalmazzon. Így a különböző
fehérjeforrások egymást kiegészítve biztosítják az aminosavszükségletet.
A húsok közül a legkevesebb zsírt és koleszterint a
csirke- és a pulykahús tartalmazza, feltéve, ha eltávolítják róla a
bőrt. A vörös húsok közül a marhahúsok általában kevesebb zsírt
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és koleszterint tartalmaznak a sertéshúsoknál. A vadhúsok
(vaddisznó, őz, szarvas, nyúl, fácán) részesedési aránya a hazai
húsfogyasztásban elenyésző.
A halak közül Magyarországon elsősorban a folyami és
tavi halak kerülnek az asztalra: a ponty, az amur, a busa, a
keszeg, a fogas és a pisztráng a legkedveltebbek. Táplálkozásélettani szempontból a busa a legkedvezőbb, mert húsában magas
a többszörösen telítetlen zsírsavak aránya.
A húskészítmények (felvágottak, szalámik, konzervek) a
húson kívül nagy százalékban tartalmaznak egyéb más
anyagokat is, köztük tartósítószereket, élelmiszerszínezékeket,
szóját. Vásárlásuk előtt tájékozódjunk pontos összetételükről.
Viszonylag sok tojást fogyasztunk, melynek sárgája
különféle zsírokban, különösen koleszterinben, fehérjéje pedig –
mint a neve is mutatja – fehérjében gazdag.
A szója a leggyakrabban húspótlásra használt
élelmiszer. Fehérjéi táplálékallergiát okozhatnak.
Tej és tejtermékek
A tehéntej és a feldolgozásából származó tejtermékek fogyasztása
már kisgyermekkortól kezdve meghatározó az ember
táplálkozásában. A tejben található fehérjék, cukrok (laktóz),
zsírok (tejzsír), vízben és zsírban oldódó vitaminok mellett a
magas kalciumtartalom is fontos a szervezet fejlődéséhez. Az
alapvető tejtermékek a vaj, a sajt, a tejföl, a tejszín, a joghurt, a
kefir, az aludttej és az író. Az ételkészítés, főzés és sütés során
szinte nincs olyan recept, amely ne igényelné akár többféle
tejtermék felhasználását. A vaj, a tejszín, a tejföl és a különböző
sajtok magas zsírtartalmúak, ezért fogyasztásuk csak mértékkel
ajánlott. Felnőttkorban a friss tehéntej fogyasztása gyakran
puffadást, kellemetlen hasi fájdalmakat okozhat. A felnőttkorra
átalakuló enzimkészlet már nem mindig tudja megfelelő
mértékben lebontani a tejcukrot. A serdülőkor végéig azonban
mindenképpen indokolt nagy mennyiségű tej fogyasztása, annak
értékes és nélkülözhetetlen összetevői miatt.
Zsírok és cukrozott ételek
A bevitt tápanyagok mintegy 5%-át teszi ki a hozzáadott zsírok
és cukrok, ami kifejezetten magas arány. A hozzáadott zsír és
cukor tulajdonképp teljesen fölösleges, sőt kifejezetten káros a
szervezet egészsége szempontjából, alapvető élelmiszereink
ugyanis eleve tartalmaznak annyi zsiradékot, illetve
szénhidrátot, amennyi az anyagcseréhez szükséges.
A répacukor jelentős mértékben hozzájárul a
fogszuvasodáshoz, ráadásul az emésztési folyamatokat is lassítja.
A szőlőcukor és a gyümölcscukor, illetve az ezeket tartalmazó
virágméz fogyasztása sokkal egészségesebb. A húsok, zöldségek
elkészítésekor előnyben kell részesíteni a párolást, a roston sütést
és a grillezést.
Az egészséges táplálkozás mennyiségi és minőségi
szempontból is fedezi a szervezet energia- és tápanyagigényét. A
helyes táplálkozást egyértelműen jelzi, hogy a testsúly megfelelő.
Az egészséges táplálkozás lényegében minden étel, élelmiszer
fogyasztását megengedi, a hangsúlyt a mértékre helyezi! Ez azt
jelenti, hogy bizonyos ételeket, élelmiszereket előnyben kell
részesíteni, másokat háttérbe kell szorítani.
Az étrend összeállításakor érdemes tanulmányozni az
élelmiszerek legfontosabb jellemzőit tartalmazó tápanyag- és
kalóriatáblázatokat, az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett
adatokat.
Forrás:www.tudasbazis.hu/termeszettudomanyok
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Gy ü l e k e z e t i K r ó n i k a
Gyülekezetünkben elhunytak és eltemettek:
Diószegi Istvánné, született Kajtor Róza 70 évet élt
asszonytestvérünk – Újszalonta, Béke u. 26. sz. alatti
lakos. Vigasztaló ige: Zsoltárok könyve 31,6.17:
„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram,
igaz Isten! Ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam
hűségesen!”
Kiss Gábor László 60 évet élt testvérünk – Szeged
Magdolna u. 26. sz. alatti lakos. Vigasztaló ige:
1Korinthus 13,9−10: „Mert töredékes az ismeretünk és
töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a
tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek
voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint
gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig
férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most
tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről
színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy
fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.”
1János 5,20: „De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia,
és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és
ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, Jézus
Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.”
A Mindenható Isten enyhítse a gyászolók fájdalmát!
„Szeretnék szépen szólni, hogy hallja jól az ember,
szeretnék szépen szólni, így év vége felé,
kissé fáradtabb lélekkel.
Keressük azt a helyet, ahol megért a világ,
keressük azt a helyet, ahol emberséggel élni lehet tovább.
Remélem, hogy nem csak egy álom,
mert mindenkinek fontos,
hogy egymást értékes embernek tekintsük,
még ezen a földi világon.
Mert milyen jó, hogy van hová és van miért
minden nap felkelni és útrakelni.
Mert tudod, hogy várnak és tudsz még adni
emberséget, megértést és segítő kezet nyújtani.
Ilyen csodálatos „kincseket”, hogy emberként
szolgálhatunk, megkülönböztető érdem ez.
A terhek alatt roskadozunk néha,
De jön valami, ami erőt ad újra és újra.
Nem tudni honnan jön, de érzi, hogy szükség van rá.
Kegyes az élet hozzád, és szerencsés vagy,
ha még ma is van, aki élő szóval
még mindég a szülői házban, féltőn haza vár.
Vagy talán a legszebb felhő széléről,
erőt adó érzéssel símogat és átölel,
hogy legyen erőd meglátni a szépet.
A természet által adott
minden tavasszal újraéledő gyönyörűséget.”
(Szabóné Borsós Mária)

„Mindenki úgy adjon, ahogyan
előre eldöntötte szívében,
ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,
mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(2Korinthus 9,7)

Egyháztagság és fenntartás
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.
Áldozatvállalásukat
hálásan
köszönjük.
Isten áldja meg az odaszánásunkat!
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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. 11 óra −
Gyülekezeti Terem
Istentisztelet Újszalontán: Református Templom
- Január 1. vasárnap délután 14:30
- Február 5. vasárnap délután 14:30
- Március 5. vasárnap délután 14:30 – Böjti
úrvacsorás istentisztelet

Óévi Hálaadó Istentisztelet
képes beszámolóval
a 2016-os esztendőről
2016. december 31. du. 4 óra
Gyülekezeti Terem
Újévi Ünnepi Istentisztelet
2017. január 1. de. 10 óra
Gyülekezeti Terem

Imahét a Krisztus2017. január 15−22.

2017. január 31-én Debrecenben,
a reformáció városában
nyitják meg ünnepélyesen a
Magyarországi Református Egyház
jubileumi évét.

Úrvacsorás Istentisztelet
Böjfő vasárnapján
2017. március 5.
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