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„a mi Urunk Jézus Krisztus… ama boldog és egyedül hatalmas, 
a királyoknak Királya és az uraknak Ura, 

Kié egyedül a halhatatlanság, Aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik;…
Akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Ámen.” 

(I.Tim.6,14-16)
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Előszó
Küldetés. Miért születünk? Amikor 
megszületünk, csak egyetlen Egy Va-
laki tudja, milyen út vár ránk, milyen 
és mi lesz a küldetésünk. Születésemet 
követően, évről évre ünnep volt a Ka-
rácsony. A kisgyermekkori Jézuskáról 
szóló énekeket felváltotta fiatalfelnőtt 
koromban többek között a: „Nagy 
Király, fenséges ÚR Király, Isten 
Fia, Tied minden magasztalás. Szent 
sereg, Előtted hajt fejet, hozsannát 
zeng, Te Vagy a Szent, Téged imád. 
Nincs más név, Te Vagy az üdv, az 
Élet Jézus, megtartónk, Szabadítónk, 
csak Te Vagy a fény.” című ének. Hogy 
miért? Mert olvastam, hallottam, és 
hittem annak a Személynek a szavára, 
Aki azt mondja a Szentírásban, hogy 
„És formálta az Úr Isten az embert a 
földnek porából, és lehelt az ő orrába 
életnek lehelletét. Így lőn az ember élő 
lélekké.” (I.Móz.2,7.), és „Mindaz, aki 
hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől 
született; és mindaz, aki szereti a szü-
lőt, azt is szereti, aki attól született.” 
(I.Ján.5,1,), és „Akié a Fiú, azé az élet: 
akiben nincs meg az Isten Fia, az élet 
sincs meg abban.” (I.Ján.5,12.). Jézus 
Krisztus megszületésével, majd halá-
lával és feltámadásával lehetővé tette 
minden ember számára, hogy lélek-
ben is megszülessen, újjászülessen az 
Ő Szent Lelke által, Aki azóta is jelen 
van. Ez a hatalmas többrétű küldeté-
se kihat mindannyiunkra, emberekre. 
Ki igen-t, ki nem-et mond Szemé-
lyére. Az Ő Személyével kapcsolatos 
döntéseink kihatnak az életünkre itt 
a földön és a halálunk pillanatában, 
hogy hova megyünk. Ekképpen a földi 
küldetésünk meghatározza a minden-
kori történelmet, és viszonyulásunkat 
minden élőlény felé. Kibeszélhetetlen 
áldás minden ember számára, hogy 
az ÚR Jézus Istenként, de emberi 
testben megjelenve itt járt földön! 
Hallelujah! Kérlek, higgy isteni szavá-
nak és Személyének, hogy örök életed 
legyen.

E lapszám megjelenésén keresztül 
is Istentől áldott Karácsony ünnepet 
kívánok a szerkesztői csoport nevé-
ben! 

szerkesztő

3    „Megjelent Isten üdvöztítő kegyelme minden embernek.”
4    Énekeink
5    Szeretet, család, együtt töltött idő
6    Hittanos tanulók Karácsony ünnepi gondolatai
6   „Jövel Adventnek Királya, népek Messiása”
8   Bizonyságtételek
9    Csak egy perc...
9    Szeretetszolgálat
11  Ifjúsági csoport (Ifi)
12  Egyháztörténet
13  Jó Pásztor Óvoda
16 Kálvin Szolgáltató Központ
18  „...valóban így vannak-e ezek?" ApCsel.17,11c
19 Közelmúltunk örömei
23 Anyakönyvi hírek
24  Művészetről keresztyén szemmel

Köszönjük, ha adományával támogatja a lap folyamatos megjelenését!

„…mondja Jézus…szeretsz-e engem?” (Ján.21,15a16a)

Online igehirdetések: www.hbrefkalvinter.hu/Média/Jó hírt hallhatsz!

Online áhítatok: www.hbrefkalvinter.hu/Média/Láss, ne csak nézz!/Futó kockák rólunk

„Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!” (Zsoltárok 150,6.)
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„Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” 
(Titusz 2,11.)

M egjelent, nem csak 
született, hanem ér-
kezett, - mert küldték, 

előbb volt, mint ahogy megfogant, 
a Szentlélektől lett s nem csak Má-
riától, Ő a FIÚ csupa nagybetűvel. 
Megjelent, mert a történelemnek, az 
emberiségnek szüksége volt rá, mert 
nélküle örökre árvák maradunk, cél-
talanul és értelmetlenül bolyongunk 
bűneink erdejében. Megjelent, hogy 
mentsen, megtartson, menedékké 
váljon mindenkinek, aki rábízza hittel 
önmagát, múltját, jelenét és jövőjét. 
Megjelent, bár hatalmas dicsőséget, 
gazdagságot és kényelmet hagyott 
hátra a mennyben, csak azért, hogy 
minket szabadítson, vigasztaljon és 
erősítsen, hogy se vagyon, se siker, 
se egészség, se testi erő ne maradjon 
bálványunkká, amely egy napon egé-
szen biztosan cserbenhagy és meg-
szégyenül! Megjelent … küldetéses 
szeretetből.

Isten, nem az egyik, nem a soka-
dik, nem a kitalált vagy elképzelt, 
hanem az egyetlen Egy! Isten, akinek 
keze nyoma mindenütt körülvesz, 
minden virágszirom, minden élő és 
holt anyag róla beszél, ha már a hal-
lásra nyílni kezd az emberi szív: 

„Róla beszél fű, virág
verebek és pacsirták,
rügyező és lombos fák,
simogató szél!

Énekel a tarka rét,
patak, folyó, vízesés,
napsütéses kéklő ég:
"Ő a békesség!"
(Franco Zeffirelli: Napfivér, holdnő-
vér 1972.)

Az univerzum és a Föld minden 
szeglete hirdeti a bölcsességét, tudá-
sát, fantáziájának gazdagságát, ha-
talmát, egyszóval a semmihez nem 
hasonlítható dicsőségét! Ő a kará-
csony Istene, nincsen más!

Üdvözítő, azaz megmentő, meg-
váltó, megtartó, örök életbe emelő. 

„Az üdv, mit Krisztus Jézus ad,
Örök, teljes szabad.
E szent örökséget szívem,
Fogadd el teljesen.
 

Bízzál az Úr szavába hűn,
Mert kételkedni bűn.
Az Isten többet adni kész,
Mint hinné emberész.”
(H. E. Gebhardt (1832-1899)
Az üdv az, ami után tudatlanul 

is sóvárog a lelkünk, ezt kívánjuk 
a másiknak, amikor üdvözöljük, 
ebben van békességünk valameny-
nyi kincse elrejtve, enélkül bármink 
megvan, éhezik és szomjazik a szí-
vünk. Erre vagyunk megteremtve, 
és ezt veszítettük el valamennyien a 
bűnesetben. Azóta minden bűnükkel 
igazoljuk, hogy nem benne élünk. De 
karácsonykor megjelent, hogy befo-
gadva a Fiút, visszatérhessünk hozzá, 
azaz boldog örökösei lehessünk már 
itt e Földön. Az üdvösség személyes 
közösség az élő Istennel.

Kegyelme, azaz Valaki rendkívüli 
és megmagyarázhatatlan, mindent 
felülmúló és kiérdemelhetetlen sze-
retete. Egész életünk, földi és örök 
sorsunk élő reménysége, biztos alapja 
és megtartó kősziklája a „Fiú kegyel-
me, az Atya szeretete és a Szentlélek 
közössége”. Ha kegyelmet kaptál, 
mint karácsony előtt kilenc hónappal 
Mária, akkor mindent megkaptál, - 
ha kegyelmed nincs, akkor semmid 
sincs! Egyedül kegyelemből hit által, 
de így egészen biztosan tiéd bűne-
id bocsánata (beszélj róluk őszintén 
a karácsonyi Fiúnak), tiéd az Isten 
gyermekeinek biztonsága és öröksé-
ge, tiéd az örök élet ígérete! Ne ké-
telkedj, hanem bízz benne, - egyedül 
a kegyelemben! Ha magadban bízol, 
örökre bizonytalan maradsz, s csak 
egy a biztos: a kárhozat. Kegyelmet 
nem érdemelhetsz, de az Úr Jézustól 
egészen bizonyosan kaphatsz!

Minden, azaz valamennyi ember 
jöhet! Bátran reménykedhet, bármi, 
akármi nyomja is a lelkét! Lehetsz 

szolga vagy szabad, gazdag vagy sze-
gény, elismert vagy megvetett, mű-
velt vagy műveletlen, sikeres vagy si-
kertelen, köztörvényes bűnöző vagy 
díszpolgár, ugyanakkora az esélyed! 
Mindenki jöhet, hogy az örök életre 
buzgó vizet kapjon Jézus Krisztustól, 
- éppen ezt jelenti a kegyelem! Ha za-
var a másik rosszasága, aki ezek sze-
rint szintén jöhet, akkor bajban vagy! 
Nincs sem alázat, sem bűnbánat a 
szívedben: de könyörögj értük! Ha 
hihetetlennek tűnik, hogy te is Jézus 
örököstársa lehetsz az üdvösségben, 
akkor ujjong és gyere: egészen bizto-
san hív és vár téged! 

Embernek lenni azt jelenti, hogy 
az élő Isten képviselője vagyok a 
Földön. Nem állatoknak, nem növé-
nyeknek, nem UFO-knak, hanem az 
embernek szól a karácsonyi örömhír: 
úgy szerette Isten az embervilágot, 
hogy egyszülött Fiát küldte el, hogy 
ha valaki hisz őbenne, az el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen! Ha 
vannak értelmes lények bárhol a vilá-
gon rajtunk kívül – amire semmilyen 
bizonyíték nincs – akkor is legfel-
jebb annyira szereti őket a Terem-
tő, mint minket, feltéve, hogy értük 
is kész lenne odaáldozni egyszülött 
Fiát. Értünk, az emberért már meg-
tette, tehát a legeslegnagyobb kivált-
ságban részesített minket! Ezért ha 
Jézust elutasítjuk, és nem fogadjuk 
be, mint személyes Megváltónkat és 
Urunkat, akkor biztosan elveszünk. 
Ekkora szeretetet elutasítani ugyanis 
megbocsáthatatlan bűn! De azért ol-
vassuk ezt az újságot is, hogy minden 
olvasója hittel és örömmel mondhas-
son rá igent: Igen, rám is igaz, hogy 
„megjelent Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek.”

Somogyi László
lelkipásztor

„Mert hárman vannak, Akik bizonyságot tesznek a Mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek: és ez a három Egy.” (I.Jn 5,7.)„Mert hárman vannak, Akik bizonyságot tesznek a Mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek: és ez a három Egy.” (I.Jn 5,7.)
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„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.” (Róma 14,17.)

ÉNEKEINK

Halld, mint zeng az egész ég

Ú jból közeleg a Kará-
csony. Emlékezetünk-
ben felvillannak a rég-

múlt ünnepek eseményei. Szinte 
hallom gyerekkorom kedves énekét: 
„Az Istennek szent angyala, meny-
nyekből, hogy alászálla…” Az ének 
szövege Lukács evangélista alapján 
hűen leírja a Szenteste csodás tör-
ténéseit. Az angyal megjelenését, az 
örömhírt, amit elmond: „E mai nap 
egy kis gyermek, szűztől született ti-
néktek…” Az evangéliumban azt ol-
vashatjuk, hogy mennyei seregek so-
kasága dicsérte az Istent. „Dicsőség 
a magasságban Istennek és a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat” 
(Lk 2, 14.) Lelki szemeink előtt meg-
elevenednek az események, szívünk 
megtelik hálával és örömmel. Mi, 
akik az Újszövetség népe vagyunk, 
a további történéseket is ismerjük. 
A betlehemi gyermek Jézus, a Meg-
váltónk, a Mindenség Ura. Az új éne-
keskönyvből választott karácsonyi 
énekünk is (416. sz.) a királyok Kirá-
lyaként mutatja be Jézust. A szöveg 
írója Charles Wesley a metodizmus 
egyik alapítója. 1901-ben jelent meg 
az ének a Hozsánna énekeskönyvben 
Victor János fordításában. Wesley 
(1707-1788) kiemelkedő keresztény 
himnuszszerző és prédikátor. Az éle-
te nem mindennapi a mai kor embe-
rének. Susanna és Samuel Wesley 18. 
gyermeke. A Westminster Shoolban 
tanult 13 évig latin nyelven. 9 évet töl-
tött Oxfordban, ahol mesterdiplomá-
zott klasszikus nyelvből és irodalom-
ból. 1727-ben megalakítják bátyjával 
John-nal, az Oxfordi Metodisták cso-
portját. 1739-1743 között több tízez-
res tömegnek prédikál. Wesley több 
ezer himnusz szerzője. A bemuta-
tásra kerülő 3 versszakos karácsonyi 
ének, egy refrénes ének. Visszatérő 
refrénje: „Halld, mint zeng az egész 
ég: A Királynak dicsőség”. Az első 
versszakban monumentális kép jele-
nik meg előttünk. Krisztus születése 
olyan rendkívüli, hogy nagy örömre 
ad okot. „Népek örvendezzetek!” – 
hangzik a felszólítás. A mennyeiek 
is társulnak a dicsőítéshez, a ter-

mészet is hir-
deti Krisztus 
születését. A 
2. versszak to-
vább magasz-
talja Krisztust, 
„kié az egész 
világ …” Isten-
nek csodája, 
hogy Krisztus 
emberi testben 
jött le értünk 
a mennyből. 
I m m á n u e l 
(Velünk az Is-
ten), hangzik a 
bátorítás. A 3. 
versszak dicső-
ítéssel indul, 
Ő a békesség 
és igazság Ki-
rálya, az Élte-
tő világosság.  
Az utolsó sor 
Krisztus újbó-
li eljövetelét 
vetíti elénk, 
a feltámadás 
reménységét. 
A szöveghez 
nagyszerű dal-
lam társul F. 
Mendelssohn 
Bartholdytól 
(1809-1847) a német romantika is-
mert zeneszerzőjétől. Néhány gondo-
lat a dallamszerzőről: Mendelssohn 
zeneszerző, karmester, zongoramű-
vész és tanár is volt, kezdeményezé-
sére alapították meg a lipcsei Zenei 
Konzervatóriumot. A legváltozato-
sabb műfajokban komponált: szim-
fóniák, versenyművek, zongora-
művek, oratóriumok, kamarazene 
fémjelzik tehetségét. Leghíresebb 
művei: Szentivánéji álom nyitánya, 
Olasz szimfónia, e- moll hegedűver-
seny, Illés Oratórium, 2 zongoraver-
senye. Az énekünk dallamát halála 
után társították Wesley szövegével. 
Az ének dallama fanfárszerű, ünne-
pélyes hangvételű. Szépen felépített, 
arányos szerkezetű. 8 ütemes perió-
dust, 2 ütemes motívum ismétlések 

követnek, melyet 8 ütemes dallamsor 
zár le. Szép dallam, könnyen énekel-
hető, a hajlítások a szépségét fokoz-
zák. Bízom benne, hogy hamarosan 
megtanuljuk ezt a karácsonyi éneket 
és Istent dicsőítjük éneklésünkkel.

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket 
kívánok: 

Karácsonyi-Kis Lászlóné Ibolya  
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„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, 
hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Róma 15,13.)

Szeretet, család, együtt töltött idő

A Kálvin téri Hírmondó olda-
lain már hagyomány, hogy 
karácsony alkalmából egy vá-

rosvezetővel készítünk interjút. Ezt a 
szokásunkat most is megőriztük. 
Február óta látja el az aljegyzői teen-
dőket a városban Dr. Vincze Miqdadi 
Edit. Pályájáról, hivatásáról, s termé-
szetesen az ünnepről is kérdeztem. 

Milyen út vezetett idáig, s mi is való-
jában egy aljegyző feladata? 
Gyermekkoromban, általános- és 
középiskolában is nagyon szerettem 
a humán tantárgyakat, különösen a 
történelmet, így a továbbtanulásnál 
a jogi egyetemet választottam. Nem 
bántam meg soha ezt a döntésemet. 
A tanulmányaimat Debrecenben 
végeztem. A kezdetekben az akkori 
Bányai Júlia Általános Iskola ének-
zene tagozatára jártam, énekeltem 
az iskola kórusában. A kórussal ren-
geteget utaztunk, sok élmény fűz eh-
hez az időszakhoz. Nagyon szívesen 
emlékszem vissza rá.  Ezt követően 
az Ady Endre Gimnáziumba jártam, 
innen felvételiztem a jogi egyetemre, 
ahol 2005-ben végeztem. Pályakez-
dőként 2006. január 1-jétől a Haj-
dúböszörményi Polgármesteri Hiva-
talban helyezkedtem el. A szociális 
osztályon kezdtem, majd átkerültem 
a hatósági osztályra. Itt a jegyzői 
gyámügyi feladatokat láttam el. Ez 
volt az első munkahelyem. Innen ke-
rültem át a járási hivatalba 2013-tól. 
Innen mentem a kormányhivatal je-
lenlegi hatósági főosztályán működő 
szociális és gyámügyi osztályra Deb-
recenbe, itt dolgoztam idén februá-
rig. Végül visszakerültem Hajdúbö-
szörménybe aljegyzőként. Munkám 
során segítem a jegyző munkáját, 
végzem az általa adott feladatokat. 
Emellett a Jogi és Szervezési Osztályt 
is vezetem. A feladatköröm nagyon 
széles, a jogi jellegű feladatoktól a 
gondnoksági, vagyis a hivatal műkö-
dését érintő teendőig terjed. 

Itt a karácsony. Mit jelent az Ön szá-
mára ez az ünnep? 
Számomra a december a legkedve-
sebb hónap, illetve időszak az évben. 
A karácsony mellett decemberben 
van az én és a férjem születésnap-

ja is, így több alkalommal ünnepel 
együtt a család. Emellett, a karácso-
nyi hangolódás jegyében feldíszítjük 
a lakást, az adventi koszorún min-
den hétvégén gyertyát gyújtunk. Két 
gyermekem van, a kisfiam 12, a kislá-
nyom 5 éves, így a készülődés hamar 
megkezdődik. Mi már november vé-
gén sütöttünk mézeskalácsot, mind 
el is fogyott gyorsan, úgyhogy kará-
csonyig még biztos újra készítünk 
majd.

Fontos része az ünnepnek az ajándé-
kozás Önöknél?
A család felnőtt tagjaival, barátokkal 
inkább személyes apróságokkal lep-
jük meg egymást, a gesztus és az egy-
másra gondolás a fontos. A gyerekek 
már csak korukból adódóan is a sok 
ajándéknak örülnek. Az ajándékokat 
eddig mindig sikerült titokban tarta-
ni és a karácsonyfa alá csempészni, 
remélem ez idén is sikerül. Nagyon 
szeretem látni az örömüket egy-egy 
áhított ajándék megpillantásakor.

Felnőttként hogyan éli meg az ünne-
pet?
Felnőttként, anyaként szembesültem 
azzal, hogy igen nehéz összehangolni 
a munkahelyet, szabadságolásokat, 
az ünnepi készü-
lődést. De mire az 
ajándékok a fa alá 
kerülnek, valahogy 
elfelejtődnek a ne-
hézségek.

Milyen ízek, illatok 
és színek jellem-
zik az Önök ünne-
pét? Hogyan zajlik 
Önöknél az ünnep?
Az utóbbi években 
már nem ideges-
kedek annyit, hogy 
minden jól sike-
rüljön, és feltétlen 
annyi fogást főzzek. 
Általában vannak 
hagyományos éte-
lek is, amiket el-
készítek, például 
töltött káposzta, de 
szívesen kísérlete-
zek új receptekkel 

is. A sütemények elhagyhatatlanok 
nálunk az ünnepekről, bejglit és zser-
bót sütök minden évben, de szoktam 
még mákos és almás süteményeket 
is készíteni, és ahogyan említettem, 
mézeskalácsot is sütünk a gyerekek-
kel. 

Ha egy mondatban kellene megfo-
galmazni, mit jelent az Ön számára 
a Karácsony, mit mondana? 
Szeretet, család, együtt töltött idő.
Karácsony alkalmából mit üzenne a 
Kálvin téri Jóhírmondó olvasóinak? 
Kívánok minden kedves olvasónak 
Áldott, Boldog, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket, emellett jó egészséget, és 
kitartást ebben a mai, nehéz körül-
ményekkel teli világban.

szerkesztette: Dobó Tímea
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„Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, 
amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” (I.Kor. 6,19.)

HITTANOS TANULÓK KARÁCSONY ÜNNEPI GONDOLATAI

„Karácsonykor Jézus Krisztus szü-
letését ünnepeljük. Mi legtöbbször 
a nap első felét készülődéssel és fő-
zéssel töltjük. Délután elmegyünk a 
templomba, majd, amikor hazaér-
tünk megajándékozzuk egymást. Ezt 
egy családi vacsora követi, ami előtt 
mindig imádkozunk és megköszön-
jük, hogy itt lehetünk egymásnak. 
A Karácsony előtti heteket nevez-
zük Adventnek. Ezekben a hetekben 
szokás egy koszorú készítése négy 
gyertyával a tetején. Jézus, a Megvál-
tó születésével megkaptuk a legna-
gyobb ajándékot. Egy kis jászolban 
született Betlehemben.” 

(Korpás Lili 6. osztály)

„Isten maga lett emberré. Azért jött 
el, hogy megszabadítsa az embert a 
bűn hatalmából. Ő volt a legnagyobb 
ajándék, amit az emberek valaha 
kaptak. Mária és József hosszú utat 
tett meg, hogy Jézus megszülessen. 
Ekkor három bölcs meglátogatta. 
Jézus élete során tanította az embe-

reket, csodákat tett, és meghalt a bű-
neink miatt.
Karácsony előtt van az Advent, négy 

héten keresztül készülünk a Kará-
csonyra. Az én családom úgy ünnep-
li a Karácsonyt, hogy felállítunk egy 
fát, vacsorázunk és a fa körül ének-
lünk. Meglátogatjuk a nagyszülein-
ket és megajándékozzuk egymást.” 

(Molnár Katalin 6. osztály)

„Nagyon szeretem a Karácsonyt, a 
kedvenc ünnepem. Azért is szeretem, 
mert akkor született meg Jézus. Ha 
valaki megkérdezné, mi jut eszembe 
a Karácsonyról, akkor ezt monda-
nám: Jézus, ünnep, család, szeretet. 
Mi Szentestén mamánál szoktunk 
összegyűlni. Evés előtt imádkozni 
szoktunk, a gyerekek szokták a leg-
több ajándékot kapni. Január 6-án 
Jézus megkeresztelkedését szoktuk 
ünnepelni. A Karácsony arra emlé-
keztet minket, hogy Jézus eljött a 
földre, az emberek közé. Szerintem 
a legnagyobb ajándék, hogy Jézus 

Krisztus velünk van. Az ajándékozás 
jelképezi Isten ajándékát és szerete-
tét. Nagyon szeretem Jézust, Kará-
csonykor a fa alatt mindig megemlé-
kezem a születéséről.” 

(Szlukovinyi Nóra 6. osztály)

„Szerintem nagyon jó, hogy Jézus 
megszületett, mert az embereket 
megtanította a kedvességre, adako-
zásra és elfogadni más embereket. 
Sokat bántották, de mi ennek kö-
szönhetjük, hogy itt vagyunk. Já-
szolban született és három bölcs is 
meglátogatta. Anyukája Mária volt, 
nevelőapukája pedig József. Advent 
idején készülődünk Jézus eljövete-
lének ünnepére. Keresztyén szokás 
adventi koszorút készíteni. Mi a Ka-
rácsonyt nagy örömmel töltjük. Öt 
nagy lánytestvérem van, és mindig 
megbeszéljük, hogy kinél tartjuk. 
Mindig valamit sütünk és a kará-
csonyfa alá ajándékot teszünk.” 

(Bődi Dorina 6. osztály)

„Jövel Adventnek Királya, népek Messiása…”

A z Adventnek a Karácsonyt 
megelőző négy hetet nevez-
zük, ami az adventus Domi-

ni (várakozás az Úr eljövetelére) latin 
kifejezésből ered. Jelképe a koszorú, 
amin négy gyertya van, utalva ezzel 
a hetekre, amik megelőzik Krisztus 
születését.

 Nagyon sok internetes portál fog-
lalkozik az adventtel, különösen az 
adventi koszorúval, a gyertyák színé-
nek jelentésével, én azonban úgy vé-
lem, hogy az advent lényegét Bod Pé-
ter, a 18. században élő magyarigeni 
(Erdély) lelkipásztor látta meg he-
lyesen: „A mi Urunk Jézus Krisztus-
nak négy adventusa, eljövetele van: 
Midőn testben megjelent. Midőn a 
szívbe beszáll, és az embert megté-
ríti. Midőn halála óráján elmégyen 
az emberhez. És midőn eljő az utolsó 
ítéletre.”

 1. Midőn testben megjelent: 
Ez a z időnek arra a részére utal, ami-
kor Krisztus belépett a történelembe: 
„Történt pedig azokban a napokban, 
hogy Augusztusz császár rendeletet 
adott ki: írják össze az egész földet. 
Ez az első összeírás akkor történt, 
amikor Szíriában Kviriniusz volt a 
helytartó.” (Lk 2, 1-2). Ez volt az a 
pont, ahol az Atya jónak látta, hogy 
a Fiú leszülessen a földre. Az evan-
géliumban említett személyek élő, 
létező történelmi alakok voltak, akik-
nek az idejében történt meg a testet 
öltés valósága. A világ addig sóhajtva 
várta, egy szabadítónak az érkezését, 
és el is jött, bár emberi formájában 
akkor még csecsemő volt.

Sokan úgy vélik, hogy olyannak 
kell lennie a mi Karácsonyunknak, 
mint az elsőnek. Általában ilyenkor 
arra gondolunk, hogy a család meg-
hitten körbe üli az asztalt, kedélyesen 
beszélgetnek, mindent áthat a béke 

és a nyugalom. Ellenben azt látjuk, 
hogy az ünnep idejére kap a család 
„ideggörcsöt”: Nem jól áll a fa, vagy 
leborult, a bejgli megrepedt, a sült 
hús odaégett. Mindenki türelmetlen. 
Az első Karácsony is hasonló volt. 
Népszámlálás, nagy mozgás az egész 
birodalomban, türelmetlenkedés. 
Ebbe a zajos világba jött el Krisztus, 
hogy békét hozzon oda, ahol békét-
lenség van!

2. Midőn az embert megtéríti: 
A Megváltó útkészítője, Keresztelő 
János így szólt a korabeli emberek-
hez: „Térjetek meg, mert elközelí-
tett a mennyek országa!” (Mt 3, 2). 
Később maga Jézus is hirdeti majd 
a nép körében ezt (vö. Mt 4, 17). De 
mit jelent megtérni? Ez az a pilla-
nat, amikor Jézus Krisztus belép 
az életedbe, és teljesen átformál. A 
megtérés azt jelenti: „megváltoztat-
ni a gondolkodást”. Ilyenkor mindig 

Adventi elmélkedés Bod Péter 18. századi erdélyi lelkész gondolatai alapján
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„Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben,” (II.Kor. 6,6.)

eszembe jut az a kedves karikatúra, 
hogy néhány pálcikaemberke áll egy 
házban, és tolják az ajtót, miközben 
kívülről Krisztus kedvesen kopogtat. 
A pálcikaemberek vezére pedig így 
szól a társaihoz: „Ne engedjétek be, 
mert mindent meg fog változtatni!”.  
Ne csak a házban, a szobánkban rak-
junk rendet az ünnep idejére, hanem 
a szívünkben is. Sok népdal, gyerek-
dal szól arról, hogy Krisztus milyen 
méltatlan helyen jött világra, egy 
betlehemi istállóban. Ha várjuk őt, 
akkor ne a mi „istálló szívünkbe” ér-
kezzen, hanem a feldíszített, ünnepi 
szívünkbe!

3. Midőn halála óráján 
elmégyen az emberhez: Egy idős 
lelkipásztor mondta azt: „Isten nél-
kül lehet élni, de meghalni nem!”. 
Amikor az ember közelít az élete 
végéhez, akkor kezdenek „megnyíl-
ni a szemei” a láthatatlan világ felé. 
Akiben pedig hívő reménység van, 
az tudja, hogy ki vár rá a nagy utazás 
végén: maga a Mindenható Krisztus! 
Az elmúlás óráiban érezzük csak meg 
igazán, hogy mennyire törékenyek, 
és parányiak vagyunk. Lehettünk a 
világ szemében nagyok, vezetők, fő-
nökök, ott abban az órában kicsiny 
porszemek vagyunk. Semmi sem 
számít ott, csak a Krisztussal való 
kapcsolat! Ezért aki Reá építette az 

életét, az biztosra veheti, hogyha el 
is kell hagynia ezt a földi hazát, a 
Mennyben otthonra talál.

4. Midőn eljő az utolsó íté-
letre: Korunk nagy sötétségben él. 
Karácsonykor a legtöbben csak a 
„Jézuskát” látják. A gyenge, maga-
tehetetlen kisgyermeket, aki rá van 
szorulva az anyjára, és egy názáre-
ti ácsra. Ki van téve az elemeknek: 
fázik, éhes, sír. Mindenki sajnálja. 
Azonban Ő a világ Ura, még akkor is, 
ha csecsemő formájában jött el! Már 
akkor hatalmasabb volt Heródesnél, 
vagy Augusztusznál, mert az Ő ki-
rálysága felette állt, még a Római Bi-
rodalomnak is! Amikor az adventet 
ünnepeljük, gondoljunk arra, amit 
az angyal mondott az apostoloknak: 
„Galileai férfiak, miért álltok itt az 
ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvi-
tetett tőletek a mennybe, úgy jön 
el, ahogyan láttátok őt felmenni a 
mennybe.” (ApCsel 1, 11). Ő hata-
lommal és dicsőséggel hagyta el ezt a 
világot, és így is fog visszatérni. Nem 
gyenge gyermekként jön, hanem íté-
lő Úrként. Aki pedig hallgatott az Ő 
szavára, az meg is kapja a felmentő 
ítéletet, és beléphet a Paradicsomba!

Rácz Gábor
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„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.” (II.Kor. 13,13.)

Bizonyságtétel

Áldás, békesség! 

Kedves felkérésnek teszek eleget e bi-
zonyságtétel megírásával. 1951. má-
jus 24-én születtem hitben élő szülők 
első gyermekekeként. Hatan vagyunk 
testvérek. Szüleink gyermekkorunk-
tól hitre neveltek bennünket. Ismer-
tem és szerettem az Urat, sok bibliai 
történetet hallottam gyermekként 
Édesanyámtól, mégis valahogy ma-
gam akartam alakítani az életemet. 
Valamilyen ellenállás volt bennem. 
Iskolai éveim után esztergályos szak-
mát tanultam. Nyugdíjas koromig 
ebben is dolgoztam. 1976-ban házas-
ságot kötöttünk feleségemmel. Két 
gyermekünk született, Pál 1977-ben, 
Judit 1981-ben. Boldog, kiegyen-
súlyozott házasságban élünk, hálát 
adok érte az Úrnak. Rendszeresen 
jártunk és járunk a gyülekezetbe, 
de nagyon sokat dolgoztunk, amire 
sajnos sokszor nem volt elég az Úr 
törvénye szerinti hat nap, igénybe 
vettük a hetedik, pihenésre kapott 
napot is. Ezért nemigazán tudtunk 
elmélyülni a hitben. Szüleimet ezzel 
nagyon szomorúvá tettem. Sokszor 
figyelmeztettek, hogy ezzel mennyire 
megbántjuk Istent. Sok olyan ember 
élt a környezetünkben, akik életéről 
erős hit sugárzott. Ilyenek voltak a 
szüleim és Barabás Pista bácsi csa-
ládja is. Édesanyám sokszor idézte 
ezt az Igét nekünk: „Közeledjetek az 
Istenhez és ő közeledni fog hozzá-
tok.!” (Jak 4,8.)

Barabás Pista bácsi, akinek kö-
zelről láthattuk küzdelmes, de bízó, 
erős hitű életét, sokat beszélt nekünk 
az Úrral való kapcsolatáról és hogy 
őt, hogy vezeti Isten. Szüntelenül ez-
zel bíztatott: - Mindig felfelé nézze-
tek! - mondogatta.

„Az Úrra tekintek szüntelen, nem 
tántorodom meg, mert a jobbomon 
van.” (Zsolt 16,8.)

Egyre inkább éreztem, milyen nagy 
szükségem van az Úr kegyelmére. 

Feleségemmel együtt kértük az Úrtól 
bűneink bocsánatát. Hisszük, hogy 
JÉZUS KRISZTUS ÉL, aki értünk is 
meghalt a kereszten és az ő vére meg-
tisztít minket minden bűnünktől. 

2010-ben a gyülekezet presbiter-
nek választott. Örömmel vállaltam 
az Istennek való szolgálatot. 2012-
ben derült ki, hogy előrehaladott, 
daganatos beteg vagyok, igen nagy 
próbaként éltem meg ezt családom-
mal együtt. Betegségem alatt mindig 
erősített a tudat, hogy ha hosszú időn 
keresztül elfogadtuk a sok áldást, 
amit az Úr készített nekünk, akkor a 
próbák idején is fogadjuk el hábor-
gás és miértek nélkül a számunkra 
elkészített utat. Sokan imádkoztak 
gyógyulásomért a gyülekezetben és a 
vőnk szolgálati helyén lévő gyüleke-
zetben is. A gyülekezetből rendsze-
resen látogattak és telefonon érdek-
lődtek a testvérek. Nagy erőt tud ez 
adni az embernek betegség idején. 
A műtétek után Isten kegyelméből, 
akit folyamatosan magam mellett 
éreztem, újra megerősödtem. A vizs-
gálatok idején több alkalommal kap-
tam ugyanazt az igét, amelybe erősen 
kapaszkodtam. 

„Megparancsoltam neked, hogy 
légy erős és bátor, ne félj és ne ret-
tegj, mert veled van ISTENED AZ 

ÚR, mindenütt amerre jársz.” (Jó-
zsué 1,9.)

Ma is fennálló egészségi gondjaim 
miatt le kellett mondanom a presbi-
teri szolgálatról 2015-ben, de ha visz-
szagondolok eddigi életemre, végig 
látom Isten szeretetét, kegyelmét, 
gondoskodását. Hiszem, hogy Isten 
továbbra is kegyelmesen vezeti éle-
temet.

Áldott karácsonyt kívánok min-
denkinek! 

Hegedűs Pál  

„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít.” Fil 4,13

BIZONYSÁGTÉTELEK
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„Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, 
hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;” (II.Thessz. 2,13.)

CSAK EGY PERC

SZERETETSZOLGÁLAT

Talán meghallják
Olvasandó: Jeremiás 36,1–19    

B áruk, Jeremiás írnoka 
Kr.e. 605-ben rögzíti a 
próféta szavait. Jeremi-

ás Istentől hallja őket, Báruk pedig 
leírja a kortársak és az utókor számá-
ra. A megdöbbentő az, hogy Jeremi-
ás már évtizedek óta figyelmeztette 
Júda népét: ha nem térnek meg, nem 
hagyják abba gonosz dolgaikat, fog-
ságba jutnak valamennyien! - De kit 
érdekel az intés, amíg nincs követ-
kezménye a bűnnek? Ki figyel oda, 
amikor látszólag változatlanul pereg 
tovább az élet?

Aztán hirtelen vészjósló fellegek 
gyülekeznek: Nebukadneccar, a ba-
biloni trónörökös Karkemisznél dön-

tő győzelmet arat Nékó fáraó és az 
asszír seregek maradványai fölött. 
Ezzel Szíria és Palesztina az újbabilo-
ni birodalom befolyási körébe kerül, 
s Jeremiás előtt egyszerre világossá 
válik, ki az az „északról jövő ellen-
ség”, akiről elhívatásától kezdve jö-
vendölt (1,13–15).

Az évtizedeken át hirdetett próféci-
ái páratlan aktualitást nyertek. Való-
sággá vált az ígéret, amit elhívásakor 
kapott: „mert gondom van az igémre, 
hogy beteljesítsem azt”. Az ítéletes 
próféciák felolvasásával népe szá-
mára még egyszer lehetőséget kíván 
adni a megtérésre (3.6–7. v.). „Talán 
meghallja Júda háza”… (3.v.) Ezek is, 
mint ahogy áldó, megmentő ígéretei 
is, beteljesednek! Lásd: Karácsony! 

(Luk 2,10-11)
Vajon miről beszél veled mostaná-

ban az Isten Igéje? Jó lenne meghal-
lani, s hallgatni is rá! Nem fenyeget, 
hanem árad hangából a jóság, pedig 
komolyan gondolja: A bűn súlyos íté-
letet érdemel, halálosan komolyat! 
De épp ezért sújtott le egyszülött Fi-
ára, aki bűneinket úgy vette magára, 
mintha Ő követte volna el azokat. 
Megszenvedett miattuk, hogy min-
ket felmenthessen. - Kérd el tőle e 
felmentés bizonyosságát, bűneid bo-
csánatát, és köszönd meg neki hittel, 
amit érted tett!

Somogyi László

Szeretet adományként továbbítva 

A Magyar Református Szere-
tetszolgálat különböző tár-
gyi adományokat örömmel 

fogad adott időszakokra figyelve. Az 
adventi időszak különösen is figye-
lem felkeltő. Hiszen többféle támo-
gatásra szorulhatnak felebarátaink. 
Az adományok jellege kiterjedhet 
a Szeretet ünnepére, a téli időjárás 

adottságaira, a környezetünkben 
adódó rászorulók igényeinek ellá-
tására. Fontos szempont, hogy amit 
adományozunk, olyan legyen, amit 
magunk is szívesen fogadnánk. Tár-
gyi adományok felajánlása tiszta, jó 
állapotú adományozása lehet: tartós 
élelmiszer, tisztítószer, tisztálkodási 
szerek, játékok, mesekönyvek, isko-

laszerek, ruhanemű, cipő, bútor, ház-
tartási gépek. Különböző szolgálata-
ik vannak, illetve segítséget is lehet 
kérni tőlük. Honlap elérhetőségük, 
ahol tájékozódni lehet: jobbadni.hu 
; e-mail címük: adomany@jobbadni.
hu   

  Somogyiné Gyüre Mara

A jó hír továbbadása
A különböző híreket hallgatva 

- bármilyen csatornán vagy embe-
rektől - elsősorban a nehezeket, sőt 
a rossz dolgokat sorolják fel. A jót, 
amiért Istennek hálát kellene adni, 
az másodlagos, esetleg meg sem em-
lítik. 

Ezért fontos, hogy a jövőbeli talál-
kozásainkkor terjesszük mindenki 
felé a jó hírt. Feltehetjük a kérdést, 
hogy mitől lesz egy hír jó? A válasz 
nagyon egyszerű: csak fel kell nyit-
nunk a Bibliát és ott megtaláljuk az 

evangéliumban, ami maga is öröm-
hírt jelent: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(Jn 3,16.)

 „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik 
Istent szeretik, minden javukra van, 
mint akik az ő végzése szerint elhí-
vottak.” (Róm.8,28.)

Ha e szerint szemléljük a körülöt-
tünk zajló eseményeket, akkor sza-
baddá leszünk a napi gondok és ba-

jok többségétől, aminek a nagyobbik 
része sosem következik be. Ezért én 
magam is igyekszem a mindenna-
pokban a bibliai igazságokat átadni 
az embereknek. Szívesen szólítom 
meg őket, akár fiatalok vagy idősek. 
Előny számomra, hogy a bő 40 év 
alatt sok szakmunkást és szakköze-
pes fiatalt taníthattam a Veres Fe-
renc Szakközépiskolában, ahol akkor 
még közel 1000 diák tanult. Kisgyer-
mekes anyukák is örömmel veszik, 
ha a kifestőt is tartalmazó „Kálvin 
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„Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő (Isten) 
irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,” (Tit. 3,5.)

Elengedés

Szenvedélybetegségek

téri JÓHÍRmondó” gyülekezeti új-
ságunkat átadom a részükre. Először 
meglepődnek a szép és tartalmas ki-
adványon, aztán feloldódnak, amikor 
elmondom, hogy a legkisebb unokám 
8 hónapos. 

Vagy, amikor a hajléktalanokat 
hívtam meg egy pizzára. Ott álltak 
a pékség előtt és senki sem vette 
őket figyelembe a toprongyos és sza-
gos külsejük miatt. Látszott rajtuk, 
hogy éhesek és ennivalóra várnak. 
Megszólítottam őket és meghívtam 
mindkettőjüket, amit aztán együtt fo-
gyasztottunk el tartalmas beszélgetés 
közben. Ezután mondtam el nekik az 
evangéliumot, amit az egyik elfoga-
dott, a másik elutasított. Az Úr titka, 
hogy ki fordul feléje, az már nem az 

én dolgom. Azt szoktam mondani, 
„hogy hitet nem tudok adni, aki tud 
egyedül: JÉZUS KRISZTUS a Sza-
badító, bármilyen mélységben, sze-
génységben vagy függőségben vagy. 
3 szó: Jézus meghalt értem-érted: 
hiszed-e ezt? Miért várakoznál és ha-
logatnád a döntésedet?”

„És amiképpen elvégzett dolog, 
hogy az emberek egyszer meghalja-
nak, és azután lesz az ítélet.” (Zsid.
lev.9,27.)

Látható, hogy mindenki oda fog 
állni Isten elé. Az időnk egyszer le-
jár! És ezt nem tudjuk, hogy mikor! 
Csak itt van erre a döntésre lehető-
ségünk. Ezért kapjuk a földi időn-
ket! „Vigyázzatok, testvéreim, hogy 
valaha ne legyen közületek senkinek 

hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő 
Istentől elszakadjon, hanem intsé-
tek egymást mindennap, amíg tart a 
ma, hogy egyikőtök se keményedjék 
meg a bűn csalárdsága által.” (Zsid.
lev.3,13.)

Így induljunk útjainkra, hogy min-
dig készen legyünk másokat is az Úr-
hoz hívogatni. Egy-egy igehirdetési 
alkalom először engem elevenítsen 
meg, hogy aztán továbbadjam szó-
ban és cselekedetben egyaránt a Jó 
hírt, a családban, aztán a tágabb kör-
nyezetben.

Ámen, halleluja!                                                      
    

Karácsonyi- Kis László 

Az előző cikk folytatása:
Mert fontos a szenvedélybetegek hozzátartozói csoportjáról is írni.

Az alkoholizmus családi be-
tegség. Élni valaki más ivá-
sának következményeivel 

túl pusztító, sok ember számára szin-
te elviselhetetlen, segítség nélkül.

Az „Elengedés”, egy gyógyulási esz-
köz a család számára az Al-Anonban, 
segítség a tagoknak önmaguk megse-
gítéséhez.

Az Al-Anonban megtanuljuk, hogy 
nem szükségszerű nekünk vállalni fel 
a felelősséget más személyek beteg-
ségéért vagy gyógyulásáért.

Igyekszünk felhagyni a másikkal 
szembeni megszállott viselkedéssel, 
hogy foglalkozhassunk saját életünk 
boldogságával és kezelhetőségével. 

Beismerjük, hogy életünk irányító-
ja egy nálunknál magasabb Erő.
Az Al-Anonban megtanulunk:
* Nem szenvedni más ember cseleke-

deti és reakciói miatt;
* Nem hagyni magunkat kihasznál-

ni, vagy helyzetünkkel visszaélni 
mások gyógyulása érdekében; 

* Nem megcsinálni mások helyett, 
amit megtehetnének önmagukért,

* Nem befolyásolni mások viselke-
dését, hogy mikor egyenek, mikor 
menjenek ágyba, mikor keljenek 
fel, mikor fizessék ki számláikat 
...stb.;

* Nem leplezni mások hibáit vagy 
bűneit;

* Nem teremteni, fokozni a feszült-
séget; 

* Nem megakadályozni, hogy má-
sok átéljék azokat a krízishelyzete-
ket, ami viselkedésük következmé-
nyeként az események természetes 
folyamatába tartozik.
Az elengedés nem jóindulatú, vagy 

rosszindulatú. Nem foglalja magában 
az elengedett személyek és helyzetek 
kiértékelését. Számunkra egyszerűen 
egy jelentése van, függetleníteni fel-
épülésünket az alkoholizmus okozta 
betegség hatásaitól és helyreállítani 
saját életünket.

Az elengedés segít a családnak el-
fogulatlanul és a valósághoz hűen 
szembenézni a helyzetükkel. Csak 
ezáltal lehetséges értelmes döntése-
ket hozni.

Az Al-Anon az egész világon elter-
jedt közösség, ami ajánl egy önsegítő 
gyógyulási programot az alkoholis-
ták családtagjainak és barátainak, 
akik felismerik az alkoholprobléma 
jelenlétét és az alkoholizmus követ-
kezményeire keresnek megoldást.  A 
tagok a vigasztalás és megértés mel-
lett erőt, reményt és tapasztalatokat 
osztanak meg egymással. Hasonló 

problémáik kötik össze őket. Az Al-
Anon csoport egységes és bizalmas 
kötelékben védi a névtelenség elvét.

Az Al-Anon nem vallási szerve-
zet, és nem tanácsadó iroda. Nem 
gyógykezelési központ, nem szövet-
kezik semmiféle más ehhez hasonló 
intézménnyel.

Egy Al-Anon Családi Csoport 
magában foglalhat tinédzser korú 
Alateen tagokat is… Nincs tagdíj és a 
hozzájárulás nem kötelező. A tagság 
önkéntes, csak az számít, hogy valaki 
saját életében tapasztal-e nehézsége-
ket egy másik személy ivási problé-
mája következtében. 
„A Békesség Ima” 
Istenem,
adj lelki békét annak elfogadására, 
amin változtatni nem tudok, 
adj bátorságot, hogy változtassak 
azon, amin tudok, 
adj bölcsességet, hogy felismerjem 
a különbséget. (vagy felismerjem az 
akaratodat).

Minden gondolatunkon 
visszatükrözõdik a „Békesség Ima”, 
ez segíthet tisztábban látni helyze-
tünket. 

 Dr. Tóth Béla



Kálvin téri JÓHÍRmondó • XVIII. évfolyam 2022/4. szám 11

„Kicsoda az istenek közt olyan, mint Te Uram? Kicsoda olyan, mint Te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatévő?” (II.Móz.15,11.)

IFJÚSÁGI CSOPORT (IFI)

Egyházmegyei ifjúsági csendes hétvége 
Berekfürdőn

A berekfürdői ifjúsági talál-
kozóra a gyülekezet ifjúsá-
gának egy kis csoportjával 

jutottam ki. Már az odavezető út is 
nagy jókedvvel telt, amint megér-
keztünk a táborba én és a többiek 
már alig vártuk, hogy elkezdődjön 
az alkalom. A mi Ifinken kívül persze 
voltak más Ifik is: Balmazújvárosról, 
Hajdúsámsonról, stb. Már az első 
program előtt sikerült a többiekkel 

megismerkednünk. Azután jött a sze-
mélyes kedvencem: az éneklés. Egye-
nesen Mátészalkáról jött a zenekar, 
és együtt dicsőíthettük Istent. Majd 
eljött a második nap. A második na-
pon volt egy nagyon jó igehirdetés, 
ami nagyon megfogott. Így röviden 
tömören annyiról szólt, hogy hogyan 
kell felépíteni a hitünket, és ezt egy 
épületes metaforával. Kell hozzá egy 
stabil alap, négy erős fal és egy tető, 

amely burokként megóvja a hitet. Az 
igehirdetés után egy-két játékos fel-
adat is volt, majd az utolsó program, 
Úrvacsora volt. Ezek után elbúcsúz-
tunk a barátoktól, akiket akkor is-
mertünk meg, és szomorúan, de nagy 
hittel elindultunk hazafelé.

                     Molnár Ádám

1. Jöjjetek Krisztust dicsérni, / Bízó szívvel hozzá térni,
Énekekkel zengve kérni, / Krisztus népe, jöjjetek.

2. Bűn, pokol már búban éljen, / Ördögöt hadd ölje szégyen,
Üdvösségünk szent ölében / Már levetjük mind a bút.

3. Küldte Őt az Úr kegyelme / Öröklétre, győzelemre,
Hogy szívünket felemelje / Boldogságos ég felé.

4. Irgalommal szánva minket, / Nagy jósága ránk tekintett,
Ördögcsalta bús szívünket / Mennymagasból látni jött.

5. Áldott óra, boldog óra, / Nagy hitünknek meghozója,
Ajkunk zengő hálaszóra / Nyílik, édes Jézusunk.

6. Jászol-ölben drága Gyermek, / Ég felé vigyen kegyelmed,
Hol dicsérve énekelnek / Édes hangú angyalok.

szöveg: P. Gerhardt, 1667 | fordítás: Áprily L. 
| dallam: Quem pastores laudavere, latin–német ének, 14. sz.
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„Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,” (Zsid. 6,4.)

Adventi kézműves

A gyülekezetben a Kézműves 
délután egy elmaradhatat-
lan télkezdő esemény. Al-

kotni nagyon jó, és boldog érzéssel 
tölti el az embert, ha valamit saját ke-
zűleg csinálhat. Ezt együtt megtenni 
a legjobb. Azt hiszem ez egy olyan 
alkalom, amire egy külsős barátot/
barátnőt is el lehet hívni abban a re-
ményben, hogy el is fog jönni. Em-
lékszem, tavaly a covid járvány miatt 
elmaradt programok közül a koszo-
rúkészítés sújtott le minket a legjob-
ban. Az idei kézműves sok örömöt 
okozott mind a segítőknek, mind a 
résztvevőknek. Rengeteg gyermek 
összegyűlt, szinte mindenki maradt a 
végéig, és sokan jöttek azzal a szilárd 

elhatározással, hogy az összes asztalt 
végig próbálják. Én a terem legvé-
gén voltam, az utolsó asztalnál és jó 
volt látni, hogy a végére rengetegen 
megfordultak még ott is. Azt hiszem 
nagyon jóra sikerült az idei koszorú-
készítés is. Adjunk hálát az Úrnak a 
sikeres szervezésért, a finom szere-
tetvendégségért, a segítők munkájá-
ért, és a lelkes szívekért.

 Magi Sarolta

EGYHÁZTÖRTÉNET

A „magyar Bullinger”

A magyar reformáció egyik 
legnagyobb alakjáról, 
Méliusz Juhász Péterről 

szeretnék írni, aki nemcsak kiváló te-
ológus, hanem igazi polihisztor volt a 
XVI. században. Kutatásom forrása-
ként, Bucsay Mihály: A protestantiz-
mus története Magyarországon 1521-
1945 című könyvét használtam fel.

1536-ban született a Somogy me-
gyei Horhiban. 1549-ben a tolnai is-
kola diákja, ahol két lutheri reformá-
ciót valló tanára volt, Tövis Mátyás és 
Eszéki (Zigerius) Imre.  1552 és 1554 
között a nagy dunántúli reformátor 
Szegedi Kis István diákja, akinek a 
hatására kezd el érdeklődni a kálvini 
reformáció után.

1556. október 23-tól Méliusz a wit-
tenbergi egyetem hallgatója, ahol 
a magyar diákok lakó és munkakö-
zösségének a Coetus Hungaricusnak 
a seniora. Már itt több diáktársával 
a kálvini szempontok szerint gon-
dolkodik az úrvacsoráról. Bár teoló-
giailag Luthertől és Melanchtontól 
indult el, mesterével, Szegedi Kis 
Istvánnal való vita után Kávin és 
Bullinger tanait követte. Ezekben az 

időkben fordítja le Kálvin kátéját, és 
ennek hatására maga is ír egy kátét 
1562-ben. Ezért sokan nevezik őt a 
„magyar Kálvinnak”, de valójában ez 
helytelen megállapítás, mivel Bull-
inger teológiája sokkal közelebb áll 
Méliuszhoz.

Bullinger Henriknek hatalmas ha-
tása volt a magyarországi reformá-
cióra. A XVI. századi magyar könyv-
tárakban, nagy példányszámban 
megtalálhatóak voltak az ő kötetei. 
Továbbá mind a mai napig hitvallá-
si iratunk a II. Helvét Hitvallást is ő 
írta, ami az ő személyes hitvallása-
ként kezdett el megírni.

Méliusznak, Debrecenben ugyan-
azzal a problémákkal kellet megküz-
denie, mint Bullingernek, Zürichben: 
meg kellett szabadítania az egyházat 
a „római kovásztól”, és a reformáció 
táborának az ellentéteit is fel kellet 
oldania egy olyan teológiával, ami 
Bullinger után, az emberszerető Is-
tent vallja. Méliusz teológiájának ez 
az istenkép a középpontja.

Teológiája krisztocentrikus (krisz-
tusközpontú) akárcsak Bullingernél, 
és fontosnak tartja a szövetség teo-

lógiáját, miszerint az Isten és ember 
közötti szövetség által az Atya fiaivá 
fogadja az emberi nemzettséget. Ez-
zel egyenesen elveti az Ószövetség 
törvényeskedő judaizmusát, és a kö-
zépkori érdem teológiát (miszerint 
a jócselekedetekkel érdemeket szer-
zünk magunknak a Mennyben).

450 éve hunyt el Méliusz Juhász Péter
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„Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” (Róm. 8,27.)

Mint fentebb említettem Méliusz 
a reformáció kálvini irányhoz tarto-
zott, azonban teológiai gondolkodá-
sában sokat vitázik a nagy előddel. 
Kálvin az Institutióban és a Genfi 
Kátéban abból indul ki, hogy az egész 
teológia Isten és az ember megisme-
réséből áll. Ezért ez a két irat külön-
külön foglakozik az Istennel és az 
emberrel. Méliusz azonban az em-
bert, mint imago Dei-t (Isten képe) 
szorosan együtt szemléli az Istennel.

Sok egyéb teológiai vitát fel lehetne 
még sorolni Kálvin és Méliusz között, 
azonban meg kell említenem azokat 
a tényezőket is, amiben közös a gen-
fi reformátorral: az antitrinitáriusok 
(szentháromság tagadók) elleni vita, 
az egyházszervezet kialakítása.

1561-ben befogadja Debrecen vá-
rosába a híres vándornyomdászt és 

reformátort, Huszár Gált, aki a vá-
rosban nyomdát is alapít. Ennek a 
nyomdának az Alföldi nyomda a jog-
utódja. Ugyanebben az évben jelenik 
meg „A Szent Pál apastal levelének 
melyet a kolossabelieknek írt prédi-
kációk szerént való magyarázatja” 
című kommentárja. Szintén ebben 
az évben lett a Tiszántúli Református 
Szuperintendencia (püspökség) har-
madik szuperintendese (püspöke), 
elődei voltak: Kálmáncsehi Sánta 
Márton, és Bogácsi Demeter.

1567-ben, pedig kiadta az „Articuli 
ex verbo Dei et lege naturae 
eompositi” ami a római katolikus 
vallással szemben körvonalazta a 
református vallást. 1569-ben János 
Zsigmond erdélyi fejedelem jelen-
létében vitázott Dávid Ferenccel 
az unitáriusok vezérével. 1571-ben, 

Nyírbátorban hívott össze zsinatot, 
ahol az antitrinitárius tanok ellen fo-
galmaztak meg érveket.

1572-ben a nagy reformátor vissza-
adta lelkét a Teremtőnek. Nemcsak 
számtalan prédikációja jelent meg, 
hanem énekeket is írt, bizonyos ré-
szeket lefordított a Bibliából, és egy 
füveskönyvet is írt.

Méltán nevezhetjük Méliusz Ju-
hász Pétert a „magyar Bullingernek”, 
hiszen ahogy a svájci reformátor a 
nagy Kálvin tanítványa volt és vitte 
tovább a művét, addig a debreceni 
püspök, Szegedi Kis István, a kálvini 
reformáció első nagy magyar alakjá-
nak volt a tanítványa, örökségének 
továbbvivője. Legyen áldott az ő em-
lékezetük!

            
   Rácz Gábor 

JÓ PÁSZTOR ÓVODA

Csendes nap

Óvodánkban rendszere-
sen tartunk csendes na-
pot. Ilyenkor mindannyian 

együtt vagyunk, ami nehezen meg-
valósítható. Október 28-án erre is-
mét lehetőség nyílt. Az óvoda összes 
dolgozója várta ezt az alkalmat. Jó 
ilyenkor együtt lenni, hálát adni, kö-
zösen énekelni, imádkozni, s hallgat-
ni Isten igéjét. Ezeken az alkalmakon 
lehetőségünk van tabuk nélkül kér-
dezni, beszélgetni. Somogyi László 
tiszteletes úr, most is, mint mindig, 
előre megkapta az általunk, név nél-
kül feltett kérdéseket, s igyekezett 

mindre válaszolni az Ige szavaival. 
Valóban válasz van minden kérdésre 
a Bibliában. S tiszteletes úr minden 
kérdésre meg is kereste a választ a 
Szentírás soraiban, s igyekezett ezek-
hez magyarázatot is fűzni. Jó volt 
megerősödni, útmutatót kapni, is-
mét megbizonyosodni a Biblia útmu-
tatásairól. Fontos, hogy ezeket szem 
előtt tartsuk, s ezek alapján hozzuk 
meg döntéseinket. Újra és újra kel-
lenek ezek az iránymutatók, hogy ne 
tévelyedjünk el, vagy épp visszatalál-
junk a helyes útra. Ne legyünk elbi-
zakodottak, ne a saját gondolataink 

mentén haladjunk. Mindig legyen 
előttünk az Úr szava, a Biblia, hiszen 
ez a leghitelesebb forrás a keresztyén 
ember számára. 

Köszönjük az újabb együttlét lehe-
tőségét, a feltöltődést az Ige szavai 
által. Mindannyian hálával teli szív-
vel tértünk haza, s megfogalmaztuk, 
milyen fontosak és nélkülözhetetle-
nek ezek az alkalmak a közösség és 
az óvoda dolgozói számára egyen-
egyenként is. 

Dobó Tímea óvodapedagógus
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„A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nekünk.” (Róm. 5,5.)

Családi Istentisztelet

2 022. október 16-án családi Is-
tentiszteletre hívogattuk a Jó 
Pásztor Református Óvodába 

járó gyerekeket és családtagjaikat. 
Ezen a napon a Szivárvány csoport 
gyermekei szolgáltak az Úr aszta-
lánál. A pedagógusok, a Zsoltárok 
könyve 34, 2. Ige köré építették fel 
a nagycsoportosok odaadó szolgála-
tát, amely így hangzott: „Áldom az 
Urat mindenkor, állandóan őt dicséri 
szám” és valóban, a gyermekek imád-
ságban fordultak Istenhez, a „Téged 
dicsér az én lelkem” kezdetű imád-
ságban, Stefura Erzsébet: Óhajom 
című versében, Miklya Zsolt: Pusztai 
számtanjában, illetve a Köszönöm 
című versben, valamint a „Kicsiny kis 
fényemmel világítani fogok” kezdetű 
és az „Áldjátok Istent szent templo-
mában” kezdetű énekkel.

Mindennapjainkban az áhítatok 
során folyamatosan foglalkozunk az-
zal, hogy mi mindent köszönhetünk 
Istennek, naponta tölti ki ránk áldá-
sát, szeretetét. Neki köszönhetünk 
mindent a teremtésben, az életün-
ket, a világot, a földet, ahol élünk. A 
családi vasárnapon Várdai Zsoltika 
Szivárvány csoportos kisfiú nagyma-
mája, Túrmezei Erzsébet: Ősz című 
versén keresztül köszönte meg Isten-
nek, hogy a természet megújulásával 
ad lehetőséget számunkra is a meg-
újulásra Jézus Krisztusban. A csoport 
dajka nénije, Kata néni, Titusz leve-
lének 3. rész 1-7-ig terjedő Igeszaka-
szát olvasta fel a jelenlévők számára, 
majd a csoport szolgálatát Timi óvó- 
néni zárta imádságban. Hálát adott 
mindazért, amit kegyelemből kapunk 
Istentől a világban, hazánkban, vá-
rosunkban, gyülekezetünkben, óvo-
dánkban, csoportjainkban, családja-
inkban. Az Istentiszteleten Somogyi 
László tiszteletes úr bontotta ki Isten 
tanítását a Tituszhoz írt levél alapján. 

Monoriné Venczel Katalin peda-
gógiai munkát segítő dajka
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„Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.” (Júd. 1,21.)

Reformációi megemlékezés

Ebben az évben 2022. ok-
tóber 30-án, a vasárnapi 
Reformációi ünnepi Is-

tentisztelet után emlékeztünk Nagy 
István lelkipásztorra a Fürdőkert-
ben, amelyet, mint hallhattuk Dobó 
Tímea rövid életrajzi áttekintésében, 
a két világháború közötti időszakban 
Nagy István Emlékkertnek neveztek. 
Már hagyománnyá vált, hogy októ-
ber végén az ünnepi istentisztelet 
után a két református egyházközség 
koszorúival és a Jó Pásztor Reformá-
tus Óvoda munkatársi közösségének 

szolgálatával emlékezünk, és rójuk le 
tiszteletünket a lelkész-költő sírem-
lékénél. Mivel minden évben első-
sorban a hála fogalmazódik meg szí-
veinkben, szolgálatunk első éneke a 
„Nagy hálát adjunk az Atya Istennek” 
kezdetű református énekünk volt. 
Ezután Boros Gergely: Még egy Re-
formációt, című versét hallgathatták 
meg a jelenlévők, Osváthné Katona 
Zita előadásában, majd ezt követően 
az óvoda női karának előadásában 
felcsendült az Örvendjetek, mert Is-
ten úgy szeret kezdetű dal. Végül az 

emlékezés koszorúit városunk refor-
mátus gyülekezeteinek képviseleté-
ben Loment Péter, Somogyi László, 
Rácz Gábor és Gellén Máté lelkipász-
torok, Gyulai Sándor és Takács Péter 
főgondnokok, valamint az önkor-
mányzat képviseletében Bertalan Já-
nos presbiter testvérünk helyezte el 
Nagy István síremlékénél.

Osváthné Katona Zita 
óvodapedagógus

Újra együtt

I smét találkoztak a Jó Pász-
tor Református Óvoda dol-
gozói és a fenntartó gyüle-

kezet presbiterei. Már hagyomány, 
hogy időről-időre, egy kötetlen be-
szélgetés, közös vacsora keretében 
töltünk együtt néhány órát. Ilyenkor 

megpróbáljuk a szakmát, az esetleges 
gondokat félretenni, s testvéri szere-
tettel fordulva egymáshoz beszélget-
ni. Természetesen ezek az alkalmak 
mindig egy rövid áhítattal, közös 
imádsággal kezdődnek. Így volt ez 
ezen az októberi estén is. Jó volt ott 

lenni, sok mosolygós arcot látni, él-
vezni a kötetlen beszélgetéseket. Jó 
volt újra találkozni, elmélkedni egy 
finom vacsora mellett. 

Dobó Tímea óvodapedagógus
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„Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.” (II.Ján. 1,3.)

Kálvin Szolgáltató Központ

Édes Süti Fesztivál
a Kálvin János Református Szociális 

Szolgáltató Központban
„…olyan édes volt a számban, mint a méz.”

(Ezékiel 3,3)

2 022.10.17-én már a reggeli 
órákban nagy volt a sürgés-for-
gás az Intézmény háza táján, 

ugyanis reggel nyolc órától hozhat-
ták a sütiket a versenyszellemű házi-
asszonyok, a Kálvin János Reformá-
tus Szociális Szolgáltató Központban 
megrendezésre kerülő, Édes Süti 
Fesztiválra. Idén a zsűrit Tóthné Ko-
vács Erika, a Fazekas Gábor Idősek 
Otthonából, Hartmanné Oláh Erika, 
a Szociális Szolgáltatási Központból 
és Intézményünk főnővére, Kovács 
Katalin alkották és bizony még a több 
éves háziasszonyi rutinjukkal sem 
volt könnyű dolguk, amikor eléjük 
kerültek a vegyesen tálalt, felszámo-
zott, szebbnél-szebb, ízletesebbnél-

ízletesebb csodák, me-
lyekből végül ki kellett 
választaniuk azt a hár-
mat, melyek készítői vé-
gül kategóriagyőztesek 
lehettek. A zsűri munká-
ját ezúton is köszönjük, 
ahogyan a kollégák lel-
kiismeretes hozzáállását 
is a rendezvénnyel járó 
feladatokhoz és minden-
kiét, aki így, vagy úgy, de 
jelen volt és támogatta 
rendezvényünket. 

Bertalan-Gellén 
Viktória

A Kálvin János Ref. Szoc. Szolg. 
Központ munkatársa

„Az Édes Süti Fesztiválon nagyon jól 
éreztem magamat, finomak voltak a 
sütik, jó volt a hangulat. A győztesek-
nek gratulálok. A zsűri jól döntött.”

Tömöri Gabriella
A K.J.R.SZ.SZ.K. fiatalja

„Délután 14 órától, a nagy ebédlőben 
elkezdődött az Édes Süti Fesztivál. 
Nagyon jól éreztem magamat. Há-
rom zsűritag volt, az egyik főnővér 

Katika néni. Sok fajta sütemény volt, 
nehéz volt eldönteni a zsűritagok-
nak, de végül megszületett a döntés, 
hogy ki legyen az első. Míg a zsűri 
dolgozott, közben kínálták nekünk 
a süteményeket. Nagyon finomak 
voltak. Az egyik kategória győztese 
Hagymásiné Gabica néni lett. Én na-
gyon örültem neki. Nagyon jó volt a 
Sütifesztivál.”

Budai Krisztián 
A K.J.R.SZ.SZ.K. fiatalja

Családi Istentisztelet
„…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt, 28,20)

A Kálvin János Református 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont idősek nappali ellátása 

(Klub) megtisztelő felkérést kapott. 
Bár nem szokatlan a szereplés, de 
eddig csak Intézményen belül volt 
szerencsénk. Kis közösségünkkel a 
november 20-i, vasárnapi Istentisz-

teleten szolgálhattunk. 
Bertalan-Gellén Viktória vezetésé-

vel, az áltata összeállított műsorral 
és gitárkíséretével, az Intézmény két 
munkatársával, Bojti Antalnéval és 
Torma Anikóval kiegészülve, kissé iz-
gatottan, de összeállt a csapat. Meg-
kezdtük a felkészülést. Számunkra ez 

nagyon nagy nap volt! Szorgalmasan 
gyakoroltunk, olvastunk. A verseket 
véletlenszerűen kaptuk és azt vettem 
észre, hogy minden vers megtalálta 
a „gazdáját”. Győri József, Találko-
zás című verse az élet rohanással teli 
napjaiból, rámutat a valóságra. Az-
tán kérés, ha változás történik, hogy 
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„Mert nagy az Úr és igen dicsérendő, és rettenetes minden istenek felett;” (I.Krón.16,25.)

Vox Antiqua Kamarakórus

2 022. október 09-én vasárnap, 
a 10.10-kor kezdődő Istentisz-
teleten a Kálvin János Refor-

mátus Szociális Szolgáltató Központ 
szervezésében az Idősek hónapja 
rendezvénysorozat második állomá-
saként a Vox Antiqua kamarakórus 

lépett fel. Ezen az alkalmon több dal 
szólalt meg az előadásukban, amit 
nyitott szívvel és nagy szeretettel fo-
gadtak a jelenlévő hívek. 

A Kamarakórus 2000. januárjá-
ban alakult a nagy múltú Debreceni 
Református Kollégiumi Kántus régi 

„S magatok közt szívből jövő zsoltárt, himnuszt, szent dalt énekelve, zengve, adjatok hálát az Úrnak” (Efézus 5,19.)

Fehér asztal mellett a presbitériummal

Uram, „- Csak Te maradj velünk!” 
Túrmezei Erzsébet, A magányt nem 
ismerem című verséből is megtud-
hattuk, hogy nem vagyunk egyedül, 
mert az Úr mindig velünk van. A töb-
bi versben, énekekben is arra bíztat-

nak minket, hogy „jöjj, ahogy vagy, 
Hisz Jézus Krisztus téged is elfogad.”

A magam és Klubtársaim nevében 
is mondhatom, jó érzés, öröm töltöt-
te be lelkünket. Megmutattuk, hogy 
még merünk, képesek vagyunk idős 

létünkre vállalni a szolgálatot. Áldjon 
meg mindnyájunkat az Úr.

Lukácsi Imréné
K.J.R.Sz.Sz.K. Klubtag
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„Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. 
Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” (II.Pét. 3,18.)

tagjaiból és a Zeneművészeti főisko-
lásokból. Az együttes utánpótlását 
egyrészt ma is ezen intézményekből 
nyeri, kiegészülve a Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola 
hallgatóival és más fiatal értelmisé-
giekkel. Céljuk elsősorban régi korok 
vokális zenéjének megismertetése 
a közönséggel, de nem zárkóznak el 
más korszakoktól, így például kortárs 
zenei alkotások bemutatásától sem. 
Az alakulásuk első tíz évében hazai és 
külföldi fellépések mellett hangfelvé-
teleket is készítettek, és több önálló 
koncertet is adtak a Magyar Rádió-
ban, továbbá közreműködtek néhány 
CD felvételén.

Számos nemzetközi kórusverse-
nyen vettek részt (a teljesség igénye 
nélkül):

2001. Budapesti Nemzetközi Kó-
rusversenyen III. helyezést értek el

2002: Bartók Béla XX. Nemzetközi 
Kórusverseny kamarakórus kategó-
riában megosztott I. díjat vehettek át

2003 tavasza: - Pécsi XVIII. Nem-
zetközi Kamarakórusverseny I. díjat 
és Különdíjat szereztek

2004: az együttes első önálló CD-
felvétele Halljátok énekét a hitnek 
címmel

A nyíregyházi Cantemus Nemzet-

közi Kórusfesztiválon 2004-ben és 
2006-ban is Arany Diplomát szerez-
tek.

2006 ősze: Kodály Zoltán IV. Ma-
gyar Kórusversenyen kamarakóru-
sok kategóriában I. díjat nyertek

2008. októberében szlovákiai 
Nagyszombaton rendezett nemzet-
közi kórusversenyen jutalmazták az 
együttest első díjjal.

2010. januárjában ünnepelte fenn-
állásának 10. évfordulóját a Vox 
Antiqua Kamarakórus.

2010. júliusában az ausztriai 
Spittal an der Dtau-ban megrende-
zett 47. Nemzetközi Kórusversenyen 

két II. díjat és egy Különdíjat (Ferdi-
nand Grossmann- Preis) nyertek. 

2011. június 10-13 között a 22. Pécsi 
Nemzetközi Kamarakórusversenyen 
ismét I. díjat és Különdíjat nyertek.

2012. május 10-13 Baden „Ave 
verum” Nemzetközi Kórusversenyen 
Arany Diplomát, Karnagyi Díjat sze-
reztek

Az együttes művészeti vezetője 
Kiss Csaba.

További munkájukhoz hálás szív-
vel Isten gazdag áldását kívánjuk!

Torma Anikó
a Kálvin János Ref. 

Szoc. Szolg. Központ munkatársa

„…VALÓBAN íGY VANNAK-E EZEK…?” APCSEL.17,11C

Miben más?

Az un. kazuális igehirdeté-
sek: keresztelés, esketés, 
temetés

Nem csak lelkészeknek, hanem 
mindenkinek szánom e néhány gon-
dolatot és tapasztalatot, akik készek 
bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisz-
tusba vetett hitükről! (Mát 10,32-33)

- Ami ugyanaz, mint más ige-
hirdetés esetén: Igére van 
szüksége a hallgatóságnak! (Zsid 
4,12; Róm 10,17; 2Tim 4,2; 2Tim 
3,16-17; 2Pét 1,16-21) Nem sztori-
gyűjteményre, „intellektuális well-
nessre”, érzelmi „gyógy-fröccsre”, 
teológiai doktori székfoglalóra, 
vagy bármire, ami épp az igehir-
dető eszébe jut, netán egy retorikai 
remekműre… (ezt hagyjuk meg a 

világi temetésekre…)
- Ami más, mint egyéb alkalma-

kon: a textus-szerűség (az alapige 
kifejtése) mellett külön hangsúlyos 
a kontextus-szerűség (az alkalom-
hoz igazodás). 

- Egyszerre tanítás és evangélizáció 
(bíztatás Jézus Krisztus befogadá-
sára – Ján 1,12) (Csel 16,5).

- Mélyebb empátiát igényel az egy-
háztól távol állók felé.

- Még inkább kerülendő a „kánanáni” 
(egyházi szak) nyelv, külön figyelni 
kell az egyszerűsítésre, a közérthe-
tőségre (Mt 5,37).

- Kerülni kell minden megjegyzést 
az „egyháziatlan” megnyilvánulá-
sok láttán (öltözködés, stb), illetve 
tilos politikai megjegyzéseket ten-
ni, félreérthető példákkal élni, vagy 

felekezeti sovinizmust beleszőni.
- Ami speciális ezeknél az ige-

szolgálatoknál, illetve bizony-
ságtételeknél:

- Keresztelés: szükséges röviden 
tanítani, miért pont úgy, miért 
pont abban az életkorban, illetve 
lelki helyzetben keresztelünk (az 
un. szövetségi teológia és a gyer-
mekkeresztség kapcsolata alapján) 
(1Móz 17,12-13; Kol 2,11-13). Isten 
a kezdeményező, nem az ember! 
(ApCsel 13,48)

- Ha van rá idő és mód, szólni kell 
arról is, miért nem hiszünk a ka-
tolikus „ex opere operato” (önma-
gában ható sákramentum) tanban 
(Mk 16,16), sem a baptista hitvalló 
keresztség „egyedül üdvözítő” vol-
tában. (ApCsel 16,31-34) (Heidel-
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„Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak, 
és a királyiszék előtt arccal leborulnak, és imádják Istent,” (Jel.7,11.)

bergi Káté 74., II.Helvét Hitvallás 
XX.)

- Elmondhatjuk, hogy a fej meghin-
tése vízzel ugyanazt szimbolizálja, 
mint a teljes belemerülés a kereszt-
vízbe egy medencében.

- Esketés: Imádkozzunk a násznép 
közötti Istent kereső (kiválasztott) 
emberekért! (2Móz 32,26)

- Fogalmazzunk fiatalosan, de ne 
legyünk „modernkedők” és véletle-
nül sem ripacsok! (2Kor 4,5)

- Ne reagáljunk, ha „beszólnak”, 
vagy csörögnek a sörös üvegek a 
padok alatt! Legyünk megértőek! 
(1Kor 9,22; Róm 14,1., 15,1)

- Az ifjú párnak tegyünk bizonyságot, 
de úgy, hogy akár bárki meghall-
hassa a kereszt-, illetve a megtérés 
evangéliumát! (Mk 1,15) Fontos tu-
datni, hogy nem a házasság boldo-
gít, hanem két boldog ember alkot 
egy boldog házasságot! (Mt 5,6-8)

- Ne tartsunk erkölcs prédikációt, 
se házassági tanácsadást, hanem 
az elkért és megtusakodott textus 
üzenetét próbáljuk átadni! (Kol 
3,16) (vö.: Cseri Kálmán igehirde-
tései)

- Legyünk kedvesek, közvetlenek, 
megnyerőek, de ne írjunk elő sem-
mit az ifjú párnak! (Pl.: Ezentúl jár-
jatok ám templomba!) Higgyünk a 
hirdetett, illetve átadott Ige erejé-
ben! (ApCsel 16,14) A cél: hogy a 
hallgatóink higgyenek Istennek!

- Temetés: Imádkozzunk előre azo-
kért, akik a gyászolók közül még 
nem ismerik az Urat! (Jak 5,16)

- Jó felidézni az elhunyt kedves Igé-
jét, de ekkor is ennek üzenetét kell 
kifejteni, és nem szabad csupán 
apropónak használni egy nekrológ, 
vagy saját gondolataink elmondá-
sához!

- Ne éljünk vissza azzal, hogy a gyá-

szolók jó része csak most hall evan-
géliumot! (Mt 3,7)

- Ne „prédikáljunk be” senkit a 
mennybe, de ha volt az élő hitnek 
bármilyen jele az elhunyt életében, 
akkor az jó példaként felhasználha-
tó! (Mt 7,21-23)

- Ne vegyünk mindent készpénznek, 
amit a gyászolók mondanak az el-
hunytról! (1Móz 8,21)

- Igyekezzünk azt is bevenni a bú-
csúztatóba, akit a gyászolók harag-
tartás miatt ki akarnak hagyni! Le-
gyünk a békesség és megbocsátás 
emberei! (Zsolt 37,37   Mt 6,14-15)

- Gyászban kihagyhatatlan üzenete 
a bizonyságtételünkben a feltáma-
dás élő reménysége! (1Kor 15,6.17)
                          

  Somogyi László

KÖZELMÚLTUNK ÖRÖMEI

Zsoltárhagyomány a magyar irodalomban

„T ied a dicsőség és imá-
dat…” hangzott az ének 
azon a vasárnap délutáni 

zenés irodalmi műsoron (november 
20.), amit a Kálvin téri gyülekeze-
ti teremben rendeztek meg Mezőné 
Szabad Erzsébet szervezésével.

Közreműködtek: az Egyházközség 
versmondó csoportja Mezőné Sza-
bad Erzsébet vezetésével (Somogyiné 
Gyüre Mária, Pálfi Judit, Szűcs Gá-
bor, Nagy Tamás, ifj. Nagy Tamás), 
valamint a Jó Pásztor Református 
Óvoda dolgozóinak énekkara Berta-
lan Jánosné vezetésével. 

A szép számmal megjelent közön-
ség zsoltárokat hallhatott, illetve 
zsoltárok által ihletett költeménye-
ket és ehhez illeszkedő énekeket, di-

cséreteket, néhányat gitárkísérettel 
(Molnár Tamara). Mit is jelent maga 
a zsoltár szó? 

„Az Ószövetség egyik könyvét al-
kotó vallásos énekek valamelyike. 
Ezen alapuló református ének, Istent 
dicsőítő költemény.” – fogalmaz a 
Magyar Értelmező Kéziszótár. A Bib-
liában 150 zsoltár található. „Boldog 
ember az, aki nem jár a bűnösök ta-
nácsa szerint, …hanem az Úr törvé-
nyében gyönyörködik,… Olyan lesz, 
mint a folyóvíz mellé ültetett fa,…” 
(Zsoltárok 1, 1.2.3.) – szólított meg 
bennünket az első zsoltár.

A hívő ember szeret, és szokott 
zsoltárokat énekelni. Örül, ha dicsér-
heti az Urat. „Mily felséges a te neved 
az egész földön…” (Zsoltárok 8,2.) 

Mint ahogy ezt a verset is, nagyon 
sok zsoltárt köszönhetünk Dávidnak. 
Egyik legkedvesebb Zsoltárom a 23. 
„Az Úr az én pásztorom, nem szűköl-
ködöm. Lelkemet felüdíti, igaz ösvé-
nyen vezet az ő nevéért. …nem félek 
semmi bajtól, mert te velem vagy.” 
(Zsoltárok 23, 1.3.4.) Számomra ez a 
zsoltár mindig vigaszt jelent és most 
fel is hozott belőlem néhány gondo-
latot: 

„Az Úr az én pásztorom, 
ébresztő pirkadat-hajnalon,
simogató fény nyári alkonyon,
viharban oltalom, 
lélek a szavakon,
kísérőm minden utamon,
Az Úr az én őriző pásztorom.” 
„Ahogyan a szarvas kívánkozik a 
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„Dicsérlek Téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet örökké!” (Zsoltárok 86,12.)

Mária

folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem 
hozzád, Istenem!” (Zsoltárok 42, 
2.) Ehhez a zsoltárhoz kapcsolódott 
az egyik elhangzott dicséret. „Mint 
szarvas hűs vízforrásra, úgy szom-
jazik lelkem rád! Vágyódom az élő 
Isten után, hogy mehessek hozzád.” 
A műsorban nagyon jól volt felépít-
ve a versek és énekek váltakozása. 
„Ki volna hozzád fogható, Uram? 
Mert megmented az elesettet az erő-
szakostól, az elesettet és szegényt 
a fosztogatótól.” (Zsoltárok 35, 1c) 
Mennyire aktuális ez a gondolat nap-
jainkban! A keresztyének hisznek az 
irgalmasságban, a szeretet erejében. 
„Uram, meddig tűröd ezt?” (Zsoltá-
rok 35, 17.), kérdezhetnénk. A válasz 
a hitben van, Istenben és Jézus meg-
váltó kegyelmében. És tudjuk „hűsé-
ged végtelen”.

„Fordulj hozzánk, Uram! Meddig 
késel? Könyörülj szolgáidon! Áraszd 
ránk kegyelmedet reggelenként, 
hogy vigadjunk és örüljünk egész 
életünkben.” (Zsoltárok 90, 13-14.) 
Néha szeretnénk elmenekülni a min-
dennapi gondok, problémák elől. 
„Rejts most el…” a rossz dolgoktól, 
Isten megtartó erejében bízunk. Az 
elhangzott versek a 16. századtól a 
20. századig szerepeltek a repertoár-
ban. Évszázadokkal ezelőtt és napja-

inkban is jelen van Isten dicsőítése a 
magyar irodalomban. Más a kifeje-
zési eszköz, de a lényeg ugyanaz: Az 
Isten iránti szeretet. 

„Adj már csendességet, lelki békes-
séget, mennybéli Úr!” fohászkodik 
Balassi Bálint. 

„Ő az Áldás, Ő a Béke,
nem a harcok istensége.
Ő nem az a véres Isten,
az a véres Isten nincsen.” Babits 

Mihály: Zsoltár gyermekhangra
Az ember mindig békességre vá-

gyott, amit Isten adhat meg. Életünk-
nek minden időszakában így van ez.

„Ugye, Uram, hogy mosolyogjak,     
s tovább virítsak, Te szép, álnok,
Nagy parkodban,
miként a fiatal virágok?
Így akarod, így kell akarnod.” Ady 

Endre: Bosszús, halk virágének
Elfogadjuk Isten akaratát az éle-

tünkben. Persze, vannak kérdéseink. 
„Miért kell érintkeznem, miért kell 
élnem, miért nem bontják Hűs, tisz-
ta, örök-ágyam tiszta angyalok?” 
írja Füst Milán: Zsoltár című versé-
ben. 

Próbálunk azon az úton maradni, 
amit Isten jelölt meg.

„Én Istenem, te szép híves patak
hová futottál, szökdeltél előlem
Hol csillapítsam buzgó szomja-

mat?” Nemes Nagy Ágnes: Patak
Az élő vízforrás Jézus. Őt kell ma-

gunkba fogadnunk. Isten ott van 
mindenütt. Gondolatainkban, tette-
inkben. 

„Most már tudom őt mindenkép-
pen,  minden dolgában tetten értem.

S tudom is, miért szeret engem –
tetten értem az én szívemben.” Jó-

zsef Attila: Isten
Az idézett versek mellett még el-

hangzottak Weöres Sándor, Gergely 
Ágnes, Szabó T. Anna, Lator László, 
Móricz Zsigmond, Gót István, Sík 
Sándor művei és Assissi Szent Fe-
renc Naphimnusza. 

Utolsóként az énekkar egy zsoltárt 
adott elő a versmondó csoporttal 
együtt.

„Felemelvén kezeteket,
Dícsérjétek Istenteket,
Szívből néki hálát adván,
Őt áldjátok minduntalan!” 134. 

zsoltár
Ezt követően lehetőség nyílt szere-

tetvendégség keretében egy kötetlen 
beszélgetésre. Igazán színvonalas 
programon volt alkalmunk részt ven-
ni. Köszönjük a szervezőknek, a sze-
replőknek. Lelkileg feltöltődve men-
tünk haza. Istené legyen a dicsőség!

                       
  Makainé Katonka Erzsébet

- Mária vagyok. Egy fiatal, szerény 
lány, Názáretből. Mint a korombeli-
ek, én is arra  vágyom, hogy legyen 
szép családom. Hamarosan férjhez 
megyek, jegyesemhez, Józsefhez. 
Remélem, szeretetben, békességben 
élünk majd.

- Mária vagyok. Most egy kicsit ösz-

sze vagyok zavarodva. A minap szólt 
hozzám egy angyal – hát nem hihe-
tetlen? Azt mondta, megfogantam 
a Szentlélektől, s fiút  fogok szülni. 
Nem igazán értem, de elfogadom az 
Úr akaratát. Mit szól ehhez József, 
vajon így is akar engem?

- Mária vagyok. Kiválasztottnak ér-

zem magam. Hatalmas dolgot csele-
kedett velem a Magasságos. Én szü-
löm meg Isten Fiát.

- Mária vagyok és nagyon boldog. 
Szívem alatt a Megváltó szíve dobog.

Makainé Katonka Erzsébet   

Jótékonysági bál Rozsnyón

Egy ked-
ves meg-
h í v á s -

nak tettünk eleget 
Székelyhídi-Szabó 
Ferenc testvérkap-
csolati gondnok 
úrral, amikor nov-
ember 26-án este 
részt vehettünk a 
Rozsnyói Reformá-
tus Alapiskola által 

szervezett jótékonysági bálon a helyi, 
történelmi városháza disztermében. 
Örömmel adtuk át gyülekezetünk 
adományát Géresi-Takács Klaudia 
tiszteletes asszonynak, Nagy András 
főgondnok úrnak, illetve Ulicny Ibo-
lya igazgatónőnek. Elmondták, hogy 
a bál bevételével támogatni kívánják 
az iskola fejlesztését, illetve bővítését. 
(pl. a tantestület egy rendkívül szűk 
szobában kapott eddig helyet) 

Velük együtt hálát adunk gond-
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„Dicsérjétek az Urat. Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az Ő kegyelme.” (Zsoltárok 106,1.)

viselő és Megtartó Urunknak, hogy 
Felvidéken (Szlovákiában) is lehe-
tőség van magyarul és református 
hitvallásaink szellemében nevelni 
gyermekeket! Valljuk, hogy egy ilyen 
hitvalló iskola – a családok után – a 
legáldottabb hely arra, hogy az Ige és 
a Szentlélek segítségében bízva „ép 
testben ép lélek” formálódjon a diá-
kok életében. Soli Deo Gloria!

A bál nagyon szépen, kulturáltan 
került megrendezésre. A nyitó, ma-

gyar néptánc-csokrot az iskola 8-9. 
évfolyamosai adták elő, igen igénye-
sen és tehetségesen. Öröm volt lát-
ni a rozsnyói bányász (piros fekete) 
népviseletben sürgő-forgó lányokat 
és fiúkat. Ezután Klaudia tiszteletes 
asszony, én, mint a testvérgyüleke-
zet lelkésze, végül pedig az igazgató 
asszony mondtunk köszöntőt. Ezt 
követően egy diszkrét, de nagyon fi-
nom vacsora következett, az italok 
között az alkoholmentesek dominál-

tak, majd igényes, magyar nyelvű 
szalonzene kíséretében táncra volt 
lehetőség. A szülők, illetve az intéz-
mény, - amely idén ősztől óvodával 
és bölcsödével is bővült - alkalmazot-
tait elegáns öltözetben, visszafogott, 
de nagyon jó hangulatban mulatták 
az időt. – Sok-sok áldást kívánunk 
valamennyiük életére!

Somogyi László

Egy a szükséges dolog (Lk. 10,42.) 
- Lelki vitaminok…

Előadássorozat a Kálvin téren - felkészítés a nehéz időkre.

Az elmúlt napokban evange-
lizációs sorozat hangzott el 
a Gyülekezetünkben nov. 

27. vasárnap délelőtt 10-től a temp-
lomunkban, nov. 28-30-ig esténként 
a gyülekezeti teremben. A prédikátor 
Dr Ormóshegyi Zoltán volt Hajdú-
szoboszlóról. A Bibliából a 62. Zsol-
tár volt a fő irányadó estéről estére. 
Ezek az alkalmak is megtalálhatóak a 
honlapunkon.

Advent (eljövetel) első vasárnapján 
hangzott a bíztató felhívás: „Jöjje-
tek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek. Vegyétek maga-
tokra az én igámat, és tanuljá-
tok meg tőlem, hogy én szelíd és 
alázatos szívű vagyok, és lelke-
tek nyugalmat talál. Mert az én 
igám gyönyörűséges, és az én 
terhem könnyű.” (Mt 11,28-30)

A lelki-testi erősítő vitaminokra 
mindnyájunknak szüksége van. Az 
átvevő és elfogadó mindig én vagyok, 
de nem mindegy, hogy ki az átadó. A 
62. Zsoltár 2. verse egyértelműen fo-
galmaz: „Csak Istenben nyugszik 
meg lelkem, tőle jön szabadulá-
som.” Akarod-e ezt a megnyugvást 
és békességet, mint lelki vitamint - 
hangzott a kérdés? Nagyon sok ter-
het hordozunk mindnyájan, de a sok 
testi és lelki terhet is könnyűvé teszi 
(Bonhoeffer szavai szerint), ha Jé-
zus Krisztusnak átadjuk ezeket, mert 
megosztjuk Ővele. Akik ezt már meg-
tettük, akkor mások felé is elkezdünk 
bíztatóan és támogatóan szolgálni. 

„Mert a teremtett világ sóvárog-
va várja Isten fiainak megjele-
nését.” (Róm 8,19.) A rosszindu-
latú támadásoknak mindig ki leszünk 
téve, de az Úr hűséges és nem hagy el 
bennünket: „Tollaival befedez té-
ged, és szárnya alatt lesz oltal-
mad. Pajzs és páncél a hűsége.” 
(Zsolt 91,4; Zsolt 62, 7.8.) Olya-
noktól azonban légy távol, akik két-
színű képmutatók - idézte Gyökössy 
András pasztorálpszichológust a jo-
gász lelkész.

Hogyan lehet akkor a békesség, a 
védelem a miénk? Úgy, ha leteszem, 
azaz megvallom a bűn terheit és üres 
szívvel és kézzel odaállok Jézus elé, 
akkor Ő elfogad és megszabadít a 
korábbi láncaimtól. Így énekelhetjük 
ezt az egyik lelki énekünkben: „jövök 
semmit nem hozva, keresztedben fo-
gódzva, meztelen, hogy felruházz, ár-
ván bízva, hogy megszánsz…” (RÉ21 
757,3.) Nála, Jézusnál találjuk meg 
az Ő erejének szelídségét és a szelíd-
ségének az erejét. (Mt 11,29) Ezáltal 
az Ő békessége után megkapjuk a 
reménység erejét az Úrban. Ő újra és 
ismét megerősít bennünket napon-
ként, mert Ő az élő reménység, hű és 
magát meg nem tagadhatja. Sok hiá-
bavaló és múló földi reménység van: 
hatalom, vagyon, munka, ismeret… 
Ezek tönkre is tehetnek bennünket, 
mert nem találom meg bennük a 
végleges nyugalmat, csak Istenben 
(Zsolt 62,1). Ő a biztos horgonya a 
földi életünknek is (Zsid 6,19). „De 
áldott az a férfi, aki az ÚRban 
bízik, és akinek bizodalma az 

ÚR.” (Jer 17,7) Ha Jézusban ezeket 
hit által megtaláltam, akkor enyém a 
legfőbb menedék már itt a földöm és 
ez még a halálon is átvezet bennünket 
(Zsolt 62,7-9.) Akkor még sem igaz 
az, hogy a gyöngék és a gyávák a val-
lásosak - teszi fel a kérdést a lelkész? 
Bizony az állítás hamis, mert Isten 
maga a szikla és a mi lábunkat is erre 
akarja állítani a laza homokról, mert 
ha jönnek a viharok, hogyan állhat-
nánk meg? Dávid királyt is Isten ve-
zette ki a bujdosásából: „Asztalt te-
rítesz nekem ellenségeim előtt; 
elárasztod fejem olajjal. Csor-
dultig van a poharam.” (Zsolt 
23,5) Ott a kereszten Jézus Krisztus 
mindenki, minden bűnéért eleget 
tett, kifizette az árát. Jó volt megta-
nulni azt az új éneket, amelynek kez-
dő sora: „Áldó hatalmak oltalmába 
rejtve, csak várjuk békén mindazt, 
ami jő, mert Isten őriz híven reggel, 
este, Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő 
(RÉ21 628. Bonhoeffer; Vizi István) 
Milyen jó, hogy az Úr kegyelme ma 
még kiárad (Zsolt 62, 12.13.) és sza-
bad az út az Atyához Jézus Krisztus 
által! Ezt a kegyelmet nem érdem 
szerint kapjuk, hanem az Ő szerete-
te által. Nincs semmi, amit fel tud-
nánk hozni a mentségünkre akkor, 
amikor meg kell állni előtte (Jób 
19,25), aki szuverén és igazságos Úr 
(2Móz 33,19.). A kegyelem és az 
igazság kibékítése Jézusban történt 
meg: „Megvetett és emberektől 
elhagyott volt, fájdalmak férfia 
és betegség ismerője! Mint aki 
elől arcunkat elrejtjük, meg-
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„És a négy lelkes állat mondta: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádja az örökkön örökké Élőt.” (Jel.5,14.)

Eljövetel…….
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való.” (Jakab 1,17)

V idámsággal és boldog be-
szélgetésekkel telt meg 
Advent első vasárnapján, 

november 27-én a Kálvin téri gyü-
lekezeti termünk. Délután fél 3-tól 
már folyamatosan érkeztek gyerekek 
és felnőttek az Adventi kézműves 
foglalkozásra. Sokan a hittanoktató 
biztató szavára, míg mások a temp-
lomban hirdetett felhívásra jöttek el.

A kézműves tevékenység Somo-
gyiné Mara nagytiszteletű asszony 
köszöntőjével, és a szívére helyezett 
Igékkel vette kezdetét. Nagytisztele-
tű asszony hangsúlyozta, az ünnep 

várásának célja a Szeretet kifejezése, 
továbbadása legyen, és az, hogy nap, 
mint nap visszavárjuk a mi Urunkat, 
Jézus Krisztust.

Többféle tevékenység közül vá-
laszthattak a résztvevők ezen 
a délutánon. Mi az adventi ko-
szorúk készítésénél tevékeny-
kedtünk. Ötleteket adtunk és 
a kivitelezésben segítettük a 
csillogó szemű, mosolygós arcú 
gyerekeket, illetve tanácsaink-
kal láttuk el a felnőtteket is. 
Jóleső érzés volt látni, hogy az 
elkészített szebbnél szebb ko-

szorúkat megelégedéssel csodálják a 
készítőik.

Lehetőség volt még gyöngyfűzésre, 
különféle karácsonyfadíszek készíté-
sére.

Presbiteri hétvége december 3-án

vetett volt, és nem gondoltunk 
rá; pedig a mi betegségeinket 
viselte, és a mi fájdalmainkat 
hordozta. De mi azt gondoltuk, 
hogy Isten ostorozza, veri és 
kínozza, jóllehet a mi bűnein-
kért kapott sebeket, a mi vét-
keinkért törték össze. Őt érte a 
büntetés, hogy nekünk békessé-

günk legyen, és az ő sebei árán 
gyógyultunk meg.” (Ézs 53,3-
5.; Mt 8,17) Hiszed ezt? Ha igen, 
tiéd a Menny örökre, már itt a földi 
életben. Ezáltal nem leszek többé a 
bűnök rabszolgája, hanem Krisztus 
követője. Ezért imádkozzunk! Mi is 
fogunk a városunk Vezetőiért és la-
kosaiért, hogy mindnyájunké legyen 

ez a béke, a reménység, a menedék és 
a kegyelem lelki vitaminjai, amelyet 
csak Jézusban találhatunk meg. Ő 
másodszor is eljön, aki eljövendő, a 
világ Megváltója, az Úr Jézus Krisz-
tus!!! (Zsid 9,28)
2022. Adventjén                        
                                            

Karácsonyi-Kis László
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„Viszont mikor behozza az Ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják Őt az Istennek minden angyalai.” (Zsid.1,6.)

ANYAKÖNYVI HíREK

Keresztségben részesült:
Nagyné Eszenyi Csilla, Fehér Judit, Simon Dóra, Horváth Natália, Nagy Lilianna, Hodován Máté, Szabadi Olivér, 
Szabó Alíz, Mádi Sára Villő, Hortobágyi Luca, Papp Dominik, Papp Nimród, Szolnoki Bella, Orgonás János, Sipos 
Norbert Milán, Miszti-Blasius Albert, Koszta Vivien, Németh Pál Zsolt, Nagy Márk, Antal Emília, Zolnai Hugó, Fehér 
Larina, Kovács Károly Imre

Egyházi esküvőjük volt:
Bakó Antal – Sóvágó Klaudia Klára, 
Szabó Richárd Károly – Nagy Dóra,
Csernaburczky Zoltán – Kun Anett,
Tóth Csaba – Varga Kamilla,
Gajdán Sándor Máté – dr Bártfai Anna

Egyházi temetésben részesült:
Gencsi Gyuláné (86), Juhász Sándorné (92), Uzonyi Gábor (93), Varga Pálné (71), Szél Gábor (45), Szabó Mártonné 
(87), Debreczeni Lászlóné (84), Nagy Antalné (95), Somossy Mária Katalin (84), Szabó Gáborné (89), Barabás István 
(95), Kovács Antal (77), Elek Lászlóné (82)

A kreatívkodásban megéhezett 
résztvevőket terített asztal fogadta. 
Nagyné Kiss Anikó és Szilágyi Ist-
vánné Gabica szorgos kezeinek kö-
szönhetően finom kakaó, tea, mézes 
és pogácsa várta az alkotókat.

A hangulatot fokozta a háttérben 
hallható karácsonyi zene is.

Mindannyiunk megelégedésére és 
örömére hasznosan telt el ez az alka-
lom.

Köszönet a szervezőknek és a segí-
tőknek!

Soli Deo Gloria!
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent
És egymást szeretni …
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra …”
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MűVÉSZETRŐL KERESZTYÉN SZEMMEL

Babits Mihály: Csillag után
  
Ülök életunt szobámban, 
hideg teát kavarok... 
Körülöttem fájás-félés 
ködhálója kavarog. 
Kikelek tikkadt helyemből, 
kinyitom az ablakot 
s megpillantok odakint egy 
ígéretes csillagot. 
Ó ha most mindent itt hagynék, 
mennék a csillag után, 
mint rég a három királyok 
betlehemi éjszakán! 
Gépkocsin, vagy teveháton - 
olyan mindegy, hogy hogyan! 
Aranyat, tömjént és mirhát 
vinnék, vinnék boldogan. 
Mennék száz országon át, míg 
utamat szelné a vám. 
"Aranyad tilos kivinni!" 
szólna ott a vámos rám. 
"Tömjéned meg, ami csak van, 
az mind kell, az itteni 
hazai hatalmak fényét 
méltón dicsőíteni." 
Százszor megállítanának - 
örülnék, ha átcsúszom: 
arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád, Jézusom! 
  
Jaj és mire odaérnék, 
hova a csillag vezet, 
te már függnél a kereszten 
és a lábad csupa seb, 
s ahelyett hogy bölcsőd köré 
szórjak tömjént, aranyat, 
megmaradt szegény mirhámmal, 
keserűszagú mirhámmal 
kenném véres lábadat. 

1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben He-
ródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről 
Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók kirá-
lya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, ami-
kor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (……..)10Ami-
kor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. 
11Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjá-
val, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották 
kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, 
tömjént és mirhát. (Máté evangéliuma 2)

Az újság tavaszi számában szintén Babitstól választot-
tam művet, a Miatyánk című költeményt ajánlottam az 
olvasók figyelmébe. Ez a mostani alkotás részben kapcso-
lódik a karácsonyi ünnepekhez, hisz utalás történik ben-
ne a Máté evangéliumában feljegyzett napkeleti bölcsek 

látogatására. De mégsem egy érzelmes, karácsonyi han-
gulatot megidéző költeményt olvasunk.

A mondanivaló túlmutat ezen, életünk, hívő létünk ne-
hézségeire, csapdáira ismerhetünk rá.

A cím jelképes volta a mű elolvasása után tudatosul az 
olvasóban. A költemény 3 nagyobb egységre bontható, s 
mindegyik egy-egy lelkiállapotot, cselekvést foglal magá-
ba. 

Az első egység, a versindító életkép sokunk számára 
ismerős, tudunk azonosulni a lírai énnel, lelkileg kiszik-
kadva ülünk és várjuk a csodát. A csillag látványa idézi fel 
a költőben a három bölcs útját, akik a nehézségek ellené-
re vállalták az utat, hogy imádják a megszületett Megvál-
tót. Hódolatukat az ajándékokkal is kifejezték.

A lírai énben is ott van a vágy, hogy követve a csillagot, 
találkozzon Jézussal. Így a második egységben az elszánt, 
lázas utazás eseményeit láthatjuk, amit a hétköznapi, 
emberi szabályok annyira megnehezítenek, hogy mire 
odaérne, már csak a keresztre feszített Jézussal találkoz-
na. A harmadik egységet ez a szembesülés alkotja, mely-
ben hangsúlyos a csalódás. 

Érezzük, hogy itt nem fizikai utazásról van szó, hanem 
lelki útról. Hiába fogan meg bennünk a vágy, hogy sze-
mélyes kapcsolatba kerüljünk Jézussal, a valóság, a kül-
ső és belső akadályok lehetetlenné teszik ezt. Talán mert 
nem ismerjük fel, hogy Jézusnak nem arra van szüksége, 
amit mi vinni akarunk. A földi világhoz tartozó értékek 
lassítják le az utat, azok tartanak fogva bennünket. S mire 
odaérünk, már csak a bűneink maradnak, és ezek követ-
kezményivel szembesülünk, a kereszthalállal, amit Jézus 
elszenvedett értünk. 

Babits verse kitágítja a teret és az időt, jelzi nekünk, 
hogy nemcsak kezdet és születés van, de halál is, értünk, 
az üdvözülésünkért vállalt kereszthalál. És nemcsak ott, 
akkor, a bölcseknek adatott meg az imádat és hódolat, 
hanem nekünk is. Bármikor elindulhatunk a csillag után, 
amely Krisztushoz vezet, hogy megtapasztalhassuk a cso-
dákat, amelyeket Isten készített az életünkben. De ehhez 
az kell, hogy megragadjuk az isteni szeretet lényegét.

Mezőné Szabad Erzsébet

„Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet.” (Zsoltárok 9,2.)
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Ünneplőben a szív

Gerard David (1460 kö-
rül-1523.) németalföldi fes-
tőművész Cannes-i házasság 

című festményét láthatjuk a képen. 
Munkásságára különösen jellemző 
szűz Mária finom, érzékeny figye-
lemmel megjelenített ecsetvonásai. 
Az elmúlt évszázadokban egyre in-
kább háttérbe szorul a Biblia egy-egy 
történeteit megjelenítő reneszánsz 
képeinek mondanivalója. Érdekes-
ségként a budapesti Szépművészeti 
Múzeumban a Szent éj avagy Jézus 
születése (1490 körül készült) című 
képe meg is tekinthető. 

A festmény nagyon összetett 
mondanivalója kifejezhető egyetlen 
szóval: ünnep. Rábízom a kedves 
Olvasóra, hogy részletről részletre 
vezesse végig a szemeit ezen a külön-
böző megjelenítésekben gazdag fest-
ményen. Még a fotón is láthatóak a 
finom, hűen ábrázoló ecsetvonások.  

Házasságról van szó, ami szintén 
ünnep, különösen annak a két em-
bernek a számára, akik, életre szóló 
szövetséget kötnek Isten és emberek 
előtt. Itt látható is az Úr Jézus meg-
jelenítése, Aki képviseli a Szenthá-
romság Isten egyik személyét. Megfi-
gyelhető, hogy az ünnepen résztvevő 
személyek arcának ábrázolása egy-
hangúságot, mondhatjuk, közöm-
bösséget mutat. Mégis láthatóan ün-
nep van a családi közösségben, ahol 
Jézus Krisztusnak is adtak helyet az 
asztalnál. Ez a mozzanat számunkra 
is üzenet értékű. Van az ÚR Jézus-
nak hely a házasságunkban? És a 
családunkban? Meghívjuk Őt az ét-
kezéseinkhez, a mindennapjainkba, 
döntéseinkhez? Az életünk legfonto-
sabb Személye? Az egykor emberré 
lett Szeretet, örökkévaló Isten, hatal-
mas ÚR, akit visszavárunk minden-
nap! „Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a 

Krisztus, Istentől született; és mind-
az, aki szereti a Szülőt, Azt is szereti, 
Aki Attól született.” (I.Jn.5,1.)

              Somogyiné Gyüre Mara

„Az Úrhoz kiáltok, Aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.” (Zsoltárok 18,4.)
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Nagytábor – 2023
Szeretettel hívunk és várunk min-
den generációt a jövő évi gyülekezeti 
nagytáborunkba! Előzetesen annyi 
tudható, hogy 2023.07.17-23-ig (H-
V) kaptunk helyet Parajdon (Erdély) 
az Urbán Andor Református Kon-
ferenciaközpontban, ahol a felnőtt 
teljes ellátás 170 lej-be kerül napon-
ta. Természetesen pályázat és egyéb 
révén kedvezményeket kívánunk 
nyújtani a családosoknak, illetve a 
rászorulóknak. Készüljünk a hétre és 
imádkozzunk annak áldásaiért!

     
 SL

Isten ajándéka, ami személyesen a tied lehet!
Isten felbecsülhetetlen szerete-
te:
„Isten azonban a maga szeretetét 
mutatta meg irántunk, mert Krisztus 
már akkor meghalt értünk, amikor 
még bűnösök voltunk.” (Róma 5,8.)
„És mi megismertük és elhittük az 
Istennek irántunk való szeretetét. Az 
Isten szeretet; és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad, és az Is-
ten is őbenne.” (I.Jn.4,16.) 
„És ez a szeretet, hogy járjunk az Ő 
(Isten) parancsolatai szerint. Ez a 
parancsolat, amint kezdettől fogva 
hallottátok, hogy abban járjatok.” 
(II.Jn.1,6.)
„És a Jézus Krisztustól, Aki a hű ta-
núbizonyság, a halottak közül az el-
sőszülött, és a föld királyainak feje-
delme. Annak, Aki minket szeretett, 
és megmosott bennünket a mi bűne-
inkből az Ő vére által,” (Jel. 1,5.)

Isten egyedülálló ajándéka:
„Mert a bűn zsoldja a halál, Isten ke-
gyelmi ajándéka pedig az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
(Róma 6,23.)
„Ha pedig a világosságban járunk, 
amint Ő maga a világosságban van: 
közösségünk van egymással, és Jé-
zus Krisztusnak, az Ő Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől.” 
(I.Jn.1,7.)

„Mert Krisztus is szenvedett egy-
szer a bűnökért, mint igaz a nem 
igazakért, hogy minket Istenhez ve-
zéreljen; megölettetvén ugyan test 
szerint, de megeleveníttetvén Lélek 
szerint;” (I.Pt.3,18.)

Bűneim megvallása:
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz 
Ő (Jézus Krisztus): megbocsátja bű-
neinket, és megtisztít minket minden 
gonoszságtól.” (I.Ján.1,9.)
 „Mert a Jézus Krisztusban való élet 
Lelkének törvénye megszabadított 
engem a bűn és a halál törvényétől.” 
(Rm.8,2.)
„Aki (Jézus Krisztus) az Ő (Isten) di-
csőségének visszatükröződése, és az 
Ő valóságának képmása, Aki hatalma 
szavával fenntartja a mindenséget, 
Aki minket bűneinktől megtisztítva, 
ül a Felségnek jobbjára a magasság-
ban,” (Zsd.1,3.)

Hogyan lehet új életem?:
„Keressétek az Urat, amíg megtalál-
ható! Hívjátok segítségül, amíg kö-
zel van! Hagyja el útját a bűnös, és 
gondolatait az álnok ember! Térjen 
az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Iste-
nünkhöz, mert kész megbocsátani.” 
(Ézs.55,6-7.)
„Ezeket írtam nektek, akik hisztek az 
Isten Fiának nevében, hogy tudjátok 

meg, hogy örök életetek van, és hogy 
higgyetek az Isten Fiának nevében.” 
(I.Jn.5,13.)
„És ez az a bizonyságtétel, hogy örök 
életet adott nékünk az Isten és ez 
az élet az Ő Fiában (Jézus Krisztus) 
van.” (I.Jn.5,11.)

Szíveddel megszólíthatod Jézus 
Krisztust, és bízhatsz Benne:
„Ez a bizonyságtétel pedig az, 
hogy Isten örök életet adott ne-
künk, és ez az élet az Ő Fiában 
van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben 
nincs meg Isten Fia, az élet sincs 
meg abban. Ezt azért írtam nek-
tek, akik hisztek Isten Fia nevében, 
hogy tudjátok: örök életetek van.”                                                                                                                       
(I.Ján.5,11-13.)
„… Jézus mondja…: Bizony, bi-
zony mondom nektek: Aki Énben-
nem hisz, örök élete van annak.” 
(Jn.6,43a47.)
„Bizony, bizony mondom nektek, 
hogy aki az Én beszédemet hallja és 
hisz Annak, Aki engem elbocsátott, 
örök élete van; és nem megy a kárho-
zatra, hanem általment a halálból az 
életre.” (Jn.5,24.)
„Monda neki Jézus: Én Vagyok a fel-
támadás és az élet: aki hisz Énben-
nem, ha meghal is, él;” (Jn.11,25.)

„Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, 
Őbenne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem.” (Zsoltárok 18,3.)



Kálvin téri JÓHÍRmondó • XVIII. évfolyam 2022/4. szám 27

Alkalmaink
Vasárnap:  09:00 Istentisztelet a középkerti gyülekezeti házban (Budai Nagy Antal u. 93.)
                 10:10 Istentisztelet a Kálvin téren
       16:00 Minden hónap utolsó vasárnapján Istentisztelet Bodaszőlőn a volt tanodában
                  18:00 Havonta egy esti Istentisztelet és/vagy tematikus alkalom (gyülekezeti terem)
Hétfő:   18:00 Felnőtt-konfirmációi előkészítő (lelkészi hivatal)
Kedd:   18:00 Második kedden: Keresztelői előkészítő (lelkészi hivatal)
              19:00 Második kedden: Jegyesoktatás (lelkészi hivatal)
Szerda:   09:30 Baba-Mama kör minden hónap 1. és 3. szerda (ifi terem)
                15:00 Középkerti bibliaóra a gyülekezeti házban (Budai Nagy Antal u. 93.)
Csütörtök:  10:00 Bibliaóra (minden hónap 1. és 3. csütörtök a Kálvin Szociális Központban, 
  minden hónap 2. és 4. csütörtök a Rákóczi úti Idősek Klubjában)
                    17:00 Konfirmációi előkészítő (ifi terem)
                    18:00 Hit- és élet bibliaóra (gyülekezeti terem)
Péntek:  15:00 Fakultatív hittan a Bocskai István Gimnáziumban
                18:00 Minden hónap 1. és 3. pénteki napján bibliaóra Bodaszőlőn a volt tanodában
Szombat:  17:00 Ifjúsági bibliakör (ifi terem)

Imádság

Dicsőítünk és imádunk örök-
kévaló Istenünk Urunk Jézus 
Krisztusban kapott ajándéka-

idért, az Ő személyéért! Tanításaiért, 
a megváltás csodájáért. Köszönjük, 
hogy Ő azért született, szenvedett, 
meghalt és feltámadt, hogy egyedül 
Ő szabadítson meg bennünket bűne-
ink terhétől, ha Hozzá fordulunk és 
megvalljuk azokat őszinte, bűnbánó 
szívvel. Köszönjük azt is, hogy ekkép-
pen feltámadhatunk új szeretetteljes 
cselekedetekre a régi halott cseleke-

detek helyett. Köszönjük azt is, hogy 
amíg itt élünk a földön, lehetőséget 
adsz számunkra Úr Jézus, hogy sze-
retetedet közvetítsük, Szent Lelked 
által! Áldunk azért az ígéretedért is, 
hogy velünk vagy minden nap a világ 
végezetéig! Nagyon nagy szükségünk 
van rád Úr Jézus a mindennapjaink-
ban! A szívünknek is szüksége van 
arra, hogy Te formáld, újítsd meg 
hűségesnek lenni Hozzád! Kérünk, 
és könyörgünk, hallgasd meg imád-
ságainkat, taníts Szentlelked által 

imádkozni, hogy kedvesek legyenek 
előtted szavaink. Így kiáltunk: tartsd 
és segítsd meg a tieidet, Urunk, kö-
nyörülj és vonzd magadhoz szeret-
teinket, a magyar népet, minden fe-
lebarátunkat! Kérünk légi- és földi 
határainkat Te őrizd meg. Bölcses-
séget, értelmet, lelki látást is kérünk 
gondolatainkhoz, döntéseinkhez, 
cselekedeteinkhez, különösen min-
den vezető beosztású felebarátunk-
nak. Köszönjük Urunk és Istenünk, 
hogy Jézus Krisztusért meghallgatod 
imádságunkat, amikor a betegekért, 
sérültekért, szegényekért, lelki-, testi 
háborúságban lévőkért, hajléktala-
nokért, munkanélküliekért, éhező-
kért kiáltunk! Kérünk, irgalmazz és 
kegyelmezz mindnyájunknak, töltsd 
be szükségeinket a Te nagy nevedért! 

Ámen!    

„Viszont mikor behozza az Ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják Őt az Istennek minden angyalai.” (Zsid.1,6.)



„... kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól... 
Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való 
hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.” 

(II.Tim. 1,2.13.14.)


