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Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,  

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(Jn. 3:16)

„Megszületett. A folyamat jobban fájt, mint képzelte,  
először találkozott közvetlenül az emberi test szenvedésével.

Kicsit megmozdította a fejét, hiszen látott, amire más csecsemő 
közvetlen a világba kerülésekor még képtelen.  

Körülhordta a pillantását, részleteiben is érzékelni kívánta ezt  
az éjszakát, amelyet majd az ő születéséről neveznek el  

mindenféle nyelveken, és úgy tartanak számon, hogy az ő napja.”
Kiragadott részletek Szabó Magda: Az a szép, fényes éjszaka című novellájából

„Nevezd annak nevét Jézusnak, 
mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből.”

(Mt. 1:21)
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Isten okkal döntött úgy, hogy Egyszülött Fiát ÚJSZÜ
LÖTTKÉNT küldi el hozzánk! 

Új kezdet – megújuló reménységgel – ez az Ige summája. 
Márk volt az, aki elsőként vállalkozott arra, hogy az Úr 
Jézus életére vonatkozó hagyományból kerek egészet for
máljon. Amikor e sorokat írja, már egyetlen tanítvány sem 
él. A keresztyénüldözés elkezdődött. Könyve a kiszolgálta-
tottak biztatása. Személyes bizonyságtétel arról, hogy a hit 
alapja az élő Jézus Krisztus. 

Márknál nincs adventi angyaljárás, nem örökíti meg Jé
zus születéstörténetét sem. Az Ő adventi Igéje ez: „Jézus 
Krisztus, az Isten Fia evangéliumának Üzenete megóv a 
gyökértelen és tartalmatlan „Jézuskázástól”, amivel sajnos, 
advent idején tele van a világ. 

A legrégibb evangélium kezdősorai megállítanak, irányt 
és célt mutatnak. A világ is ünnepelni akar: ünnepelt nél
kül. Betlehemben is így történt. A népszámlálás jó alka
lom volt a vendégfogadásra. Jézus családjáról azonban ezt 
olvassuk: „Nem volt számukra hely”. 

A be nem fogadott Jézus nélkül az ember csupán a saját 
szeretetét, vélt jóindulatát ünnepelheti. Márk ezért éret
tünk kezdte így csodálatos művét: Jézus Krisztus! A Jézus 
nevet mintegy százszor említi, míg a Krisztus név összesen 
hétszer csendül fel benne. 

Legyen ez a név a mi legfontosabb adventi ajándékunk! 
A JÉZUS név, ami Szabadítót jelent. A neve Isten elénk 
siető kegyelmét hirdeti.

Adventi ajándékunk másik része így hangzik: KRISZ-
TUS. „Felkentet”, „Messiást” jelent. Ez a név arról bizto
sít, hogy a Szabadító áldozatát végtelenül komolyan kell 
vennünk. 

Nem véletlen, hogy a keresztyénség legelső hitvallása 
éppen ez volt: „Jézus a Krisztus!” Nélküle nincs új kezdet!

Igénkben a legteljesebb nevet, az egyetlen reménysé
get, mindennek a kezdetét kapjuk ajándékba, így: JÉZUS 
KRISZTUS. Neked adatott az a kőszikla alap, akire az 
életed újra fölépülhet! Ne azt várd, hogy körülötted változ
zanak a dolgok. Isten benned akar változást! 

A Keresztelő üzenete a pusztába kiáltott szó. A PUSZ-
TA az erők harcának örök helyszíne. Egyfelől a gonosz 
erők: a vadállatok, útonállók tanyája, a félelem, a kiszol
gáltatottság birodalma. Nem véletlen, hogy Jézus éppen itt 
ütközik meg a sátánnal.

Ugyanakkor a puszta a fogságból szabadult nép számára 
a feltekintés, az imádság, az isteni gondviselés áldott helye. 
Az a hely, ahol Isten jelenlétében a sziklából is víz fakad, 
ahol a kietlenség dacára az éhes mannával lakik jól, ahol az 
Isten embere által reményteljes üzenet adatik! A puszta az 
Isten iskolája, ahol az ember megtanulja a legfontosabbat: 
azt, hogy az elrettentő körülmények közepette is lehet bíz-
ni az Úrban!

Nagy szükségünk van a pusztába kiáltott szóra! Az egész 
életutunk a pusztán át vezet. Kétfrontos harcot vívunk: 
harcolunk a bűnnel, és küzdünk a külső erők félelmes szo
rításával. Van reménység! Az Ige ebben erősít meg: Jézus 
a Krisztus! Ő maga az evangélium: „ha Vele együtt szenve-
dünk, akkor Vele együtt meg is dicsőülünk.” 

Nem neki, az érkezőnek; hanem nekünk, várakozóknak 
van szükségünk az akadálymentesítésre. Arra, hogy a „vele 
együtt” boldogságát újra átéljük! 

A puszta a szívünk képe is. Készítsétek az Úr útját, tegyé-
tek egyenessé ösvényeit!” A szívünkig sohasem vezet egyenes 
út. Mesterségesen épített akadályok jellemzik. Ilyen aka
dály lehet egy hazugság, vagy kívánság, amiben újra és újra 
elbotlasz. A nagykapu két szárnya között, a földből kiálló 
vasdarab jutott eszembe erről. Szatmárban találóan „bosszan-
tónak” nevezik. A kapu két szárnyát akadályozza meg a túl-
lendülésben. Mégis ez az az akadály, amiben a gyalog érkező 
rendre megbotlik. – Az elfeledni akart, ám Jézusnak át nem 
adott bűn ilyen. Újra és újra beleütközünk. 

Márk nem okoskodik, hanem elmondja a hitvallását. Új 
kezdet csak Jézus Krisztusban létezik. A döntést ránk bíz
za: aki fölismeri benne az Isten Fiát, annak az életében 
elkezdődik az evangélium. Ez a szó nem könyvcím, ha
nem maga a TARTALOM. 

Kérjük a Lélek segítségét az útkészítésben. A mi szí
vünkben, és mások felé is. Nagy szükség van rá! Áprily 
Lajos álma váljon beteljesült reménységünkké:

„S közel a véghez
Egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,
A túlsó partot látó révülésben
A „Készen vagy?”-ra ezt felelni: – Készen.

Szőke Noémi
lelkipásztor

JÉZUS A KRISZTUS!
Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: 

„Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó hangja szól a pusztában: 
Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” (Márk 1:1-3)
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Kedves szokásunk, hogy családtagja
ink és barátaink születésnapját meg
ünnepeljük. Lehetőség ez arra, hogy 
visszatekintsünk az eddig együtt 
megtett útra, és ha közös ünneplésre 
is van mód, kilépjünk a mindennapok 
megszokott kereteiből.

A Szentestén kívül a Biblia csak 
két történetet ír le, amikor va
lakinek születésnapja volt, és 
mindkettő bajjal járt. A fá
raó születésnapját követően a 
fősütőmestert kivégzik (1Móz. 
40), Heródes születésnapját kö
vetően pedig Keresztelő János 
fejét veszik (Mt. 14).

Karácsonykor azonban Jézus 
Krisztus földi születésnapjára 
emlékezünk, bár ez ma már sok 
ember számára nem természetes. 
Nem az Isten előtt való megál
lás és a Vele való találkozás a cél, 
nem is tudnak róla, vagy valami 
fontosabbá válik, és kiszorítja az 
elcsendesedést.

Eluralkodik életünkön a ka
rácsonyi forgatag, vásárolni kell, 
ajándékot kell venni minden
kinek, különleges ételeket kell 
sütnifőzni, ki kell takarítani a 
lakást, stb. Emiatt aztán szo
rongás lesz úrrá az embereken, és félni 
kezdünk a karácsonytól. Akinek nagy 
családja van, azért aggódik, hogy meg 
tude felelni a kimondatlan elvárá
soknak is, aki pedig egyedül él, még 
inkább átéli a magányosságot és a re
ménytelenséget. Eltorzult az ünnep, 
nem Jézus testté lételének örülünk, 
hanem az ünnephez ragadt kísérő je
lenségek keltenek bennünk kellemet
len érzéseket.

Azt azért látnunk kell, természe
tesen, hogy a világ adottságain nem 
tudunk változtatni. Körülöttünk az 
emberek akkor is rohanni fognak, ha 
mi ebben a versenyben nem veszünk 
részt, és akkor is sok lehet decem
berben a munkahelyünkön vagy a 
boltokban az ideges ember, ha mi az 

emberibb, vagy az Istennek tetszőbb 
ünneplést választjuk.

Ugyanakkor az is igaz, hogy Isten 
gyermekeiként szabadok vagyunk 
arra, hogy ne az őrült karácsonyi be
vásárlási és ajándékozási láz határoz
za meg cselekedeteinket. Szabadok 
vagyunk arra is, hogy Istent dicsőít
sük szeretetéért, és azért, hogy a ka
rácsonykor született kisbaba a világ 
megváltójává lett. Szabadok vagyunk 

arra, hogy ne féljünk, amikor a jövőre 
gondolunk, mert az az Isten, aki kará
csonykor ember lett, most is elég ha
talmas arra, hogy életünket megóvja 
és vezesse!

Az első karácsonykor is elég nagy 
felfordulás lehetett Izraelben a nép
számlálás miatt, nekünk azonban en

nél nyugodtabb körülményeink 
vannak. Isten arra emlékeztet 
bennünket, hogy Jézus szüle
tés napját csendes odafordulás
sal is ünnepelhetjük. Aki a kis 
szobájában Igét olvas, azt ko
mo lyan veszi, imádkozik, az 
kapcsolatba kerül ugyanazzal 
az Atyával, aki Jézust elküldte 
közénk, és ugyanazzal a Jézus
sal, akiről az Újszövetségben 
olvasunk. Akkor is lehet ben
nünk béke, ha a külső körülmé
nyek nem ideálisak.

Jézussal először a csendes em
berek találkoztak. A pásztorok 
csendben őrködtek nyájuknál, 
a napkeleti bölcsek is csak a je
lekből tájékozódtak. Anna és 
Simeon magányos, idős embe
rek voltak, róluk sem olvassuk, 
hogy hangoskodtak volna.

Ha Jézust állítjuk a köz
pontba, a karácsony is egyszerűb
bé válik. Nem veszekedésekről lesz 
emlékezetes az előkészület, és nem 
kimerülten esünk be Szentestére azt 
kívánva, hogy bárcsak vége lenne 
már. Kérjük Istentől inkább, hogy 
az Ő öröme és békessége töltsön el 
bennünket Jézus születésnapján, és a 
jövő esztendőben is!

ifj. Kovács Mihály
presbiter, kántor

Csendes éj
„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!  

Magasztalnak a népek, magasztal a föld.” 
(Zsolt. 46:11)
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„Ezek közül pedig legnagyobb: a szeretet…”
(1Kor. 13:13)

Interjú Koncz Sándorral és Kingával

– Mióta jártok a gyülekezetbe?
Sanyi: – Házasságkötésünk után 

még egy darabig nem voltunk igazán 
ismerősök Budapesten. Tamás szü
letése után Kinga elkezdett Zuglóba 
babamama körbe járni, s egyre gyak
rabban jöttünk. Egy idő után pedig 
éreztük, hogy ide tartozunk. Isten
tisztelet után megbeszéljük, ki mit 
értett meg a prédikációból. Ha nem 
jutunk el valami miatt templomba, 
hiányzik, mert meghallgatni egy ige
hirdetést, az feltöltődés a következő 
hétre. 

– Vallásos családban nevelkedtetek?
Kinga: – Erdélyben születtem, egy 

nővérem van, már itt él ő is, Csepe
len. Gyerekkoromban minden vasár
nap mentünk templomba. Itt kilenc 
éve járunk templomba, s ha csak egy 
vasárnap nem tudunk eljönni, már 
hiányzik. Vágyom az Istentől kapott 
csendre, jó érzés, ha ezt megkapom.

Sanyi: – Én is Erdélyben születtem, 
egy kis faluban, Havadtőn. A telepü
lésnek 800 lakosa van, szinte az egész 
falu református. A testvérem kint 
él Erdélyben, presbiter. Anyukám, 
nagymamám rendszeresen jártak is
ten tisz teletre. Mikor Kingával meg
ismerkedtünk, onnantól kezdve én is 
rendszeresen járok, az ő családjukban 
ez egyértelmű volt. Kingáék családjá
ban szeretetet és békességet találtam.

– Mikor jöttetek át Magyarországra?
Sanyi: – 15 évesen én már átjár

tam Magyarországra, nyári munkára. 
Nem annyira akartam átjönni, mert 
sok megaláztatás, csalódás ért itt, de 
Kinga nagyon szeretett volna. Így 
beadtam a derekam. Nehéz volt meg
szokni, de nem bántuk meg. Az ott

hon az mindig Erdély marad, de már 
itt is jól érezzük magunkat.

– Három szép fiatok van.
Kinga: – Tamás 12, Bence 9, Ádám 

2 éves. Hálát adunk Istennek, hogy 
három egészséges gyerekünk van, 
számunkra ez a legnagyobb ajándék. 
Mindhárom gyereket nagyon vártuk 

és nagyon örültünk nekik. Kiskorom 
óta az volt az álmom, hogy sok gye
rekem legyen és gyerekekkel foglal
kozhassak. A nővéremmel is mindig 
tanító néniset játszottunk. Nem tud
juk, mi lesz majd a gyermekeinkkel 
később, merre megy majd az életük, 
de hiszünk benne, hogy Isten velük 
lesz, a hitben való nevelés meghozza a 
gyümölcsét, és a hitük növekedni fog.

– Hogyan ünneplitek a születésnapo-
kat?

Kinga: – Kisebb korukban sokszor 
meséltük Tamásnak és Bencének, 

hogy milyen volt, amikor megszü
lettek. A születésnapokra sütünk, 
főzünk, vendégeket hívunk, szűk 
körben, nővéremékkel együtt ünne
pelünk.

Sanyi: – Otthon, gyerekkoromban 
egyszerűbben ünnepeltünk: megkö
szöntöttek, kaptam egykét fontos 

Az, hogy szép környezet és tisztaság fogad 
minket a templomban, a gyülekezeti teremben 

és a kertben, az jórészt a Koncz családnak 
köszönhető. Ők takarítanak és ők végzik a kerti 

munkákat. Velük beszélgettem.
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„A karácsony jön, 
mi meg 

megyünk. 
De mikor  

találkozunk?” 
(Napigék)

Böjte Csaba testvér gondolatai a karácsonyról

Nagyon sok embertől hallani mostanában, hogy nem érzi át az 
ünnep valódi hangulatát. Úgy gondolom, hogy ez amiatt van, 
mert az ember túl sokat rohan. Arra biztatnék mindenkit, hogy 
próbáljon lelassulni, elcsendesedni és elgondolkodni az igazából 
nagy dolgokon! Olyan szép, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
nem hozott magával egy csomó mennyei kütyüt – végül is hoz
hatott volna mindenféle habverőt vagy turmixgépet, meg ilye
ne ket Máriának… Hogy irigykedtek volna már a szomszédok! 
De nem ezt tette. Ő maga volt az ajándék. Azt gondolom, ezen 
kellene, hogy mi is elgondolkozzunk: vajon én ajándéka va
gyoke a kedves szeretteimnek, családomnak? Kicsoda számára 
vagyok Isten áldása, ajándéka?

A mai ember azt mondja, hogy identitáskrízisben küzd. 
Olyan szépen írja a Szentírás, hogy Isten úgy szerette ezt a vilá
got, hogy egyszülött fiát adta oda. Tehát Isten ajándékozó Isten. 
Ha Istennek van ez a szép vonása, akkor vajon nekem, aki Isten 
hasonlatosságára születtem, ez a szép vonás szintén ott vane az 
arcomon?! 

Én azt gondolom, hogy az önzés, a kapzsiság, az, hogy ma
gammal foglalkozom, hogy a magam ügyeit intézem, folyama
tosan elszigetel a világtól. Milyen szép, hogy Jézus ér tünk lett 
emberré. Érted és értem jött közénk. Az lenne a jó, ha ezt mi 
is meg tudnánk Tőle tanulni és szépen ott, ahol vagyunk, Isten 
áldásává, simogatásává, jó szavává, gyógyírévé válhatnánk. 

Én azt kívánom a Jóistentől az én drága népemnek, testvé
reimnek, hogy mindannyian próbáljunk meg Isten ajándékává 
válni!

dolgot, amit használni tudok, nadrá
got, cipőt, – és tortát. Nem voltak csil
logóvillogó játékaim. A mi gyereke
inknek vannak vágyaik, kívánságaik, 
s megadunk mindent, amit lehet, de 
nem az a legfontosabb, hogy milyen 
tárgyakat kapnak, hanem a szeretet. 
Ha veszekszenek is valamin, mindig 
mondjuk nekik, hogy felnőttkoruk
ban csak ők lesznek egymásnak, ha mi 
már nem leszünk…

– Meséljetek a munkátokról! 
Sanyi: – Targoncavezető vagyok, 

napi 12 órát dolgozom. Emiatt sajnos 
nincs sok időm a gyerekekkel foglal
kozni. De amikor hazaérek, velük töl
töm az időt. Most Ádám van abban 
a korban, hogy nagyon igényli ezt, 
vár haza. Volt egy időszak, amikor 
éjszakás voltam folyamatosan, akkor 
is igyekeztem a hétvégéken játszani, 
foglalkozni velük. 

Kinga: – Én Erdélyben természet
tudomány szakon végeztem, itt Pesten 
pedig gyógypedagógiai asszisztens
ként dolgoztam. Jelenleg otthon va
gyok, a harmadik fiunk, Ádám most 
már lassan két éves lesz, várnak vissza 
dolgozni, de csak 8 órában tudnának 
foglalkoztatni. Ez a három gyerek 
mellett nem megoldható, inkább rész
munkaidős állást keresek majd, de 
mindenképp gyerekekkel szeretnék 
foglalkozni.

– Hogyan készültök a karácsonyra?
Kinga: – Nekem a karácsony a leg

kedvesebb ünnepem. Sokat készülök 
rá, de nem az ajándékok a fontosak. 
Mondtuk is a gyerekeknek, hogy idén 
nem lesz sok ajándék, próbálunk egy
másra koncentrálni, nem arra, hogy 
mi van a fa alatt. 

Sanyi: – Kinga néha kívánkozik 
haza, hogy ott karácsonyozzunk, de 
most már nekünk ez a karácsony, itt, 
a mi kis családunkkal…

– Köszönöm a beszélgetést!

Hősné Buda Ágnes 
presbiter



 ÖrÖmmondó 6

Egyik alkalommal, amikor a Nemzeti 
Galériában voltunk, felfigyeltem egy 
családra, ahogy álltak egy holland fes
tő képe előtt, és kiki elmondta, hogy 
neki mi tűnt fel legelőször.

A kép egy falusi udvart ábrázolt. 
A szülők megjegyezték, hogy a festő 
milyen csodálatosan komponálta meg 
az egész képet, minden a helyén volt. 
A nagyfiú kicsit lebiggyesztette a szá
ját, és azt mondta, hogy milyen rozoga 
az istállóépület a képen, és így tovább. 

Azután a legkisebb került sorra, és a 
legkisebbnek volt talán a legélesebb 
a látása. Ő az egészen apró, pici kis, 
szinte pöttyként ábrázolt kiscsibé
ket vette észre, és azon kuncogott, 
hogy milyen helyesek is azok. Vagyis 
ugyanazon a képen mindenki mást 
látott meg. Nem volt egyforma a lá
tásuk.

A „karácsony látásában” is nagy kü
lönbségek vannak. Manapság ezt az 
ünnepet már szinte mindenki ünnepli 
Európában és Európán kívül is. Ter
mészetesen különböző tartalommal, 

keresztyének és keresztyén hit nélkül 
valók egyaránt. Egyszerűen a szeretet 
ünnepévé vált, és az úgy mellékessé 
lett, hogy kinek a születésnapjára gon
dolunk, emlékezünk ilyenkor.

Nagyon fontos kérdés az, hogy mire 
nézünk ezen az ünnepen? Mit lát meg 
a szemünk? 

Azt olvassuk a Bibliában, hogy 
amikor Jézus Krisztus emberré lett, 
akkor a láthatatlan Isten képe jelent 
meg közöttünk. Azt mondta egyszer 

Jézus: „Aki engem látott, az látta az 
Atyát.” Ez a legfontosabb kérdés kará
csonykor: láttade Jézust? Ott vane a 
szívedben az Isten ajándéka? 

Az Ige emberré született, emberré 
lett – mondja János –, de kiknek nem 
jelent ez semmit sem? Nem jelent ez 
semmit azoknak, akik meg vannak 
elégedve a világgal, akik azt mond
ják, hogy a világ és benne az ember 
alapvetően jó. Azt, hogy az Ige em
berré született és testté lett, csak az 
tudja befogadni, aki világosan látja, 
hogy ez a világ megromlott. Iszonya

tos sebességgel fut a pusztulás felé, és 
menthetetlen. 

De nem elég meglátni azt, hogy 
a világ romlott, azt is meg kell látni, 
hogy benne mi is megromlottunk. 
Ugyanolyan menthetetlenül, amilyen 
menthetetlenül megromlott a világ. 
Mi magunk is része vagyunk a világ
nak. A karácsonyi öröm mellett fel 
kell ismernünk a bűneinket is. Ha ez 
megtörténik, akkor jövünk rá igazán, 
hogy mennyire szükségünk van Jézus 

Krisztusra, aki megszü
letett értünk! A világ és 
saját romlottságunk mi
att elkerülhetetlenné vált, 
hogy Isten elküldje az 
Ő Fiát. A világ romlottsá
ga, bűne, és az Isten sze
retete: ez a kettő egyszer
re az ok. A mi bűnünk, 
bűneset utáni állapotunk 
miatt kellett eljönnie a 
mennyei dicsőségből Jé
zusnak, és testté lennie 
azon a bizonyos éjszakán 
ott Betlehemben.

Áradt és árad most is 
Isten kegyelme. Amikor 
Jézus megszületett ka
rácsonykor, akkor azért 

született meg, hogy Isten végrehajt
hassa a bűnért járó büntetést Jézuson. 
A helyettes elégtételért is megszületett 
Jézus. Isten akarata volt, hogy Jézus 
testté legyen: az Ige emberré legyen. 

Ezt a legnagyobb ajándékot akarja 
mindnyájunknak adni ezen a kará
csonyon. Hogy mindnyájan meglát
hassuk és megragadhassuk az emberré 
lett Igét: az Isten dicsőségét, Megvál
tónkat: Jézus Krisztust!

Varga Róbert lelkipásztor  
prédikációja nyomán

Az Emberré lett Ige
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„ÁLDÁ AZ ISTENT…”
Joó Sándor, volt budapestpasaréti lelkipásztor egyik ige
hirdetésében így fogalmazta meg az idő fogalmát: „Van, 
akinél múlik, van, akinél telik! Akinél múlik, annak 
minden nappal, minden órával, minden évvel egyre rövi
debb lesz az élete, de ha telik, az azt jelenti, hogy minden 
nappal közelebb van a kiteljesedéshez. Aki felett múlik 
az idő, az általában hátratekint a múltba, aki felett telik, 
az előre néz, a halálon át az örökkévalóság felé…”

Jézus születése kapcsán két olyan emberről szól a Bib
lia, akikre az volt jellemző, hogy telt az idő az életük
ben, nem múlt, s így lett igazi Karácsonyuk! Az egyik 
Simeon (Lk. 2:2535), akinek életkoráról nem közöl 
pontos adatot a Szentírás, de a róla szóló sorokat olvas
va kibontakozik előttünk néhány jellemző vonása: egy 
„igaz” és „kegyes” ember Jeruzsálemben. „Hogy Simeon 
próféta, azt a Biblia nem említi ugyan kifejezetten, de 
az isteni szózatra és a Szentlélekre való utalás így jel
lemzi. (…) Mélyen megrendítő kép, ahogyan a régi világ 
agg képviselője ölébe véve a kicsiny gyermeket, búcsúzik 
megáldott életétől, mint ahogy a vártán hűségesen kitar
tott őr „lép le” az őrségről.” (Jubileumi Kommentár)

Lelki alkatáról három dolog árulkodik:
Képes várni! Egy nagy isteni ígéret éltette: nem hal 

meg addig, amíg meg nem látja Krisztust (Lk. 2:26).
A Szentlélek vezetése alatt élt! Ez vezette a templom

ba éppen akkor, amikor a kisgyermek Jézust odavitték a 
szülei (2:26).

Békesség volt benne! Ez szólal meg szinte örvendező 
szavaiban, amikor a karjaiba veszi azt, aki később a Világ 
Világossága lesz (2:2932).

A másik: Anna (Lk. 2:3638). Egy páratlanul szent
életű asszony, akinek teljesen betöltötte az életét a nagy 
ígéret beteljesedésének a reménye. Korán özvegység
re jutott a hűséges prófétanő, s az azóta eltelt 84 évet 
imádsággal és bölcsességgel töltötte.

E két idős, istenfélő ember egykori példája milyen üze
netet hordoz a ma embere számára?

Mindenekelőtt azt, hogy ne féljünk az öregedéstől, 
tekintsük azt életünk természetes folyamatának! Sok 
minden megváltozik ilyenkor az ember életében, s egye
seket hatalmába keríthet a keserűség, lemondás, amelyet 
Arany János egyik versében olyan kifejezően ábrázol:

„De az öregember csak tövis az ágon, 
Látja, hogy nem kell ezen a világon. 
Ide-oda zsémbel, zörög mint a haraszt,  
Érzi, hogy olyan vendég, kit senki sem maraszt.”

A hívő embereket is megkísérthetik e gondolatok, s 
hogy ne uralkodjanak el rajtuk, három fontos üzenet 
próbálja ellensúlyozni ezt az állapotot:

1. Az öregség nem átok, hanem áldás! Az ilyen kort 
megért ember számára is Isten „titkos üzenete” szólal 
meg: azért öregszel meg (vagy élsz az emberi kor végső 
határáig), mert még szükség van rád! Még van valami, 
amit rajtad keresztül, veled akarok elvégeztetni itt ezen a 
földön, s miközben múlnak az évek, egyre bölcsebb le
szel, jobban át tudod látni életed eseményeinek össze
függéseit! Szépen fejezi ki ezt Pál apostol a 2Kor. 4:16
ban: „Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső embe
rünk megromol is, a belső mindazáltal naprólnapra 
újul.”

2. Akkor derűs az öregkor, ha nem „boldog semmitte
véssel ütjük el az időt”, hanem cél, tevékenység hatja át! 
Ezt hívják a mai, modern világunkban „minőségi meg
öregedésnek”. Az idős ember számára is lehet értelme 
az életnek, mert talán vár az unoka, talán közeledik egy 
fontos születésnap vagy évforduló, és még sok minden 
más feladat…

3. Legyünk képesek meglátni az élet apróbb örömeit 
is! Ne legyünk „örök elégedetlenek”! Kétségtelen, hogy 
az öregkornak vannak nehézségei! Lehet, hogy többször 
kell visszakérdeznünk azért, hogy megértsünk valamit; 
lehet, hogy háromszor is le kell hajolni, hogy valamit fel
vegyünk; olykor elfelejtünk dolgokat, ami pedig fontos 
lenne; de ilyen állapotban is tartogathat Isten olyan ese
ményeket, derűs perceket számunkra, amelyek színesít
hetik, gazdagíthatják napjainkat!

Goethének tulajdonítják azt a mondást, miszerint az 
öregkort elviselni művészet! Hadd egészítsük ki a bölcs 
szavakat azzal: valóban az, de annak végigélésében az 
erőt Felülről: Istentől kapjuk, mert a boldog öregség is 
éppúgy ajándék, mint az élet kezdete: a születés!

Minden nap, amikor felébredünk, adjunk hálát ezért, 
és magasztaljuk a mi Urunkat szeretetéért, amely Ka
rácsonykor lett nyilvánvalóvá, és amelyben halálunk 
órájáig részesít!

Kovács Mihály
nyugalmazott esperes
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„Tudjátok-e mi nemzetünk legnagyobb veszedelme?” – Kis
sé értetlenül néztek a lelkészre, mert most a templom 
ügyében gyűltek össze. Keresztessy konok ember volt, 
ellenállhatatlan kisugárzással, nem akadt tehát, aki 
közbeszóljon. „A magas gyermekhalandóság! A születések 
száma nálunk évenként átlag 550–600 ezer; a haláleseteké 
450–530 ezer. Nem kevesebbet mond ez, mint hogy Ma-
gyar or szá gon évről-évre, egyre-másra csak minden 8-adik 
újszülött éri meg az ötö dik évet… Fény aranyozza be szí-
vemet, hogy itt Szuglóban, a Városerdő mellékén mégis úgy 
felfutott a népesség, hogy alig 3 éve, Karácsonykor már isten-
tiszteleten gyűlhettünk össze abban a Róna utcai lakásban.” 

Amanda megszólítva érezte magát, s mondta: „Ha 
már háztulajdonos vagyok, akkor Istennek e kicsiny lakot 
miért ne ajánlottam volna fel?!” Sámuel, aki szívesen vet
te, ha Samunak szólítják, folytatta: „De bizony a hívek 
buzgósága odahatott, hogy nagyobb hajlék kellett! Mi is lett 
volna alkalmasabb, mint egy központi hely, az omnibusz 
végállomásánál: a Fehér Gólya fogadó. Petőfit travestálva: 
délelőtt templom, délután korcsma – és miért ne? Hiszen 
mindenütt lehet Istent tisztelni. De, ha befogadott vagy, 
bármily szívesen is látnak, bensőd mégis otthonra vágy, 
olyanra, ami a Tiéd, és Te oszthatod meg másokkal. Ott 
van a hazád, ahol a házad.”

Keresztessy sosem beszélt paposan, de szavai mindig 
lélekbe találtak, azt meg már hévízgyörki segédlelkész
ként megtanulta, hogyan támassza alá mondanivalóját 
a mozdulataival. Írásain is átütött a tűz, nála jobb tol
la talán csak a gondnoki teendőket ellátó Hegedűsnek 
volt. Nem csoda, hiszen Sándor Jókai keze alatt tanul
hatta a lapkészítést, s míg stílusát egyik oldalról a poli
tika kissé koptatta, a másik oldalról ez a tény csaknem 
irodalmivá fényezte, annak ellenére, hogy mindenki 
gazdasági szakembernek tartotta. Szava volt hát a pénz
ügyekben, ráadásul most lett a Tudományos Akadémia 
rendes tagja, így a presbytérium elfogadta a véleményét, 
hogy az ingyenesen felajánlott, ám jóval költségeseb
ben kivitelezhető terv helyett Feszty Gyuláét valósít
sák meg. Az Ógyallán született építészt amúgy is jól 
ismerték az itteniek, hiszen az ő alkotása volt a fivéré
nek körképét befogadó rotunda a tó partján. Mindenki 

tudta, hogy Árpád felesége, Laborfalvi Róza unokája, 
Andrássy Gyula balkézről való leánya. Ez a tény, meg 
az hogy Hegedűs a nagy mesemondó családjának ipszi
lonos ágából nősült, nem kételyt ébresztett, hanem azt 
az érzést keltette, hogy valaki mindent jól elrendezett. 
Ráadásul Jolán asszony jelentős összeggel járult hozzá a 
templomépítéshez.

„Ha pedig a fióka fölnő, és saját fészket keres, hiába van 
madárként szárnya, ragaszkodik megszokott erdejéhez, a 
fákhoz, melyek ágain annyiszor megpihent, mikor a röpülést 
tanulta. Megköszönve a fővárosi tanácsnak, hogy átengedte 
az elemi iskola egyik termét, mégis máshonnan jött a segít-
ség. Istennek hála, adódott a lehetőség, hogy a Gólya ne fog-
jon vándorútba – mert hát a Hajtsár úton bizony lett volna 
rá indíttatás… A  lelkész mindig eltalálta a pillanatot, 
mikor lehet a komoly témát némi humorral fűszerezni, 
mondta is néha, hogy ez a nedv a legjobb oldószer. Ma 
már mindenki tudja, hogy csak pár száz lépést kell megtenni 
– ami ugye egy kiadós ebéd után még jól is esik - s megérke-
zünk a helyhez. Igaz magyar ember felajánlása ez…”

A hallgatóság azonnal elértette a jelzőt. A két telek 
tulajdonosa, Halász Olivér ugyanis sokszor látta vendé
gül a környékbeli értelmiséget amolyan Kossuthkörre. 
Ruttkayné Lujza a magyarok Mózesének húga pedig 
többször is megszállt náluk, volt, hogy a fiúkat: Feren
cet és Tódort is elhozta. A földbirtokos és családja sokat 
tett annak idején azért, hogy az apának és nagyapának 
méltó síremlék állítassék. A turini remetének még most 
is fájó emléke volt, hogy börtönbüntetése miatt nem le
hetett ott atyjának temetésén, ki még a nagy árvíz mi
att költözött ki Pestről. Porcelánkoszorút küldött hát a 
gránittömb avatására a száműzetésből. Keresztessy jól 
ismerte az idevágó, még Tinnyén papírra vetett sorokat: 
„Atyám … keblében a honpolgári függetlenség meleg 
érzete, mely csak Isten előtt hajol meg, ember előtt 
porba nem borul soha… Ilyen volt végnapjaiban is, mi
dőn engem, öregsége egyedüli támaszát, az akkoriban 
reakczionális féltékenységnek magát eszközül átadott 
gyáva kormány önkényeskedése fogságra vetett.” 

„Mind ismeritek a mondást – hogy egy másik égenjárót 
is elébitek hozzak –: egy fecske nem csinál nyarat. Csakhogy 

125
avagy egy templom születése
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minálunk – Istennek hála – nem egy volt, hanem egész 
sereg. Mert a görgeteg megindult, s gyorsan hömpölyögve, 
meglepően nagyobbodva haladt tovább. Sokat tett a főváros 
és egyházunk, de még többet az itt élő családok a heti 15 frt 
adakozással. Felsorolni is nehéz lenne mindenkit, azonban 
egy dolgot feltétlen megemlítek: a szükséges okiratokat még 
a Gászler is ingyen készítette el.” Ezzel megint mosolyt 
csalt az arcokra, köztudott volt, hogy a közjegyző még 
az idejét is garasra méri. 

Sámuelnek eszébe ötlött, amikor a felesége nevettet
te meg őt. Játékosan összeráncolt homlokkal fogadta: 
„Gondolkoztam, s rájöttem, hogy Te 120 évig fogsz élni. 
A kérdő tekintetre válaszul meg is magyarázta: – Csak 
össze kellett adnom, hogy születtél 60-ban, és szolgáltál 
Hatvanban. Aztán komolyra fordította szót: – 30 esz-
ten dős voltál, amikor kezdted a gyülekezetépítés munkáját, 
mint volt a mi Urunk Jézus Krisztus, mikor a tanításba 
fogott. Most 33 vagy, s egy templom születésénél vagy a 
bába. Ő ennyi idősen egyházat alapított, a világ végezetéig. 
Hiszem, hogy amit most tészsz, az is maradandó lészen, 
egészen az Ítéletnapig.”

Mély levegőt vett, tudta, hogy minden szem rászege-
ződik. – „De van valaki, akinek segítsége nélkül mind-
ez csak hiábavalóság lett volna, napsugártól eloszló 
harmat. 

Ő, a kiben az Atya és a ki az Atyában lakozott, a kinek 
nem volt más gondolata, mint az Atya gondolata, a ki-
nek nem volt más akarata, mint az Atya akarata; – Ő, az 
igaz isteni életnek megtestesülése, a magáéhoz hasonló 
életet akart teremteni, hogy megvalósuljon a földön, az 
emberekben az istenországa. Tudom, hogy Krisztushoz 
menni, egész életen át Vele maradni nehéz, nagyon ne-
héz, mert Ő nem elégszik meg csak pillanatnyi felbuz-
dulással; Vele nem lehet alkudni, Ő egész énünknek, 
egész szívünknek teljes átadását követeli; neki az egész 
ember kell, mert Ő nem félig, hanem egészen akar meg-
menteni. Ehhez azonban szabad meggyőződésből faka-
dó és élő hitre van szükség.” 

Azon kapta magát, hogy már prédikál, de máris tud-
ta a kanyart, amivel visszatérhet az eredeti témához. 
„Krisztus élete a szeretet; az Istennek, mint Atyának s 
az embereknek testvérként való szeretete, és e szeretetet 
követeli minden tanítványától, mindenkitől, a ki nevé-
ről neveztetik. ’Szeressétek egymást, mint én szerettelek 
titeket.’ Lám ez az emberi szemmel nagy, de a menny 
felől nézve kicsiny célt sem egyedek vihetik győzelemre, 
hanem ez a közösség, amelynek fő kötőereje a szeretet. 

Hányan hitetlenkedtek, hogy nem lehet a falakat felhúz-
ni, s betetőzni 4 hónap alatt, s most megtapasztalhat-
ják, hogyan állunk, mire képes az összefogás. Hányan 
voltak, kik az elején még távol maradtak, s most már 
körünkben működnek. Mennyi hiánnyal indultunk, s 
mostanra, ha édenünk nem is, de kertünk mindenképp 
leend.”

Nemrég született meg a felsőbb döntés, hogy a vá-
rosligeti tó megtisztított iszapját hordják majd a temp-
lom köré, hogy a homokos, kietlen talajt termékennyé 
tegyék, s lesznek cserjék is, mik elültethetők. Wasler, a 
gyáros és öntőmester, kinek telepe a Kerepesi úton volt, 
harangot ígért – mennyi zengte már a delet keze mun-
kája nyomán a városban! –, azzal, hogy reméli, tűzoltó-
szereire sohasem visz rá a szükség… Már jelentkezett, 
ki az Úrasztalára bársonyterítőt kerít, s terít, meg az is, 
ki aranyozott ezüst kelyhet hoz.

„Isten egykor az embert a maga képére teremtette, 
de az puszta ikonná üresítette magát. Jézus töltött meg 
minket újra tűzzel, s ez a kisugárzás most oly erős, hogy 
valóságos ökumené támadt. Az úrasztalát egy római 
katolikus mesterember, a szószéket meg egy mózes val-
lású készíti díj nélkül.”

Eztán Madách sorait citálta, ő volt a kedvencek közül 
az első, nemcsak a Tragédiát tudta fejből, hanem min-
den írását: „Egykor ’megszakadt a mindenség gyürűje, 
melyben Isten, ember együtt éltek…’ De Krisztus még 
az elválasztó űrt is képes volt betölteni az Ő áldozata, 
vére által. Ez az út, ez az igazság, ez az élet – híd és ka-
pocs és kötelék. Ez fűz minket össze különleges erővé.” 
Keresztessy mindig megérezte, ha már a lezárást vár-
ják tőle, védjegyét, a keretes szerkezetet pedig ki nem 
hagyta volna. „Isten háza a lélek támasza, a lélek pe-
dig a testé és így a nemzeté. A zuglói példa – hogy egy 
ilyen sodrás megindulhatott, az pedig kősziklává tudott 
dermedni –, biztathat minket, hogy orvosolhatók a ma-
gyarság bajai. Így képesek leszünk azért is áldozni, 
hogy megszületett gyermekeink – kikben a karácsonyi 
csoda köszön vissza ránk – immár szinte kivétel nélkül 
honfivá és honleánnyá érhessenek. Leendő templomunk 
tehát maga is tégla lehet a kiteljesedő magyar jövő épü-
letében! ÁMEN

Nagy György András presbiter
(a cikkben a vendégszövegek és egyes kifejezések  

a korabeli helyesírással szerepelnek)
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Templomunk felszentelésének 125. évfordulója alkalmából tartott ünnepi hála
adó istentiszteleten Nt. Szloboda József esperes hirdette az Igét. Az igehirdetést 
követően a gyülekezet nevében Nt. Szőke János és Szőke Noémi lelkipásztorok 
Kovács Mihály nyugalmazott esperest köszöntötték, aki 19661975. és 1983
2000. között volt gyülekezetünk lelkipásztora.

Az istentisztelet végén testvérfelekezeteink lelkipásztorai egyegy felolvasott 
Igével köszöntötték az ünneplő gyülekezetet.

Ebből az alkalomból ellátogatott hozzánk a forfari testvérgyülekezetünk lel
késze, Barbara Ann Sweetin is Skóciából.

SZÜLETÉSNAP
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A történelmi évfordulóról egy tárlattal is megemlékeztünk.
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Kiskolcs a Szamos folyó ölelésében, 
annak bal partján elterülő nagyon kicsi 
falu. Nem volt nagy történelmi esemé
nyek színtere, nem voltak a világ sorsát 
befolyásoló szülöttei. Földművelésből 
élő, Istenben hívő, közösséget tisztelő 
konok reformátusok étek itt mindig. 
Mindent tudtak egymásról. Együtt 
örültek az újonnan születőknek, a sor
sukat mindhalálig összekötni készülő 
pároknak, és együtt kísérték utolsó 
útjára halottaikat. Kalákában építet
ték házaikat, együtt sírtak és együtt 
vigadtak. Valódi sorsközösség volt az 
övék.

1935 elején, egy zimankós téli va
sárnapon ott volt a templomban szin
te az egész falu. Nehéz döntés előtt 
állottak. A templomuk tornyába 
nagy harangot akartak állítani. Olyan 
harangot, amelynek messze hallatszó 
érces, zengő hangja hosszú századok 
múlva is hirdeti majd Isten dicsősé
gét. Tudták, ez számukra erőn felüli 
vállalás, de azt is tudták, hogy ezzel 
tartoznak eleiknek, a templomépítők
nek, akik egykor a rideg köveket erős 
fundamentumra rakták, s a kövekből 
Isten háza lett. Most nekik kell bizo
nyítani tenni akarásukat, állhatatos
ságukat, hitüket. Hosszasan tanács
koztak. Végül megszületett a közös 
akarat, elhangzott a híressé vált mon
dat: „Lesz harang!”

Az elhatározást tett követte. Gyűj
tést szerveztek a faluban. Minden csa
lád erőn felül vállalt részt a költségek
ből. Érkezett segítség a szomszédos 
települések református gyülekezete
itől is. Az adományok meghaladták 
a várakozást: összegyűlt a harangra 
való! A kivitelezésre az aradi harang
öntők kaptak megbízást. A munka jól 
haladt, hamarosan ki lehetett tűzni a 
felszentelés napját. A nagy esemény 
időpontja: 1935. szeptember 8.

A nyár hamar tovaszállt, lázas ké
szülődés kezdődött a faluban. Minden 
gazda csinosítgatta a portáját, közösen 
pedig a falut. Meghívták a közelebbi 
és távolabbi rokonokat, a szomszédos 
gyülekezeteket. Az elkészült harangot 
a falu gazdái hozták haza a szatmár
németi vasútállomásról szekéren, ün
nepi körülmények között. Otthon a 

templom előtt állították fel feldíszítve, 
felkészítve a másnapi ünnepségre.

A régi kisharang hívó szavára meg
indult a sokaság a templom felé. Nem 
is fért be mindenki, olyan sokan vol
tak! Nagyon szép és felemelő volt a 
templomi ünnepség. Szépen, lelkeket 
melengetően beszélt a püspök és a 
meghívott lelkészek. A helyi dalárda 

A kiskolcsi nagyharang
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kitett magáért, az ifjak szavalatai lel
kesítően szóltak. Hálával telt szívvel, 
elérzékenyülten énekelte a sokaság a 
zsoltárokat. Ünneplőbe öltözött ott 
minden lélek, a legszebb ünneplőbe!

Az istentisztelet végeztével a tel
jes ünneplő gyülekezet körülállta a 
harangot, hogy tanúja legyen a fel
emelésnek, az első harangozásnak. 
Talán a Jóisten is kiült a tornácára és 
mosolyogva nézte az örömtől sugárzó 
arcokat! Biztosan a jövőbe vetett hit 
volt az, ami a legjobban tetszett Neki. 
Azokban az években a bizakodás rit
ka vendég volt azon a vidéken… Nem 
volt még nagyon régen, mikor a falu 
egy másik országban, annak is a szélén 
találta magát. Még gyászolták a nagy 
háború hősi halottait, gyászolták az 
elveszett hazát. Fájt, még nagyon fájt 
a lelkeken ejtett seb, és nem gyógyult. 
De végül eldobták a részükre kikészí
tett szemfedelet, s mint már annyiszor 
a magyarok történelmében, ismét fel
álltak! Nem akartak eltűnni a történe
lem csillagösvényén. Nyelték keserű 
könnyeiket, de felemelték a fejüket. 
Olyat cselekedtek, ami a jövőbe vetett 
bizalom, az élni akarás példája lehet 
mindenkor!

Miután ősi szokás szerint, meg
választották a harang keresztapját, 
a mesterek felkészültek a harang to
ronyba emelésére. Ezen nem minden
napi izgalmak közepette a tömegben 
hirtelen a falu bábáját kezdték keres
ni. A helyiek közül mindenki tudta, 
hogy a templom szomszédságában 
lakó Győri Béla felesége: Ilona asz
szony mindenórás terhes a negyedik 
gyermekével. A család már nagyon 
várta az újszülöttet, remélve, hogy 
három lány után fiúval ajándékozza 
meg őket a Jóisten. Futótűzként ter
jedt el a hír: a kisbaba éppen most 
készül a világra jönni!

Miközben a templomtoronyban a 
mesterek buzgón nekiláttak az eme
lésnek, s már nem sok hiányzott, hogy 
a harang elfoglalja előre elkészített 

„fészkét”, a Győri család udvarán tü
relmetlenül járkáltak felalá a közeli 
rokonok. 

A templom felől a sokaság moraj
lása jelezte: a harang a helyére ke
rült. A  harangozó belekapaszkodott 
a kötél végébe, a harang kilendült és 
megszólalt, mély, mindent átható, 
ércesen csengő hangon. Csodaszép 
hangja volt! A harang első kondulásá
val egy időben, a bába magasba emelte 
Győriéknél az újszülöttet, az égre te
kintett, és elcsukló hangon mondta az 
édesanyának: „Fiatok született, egész
séges fiúgyermek!” A kisfiú nagyapja 
emlékére az András, apja tiszteletére a 
Béla nevet kapta. Győri András Béla, 
az én édesapám, így lett egyidős a 
kiskolcsi nagyharanggal. 

És a harang csak szólt… Ércesen 
csengő hangja bejárta a falu összes 
zegétzugát. A sokaság némán állt a 
templom körül, hallgatta a harang
szót. Imára kulcsolták munkától kér
ges kezüket, napszítta, barázdált arcu
kat könny áztatta. A megállni látszó 
időben, könnyes szemmel néztek a tá
volba. Talán az örökkévalóságot vélték 
ott felfedezni…

A nagy ünnepség óta eltelt közel 
nyolcvanhárom esztendő. A harang 
híven szolgálta Kiskolcs népét. Min
den nap hangjára ébredt, majd tért 
nyugovóra a falu. Vasárnaponként Is
tent dicsérni, imádkozni szólította a 
templomba a híveket. Szomorú köte
lességének is mindig eleget tett: nem
zedékek sorát kísérte el utolsó útján. 
Vigyázta a falut, ütemtelen, kolompo
ló hanggal riasztott, ha a vörös kakas 
megjelent valamelyik portán, vagy 
amikor a Szamos féktelen dühében 
rárontani készült a védtelen falura. 

A szomszédban a kisfiú felnőtt, 
családot alapított, két fia született. 
Naponta hallotta a harang hangját, 
vasárnaponként hívó szavára a temp
lomba ment imádkozni. A harang 
szava kísérte a mindennapi kemény 

munkában. Látta örömét és bánatát. 
Ők ketten: a nagy öregek, nem hagy
ták el egymást soha. Ott élnek ma is, 
pár méterre egymástól.

Néhány héttel ezelőtt, egy kora reg
gel keresett az apám. Szomorú hangon 
csak ennyit mondott: „Fiam, nagybe
teg a harangunk! Elrepedt, talán soha 
többé nem fog már szólni.” Megdöb
benésemben a szavam is elakadt. Kö
zel harminc esztendőn át hallgattam 
reggel és este. Száz, ezer harangszó 
közül is felismerném! Az a tény, hogy 
talán már soha többé nem hallhatom, 
elszomorított és elgondolkoztatott: ta
lán az örökkévalóság és a tovalibbenő 
délibáb vívja ismét, immár örökös csa
táját? Most vajon ki kerül ki győzte
sen? Bízzunk benne, hogy az ősök hite 
és reménysége!

Pár nappal Pünkösd ünnepe előtt, 
kisebb tömeg állt a kiskolcsi refor
mátus templom előtt. Elterjedt a 
híre, hogy hazajött, meggyógyult a 
nagyharang! Összefutott a falu népe. 
Körbeállták, nézték, örültek neki. 
Győzött a hit, az akarat, az állhatatos
ság! Összefogott a falu és a nagyobb 
közösség. Adakoztak ismét ismeret
len, jó szándékú emberek. Úgy, mint 
egyszer régen. A tömegből kivált egy 
öregember, elindult a harang felé. 
Tartása egyenes, bár nyolcvanhárom 
év nyomja vállait. Megállt a harang 
mellett, szemében könny csillogott. 
Hosszasan nézte, kezével megsimo
gatta, majd így szólt: „Kedves kor
társam! Örülök, hogy meggyógyul
tál! Már nagyon vártalak. Kívánom: 
nagyon sokáig szolgáld még Kiskolcs 
népét! Kérem a jó Istent, hogy száz év 
múlva is a te hívó szavadra gyűljenek 
össze az emberek! Hangja elcsuklott, 
nem tudott már szólni. Győri And
rás Béla, a kortárs, letörölte könnyeit, 
csendes léptekkel és felemelt lélekkel 
elindult pár méterre lévő otthona felé.

Győri Gábor
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Ajándék a gyülekezet szépkorú tagjai számára
Idősek délutánja – 2018

Gyülekezetünk október egyik gyö
nyö rű, nyárias vasárnap délutánján 
tartotta szeretetvendégséggel egybe
kötött összejövetelét közösségünk 
szép korú tagjai számára.

A program óriási érdeklődés mellett 
zajlott, több mint hetven fő részvéte
lével. Istennek legyen hála valamennyi 
résztvevő testvérünkért!

Az idősek számára készített aján
dék alkalom Gyökeresné Udvarhelyi 
Andrea presbiter testvérünk szerve
zésében jöhetett létre. Andrea készült 
programokkal, irányította az előké
születeket, és vezette le az alkalmat 
nagy szeretettel.

A délután folyamán Szőke Noémi 
nagytiszteletű asszony tartott áhítatot, 
majd verseket hallhattunk, testvéreink 
és egy vendég versmondó hölgy elő
adásában. Volt játék, igeszakaszokat 
kellett az önként jelentkező női, majd 
férfi testvérek csapatainak összeállíta
ni, amelyek szétvágott és összekevert 
papírdarabokon voltak. Nagy siker 
volt a közös énektanulás is, az isme
retlen éneket Andrea tanította meg 
a testvéreknek. A program részeként 
meglepetést szerezhettek a testvérek 
egymásnak egyegy saját kezűleg ké
szített könyvjelzővel, amelyre kedvenc 
Igéjüket írták.

Az alkalmat megtisztelte jelenlé
tével nagytiszteletű Kovács Mihály, 
a gyülekezet korábbi, szeretett lel
kipásztora, nyugalmazott esperes és 
kedves felesége, Zsuzsa néni is. A záró 
imádságot Esperes úr mondta, az ál
dást nagytiszteletű Szőke János adta.

Ezen a szép aranyőszi délutánon 
emlékezetes lehetőségünk volt együtt 
lenni a soksok szépkorú testvérrel, 
mosolygós, áldott közösségben.

Adja Isten, hogy ilyen szeretetben, 
jókedvű, derűs együttlétben marad
janak meg gyülekezeti közösségeink 
minden korosztály számára!

Petrei Annamária
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Kedves Testvérek!
A Szépkorúak szeretetvendégségére olyan éneket szeret
tem volna választani, amely egyszerű, könnyen tanulható, 
ugyanakkor tükrözi az Úr iránti szeretetünket. 

Létezik egy „Örömben, bánatban” című énekeskönyv, 
amit sokszor forgattunk kezünkben gyülekezetünk ko
rábbi énekkarának próbáin. Ebben található meg a tanult 
ének egy versszakkal. Gondoltam, még inkább sajátjává 
válhatna ennek a közösségnek, ha megpróbálom kibővíte

ni egy 2. versszakkal, folytatva az első gondolatát, érzését. 
Az éneklés már önmagában csökkenti a stresszt, enyhíti 

a szorongást és úgynevezett boldogsághormont termel, s 
ha mindezt még az Úr dicsőítésére is tesszük, az csak cso
dálatos lehet!

Gyökeresné Udvarhelyi Andrea
presbiter
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„Dicsőség a magasságban 
Istennek,  

és a földön békesség,  
és az emberekhez jóakarat!”

(Lk. 2:14)

Áldott ünnepet és új évet kíván minden kedves 
gyülekezeti tagnak a Magyarországi Református 

Egyház BudapestÉszaki Egyházmegyéjének 
gondnoka: Gyügyei Attila, 

és a megye jegyzője: Szűcsné Aczél Júlia 

A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA

Megjelenik 600 példányban
Kiadja: BudapestZuglói Református Egyházközség

1145 Budapest, Róna u. 197199.
Lelkészi hivatal: 1149 Budapest, Limanova tér 911. 

Tel./Fax: 2513447
zuglo@parokia.hu, kisbetko@gmail.com
http://www.parokia.hu/lap/orommondo/
Felelős kiadó: Szőke János lelkipásztor

Felelős szerkesztő: Clement Anita
A szerkesztőbizottság tagjai: 

Szőke Noémi, Nagy György András,  
Szűcsné Aczél Júlia, Clement Anita  
Tördelőszerkesztő: Schmidt Péter

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
KEDD
• 17.00 – Felnőtt bibliaóra
• 18.15 – 20.00 – Felnőtt konfirmációs foglalkozás

SZERDA
• 16.00 – 18.00 – Lelkigondozói fogadóóra (bejelentkezéssel)

CSÜTÖRTÖK
•   9.30 – Báránykák-köre (a hónap 1. és 3. hetében)
• 16.00 – Korosztályos konfirmációs foglalkozás
• 18.00 – Hétköznapi istentisztelet

PÉNTEK 
• 18.00 – Ifjúsági bibliaóra

VASÁRNAP
•   8.00 – Istentisztelet 
•   8.45 – Énekkari próba
•   9.00 – Kórházi áhítat: hó 2. és 3. hetében
• 10.00 – Istentisztelet, gyermekistentiszteletek párhuzamosan
• 16.00 – Vasárnap délutáni bibliakör (havonta egyszer, 

előzetes megbeszélés alapján) 

FELHÍVÁS
Az Európai Unióban életbe lépett adatvédelmi tör
vény (General Data Protection Regulation, GDPR) 
értelmében a Magyarországi Református Egyház 
gyülekezeteiben, így a BudapestZuglói Református 
Egyházközségben is változik az adatkezelési gyakor
lat. A törvénynek eleget téve új adatvédelmi tájékoz
tató készült, amelynek megismerése után kérjük a 
Testvéreket az „Adatkezelési Nyilatkozat” kitöltésére 
és aláírására. E dokumentum kitöltése és aláírása te
szi lehetővé egyháztagjaink részére, hogy egyháztag
ságukat fenntarthassák.
Ez alkalomból szeretnénk felhívni a Testvérek fi gyel
mét az egyháztagság fontosságára. A nyilatko zat ki
töltése után nyílik lehetőségünk arra, hogy tagjainkat 
hatékonyan tájékoztassuk gyülekezetünk programjai
ról, lelki alkalmairól, amely által közösségünk tovább 
épülhet.

2019-ben tehát az a konfirmált, református testvérünk 
lehet teljes jogú, hivatalos egyháztag, aki 18. életévét be-
töltötte, úrvacsorával rendszeresen él, évente legalább egy-
szer név szerinti adományt (alsó összeghatár nincs) fizet be 
pénztárunkba (vagy banki átutalással/csekken), valamint 
az említett „Adatkezelési nyilatkozatot” aláírta.

Ezért kérjük a Testvéreket, hogy 2018. december 
31-ig feltétlenül töltsék ki és írják alá az „Adatke-
zelési nyilatkozatot”.

„…sokan egy test vagyunk Krisztusban, 
egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.” 

(Róm. 12:5)

Kedves Testvérek!
A következő Mályi gyülekezeti csendeshét 2019. július 

1721. között lesz. Készüljünk már most erre az alkalomra!


