
 

 



 

 



 

Lelkészi köszöntő 3. REMÉNYSUGÁR  

 El sem tudom mondani, milyen hálásak 

gyermekeim, amikor melléjük ülök a földre, elol-

vasok egy mesét, vagy megnézem, mit építettek 

legóból. Mosolyognak, megelevenednek, egé-

szen közel éreznek magukhoz. Ekkor nem felnőtt 

vagyok, hanem beléptem az ő kis világukba, 

olyanná lettem, mint ők. 

 Ez történt az első Karácsony alkalmával 

is, amikor Isten Jézusban emberré lett. Megszó-

líthatóvá, átölelhetővé, sebezhetővé lett. Olyan-

ná, mint mi. Mellénk telepedett. Ezzel mintha azt mondaná: gyere és mondd 

el nekem, mit érzel, gyere és ölelj át, fogd a kezem, nézz a szemembe, zú-

dítsd rám a haragod, ha úgy érzel, de szeretném, ha éreznéd, mennyire szeret-

lek, és itt vagyok melletted. Megrémülnél méltóságomtól, megemésztene 

szentségem: aprócska gyermekként, ha jövök, talán nem riasztalak meg. Ne-

kem hiányzik a találkozás, azért én jövök. Ajándékba, szeretetem jeleként 

önmagamat adom, s vele mindazt, ami már rég arra vár, hogy a tiéd legyen. 

Mit ér nekem az egész világmindenség, a csillagok, az angyalok sokasága, ha 

teveled nem találkozhatok. Vágyódom a szeretetedre. Rád. Nekem is ünnep a 

Karácsony. Veled találkozhatom. Szeretlek. Ezt legszebben ott, Betlehemben 

tudtam elmondani neked. 

Áldott Adventet és Vele való találkozást kívánok minden kedves olvasó-

nak! 

Immánuel. Velünk az Isten.                                Nagy György lelkipásztor 

„De jó volna mindent,  

mindent elfeledni,  

de jó volna játszadozó  

gyermek lenni. 

 

Igaz hittel,  

gyermek szívvel  

a világgal kibékülni,  

szeretetben üdvözülni.” 

Ady Endre: Karácsony 
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 Hajdú Zoltán Levente 

      Kelj fel! 
Bármilyen szép is volt, hosszú is volt az 

ősz, csak beköszöntött a tél. Nyirkos, hűvös 

az idő. Az ember legszívesebben egész nap 

bent gubbasztana a lakásban a kályha mel-

lett, amelyből melegség árad. Üldögélne 

csendben, álmatagon, révedezve, … mintha 

valami téliálom-félét aludna. 

Olyan hamar sötétedik. Olyan későn 

világosodik. A fény hiányát talán leginkább 

a lelkében érzi meg az ember. Mintha ott 

belül is állandósulni látszanának azok a 

fénytelen, ködös reggelek, azok a didergős, 

begubózós esték.  

Mintha télen az ember ebben a mély, hideg szürkeségben nem is élne, hanem csak 

túlélni akarna. S legfeljebb álmodozna a zöldbe boruló, virágbontogató, langyos 

szellővel simogató, szikrázóan napsütéses tavaszról. Milyen különös, hogy éppen 

ebbe a sötétségbe burkolózó világba, ebbe a magába zárkózó emberi lélekbe világít 

be olyan átható, tündöklő fényességgel, de nem a karácsonyi ünnep fénye, még csak 

nem is a betlehemi csillag, hanem ahogy az ige mondja: „az Úr dicsősége.” 

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. 

Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, 

de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” 

Barátaim! Én azt értettem meg ebből az igéből, azt éreztem meg benne, hogy 

mennyire, de mennyire ismer bennünket, engem, téged az Isten. Milyen jól tudja, 

hogy azonnal visszarettenünk, gátlásosak leszünk és visszavonulót fújunk, ha arról 

van szó, hogy mi „fényeskedjünk” mások előtt, mások között. Éppen ezért biztosít 

bennünket arról, hogy nem nekünk kell valami erőfeletti attrakcióra, bűvészmutat-

ványra vállalkoznunk, hogy olyasmit mutassunk meg magunkban, magunkból, ami-

nek nem is vagyunk a birtokában. Hanem Ő adja a fényt, Ő hoz világosságot, ragyo-

gást az életünkbe. Ő változtatja meg, változtatja át az álmos, fáradt, bánatos sötétsé-

get, s teremt helyette valami mást, valami azzal ellentétes előjelűt: megbátorodó, 

reménységében megerősödő életet – bennünk, bennem, benned. 

De mit is jelent ez az új életlátás? Mit is jelent ez a ránk sugárzó fény, ami által 

máshogy kezdhetjük szemlélni a világot, azaz megváltoztatja az életszemléletünket? 

Jézus szavai jutnak eszembe, aki ezt mondja, így beszél erről az új látásra ébredt 

életről: „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk?  
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- vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei 

Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az Ő 

országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:31-33.) 

Én hiszem, hogy akkor ragyog, tündököl, sugározza az Élő Isten fényét, világos-

ságát a hívő ember élete, ha a középpontban, olyan eleven természetességgel, gyer-

meki magától értetődőséggel Isten dicsősége, Isten dicsőítése áll. 

Az ilyen ember tud – ahogy az ige is mondja „felkelni” a magába roskadtságból, 

az ilyen ember lesz képes fényt vinni oda is, fényt látni ott is, ahol mindenki más 

szerint reménytelenül mélységes a sötétség. 

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. 

Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, 

de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” 

Milyen furcsa, hogy az engem megszólító ige, a téged megszólító ige így válik, 

válhat minket megerősítő üzenetből hitvallássá, másokat is megerősítő üzenetté! 

Mert amit én felismertem, Isten kegyelméből, életvilágosságot hozó üzenetéből, azt 

egyúttal küldetésül is kaptam. De nem azért, hogy elpazaroljam, amim van, mert az 

Isten szeretete valami olyan különös dolog, hogy minél inkább meg tudok vele erő-

síteni másokat, annál erősebb leszek én magam is benne. 

Igen! Körülöttünk élnek azok az emberek, akik becsukják a szemüket, eltakarják 

az arcukat az ige világossága előtt, s így, vaksötét élettel bukdácsolnak, sírnak, kese-

regnek. Nekem az a tapasztalatom, hogy nem kell mást tennem, nem kell mást ten-

nie az Isten felé bizalommal élő embernek, mint elindulni ezek felé az elkeseredett 

emberek felé és bízni abban, biztosnak lenni 

abban, hogy az Úr dicsősége, ahogy az én éle-

temet is, ahogy a te életedet is, be fogja ragyog-

ni, fénnyel, világossággal fogja betölteni az ő 

életüket is. 

 És ami a megnyugtató ebben a mások 

felé elindulásban, az az, hogy tudom, nem ma-

gamat kell bizonygatnom, nem a saját erőmből 

kell másokat megerősítenem, nem nekem kell 

kitalálnom valami nagy ötletet, hogy az a másik 

biztonságra leljen, megerősödjön. Hanem tu-

dom, hogy Isten ott van velem, Isten jön velem. 

És az Ő rám ragyogó dicsősége a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy megoltalmaz attól, hogy bele-

bukjak önnön gyengeségeimbe, … sőt: megerő-

sít a másikra figyelésben, türelemmel, 

együttérző lélekkel ajándékoz meg, … betölt 

cselekvő szeretettel. 
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Látod! Ez az ige biztatás. Hogy a sötétség, az éjszaka után eljön, felkel a fény. 

Biztatás, hogy ébredj, kelj fel te magad is! „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világossá-

god, rád ragyogott az Úr dicsősége.” 

Isten hatalma, akarata kifürkészhetetlen, kiszámíthatatlan. Nem tudni miért, nem 

tudni, hogy napok, évek vagy évtizedek tétlen lelki szendergése után-e, de ma fényt, 

új fényt hozott a te életedbe! Hát: „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád 

ragyogott az Úr dicsősége.” 

Ne azt kérdezd, hogy: Miért most? Ne is azt, hogy: Miért kellett eddig várnom? 

Hanem vedd komolyan, hogy ma van itt a Vele találkozás alkalma, amikor az Ő üze-

nete elhív, tanítványává tesz téged, amit elfogadhatsz Jézusra hagyatkozó, gyermeki 

bizalommal. Mert Ő szólít ma téged: „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, 

rád ragyogott az Úr dicsősége.” 

Most a tiéd az üzenet! Lehet, hogy körülötted minden változatlannak látszik. Le-

het, hogy úgy tűnik, hogy minden, ami körülvesz téged, az marad a régiben. De hi-

szen erről beszél az ige is! „Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemze-

teket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” 

Az Úr dicsősége ragyog feletted! Az Úr dicsősége őriz téged! Az Úr dicsősége 

tölti be fénnyel, ragyogással, világossággal a te életed! 

És a világ sötétsége, az emberek reményvesztettsége rémítő akadályból küldetés-

sé lesz. A te küldetéseddé, az én küldetésemmé. Hogy mi, az Úr Jézus gyermekei, a 

magunk kicsinyke életével, kicsinyke fényével bevilágítsuk ennek a szomorkodó 

világnak az útját az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömüzenet fényével. 

Nem azért, mert mi így akartuk, mert mi így láttuk jónak, hanem mert Isten így 

akarta, mert csoda történt velünk: mert Isten váltott meg minket erre! 

 

„Kelj fel,  

tündökölj,  

mert eljött  

világosságod,  

rád ragyogott  

az Úr dicsősége. 

Bár még sötétség  

borítja a földet,  

sűrű homály  

a nemzeteket, de  

fölötted ott ragyog  

az Úr, dicsősége  

meglátszik rajtad.”  

ÁMEN 
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„Ott fenn lakott a csillagok felett,  

de amikor karácsonyeste lett, 

Lejött a földre, mint kicsiny gyerek. 

És ó, a hidegszívű emberek! 

Kis istállóban kellett hálnia. 

Szalmán feküdt Ő, az Isten Fia. 

Elhagyta érettünk az egeket. 

Ugye, apukám, nagyon szereted?” 
 

Az apa nem szól. Olyan hallgatag. 

De a kis kedvenc nem vár szavakat, 

Odaszorítja vállára meleg, 

kipirult arcát, s tovább csicsereg. 

„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, 

és ott aludt az állatok helyén, 

szűk istállóban. Nem is érthetem. 

Milyen meleg ágyacskám van nekem, 

pedig csak a te kislányod vagyok. 

S Ő, Isten Fia, Ő, a legnagyobb, 

szalmán feküdt, amikor született. 

Ugye, apukám, nagyon szereted?” 
 

Kint csillagfényes hideg este… tél… 

Bent apja ölén kisleány beszél. 

„Ott se nyughatott szalma-fekhelyén. 

Futniuk kellett éjnek-éjjelén. 

Halálra keresték a katonák. 

Menekültek a pusztaságon át. 

Milyen keserves útjuk lehetett. 

Ugye, apukám, nagyon szereted?” 

Az apa leteszi a gyermeket. 

„Ugye, szereted? Ugye, szereted?” 

Nem bírja már, el kell rohannia. 

A jászolban fekvő Isten Fia 

karácsonyesti képe kergeti. 

Feledte és most nem feledheti. 

Most a szeméből könnyre-könny fa-

kad. 

Most vádakat hall, kínzó vádakat. 

Elmenekülne még, de nem lehet. 

Most utolérte az a szeretet. 
 

S míg a szívébe égi béke tér, 

mintha körül a hólepett, fehér 

tetők, utak felett távol zene, 

angyalok tiszta hangja zengene 

szívet szólongató, szép éneke: 

„Szegény lett érted. Ugye, szereted?” 

„Ha az ember szemét kimossák a könnyek, 

utána tisztábban lát.” 
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A Karácsonyok ünnepi han-
gulata, meghittsége bizo-
nyos életkorban nem tuda-
tosul bennünk. Örültünk az 
ajándéknak – ha volt egyál-
talán – , ennek ellenére a 
gyermekkori karácsonyok 
emlékképei ugranak elő, ha 
arról kezdünk el beszélget-
ni, milyen is volt anno, né-
hány évtizeddel ezelőtt a 
Karácsony ünnepe. 

Dr. Sófi Gyula nyugalmazott állatorvos jelen-

tősen visszapörgette az emlékezés kerekét, amikor a 

vasárnapi istentisztelet után erről kérdeztem. 

„Ezerkilencszáznegyvenöt karácsonya nagyon emlé-

kezetes számomra, s talán nem kell különösebben 

megmagyaráznom, ha 82 évesen is erre emlékszem, és 
ezt említem elsőként. Ebben az évben konfirmáltam, és 

Kincses tiszteletes úr a következő bibliai mondatot 

helyezte a szívemre, én ezt eddigi életemben nem fe-
ledtem el. Így hangzik: „Én Terólad el nem feledke-

zem.”  Most következik a Karácsonyhoz való kapcso-

lódás. Szüleimmel készültünk a kis Jézus fogadására, 

de nem volt teljes a család, mert a II. világháború csatái még dúltak, vagy már na-

gyon sokan fogságban szenvedtek. Az én testvérbátyám  is a fronton volt. Édesanyám 
Karácsonytól függetlenül minden nap kérte Isten segítségét, mentse meg fia életét, 

hozza haza a frontszolgálatból. Így volt ez Karácsony Szentestéjén is.  Az egész csa-

lád imádkozott érte, és szinte hinni sem akartunk a szemünknek, Isten hazahozta a 
frontról. Ezt a karácsonyi ünnepet nem lehet elfelejteni, s az önfeledt, boldog ölelge-

tések közepette jutott eszembe Kincses tiszteletes úr által mondott konfirmációi mon-
data: „Én Terólad el nem feledkezem.” A későbbi évtizedekben sem feledtem el, sőt 

még ma sem, amikor lányom – Magdika – nél-

kül imádkozom Karácsony Szentestéjén és az 
ünnep minden napján. De azt is mondhatnám, 

nincs olyan nap, hogy ne érezném, az én Uram 
nem feledkezett el rólam eddig sem, és bízom 

benne, nem is fog.”  

 

„Ha visszanézek a megtett útra, 

"megélt Karácsonyokra" a szívem 

hálás, magasztal téged, köszönök 

Jézus, mindent Tenéked.”  
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Lengyel Zoltán tanár is a családi ünneplések hangu-

latát, meghittségét említette elsőként. A szülői- és nagy-

szülői ház egymás mellett volt, így teljesen természetes 

volt, hogy együtt töltötték a Szentestét. Tizenhét évesen 

nem mindent értett meg abból, amit nagyapja a Bibliából 

felolvasott. Elgondolkodott azon az igén, amit a nagyapa 

a nagymama halála után mondott: „Íme minden kész.” 
Ez volt az utolsó ige amit a nagyszülők együtt olvastak, 

és ami komolyan megérintette az unokát. Következő év-

ben fogalmazódott meg kérdésként egy Szentestén vajon 

papa hozza-e a Bibliát, fog-e imádkozni családjáért, fo-

gunk beszélgetni Jézus születéséről éppen úgy, mint az előtt, mamával együtt. Tit-

kon remélte, hogy igen. Papa habozott egy kicsit, tanácstalan volt, de látta, hogy 

várjuk gondolatainak megismerését, látta rajtunk, hogy most mást jelent nekünk is 

ez a szenteste. 

„ Én vagyok az élet kenyere”-mondja Jézus. 

Ennek a mondatnak van egy másik ifjúkori Karácsonyi emléke. Abban az időben 

nem volt annyi bolt, bevásárló központ, mint most. Elfeledkeztek szülei arról, hogy 

kenyeret kell venni, de mégis csak lett kenyér. Immár új szívvel este erről az igéről 

is beszélgettek hosszasan. 

Dávid Ferenc tanár első karácsonyi emlékképe több 

évtizeddel vezeti vissza az olvasót. „Abban az időben a 
SZERETET ünnepe volt Karácsony. Még a mai értelem-

ben véve igazi karácsonyfa sem volt. Ha sikerült valahon-
nan szerezni egy zöld ágat, arra a felnőttek által főzött 

cukrot csavarták sztaniolpapírba, de keménysége miatt 

legtöbbször megmaradt, így a következő évben újra a 
fára vagy az asztalra került. Tulajdonképpen nem ezen 

volt a hangsúly. A legfontosabb, hogy együtt volt a csa-

lád. Később, amikor már lehetett fenyőfát vásárolni, az 
akkori hatalom el is nevezte fenyőünnepnek. Szerencsére 

ez nem talált táptalajra. Most pedig azt lehet tapasztalni, az ajándékozáson van a 
hangsúly. Én azt remélem, ez is elmúlik, és az emberek gondolkodásában, lelkében a 

tiszta érzés, a kisded várása, Jézus születésének ünnepe kerül előtérbe. Bekövetkezik 

ez, csak türelmeseknek kell lennünk.”  

„Krisztus Urunknak áldott születésén Angyali verset mondjunk szent ünnepén,  

Mely Betlehemnek mezejében régen  Zengett e képen: 

A magasságban dicsőség Istennek Békesség légyen földön embereknek, 

És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek”             /315. dicséret/ 
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Vadász Sándor vallástanár feleségével együtt közös 

akarattal alakították ki karácsonyi családi tradícióikat. Ez 

sokban eltért az otthon látottaktól. Számukra az ajándékot 

Krisztus jelenti és a szó igaz értelmében spirituálisabb is 

Krisztus születésének ünneplése. Nem az ajándék a lényeg, 

hanem a meghittség, a gyertya fénye, az ének, amely a 

Megváltó születéséről szól. „Mi egymásnak vagyunk aján-
dék és Péter fiamat is beleértem. A Biblia olvasása, a közös 

beszélgetés és éneklés, a Szenteste isteni ajándéka, s így 

nekünk nem is hiányzik az ajándék a karácsonyfa alól. Sze-
retnénk az igazi Ajándékra és az Ajándékozóra figyelni.” 

Somogyi Gyula 

autószerelő 
a Cserepeshegy utca 

együtt ünneplését említi 

először. Az itt élő akkori 

emberek többsége refor-

mátus volt, de nem is volt az fontos, mert a szélső házból 

átment a szomszédba a család, kántáltak, s ez a gyönyörű 

hóesésben olyan erővel hatott mindenkire, hogy kántált az 

egész utca azon a szent estén. 

A tizenéves fiúcska – emlékezete szerint – a Mennyből 

az angyalt, tisztán szívből, a benne rejlő hit erejével, úgy énekelni, azóta sem hallot-

ta. Elmondása szerint apa, anyai ágon kötődik a református egyházhoz és a szalkai 

gyülekezethez. Számára a templom a mindennapot jelentette. Így azon sem törte 

soha gyermeki kobakját, hogy a Jézuska miért zoknit, atlétát vagy jégeralsót hoz 

ajándékba. Teljesen természetes volt számára, hogy Ő tudja, erre van szükség, és ez 

így van rendjén. A legfontosabb mindezek mellett a szeretet, amit kaptak, amit átad 

gyermekeinek, és ők adják tovább az unokáknak. 

Tiszteletes Úrral a Házi áldást mondtuk az egyik is-

tentiszteleten. Ha annak szellemében élünk, akkor 

valóban azt kell mondani, szükség nincsen, és nem az 

ajándékon van a hangsúly. 

Zsoldos Barnabás 

 

Gyülekezetünk híreiről  

folyamatosan tájékozódhat a 

www.refkertvaros.hu  

weboldalon. 



 

 

11. REMÉNYSUGÁR  

 December 3-án 9 órakor 43 lelkes, de 

kissé szorongó ember gyülekezett a kórház 

nagytárgyalójában, hogy folytathassa a Biblia 

világának megismerését. 

 A lelkesedés az ismeretek gyarapítása 

miatt volt a szívekben, a szorongás pedig azért, 

mert számot kellett adni az elmúlt alkalommal 

elsajátított ismeretekről, vagyis dolgozatot kel-

lett írni. A dolgozat megírása után már felszaba-

dultan figyelhettünk az Igére. A nyitó áhítat a Noé története alapján szólt hozzánk. 

Noé igaz, tökéletes férfiú volt, aki Istennel járt. Ennek az előzménye az volt, hogy 

Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Ezért lehetett igaz és tökéletes. Fordított sorrend-

ben (megpróbálok jót cselekedni, hogy megszerezzem Isten kegyelmét) élve beteges 

hívő élet lesz az eredmény. Az evangélium nem arról szól, hogy légy jó ember, ha-

nem arról, hogy volt egy jó ember (Jézus Krisztus), aki meghalt értünk, és igazságát 

nekünk tulajdonította az Atya. 

 Ezután hallhattunk az özönvízről, majd Bábel tornyának története követke-

zett: itt láthattuk az emberi büszkeség példáját. Magának akart nevet szerezni az em-

ber, nem Istent akarta dicsőíteni. Ezek után az ősatyák (Ábrahám, Izsák, Jákob) és 

József életén keresztül szemlélhettük Isten gondviselő kegyelmét, szeretetét, aho-

gyan a magasságokat és mélységeket felhasználja egy-egy ember életében. Minden-

nek értelme és célja van az életünkben, Isten iskolájába járunk. 

Mózes életére figyelve fejeztük be a napot. Csodálatos volt látni, ahogy Mózest fel-

készítette az Úr a vezetői feladatra, kiképezte, alázatra tanította. A Mózes által épít-

tetett Szent Sátor (aminek pontos tervrajzát Isten Maga mutatta meg Mózesnek) a 

szövetség kiábrázolója volt, Isten jelenlétét mutatta, Jézus Krisztus áldozatára muta-

tott. 

 A lelki táplálék mellett a kórház konyhájának dolgozói jóvoltából finom 

ebédben is részesülhettünk. Emellett a testvéri közösség áldásait is megtapasztaltuk. 

Átéltük azt, amit Jeremiás próféta így ír: 

„Ha eljutott hozzám Igéd én élveztem, igéd vidámsá-

got szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad 

neveztek el engem, Uram, Seregek Istene.” 

(Jer.15:16) 

 

                                      Dr. Makrai Tibor főgondnok    
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Csiha Kálmán: 

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég 
alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr 

angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr 
dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az an-

gyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, 

hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 
öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 

Krisztus, a Dávid városában.”   (Luk. 2, 8-11) 
 

Heródes nem akarta, az írástudók nem tudtak róla, nem várták, a pásztorok sem 

remélték, hogy farkasüvöltéses sötét éjszakában angyalok érkeznek hozzájuk. Mégis 

jöttek, egy mennyei nagy szeretet elindította őket, hogy fényességet hozzanak a sötét 

éjszakába. 

Jönnek az angyalok, most is jönnek! Heródesek nem akarják, írástudók nem tud-

nak róla, de mi tudjuk szerte Erdélyben és 43 országban, ahova szétszórattunk, őriz-

ve családot, egyházat, népet, gondot, reménységet, jövendőt. Mi tudjuk, hogy jönnek 

az angyalok. A fényességük ott fog csillogni a gyermekszemekben, édesanyák kará-

csonyfa-díszítő kezének mozdulata lesz csillogó szárnyuk suhanása, és egyszer csak 

itt lesznek, megérkeznek, beragyogják a szobát, a szívet, hoznak valami különös 

melegséget, s ahol várták őket, ott a család körüláll egy karácsonyfát, és együtt 

éneklik gyermekkel, unokával: „Mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorok, 

pásztorok”. 

Az angyalok nemcsak otthonokba jönnek. Ott lesznek a kórházakban, megkere-

sik az operációra készülőket, a félelmes szívűeket, a fájó testűeket, megkeresik azo-

kat, akiknek már nincs  kivel énekelni a „Mennyből az angyal”-t, és elmondják ne-

kik a nagy örömet: „Született nékünk a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid váro-

sában.” Az evangélium arról számol be, hogy amikor az angyalok megérkeztek, a 

pásztorok nagy félelemmel megfélemlettek. Az életünkben hányszor szállt már féle-

lem szívünkre betegágy mellett, nagy gond árnyékában, megpróbáltatásaink idejé-

ben. Itt egy fél évszázad alatt megismertük azt a szót: és nagy félelemmel 

megfélemlettünk. De most ezen a félelmen átragyog valami biztató békesség, valami 

boldog reménység, és egyszer csak nem szívszorongató rettenetet érzünk, hanem 

szívet gyógyító áldott kegyelmet, mert szólnak az angyalok: „Ne féljetek, mert hir-

detek néktek nagy örömet, mely az egész népnek nagy öröme lészen”: És a nagy féle-

lem egyszerre megszépül. Karácsonyi békesség hull reá, és egyszerre ez a félelem 

valami nagy boldogságnak a kezdete lesz. Mert Isten közelében még ez a pár szó is: 

„nagy félelemmel megfélemlettek” megszépül. Isten közelében még a félelemből is 

öröm bomlik ki, és minden félelem áldássá változik. Ha az életünk tele van sokszor 

félelemmel, vigyük oda azokat az Isten közelébe, tegyük oda az Úr Jézus  
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szeretete mellé, és akkor elküldi angyalait, és belerejti a maga kegyelmét, bocsána-

tát, reménységét és erejét. 

Mert más az Isten melletti félelem, mint az Isten nélküli félelem. Az Isten nélküli 

félelem mindig iszonyú és rettenetes, mert nem érkezik utána semmi, csak a pusztu-

lás, ha beteljesedik. Az Isten melletti félelem mindig titkokat és kegyelmet rejtő cso-

dálatos áldás. Amikor megérinti az embernek a szívét az Úr Isten hatalma, amikor a 

maga porszemnyi tudata és a bűnössége találkozik Istennel, akkor mindig félelem 

száll az emberre. De ez másfajta, ez gyógyító félelem, kegyelmet rejtő félelem, örö-

möt hozó félelem, nem olyan, mint az üres félelem ebben a világban. 

Én nem tudom, hogy milyen félelem gyötör. Vannak egyéni félelmeink, és van-

nak nagy közös félelmeink. Én csak azt tudom, hogy jönnek az angyalok. Isten kö-

zelségét hozzák, és megváltoznak a félelmeink, mert rájövünk, hogy nem vagyunk 

egyedül, „született nékünk a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.” 

Érkeznek a földi félelmet űző angyalok! Keresik a helyet, ahol leszálljanak. Jön-

nek az angyalok! Sok minden jött eddig. Jöttek a gondok, jöttek az izgalmak, jöttek 

a nagy csalódások, jöttek a betegségek, jöttek a bűnök. Most az angyalok jönnek. 

Csodálatos mennyei látogatókat küld az Isten. Ahol beengedik őket, ott igazán kará-

csonnyá lesz a karácsony. Köröznek az otthonok, a szívek, Erdély hegyei és völgyei 

felett. Keresik a helyet, ahol leszálljanak, az otthonunkat, a szívünk peremét. Tárjuk 

ki előttük sötét éjszakánkat, hogy fényességes karácsonyunk legyen! Mert Mária és 

József a XX. század tömegsíros éjszakáiban is odahajol a már megszületett gyermek 

fölé. És valahonnan messziről jönnek már a Jézust kereső keleti bölcsek. Velük 

együtt mi is elmondjuk csendes szívünk vágyát Jézust váró énekünkkel: „Óh, kedves 

vendég nálam szállj, bűnömtől ne iszonyodjál, jöjj bé hozzám te szolgádhoz, szegény 

megtérő juhodhoz”. Ámen. 

„Mi belőled élünk, ISTENEM. 

Abból, amit adsz, abból, amit szólsz, 

abból, amit teszel, abból, 

hogy szeretsz.” 

                             Lothar Zenetti 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Belluska Gyöngyi /49/ Nyár u.  

Péter Bertalan /64/ Hunyadi u.  

Demeter István  /62/  Nádor tér 

Sarkadi Gyuláné Pelyvás Valéria /56/ Nádor tér  

Keresztségben részesült: 

Varga Zsolt   

December 21-23. szerdától péntekig nagyheti alkalmak:  

 17.00 óra Újtelepi templom, 18.00 óra Északi templom  

 december 22-én az Északin a gyermekek szolgálnak 

 december 23-án az Újtelepen a gyermekek szolgálnak 

   az Északin Advent-záró énekes 

    istentiszteletet tartunk 

December 24. szenteste 

 16.00 óra Északi templom „mentesítő” istentisztelet  

háziasszonyoknak, elutazóknak, nagycsaládosoknak... 

 17.00 óra Újtelepi templom ünnepi istentisztelet 

 18.00 óra Északi templom ünnepi istentisztelet 

December 25. ünnep első napja Úrvacsorás istentisztelet vasárnapi rend szerint  

December 26. ünnep második napja ünnepi istentiszteletek vasárnapi rend szerint 

2011. utolsó hetében bibliaórát nem tartunk. 

2011. december 31. óesztendő estéje 

 17.00 óra Újtelepi templom 

 18.00 óra Északi templom 

2012. január 1. vasárnapi rend szerint 

Gyermek-istentiszteletet az ünnepek alatt NEM tartunk! 

Legközelebbi gyermek-istentisztelet  2012. január 8-án lesz! 

Ünnepi istentiszteletek rendje 

Karácsony másnapján, 

december 26-án  

hétfőn 12-15 óra között  

az újtelepi templomunk 

udvarán  

meleg étellel 

 várjuk az arra   

rászorulókat. 

Éljen a lehetőséggel! 
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December 4-én, vasárnap az Északi lakótelepi templomunkban tartottuk tisztújító 

közgyűlésünket, melyen gyülekezeti tagjaink dönthettek a felálló új presbitérium 

összetételéről. 

A Kertvárosi Református Gyülekezet tagjai közül a következő 18 személy fogja el-

látni a presbiteri szolgálatot a következő 6 évben: 

1. Alexa Imre    10. Sárközi Sándorné 

2. Bene Sándor    11. Szathmári András 

3. Filep György    12. Széles Csaba 

4. Görög Demeterné   13. Szilágyi Istvánné 

5. Kovács Katalin    14. Szilágyi János 

6. Lengyel Zoltán    15. Szondi Bertalan 

7. dr. Makrai Tibor   16. Tóth István 

8. Nyíri Gusztávné    17. Vadász Sándor 

9. Puskás Zoltán    18. Varga Miklós 

A főgondnoki szolgálatra dr. Makrai Tibornak szavazott bizalmat a gyülekezet 118 

szavazattal. A pótpresbiterek behívási sorrendje a következő: 

1. Oláhné Borzován Edit 

2. Helmeczi Lászlóné 

3. Kun Sándorné 

Isten áldása kísérje életüket, szolgálatukat! 

Ezúton szeretnénk megkö-

szönni minden kedves adomá-

nyozónak, magánszemélynek 

és vállalkozónak, cégeknek, 

gyülekezetnek, hogy a Kin-

cses ház javára megrende-

zett jótékonysági esten 1,2 

millió forintot ajánlottak fel, 

melyet teljes egészében terve-

ink megvalósítására kívánunk 

fordítani. Hálásan köszönjük.  



 

 

 16. REMÉNYSUGÁR  

„Mindenért hálát  

adjatok, mert ez az Isten 

akarata Jézus Krisztus 

által a ti javatokra.” 

(1 Thesszalonika 5:18)  

 

Októberben meghívást 

kaptam a Válóháló által 

szervezett Hálaadás ünnep-

re. A Válóháló egy olyan 

közösség, amely a válás 

tragédiáján átment, mégis 

vidám és segítőkész embe-

rekből áll.  

 Az alkalom a Bu-

dapest Rózsakerti Baptista Gyülekezetben november közepén került megrendezésre. 

Nehezen elképzelhető, hogy olyan embereknek szerveznek hálaadó napot, akiknek 

tönkrement a házasságuk, kudarcba fulladt az éle-

tük. Vajon miért tudunk mi hálát adni? Már a meg-

hívóban megfogalmazódott az egész nap mondani-

valója: aggodalmaim, félelmeim ellen a legjobb 

gyógyír a H-vitamin, vagyis a hálaadás.  

Az alkalmat Győrik Ferenc fotókiállításának meg-

nyitójával, illetve megtekintésével kezdtük. Köz-

ben finom sütőtöktorta kóstolásban is részt vehet-

tünk. 

 Az interaktív bevezetőben arról beszélget-

tünk, hogy a gondolataink hogyan befolyásolnak 

bennünket, milyen hatást gyakorolnak ránk. Miért 

fontos, hogy gondolatainkat ne a félelem és az aggodalom töltse be? 

 Hogyan változhat meg a gondolkodásom? Miért van szükségem a hálaadás-

ra? Miért lehetek hálás most? Kérdéseinkre Gyökössy Endre gondolatai foglalják 

össze legjobban a választ: „A hálaadás a legnagyobb gyógyír. Megőrzi szívünket az 

aggodalmaskodástól is és lelkünket a rettegéstől! Aki Istent dicsőítve elkezd hálát 

adni, az feljebb néz. Az már nem azt várja, hogy mi lesz holnap, lesz-e kenyere hol-

nap vagy egy év múlva.” 

 Rövid játék és kiscsoportos beszélgetés után „zarándoklatra” indultunk a kis 

toronyba. Az első állomás a terhekről szólt. Mindannyian felírtuk az aggodalmainkat 

és félelmeinket kis lapokra, amiket összegyűrtünk, és egy kendőből készített batyuba 

kötöttünk össze. Ezek a terheink, amelyeket naponta magunkkal cipelünk. Ezek aka-

dályoznak meg abban, hogy hálát tudjunk adni. Vajon hogyan szabadulhatunk meg? 

„A hálaadás a legnagyobb 

gyógyír. Megőrzi szívünket az 

aggodalmaskodástól is,  

és lelkünket a rettegéstől! 

Aki Istent dicsőítve elkezd há-

lát adni, az feljebb néz. Az már 

nem azt várja, hogy mi lesz 

holnap, lesz-e kenyere holnap?  

Vagy egy év múlva?”  

Gyökössy Endre 
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 A második állomáson szembe kellett néznünk önmagunkkal. Belenéztünk a 

tükörbe, és elmondtuk, kit látunk. Ki vagyok én, kinek lát engem az Isten? 

 A  következő megállónál végiggondoltuk, mennyire különbözünk egymás-

tól, és milyen jól kiegészítjük egymást. Milyen csodálatosan megteremtett az Úr! 

 Szembenéztünk terheinkkel, önmagunkkal, másokkal. Nézzünk szét a te-

remtett világban, mennyi ajándékot ad nekünk Urunk! 

 Az ötödik állomás arról szólt, aki mindezeket megalkotta. Milyennek isme-

rem Őt, aki a Fiát áldozta értem a kereszten? 

 Eljutottunk a szabaduláshoz. Aki kész volt arra, hogy letegye az aggodal-

mait, félelmeit, az bedobhatta a papírgombócokat a vízbe. „…bizony a tenger mély-

ségébe veted minden bűnünket.” (Mikeás 7;19) 

 Az utolsó állomáson számba vehettük, miért lehetünk hálásak. Gondolatain-

kat megfogalmazva feltehettük a hálaadó falra. 

 A délután további részében bizonyságtételeket hallgattunk, illetve az egyik 

bizonyságtevő én voltam. 

 Befejezésképpen a Golgota Gospel Kórus koncertjét hallgattuk meg. 

Örömmel vettem részt ezen az alkalmon, és hálás vagyok az Úrnak, hogy gazdagon 

megáldotta ezt a napot.  

Kovács Katalin  

A Válóháló közössége olyan csopor-

tokból áll, amelyek vezetői maguk is 

átestek a válás nehézségein, ezért 

megértik, hogy min mész keresztül. 

Itt segítséget kaphatsz a válás 

okozta fájdalom enyhítésében és 

életed újjáépítésében. 

Hidd el, van élet a válás után is! 

Nem vagy egyedül!  

 

Mátészalkán engem keress: 

30/8648739 

Kovács Katalin 

 

Alkalmainkat péntek esténként 

tartjuk 6 órai kezdettel! 
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A közbeszerzést és szerződéskötést követően ez év augusztus 13-án kezdtük meg 

a munkálatokat az Északi lakótelepi templom melletti területen. Az alapozás és zsa-

luzást követően a kedvező időjárásnak köszönhetően jól tudtunk haladni a falazás-

sal. Azt tudni kell, hogy vannak kevésbé látványos munkák: az eddig 5 tonna vas 

bedolgozása, a kötelező várakozási idők betartása mellett a kivitelezés a folyamatos 

tervközléshez igazodik. A munka során igénybe vettük a betonszivattyú technológiát 

a vasbeton födém és az emeletre vezető lépcsőszerkezet kialakításánál, amelyekhez 

folyamatosan szállították a mixerkocsik a közel 50 m3 betont. Ha valaki mostanában 

arra jár, láthatja, hogy a falak már állnak, a technológiai szünetet követően erre az 

évre még a hátsó, emeleti rész falazását és a koszorúszerkezetek kivitelezését tervez-

zük. A tetőszerkezet kivitelezési munkálatai január hónapra maradnak, ami nem ve-

szélyezteti a szerződésben vállalt május 31-i befejezési határidőt. 

Hálásak vagyunk a kedvező időjárásért, hiszen 

hosszú őszünk volt. Szeretném kérni a gyülekezet 

tagjait, hogy imádkozzanak továbbra is az itt folyó 

munkálatokért, munkásokért, hiszen ha elkészül a 

beruházás, egy modern, több funkciót ellátó kö-

zösségi házzal gazdagodik a közösség.  

Gaál Krisztiánt, a Szalka-építő Kft. ügyvezetőjét kér-

deztük a Kincses közösségi ház építési munkálatairól. 
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2. 

Örvendjetek, Jézus feltámadott: 

Új életet és új reményt hozott. 

Örvendjetek, örvendjetek! 

Nála az örök élet forrása ered. 

Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet! 

Halljátok meg e jó hírt, emberek!  

3. 

Örvendjetek, mert Jézus újra jön! 

Elszáll a gond, felszárad mind a könny! 

Örvendjetek, örvendjetek! 

Fölragyog az Igazság, s végre győz a jó. 

Országa, szent uralma örökkévaló. 

Halljátok meg e jó hírt, emberek!  
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A karácsony ünnepéhez hozzátartozik a karácsonyfa, amely 
a keresztyénség európai részében annyira meghonosodott, hogy 
Krisztus születésnapjának biztos és szinte megváltozhatatlan 
elemévé vált. Mi lenne a karácsony karácsonyfa nélkül?! Mivel 
a Bibliában a fenyő nem szerepel, keresztyén körökben megosz-
lik e szimbólum jelentéséről és értelmezéséről a vélemény. Úgy 
helyénvaló, hogy mindkét oldalt megmutassam, s ki-ki döntse el 
maga, mivel ért egyet.  

Egyik oldalon 

az ünnep és a 

karácsonyfa pogány eredetére utalnak: a 

pogány Egyiptomban a pálmafa, mint 

örökzöld fa a pogány Megváltót jelké-

pezte, Adoniszt, Baál-Támárt, a pálmafa 

urát, kinek anyja fává változott, s tűzben 

égették el, ahonnan másnap, mint Isten 

ága született meg a fia, az isteni gyer-

mek. Aszklépiosz, a nagy isteni kígyó 

azonban körbecsavarodott a fatönkön, és 

mellette egy fiatal fa nőtt ki a földből - a 

pálmafa, amelyet ellenségei nem tudtak 

kivágni. Ez volt a győzelem jelképe. A 

pogány Rómában a fenyőfa állt a közép-

pontban, amelynek más neve is volt: 

Baál-Berit a szövetség ura, akit, bár el-

lenségei elpusztították, győzelmesen 

feltámadt. December 25-e a győzelmes 

isten újra megjelenésének ünnepe, a 

natalis invicti solis, a le nem győzött Nap 

születésnapja volt: vagyis a yule-

fahasábok égetése a feltámadó világos-

ságot jelentette, akárcsak a karácsonyi 

gyertya. Az 5. századi egyház e kultu-

szok ellen vezette be a Megváltó születé-

sének ünneplését dec. 25-én. Ezen érve-

lés szerint a karácsonyfa öntudatlanul is 

pogány rítusok felelevenítése, mely csak 

külsőségekről szól, de nem az ünnep 

igazi tartalmáról: Nincs időnk kará-

csonykor Jézus Krisztusra gondolni,  

sokkal fontosabb dolgunk van ennél, 

hiszen az előkészületek elveszik a Lé-

nyegről a tekintetet. Sokak számára az 

ünnep üres és sivár lenne a pogány ha-

gyományok nélkül, s ez újabb bizonyí-

ték, hogy nem tud mit kezdeni az ember-

ré lett Szabadítóval. 

Másik oldalon pedig azzal érvelnek, 

hogy a Mindenható jelképek által is üzen 

az embernek: ilyen a karácsonyfa:  

„szimbóluma Isten ajándékozó szereteté-

nek, mellyel az embert visszafogadja 

kegyelmébe. Az élet fája jelképe, mely a 

Paradicsom közepén a jó és rossz tudá-

sának fája mellett állt (1Móz 2,9), s me-

lyet a bűnbeesés után tüzes kard és keru-

bok zártak el az ember elől (vö. 2 Móz 
3,24). Jele a betlehemi Újszülöttnek, az 

élet természetfölötti megújulásának, a 

kegyelemnek. Örökzöldje az örökkéva-

lóságra, háromszög-formája a Szenthá-

romságra, ill. az emberi élet céljára, föl-

felé (Istenre) irányulására utal, ágai a 

keresztet idézik. Díszei ősi, egyetemes 

emberi, kultikus szimbólumok, melyek 

Jézus Krisztus megtestesülése és születé-

se által megszentelve karácsony miszté-

riumát közvetítik a hívő ember számára. 

Fényei a született Világosságnak jelei. 

Tetején a csillag azt fejezi ki, hogy az 

ember otthona ugyanaz a betlehemi  bar-

lang lett, mely fölött megállt az újszülött  
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Jézusra mutató csillag.  

Csúcsán angyal is lehet, mely az Is-

ten és az ember kapcsolatára utal: az 

angyal egyrészt jele azoknak az angya-

loknak, akik a pásztoroknak hírül adták 

Isten Fiának születését, másrészt akik az 

Atyának hírül adják, kik azok, akik meg-

értették a híradást, s ezért ünneplik a 

Gyermeket.  

Az édességek (szaloncukor, mézes 

sütemények stb.) és gyümölcsök (alma, 

dió, füge stb.) arra utalnak, hogy a kará-

csonyban Isten Fia az ember számára a 

legédesebb eledelként jött el (vö. Zsolt 

33,9).” –írja a Katolikus Lexikon.  

A karácsonyfa állításának szokása 

protestáns, evangélikus gyakorlatból 

ered. Luther még nem ellenezte a kará-

csonyhoz kötődő betlehemezést és para-

dicsomjátékot, melyhez hozzátartozott a 

termőág valamely változata. A tiltások 

miatt ezek eltűntek, a nép azonban a 

paradicsomjátékból legalább az élet fáját 

átmentette, szokásaiban megőrizte. A 

hasonló jelképtartalmú életfát, ill. termő-

ágat asztalára állították, és családi kö-

zösségben előtte énekelték örökölt, ősi 

énekeiket. A karácsonyfa állítását Né-

metországból protestáns főúri családok 

származtatták át Bécsbe s innen Magyar-

országra 1824-ben Brunswick Teréz ott-

honába. 

A néprajz szerint a karácsonyfa előd-

je az ún. termőág volt. Ez az ismert, ősi, 

napfordulati és tavaszigéző jelkép a ter-

mészet és vele az ember megújulását 

idézte. Pogány jelentéstartalma a keresz-

tyénségben bibliai elemekkel gazdago-

dott, így mindenekelőtt az élet, ill. tudás 

fájának képzetkörével. A téli termőág 

sokféle formában volt ismert (a szobába 

bevitt és vízbe állított néhány faágtól 

kezdve a mennyezetről lecsüngő, gazdag 

kompozíciókig). Általában aranyozott 

mogyoróval díszített ág, melyet a szoba 

mestergerendájára függesztettek, mintha 

az égből nőtt volna ki, s a földre szálló, 

emberek közt szállást kereső Gyermeket 

jelképezte. A mennyezetre függesztett 

termőág szokásából alakult ki, hogy ko-

ronájánál vagy megfordítva, törzsénél 

fogva a karácsonyfát is fölfüggesztették 

a mestergerendára. Szinte mindenütt 

emlékeznek azonban arra, hogy a kará-

csonyfa elterjedése előtt tüskés zöld ága-

kat, borókát, fagyöngyöt függesztettek a 

gerendára, legtöbbször koronájánál fog-

va.  

Nos, a kedves Olvasó eldöntheti, hogyan ünnepel, de a lényeg nélkül valóban 
semmit nem ér ünneplésünk. Ideje, hogy visszaállítsuk a Karácsony igei üzenetét, 

melyet így hirdetett meg az angyal: 

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme 

lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pe-

dig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászol-
ban.” (Lukács 2, 11-12) 

Internetes források alapján írta: Vadász Sándor 
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Jön a fűtésszámla és vele az 

utóbbi húsz év legnagyobb sztrájk-

ja, mondja egy elkeseredett ember. 

Nézem a híreket, az indulatokat, és 

látom, hogy sokan készek politikai 

érdekekből, egy kis fizetésemelé-

sért szétverni akár saját hazájukat 

is. 

Nézem a megbolydult világot, 

és nem értem, hogy okos szónokok 

miért nem magyarázzák el érthető-

en, hogy mit jelent, ha egy állam 

eladósodik, és mivel jár, ha már 

állampapírjait nem tudja a piacon 

értékesíteni, és emiatt államcsődöt 

jelent be. 

Tavasszal Argentínában vol-

tam, és egy asztaltársaságot meg-

kérdeztem, hogy az egyszerű em-

berek számára mit is jelentett az 

államcsőd. Tudtam, hogy az ar-

gentin kormányok folyamatosan 

átgondolatlanul kölcsönöket vettek 

fel, végül 2000-ben már nem tud-

tak több hitelt felvenni, senki nem 

akart argentin állampapírokat vásá-

rolni. Az állam nem tudta kiadni a 

fizetéseket, nem tudták kiegyenlíte-

ni a költségeket, törleszteni az adó-

ságokat. Ezért elismerték, hogy az  

Hazamentem, bekapcsoltam a 

számítógépet és szinte minden 

internetes oldalon vitákról, 

tüntetésekről, fenyegetőzések-

ről olvashatok.  

állam csődben van. Persze ettől az élet nem 

állt meg, a nap másnap is felkelt. Addig egy 

USD, egy argentin peso volt, de másnap már 

csak négy pesoért adtak egy dollárt.  

Így az emberek nem fizetésük 25%-át 

vesztették el, hanem egyik napról a másikra 

mindenüknek 75%-át. A bankokban lévő pén-

zeket az állam befagyasztotta, és most 10 év 

után talán kis részletekben kezdik kiadni az 

embereknek a megtakarításokat. Persze az 

emberek lázadoztak, hatalmas megmozdulá-

sok voltak. 

Megkérdeztem azt is, hogy a kormány mit 

tett. Az egyik férfi azt mondta, hogy „a hata-
lom mindent megtett!” Mire a felesége csak 

annyit mondott, hogy „elég durván tette azt, 
amit tett”. Kíváncsian rákérdeztem, hogy 

mégis mit tett a hatalom durván. „Hát – jött a 

kitérő válasz –, mikor mentem reggel a mun-
kába, biza itt is - ott is le volt takarva 10 – 20 

halott az út szélén”. Az élet nem áll meg! El-

telt 10 év, és most minden 5 -10 ház előtt egy 

őrbódé áll, az emberek fizetik az őrt, aki azon-

nal telefonál, ha gyanús alakok jelennek meg 

az utcán, és akkor nem egy-két rendőr jön, 

hanem egy állig felfegyverzett különítmény. 

Böjte Csaba  

gondolatai 
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Az elszegényedett emberek mit csinálhatnak? Elmentünk a nyomornegyedbe is. 

Én azt hittem, hogy mindent tudok a szegénységről. Elvittek egy homokbányába, 

melyből a vizet leszívatták, és ahol most is zakatolnak a szalézi szerzetesek által 

működtetett szivattyúk, mert másképp újból bányató lenne a kisvárosnyi ember ott-

honából. Ebben a nyomornegyedben most 45 – 50 ezer ember él, utcák, házszámok, 

papírok nélkül. Bementünk néhány bódéba, igaz, hogy Buenos Airesben a higany-

szál nem megy 0 fok alá télen sem, de szinte sehol nem láttam ajtót, ablakot, a föl-

dön raklapok voltak, és alatta folyt a nagyon zavaros kinézetű víz. Tizenévesek szo-

pogatták a külföldre eladott finomított kábítószer után visszamaradó kokain malátát, 

mely nem csak elmezavart, de halált is hoz számukra. Néztem a parttalan nyomort, 

és megkérdeztem a kedves nővérektől, hogy e nagyvárosban körülbelül hány ilyen 

nyomornegyed van. Velük volt egy jól informált, szociológiát tanító egyetemi tanár-

nő is, aki bennünket felvilágosított, hogy körülbelül még 200 ilyen negyed van a 

fővárosban és annak közvetlen környékén. Argentínának jelenleg olyan elnöke van, 

aki ezelőtt 15 évvel, az őserdőben fegyverrel a kezében gerillaharcot vívott a gazda-

gok ellen. Félve megkérdeztem, hogy milyen elképzeléseik vannak a kormánynak a 

nyomor felszámolására. „Sajnos – jött a szomorú válasz – nincsenek tervek, elképze-

lések ilyen sok tönkrement család felemelésére.” Egy szerzetes paptól hallottam – 

bár nem jön, hogy elhiggyem –, mikor a nyomornegyedben az emberek elkezdenek 

hangoskodni, akkor fegyveres dzsipekkel behajtanak álarcos emberek, és akiket elöl 

- hátul kapnak, azokat lelövik. Kegyetlen az élet! 

Ez történt, ez van Argentínában, a világ egyik legnagyobb országában. Persze 

lehet azt mondani, hogy mi a civilizált világ központjában, Európában élünk, és 

mindez nálunk nem történhet meg. Adná az Isten, hogy valóban így legyen. De saj-

nos, ha a világháborúkra gondolok, akkor azt kell mondanom, hogy a hatalomért, a 

pénzért ennél szörnyűbb dolgokat is követtek el már Európa földjén az emberek. 

Angol vendégekkel beszéltem a tegnap. Az elmúlt 

hetekben szinte megmagyarázhatatlan elementáris erővel 

tört fel Londonban és sok más angol nagyvárosban a gyű-

lölet, az erőszak. Tizenéves fiatalok, olyanok kiknek szü-

lei nagy pénzeket fizetnek, hogy előkelő egyetemeken 

taníttassák őket, kimentek és bandákba verődve törtek, 

zúztak, raboltak, gyújtogattak. Senki sem érti, hogy hon-

nan van ez a hatalmas feszültség a fiatalságban. A gyer-

mek, a fiatal olyan a családban, mint a kiolvadó biztosí-

ték a házban. Ha nő a feszültség, akkor egyszerűen, ahol 

a legvékonyabb a hálózatban a vezető a biztosítéktáblá-

ban, ott elolvad és megszakad az áramfolyás. Sajnos mi 

felnőttek játszunk a gyűlölettel, a haraggal, de gyermeke-

ink, fiataljaink szívén is keresztülmegy ez a sok feszült-

ség, mely betölti otthonainkat, intézményeinket, és ez 

szörnyű következményekkel jár, járhat. 



 

 

 24. REMÉNYSUGÁR  

Mi a megoldás? Ha tűz van, nem szabad olajat önteni a lángokra! Választottunk 

egy kormányt, hagyjuk, hogy dolgozzanak, bízzunk bennük! Kapcsoljuk ki a televí-

ziót és szépen menjünk el dolgozni! Nagydiákjainkat elvittük egy-egy napra nap-

számba krumplit szedni. Egynapi munkabérük egy nagy zsák szép krumpli volt, 

egynapi munkáért annyi krumplit kaptunk, amennyit egész télen egy fiatal elfo-

gyaszt. A nyári vakációban elmentünk 20 diákkal erdőt tisztítani. 

Egyheti munkánk után annyi fát kaptunk, amellyel egy 20 fős otthont a télen ki 

lehet fűteni. Persze lehet veszekedni, háborogni, de tudnunk kell, hogy egy ingatag 

lélekvesztőben hánykódunk a tengeren, és ha egymásnak esve rúgkapálunk, akkor 

könnyen felborul a csónakunk, ingatag civilizációnk összedől, és sokunkat maga alá 

fog temetni. 

Meg kell nyugtatnunk magunkat és egymást, ha pánikolva, kapkodva vezetjük az 

autónkat, rángatva a kormányt, szinte borítékolni lehet a balesetet. Nincs olyan baj, 

mit ne lehetne nagyobbá tenni az ideges indulatokkal, de nincs olyan nagy gond, mit 

ne lehetne gyógyítani, mérsékelni, békés nyugodt döntésekkel. Rajtunk múlik, hogy 

az elmúlt húsz év felelőtlen költekezése milyen következményekkel jár. Én nagyon 

szeretném, ha el tudnánk kerülni a társadalmunk alapját jelentő gazdasági élet össze-

omlását, mert az anarchiánál rosszabb semmi sincsen! 

Istenem, adj békét az emberek szívébe, add, hogy a nehézségeket elviseljük, és 

csendes szorgalmas munkánkkal kis világunk gondjait megoldjuk! 

Légy velünk az éjszakában, Istenünk!                               Szeretettel, Csaba testvér 

„A sötétség szűnni kezd már” 

Advent-záró énekes istentisztelet 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

Közreműködnek: 

KRIM zenekar, az Ifisek, a gyülekezet gyermekei, 

Örömhír kamarakórus, Hompoth-Zolnai Ildikó 

december 23-án pénteken 18:00 órakor 

az Északi templomban 
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 December elején nagy lelkesedéssel gyűltünk össze 15 gyerekkel és 3 fel-

nőttel az újtelepi templomban, hogy adventi, karácsonyváró kis alkotásokat készít-

sünk. Alkalmunk elején, ahogy mindig most is egy történetet hallottunk. Az Úr Jé-

zus születése előtt is a mai emberekhez hasonló emberek éltek. Voltak, akik öröm-

mel engedelmeskedtek istennek, és voltak, akik nem követték Őt. Izráelben sokan 

vártak arra, hogy Isten csodát tesz a népével, és megszabadítja a római elnyomás 

alól.  

 Várakozni nem mindig jó. Sokszor türelmetlenek vagyunk. 

Egy éjszaka a pásztorok Betlehem mezején őrizték a nyájat, és talán várták a reggelt. 

De mielőtt eljött a reggel,  nagy csodát élhettek át. Mennyei angyalsereg jelent meg 

előttük, akik örömhírt hoztak. Az Isten Fia megszületett. Otthagyta a mennyei ki-

rályságát, és hozzám hasonló ember lett. Vajon miért? Azért, mert annyira szeret, 

hogy a bűneim büntetését magára vette. Ezért született meg.  

Valahol a világ másik részéről három bölcs is útnak indult, hogy kövessenek egy 

fényes csillagot.  

 A csillag Betlehembe vezette őket, az Úr Jézushoz. A pásztorok és a böl-

csek is leborulva imádták az Isten Fiát, és ajándékot adtak neki. 

 Ma mi is odamehetünk Jézushoz, és ajándékot adhatunk neki. Mit adha-

tunk? Az Úr Jézus legjobban annak örül, ha a szívünket, életünket ajándékozzuk 

neki, és engedelmesen követjük Őt.  

 A történet után elkezdtük a különböző papírképek, díszek készítését.  

Jól éreztük magunkat, és nagyon megörültünk, amikor a „Télapó”  ajándékát megta-

láltuk. A sok barkácsolástól bizony megéheztünk, így a finom süteményekből semmi 

sem maradt.  

 Köszönjük szépen a süteményeket, és a támogató imádságokat! 

Kovács Katalin gyermekmunkás 
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December 10-én konfirmandus társam Lakatos Gergő és én, elmentünk Nyírmegy-

gyesre a Konfirmandus Találkozóra, amely az Arany János Általános Iskola aulájá-

ban volt megtartva. Témája „Uralkodj másképp!”. Legelőször be kellett jelentkez-

nünk, majd az aulában elhelyezett székek sokaságából lehetett választani, hová sze-

retnénk ülni. Az összejövetel kezdetéig megközelítőleg 200 konfirmandus volt jelen 

(maga az esemény körülbelül 10 órakor kezdődött). A találkozó énekléssel, történe-

tekkel, illetve imádsággal kezdődött, emellett még sok érdekes játék volt 

(szerepjátékok, kő-papír-olló verseny), a játékok alatt sok új barátra tettünk szert, és 

régi ismerősökkel is találkoztunk. Az ebédig elkövetkező időt nagyon jó hangulat-

ban töltöttük. Az ebéd, amely nagyon finom töltött káposzta volt, mindenkinek na-

gyon ízlett. Délután folytatódtak tovább a programok. Igen tanulságos történetek is 

voltak, amelyek segítségünkre lehetnek majd a későbbi időkben. Aztán megnéztünk 

egy filmet is, amely kapcsolódott a napi témánkhoz. A film után záróbeszéd követ-

kezett, végül közös imádsággal fejeztük be a találkozót, amely mindenki számára jó 

hangulatban telt el! 

Szalai Szabolcs, Lakatos Gergő 



 

 



 

 


