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REFORMÁTUS SZEMMEL

Advent
Nem az a kérdés, hogy próbáljunk

megjavulni. Az advent Jézus érke-

zéséről szól – írja vezércikkében

Végh Tamás…

› 3. oldal

GYÜLEKEZETEINK

Megújult az újősi református
templom
Nem önmagáért újult meg az el-

dugott falu temploma – a világ za-

jától talán messze, de Istenhez na-

gyon is közel vannak az újősiek…

› 5. oldal

IFJÚSÁG

Ünnepeltek az egyetemi 
gyülekezetek
Huszonöt év után tért vissza a Kál-

vin téri református templomba az

egyetemi gyülekezetek tagjainak

közössége…

› 11. oldal

Lapunkban megtalálja a Mértékadó   
című ingyenes kulturális és
műsorújság-mellékletet

A nagy elődök nyomában

FOTÓ: KOVÁCS ATTILA/MTI

Jótékonysági koncert. – A
Kárpát-medencei Magyarok Ze-
néje koncertsorozat generációk,
népek, népcsoportok között te-
remt kapcsolatot, és megmutatja
azt, amire a 21. században is büsz-
kének kell lennünk. Feladatunk,
hogy a magyar kultúra hagyomá-
nyainak megőrzése és erősítése ér-
dekében folytassuk azt, amit a
nagy elődök, Kodály Zoltán és
Bartók Béla elkezdtek – mondta
Balog Zoltán emberi erőforrás-
okért felelős miniszter a Pesti Vi-
gadóban november 22-én. Az öt
határon túli magyar várost végig-
járó sorozat ez évi fővárosi gála-
koncertjén kettő és félmillió fo-
rint értékű CD-adományt adtak
át a szervezők Alsólendva, Bereg-
szász, Királyhelmec, Nagyvárad
és Magyarkanizsa könyvtárainak.
A kezdeményezést évek óta a Ma-
gyar Református Egyház is támo-
gatja, a rendezvény egyházi fő-
védnöke Szabó István dunamel-
léki püspök volt.

– Elindul az első kamion Kárpátal-
jára – kezdte meg a sajtótájékozta-
tót Bölcskei Gusztáv. A püspök el-
mondta: jó szándékú magánszemé-
lyek és cégek segítsége jut el az
MRSZ-en keresztül a háború súj-
totta Ukrajna magyarok lakta régió-
jába. Az egyházi vezető hozzátette:
csak közösen tudunk hathatós segít-
séget nyújtani, ezért a többi ma-
gyarországi egyházzal együtt indult
meg a gyűjtés. A Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinatának lelké-
szi elnöke megköszönte az eddigi se-
gítséget, és arra kérte a sajtó képvi-
selőit, hogy a „tégy jót és mondd el
minél többeknek” mottó jegyében
segítsék az MRSZ munkáját.

– Csak akkor tudunk megma-
radni, ha a Kárpát-medencei ma-
gyarok odaállnak mellénk, és a se-
gítségüket eljuttatják hozzánk –
mondta Zán Fábián Sándor. A kár-
pátaljai egyházvezető hozzátette, a
mostani események talán már nem
mindig ütik meg a kívülállók inger-
küszöbét, nem olyan nagy hírek ezek
a számukra, de az ott élőknek a min-
dennapok terhei, történései életbe
vágóak. Egy példával érzékeltette,
mennyire nehézzé vált a korábban is
súlyos ukrajnai helyzet. Míg egy
évvel ezelőtt, amikor elhangzottak
az első beszédek a kijevi megmoz-

dulásokon, egy euróért tíz grivenyt
kellett adni, addig most húszat.
Mindeközben a minimálbért befa-
gyasztották, a fogyasztási cikkek
pedig alig olcsóbbak, mint Magya-
rországon. Mint mondta, a mostani
segítséggel legalább az biztossá vált,
hogy ötven kárpátaljai református
közösségnek lesz fűtött közösségi
háza a télen, ahol a közösségi élet
folyhat és ahol a hittanórákat meg
lehet majd tartani.

Kárpátalja eddig is az egyik leg-
fontosabb terület volt az MRSZ szá-
mára – ez már Pál Sándor szavaiból
derült ki. Az MRSZ kuratóriumi el-
nöke szerint óriási az összefogás a
kárpátaljaiakért, ha látják az emberek

a szükséget, nagy kedvvel segítenek.
A feladatok közül most a fűtési rend-
szer átállítása volt az elsődleges, az
orosz gáz nélkül maradt ország gáz-
kazánjait széntüzelésűekre kell cse-
rélni. Az MRSZ az elmúlt hetekben
is segített már öntöttvas kályhákkal

és meleg ruhával, és a kazánok be-
szerelésére is összegyűlt két-három-
millió forint. A segélyszervezet cse-
lekvési tervében 124 millió forint
szerepel, az összeg fele már össze-
gyűlt, ezért Pál Sándor külön köszö-
netet mondott a támogatóknak, és
hozzátette: mivel az MRSZ szerve-
zeti működését az egyház finanszí-
rozza, így a felajánlott segítség egy az
egyben a megjelölt célra fordítódik.

A támogatók képviseletében Ver-
tán György szólalt meg. A Tigra in-
formatikai cégcsoport tulajdonosa
néhány hete került kapcsolatba az
MRSZ-szel. Ő két momentumot
emelt ki élettapasztalataiból, ame-
lyek a segítségnyújtás felé vitték: te-
mesvári születésű, így az 1989 dec-
embere után Magyarországról meg-
indult segítség örökre emlékezetes
maradt számára, míg hasonlóan fon-
tosnak értékelte, hogy a 2013-as
dunai árvízkor Kárpátaljáról is gyor-
san és hatékonyan jött a támogatás.
Vertán György cége tízmillió forint-
tal járul hozzá a cselekvési terv meg-
valósulásához. Mint mondta, a kis
összegű magánfelajánlások a ha-
sonló kampányokban általában na-
gyobb részt tesznek ki, mint a nagy
összegű támogatások, ezért min-
denkit adakozásra buzdított.

REFORMATUS.HU

Segítség Kárpátaljának
Szeretetszolgálat. – Csak akkor tudunk megmaradni, ha a Kárpát-medencei magyarok odaállnak mellénk, és a segítségüket el-
juttatják hozzánk – mondta Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ)
november 20-i sajtótájékoztatóján. A segélyszervezet cselekvési tervében 124 millió forint szerepel, az összeg fele már összegyűlt
– hangzott el az eseményen.

A Magyar Református Szeretet-
szolgálat tevékenységét a 13600-
as adományvonal 66-os melléké-
nek hívásával vagy az 10702019-
85008898-51100005 bankszámla-
számon tudják támogatni. A közle-
ményben kérik feltüntetni: Kárpát-
alja. A segélyszervezet honlapja a
www.jobbadni.hu címen érhető el.
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Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök FOTÓ: VARGOSZ GÁBOR

Advent. Aligha tudja valaki job-
ban, mit jelent várakozni, mint az
egyetemisták, különösen így szor-
galmi időszak végén, a vizsgaidő-
szak kezdetén – véli Győrffy Eszter,
a tavaly alakult Pesti Református
Egyetemi Misszió lelkipásztora.
Advent, az Úrjövet várakozásához
ezért most a Kárpát-medencei
egyetemi lelkészek készítettek út-
ravalót. Ráksi Lajos nagyváradi
egyetemi lelkész a katonás és a
gyermeki örömmel várakozás,
Dávid István Kolozsvárról pedig a
leárazásokat nyitó fekete pénteki
tülekedés és a szentesti csend fe-
szültségére mutat rá. Lente Bog-
lárka miskolci és Arany Barbara
debreceni egyetemi lelkészek Za-
kariásra tekintenek írásukban: a
főpap életében tapinthatóvá válik
a makacs ragaszkodás ahhoz, hogy
Isten elindult, és hiába nincs em-
berileg remény, ő beteljesíti ígére-
teit, áldást ad azoknak, akik szere-
tik őt. Ezt meglátni, megérteni
abban a csendben lehet, ahol nem
az ember, hanem Isten a cselekvő,
ahol a belső, az embert tartósan át-
formáló történéseké a főszerep –
írja Czagány Gábor szegedi egye-
temi lelkész. 

› Továbbiak a 6–7. oldalon

Az ünnepre
készülve
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NOVEMBER 30. VASÁRNAP
(3) „…nem láthatta a sokaságtól.” (Lk 19,1–10) Lát-
tunk már fintorgó keresztyént? Mindjárt kiderül, miért
kérdezem. Más Jézus Krisztus, mint azok, akik a kísé-
retében elöl mennek. Ez fájdalmas, figyelmeztető kont-
raszt. Ezek leintik a vak koldust, Jézus Krisztus pedig
meghallja kiáltását és meggyógyítja őt. Ezek eltakarják
mások elől az Urat (3). Ezek zúgolódnak, hogy az Úr
felkeresi a gyűlölt foglalkozású Zákeus házát. Más
Jézus, és mások a körülötte buzgólkodók, hiszen meg-
botránkoznak azon, hogy Jézus bement Zákeus házába
és vele vacsorázott (7). Igaz, ellenszenves ez a Zákeus,
aki pici termetű és nagy hatalmú ember volt, pénzzel,
sikerrel, társadalmi pozícióval, hatalommal rendelke-
zett, mindegy, milyen áron, szedte az adót az idegen
római hatalomnak, és jutott belőle bőven neki is (2).
Tényleg ellenszenves figura, de úgy ellenszenves, hogy
őbenne saját magunkat ítéljük meg, mert mindnyájan
ilyenek vagyunk. Elgondolkodtató, hogy a Jézus körül
állók fintorognak, elkülönülnek attól, akiről pedig
Jézus Krisztus azt mondta, hogy „üdvössége van” (9).
Jeremiás 40 › 195. zsoltár

DECEMBER 1. HÉTFŐ
(11) „…azonnal…” (Lk 19,11–27) A kisgyermek in-
dulata ez: most, azonnal, ne kelljen várni (11). Ez visz-
szavágyódás az édenbe, ahol maradéktalanul, folyama-
tosan megtapasztalhattuk az Isten közelségét, rendjét
és örömét. Ez a most az örökkévaló, hiánytalan jelen. A
mi világunk nagy nyomorúsága, hogy várni és várni
kell, mindenben, mindenkor. Ez a bűn terméke, a vá-
rakozást az Úr mégis javunkra fordítja, hogy legyen le-
hetőségünk őrá várakozni (12), aki majd visszahozza
nekünk a „most” zavartalan örömét. Addig azonban
nem mindegy, hogyan éljük meg ezt a várakozást (11).
Erről szól ez a példázat. Voltak, akik a Gazda ellen lá-
zadozva várakoztak (14), és lázadásuknak jelét adták az
elszámoltatáskor is (20–23). Jó tudni, hogy van olyan
király, akivel meg lehet majd mindent beszélni, de őel-
lene nem lehet lázadni, mert abban teljesen kiürül az
életünk (24–27). Vegyük észre, amink van, és még ada-
tik nekünk (26), nem azonnal, de bizonnyal eljön majd
az azonnal is. Addig pedig a hívő ember Isten Igéjéből,
ezért Isten ígéreteinek valóságában él, így azt is tudja:
itteni világunkban nem azonnal teljesednek be mara-
déktalanul az Isten ígéretei. 
Jeremiás 41 › 457. dicséret

DECEMBER 2. KEDD
(46) „…»Az én házam imádság háza lesz«, ti pedig
rablók barlangjává tettétek.” (Lk 19,28–48) A ke-
resztyén tanítás igeszerűen különbözteti meg a látható
és a láthatatlan egyházat egymástól. A látható egyház-
ban sok minden történik. Ezernyi okból gyűlnek ide
emberek, vagy éppen maradnak távol attól. Csak az
Isten tudja, hogy ki milyen indulattal jön, milyen lé-
lekkel ül az istentiszteleten, mi motiválja a szolgálatra,
a buzgóságra. Bizony, a látható egyház sokszor hason-
lít egy nagy piachoz, ahol mindenki mondja a maga ke-
gyessége szerinti igazát, árulja a saját portékáját és le-
szólja a másikét. Jó tudni, hogy Isten ismeri az övéit,
akik a láthatatlan egyház tagjai, és azért jönnek ide,
mert Isten Igéjét igaznak tartják, abból meg szeretnék
hallani Isten akaratát, és ahhoz akarják engedelmesen
igazítani az életüket. A többi vallási kereskedelem, lát-
ványosság, semmi más, amely csak azt érdemli, hogy a
mi Urunk szavának ostora odacsapjon, figyelmeztes-
sen, megtisztítson (Jn 2,15). 
Jeremiás 42 › 163. dicséret

DECEMBER 3. SZERDA
(2) „…milyen hatalommal cselekszed ezeket…”
(Lk 20,1–8) Aki rákérdez Jézus hatalmára, az elismeri
ezt a hatalmat. A főpapok és az írástudók azt kér-
dezték Jézustól, milyen hatalommal szól és cselekszik.
Itt azonban Jézus visszakérdez, feltételhez köti vála-
szát (3). Ez pedig azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem
úgy volt alázatos és irgalmas, hogy mindig mindent szó
nélkül hagyott, mert voltak olyan pillanatok, amikor

határozottan bejelentette uralmi igényét, kinyilvání-
totta teljhatalmát. Ilyen jel volt az is, amikor megtisz-
tította a templomot, vagy a mai ige jelenete, amikor ha-
tározottan visszakérdezett, és mivel a főpapok nem
adtak egyértelmű választ a feltett kérdésére, ezért nem
válaszolt nekik. A legnagyobb jel pedig az volt, ami-
kor feltámadásával visszabeszélt még a halálnak is. Jézus,
amikor visszakérdezett, Keresztelő János keresztségé-
vel kapcsolatosan tett fel kérdést kora vallási vezetői-
nek (4), akik nem mertek egyértelmű választ adni, mert
itt is, ott is tetszeni akartak embereknek, ez pedig a
hamis prófétaság jellemzője (5–6). Aki Isten színe előtt
a világos válasz elől kitér, annak Isten nem ad világos vá-
laszt. Aki ködösít Isten előtt, azt az Isten elveti. Döb-
benetes a jelenet vége, amikor Jézus Krisztus válasz nél-
kül otthagyja a főpapokat (8). 
Jeremiás 43 › 145. zsoltár

DECEMBER 4. CSÜTÖRTÖK
(13) „Elküldöm szeretett fiamat…” (Lk 20,9–19)
Akkor Izráel népéről szólt Jézus példázata, most mai
népének üzen! Isten ránk bízta szőlőskertjét, ez mél-
tóság és felelősség egyszerre (9). Fontos üzenet az is,
hogy a Gazda messze elutazott (9), ne várjunk rend-
kívüli jelenéseket, kijelentéseket. A Gazda követein és
Igéjén keresztül üzen (10–12). Legnagyobb nyomo-
rúságunk, hogy nem figyelünk az üzenetre, lenézzük,
bántjuk a Gazda követeit. De a bűnök bűne az, hogy
amikor a Gazda a legvégsőkig elmegy, és szeretett Fiát
küldi, őt pedig megöljük (13–15) akkor és ma is. Mégis
Isten tartja kezében az ügyünket: nincs ennél nagyobb
örömhír, mert Fiának halála örök hajlékunknak tar-
tópillére, szegletköve lett (17; Zsolt 118,22). Ez a kő
tart mindeneket, de akire ez a kő rázuhan, az elveszett
(18). Isten egy időre elveszi a szőlőt a méltatlanoktól,
végül azonban övéinek adja azt, zsidóknak és nem zsi-
dóknak egyaránt (16; Róm 11).
Jeremiás 44,1–14 › 296. dicséret

DECEMBER 5. PÉNTEK
(20) „…szemmel tartották őt…” (Lk 20,20–26) Jé-
zust állandóan szemmel tartották ellenségei az akkori
módszerekkel: kémek követték, akik igaznak tettették
magukat (21), és saját szavaival akarták Jézust meg-
fogni és elfogatni (20). Ma, ha akarjuk, ha nem, állan-
dóan szemmel tartanak bennünket, mindent tudnak
rólunk, még azt is, ami a hálószobában történik, sőt, azt
is, aminek semmilyen valóságalapja nincs. A modern
technika már szinte mindenre lehetőséget ad. Bármi-
kor büntetlenül elintézheted azt, aki neked nem kívá-
natos. Illyés Gyula verse jut eszembe, aki egy hosszú
mondatot írt a zsarnokságról, természetében az is, ez is
zsarnokság, legfeljebb a módszerek mások, a lelkület
ugyanaz. Ez a lelkület a rosszindulatúan feltett, ellen-
séges kérdés minden eleméhez kötődik: császár, hata-
lom és idegen hatalom, szabadság vagy szolgaság, adó,
pénz, vagyon, és hogyan kapcsolódhat mindezekhez az
Isten? A mi Urunk egyértelmű választ ad: a világi ha-
talom az Istentől van, ezért megfizetjük az adót, mert
ez is istentiszteletünk része – éppen így maradunk sza-
badok minden hatalomtól. 
Jeremiás 44,15–30 › 301. dicséret

DECEMBER 6. SZOMBAT
(38) „Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az
élőké.” (Lk 20,27–44) Ha Isten az élők Istene, ez azt
jelenti, hogy előtte mindenkor élünk, ezért a halálban
sem lehet kikerülni őt. Sem életünkben, sem halá-
lunkban nem tudunk elrejtőzni az Isten elől. Ez fi-
gyelmeztetés. Ugyanakkor számunkra ez örömhír, hi-
szen még a halál sem választhat el bennünket az ő sze-
retetétől (Róm 8,31–32). Kicsit félelmetes ez az üze-
net, hiszen egy kínzó nap után az emberben ott a kí-
sértés, hogy jobb lenne „nem lenni”. Higgyük, hogy
az élet Istene csak jót készített övéinek, a halál pedig
nem a lét, hanem az élet ellentéte. Köszönjük, Urunk,
az életet!
Jeremiás 45 › 303. dicséret

STEINBACH JÓZSEF

A HETI BIBLIAI RÉSZHEZ

AZ IGE MELLETTÉNEKELJETEK...

A szadduceusok 
kérdése

A Jézus korabeli zsidó társadalom
vallásilag és politikailag két megha-
tározó szerepet játszó csoportosu-
lása a farizeusok és a szadduceusok
pártja. E két irányzat több vallási
kérdésben is teljesen szemben állt
egymással, amit világosan szemlél-
tet nagytanácsbeli vitájuk: „A szad-
duceusok ugyanis azt állítják, hogy
nincs feltámadás, sem angyal, sem
lélek, a farizeusok pedig vallják
mindegyiket.” (ApCsel 23,8) A fa-
rizeusok elfogadták a Tóra értel-
mezésekor a szóbeli hagyományo-
kat, a szadduceusok elvetették azo-
kat, és a mózesi törvény betű sze-
rinti értelméhez ragaszkodtak. Ne-
vüket Cádók (fő)papra (1Kir 1) ve-
zetik vissza, és tulajdonképpen a je-
ruzsálemi gazdag, befolyásos arisz-
tokráciát képviselték, összefonódtak
a főpapi családokkal (ApCsel 5,17).
Összességében a saját hasznukat ke-
resték, politikailag rendkívül hajlé-
konyak voltak. Josephus Flavius sze-
rint másuk sem volt, csak gazdagsá-
guk. A farizeusok szerte az ország-
ban éltek, és népszerűbbek voltak,
mint a szadduceusok. Mind a két
réteg gyanakvással figyelte, sőt
szemben állt Keresztelő Jánossal
(Mt 3,7) és Jézussal is, aki óvta az őt
követőket „a farizeusok és a szaddu-
ceusok kovászától”, azaz tanításától
(Mt 16,6.11–12).

A szadduceusok kevesebbszer
bukkannak fel az Újszövetségben,
mint a farizeusok, habár Jézus el-
ítélésében és keresztre feszítésében
minden bizonnyal jelentős szere-
pet játszottak. Mind a három szi-
noptikus evangélium megőrizte a
sógorházasság törvénybeli köte-
lességének ürügyén megfogalma-
zott provokációjukat (Mt 22,23–
33, Mk 12,18–27, Lk 20,27–40).
Az utolsó héten Jézust a feltáma-
dásról kérdezték, habár a feltáma-
dásban éppenséggel nem hittek.
Jézus megcáfolta őket: „Isten pedig
nem a holtak Istene, hanem az
élőké. Mert az ő számára mindenki
él.” (Lk 20,38)

PAP FERENC

Mennyei Atyám,
áldalak Téged,
hogy átélhetem
a gondviselésed,
hogy Előtted nem egy
vagyok a sok közül,
aki a tömegben
arctalan üdvözül,
hanem szent Fiad
felismert engem,
és értem halt meg
ott, a kereszten.
Ámen.

HAJDÚ ZOLTÁN LEVENTE

Jöjj, népek Megváltója
Nem sokkal 1523 karácsonya előtt
Luther tollából három, az ünnep-
körhöz tartozó ének született, ame-
lyeknek dallamát és jórészt szöve-
gét is a középkori hagyományból
vette. A három ének egyike a Jöjj,
népek Megváltója (német eredeti
szövegkezdete szerint Nun komm,
der Heiden Heiland) kezdetű 303.
dicséretünk. Az ének ősformáját
énekeskönyvünkben egy számmal
előbb (302) találjuk, amely nem
más, mint a negyedik század végén
Milánóban élt Ambrosius püspök
Veni redemptor gentium kezdetű
himnuszának egyik magyar fordí-
tása. Meg kell itt említenünk,
hogy Augustinus egyházatya be-
számolója szerint Ambrosius te-
remtette meg a keresztyén him-
nusz műfaját, amelynek versfor-
mája – négy, egyen ként nyolc szó-
tagos verssor – mai napig gyüle-
kezeti énekeink egyik fő verstípusa.

Az isteni testet öltés titkát fogal-
mazza meg az adventi dicséret. Azt
a titkot, amelyet egy ma is ismert,
de ősi hitvallás így foglal össze:
„Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó.”
Köztudott, hogy Ambrosius az ari-
ánus eretnekekkel vívott kemény
harcot. Egy alkalommal, amikor az
ariánusokat pártoló Justina csá-
szárné arra akarta kényszeríteni,
hogy templomát nekik engedje át, a
hívekkel napokig együtt volt a kato-
nákkal körülzárt templomban éne-
kelve, imádkozva. Krisztus istenfiú-
ságáról tanúskodik tehát énekünk is
például a következő sorokkal: „Nem
emberi erőtől / De Szentlélek Isten-
től”, máshol pedig „Isten, ember ő
egyben, / Eljött hozzánk már test-
ben.” A himnusz szövegének tö-
mörségére jellemző, hogy egyetlen
strófába sűríti a Megváltó egész kül-
detését: „Szent Atyjától földre jött, /
Szállt poklokra és győzött, / Atyjához
emelteték, / Ő székibe ülteték.”

Luther szöveghűen fordította né-
metre a latin himnuszt, ám egyetlen
szótaggal rövidebb (hét szótagos)
sorokkal. Dallamban is a gregorián
himnuszt vette alapul, csupán ritmi-
kus formát adott annak. Így vált ez
a protestáns keresztyénség legfonto-
sabb adventi énekévé az egész vilá-
gon, amint ezt számtalan orgona- és
kórusfeldolgozás, valamint Bach két
kantátája is tanúsítja.

Nagy kár, hogy ezt a kulcsfon-
tosságú dicséretet igen ritkán éne-
keljük. Oka ennek egyrészt az ad-
venti idő rövidsége – bár ekkor
egész december 24-ig akár minden
vasárnap és adventi gyertyagyújtás-
kor el kellene énekelni. Szövege oly
tömör, hogy mindig új üzenetet ta-
lálhatunk benne. Az ismeretlenség-
nek másik oka, hogy az énekes- és a
korálkönyvben nagyon magas hang-
nemben találjuk lejegyezve. Végül a
koráldallam ismertebb lehetne ön-
magában is, ha más szöveggel is sze-
repelne énekeskönyvünkben. Is-
merjük hát meg közelebbről, hogy
többször énekelhessük!

BÓDISS TAMÁS

IMÁDKOZZUNK!

Személyes kegyelem
(Rékának szeretettel)
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– Már most hosszú története van a
kávézónak, pedig még meg sem nyílt.

– Pont emiatt a hányatott törté-
net miatt érzem azt, hogy ez a ká-
vézó nem emberek, hanem Isten
projektje. Victorné Erdős Eszternek
volt egy álma: azt szerette volna el-
érni, hogy a kávézóban a templom
kijöjjön az utcára. Erre Hollandiá-
ban látott is példát, és úgy gon-
dolta, ez Magyarországon is meg-
valósítható. Először tavaly az 1. ke-
rületben, a Vérmező utcában kap-
tunk egy üzlethelyiséget a főváros-
tól, de a lakók rosszallása miatt
meghiúsult a Kalef Café névre hall-
gató projekt – hozzájuk annyi ju-
tott el, hogy drogkonzultációs
iroda nyílna a házukban, amihez
nem járultak hozzá, így új helyet
kellett keresnünk. Nehéz hónapok
következtek, rengeteg kérelemmel
és elutasítással. Majd egy nem hívő
volt osztálytársamon keresztül de-
rült ki, hogy a 9. kerületben, a
Török Pál utca 6-ban van kiadó üz-
lethelyiség, amely ráadásul refor-
mátus tulajdonú – itt tervezzük
megnyitni a kávézót, reménység
szerint már jövő év elején. 

– Hogy fér össze keresztyénség és
vendéglátás?

– A zsidókhoz írt levélben ol-
vassuk: „A vendégszeretetről meg ne
feledkezzetek, mert ezáltal egyesek –
tudtukon kívül – angyalokat vendé-
geltek meg.” Vendéglátóhelyből ren-
geteg van, de kevés a vendégszerető
hely – pedig szükség van rájuk. 

– Az ige angyalokat említ, viszont
a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió
klienseiről a legtöbbeknek bizonnyal
nem az angyalok jutnak eszükbe.

– Dolgoztam állami gondozot-
takkal, és pont ők az angyalok – na-
gyon sebzettek, nagyon sérültek,
akiknek gyógyítóra van szükségük.
Jézus sem fordult el a bénától, a
vaktól, a sántától meg a sükettől, a
fára mászó vámszedőtől.

– Hogyan válhat egy kávézó a
gyógyító munka eszközévé?

– A fiatalok, ahogy azt láttam az
állami gondozásban is, sokszor azért
fordulnak a drogokhoz, mert unat-
koznak. Sokszor mondták, hogy
„unomság van”, és ha unomság van,
akkor rosszaság van. Ebben a kávé-
zóban először is azt szeretnénk, hogy

otthon érezze magát, aki betér, bárki
legyen is az, és úgy távozzon, hogy
kapott valamit a kávén túl is. Ebben
kiállítások, rendezvények, koncertek
és egyéb, akár mentálhigiénés prog-
ramok is a segítségünkre lesznek. 

– Mitől lesz jó egy kávézó?
– Rendszeresen olvasok kritiká-

kat – egyik helyen az író azt ta-
pasztalta, hogy olyan közösség van
a törzsvendégekből, hogy az üzlet-
vezető, aki egyben pincér is, nem-
csak a rendelésüket, hanem az éle-
tük aktuális történéseit is tudja. Én
is ilyen családias, otthonos légkört
szeretnék kialakítani. Az ottho-
nosság nekem legfőképp a szerete-
tet jelenti. Ha valaki érzi, hogy sze-
retik és elfogadják, akkor meg meri
mutatni a sorvadt kezét is. 

BAGDÁN ZSUZSANNA

REFORMÁTUS SZEMMEL
32014. november 30.

Nemrégiben egy fiatal baráti lelkészházaspárt látogattunk
meg. Nagy örömmel várják harmadik gyermeküket. Új

parókiára költöztek, s miközben végigjártuk lakásukat, elér-
keztünk a kisgyermek szobájához. Megmutatták a kis gyer-
mekágyat, benne az előkészített ruhácskákat: a kis pólyát, rug-
dalózót… Mindent gyönyörűen előkészítettek. Két növekvő
kisfiuk után az előrejelzések szerint kisleány érkezik, így egy
szép betűfüzéren a nevét is elolvashattuk: Lenke! Minden kész
az érkezésre, de a lényeg, az élő kisgyermek hiányzik még.

Mindent megtettek, ami rajtuk állt. Az előkészületek gon-
dosan megtörténtek, de életet adni nem tudnak. Majd ha
megérkezik a gyermek, élettel telik meg a gyermekágy, a kis
szoba és az egész ház.

Így történt ez Jézus, a Megváltó érkezésekor, szolgálatba lé-
pésekor is. Megelőzte ezt az előkészítő idő. Isten mindenről
gondoskodott. Elküldte Keresztelő Jánost, hogy készítse
Jézus útját. Ő olyan hatásos igehirdetői szolgálatot végzett a
Jordán partján, hogy kis túlzással megmozdult az egész or-
szág. Nemcsak kimentek sokan hallgatni a prófétát, hanem
egyre-másra bűnbánatot tartottak az emberek, és ennek je-
léül megkeresztelkedtek. Ezzel kifejezték, hogy készek a meg-
változásra (Lk 3).

Isten Igéje a Szentlélek ereje által nemcsak az agyukig jutott,
hanem megmozdította akaratukat, egész lényüket is. Ezt kér-
dezték Jánostól: „Akkor hát mit tegyünk?” János megmondta:
„Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs…” A vám-

szedőknek: „Semmivel se hajtsa-
tok be többet, mint amennyi meg
van szabva.” A katonáknak: „Sen-
kit ne bántalmazzatok…”

Amikor az emberek érzékelték
ezt az erővel teli igehirdetést,
sokak bűnbánatát, a változásokat,
azt kérdezték Jánostól, vajon nem
ő-e a Messiás. János megdöbbenve

válaszolt nekik: „Azt gondoljátok, hogy ennyi a Megváltó sza-
badítása? Egy-két dologban megjavulunk, változtatunk?! Én
ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam,
és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam:
ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket…”

Mi a különbség? Ég és föld! János földi változást munkált csu-
pán, Jézus mennyei változást, új életet hozott. Sokan úgy gon-
dolják, hogy megyünk a templomba, igyekszünk javulni – ez a
keresztyénség. Pedig Isten nem azt mondja, hogy „Javulj meg,
ember!”, hanem azt: „Add ide magad nekem, és én új életet, új
természetet ajándékozok neked.” Hiszen mindnyájunk nagy
problémája, hogy megromlott természettel születünk e világra.
Így mondja az ige: „…nem veszendő holmin váltattatok meg a ti
atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből...” (1Pt 1,18) A termé-
szetünk romlott motívumait nem tudjuk levetkőzni, kicserélni. 

Fiam jött haza kisgyermek korában az óvodából. Hama-
rosan kétségbeesett kiáltást hallottam a konyha felől. Ro-
hantam, gondolván, hogy nagy baj van. Kiderült, csak azért
kiáltott olyan elkeseredetten, mert egyetlen banánt talált az
asztalon. Akkor pedig a nővére bizonyára elvitte a nagyobbat.
Nincs más vesztes az egész teremtésben, csak ő! Miután jól
megszidtam a riadalomért, eszembe jutott gyermekkorom.
Öten voltunk testvérek, és az ötvenes években növekedtünk.
Milyen ádáz viták voltak közöttünk egy-egy uzsonna alkal-
mával, hogy ki kapott nagyobb kolbászt… Megértettem fiam
viselkedésében, hogy ezt tőlem örökölte. De mentő ötletem
támadt: és én kitől örököltem?

Az advent Jézus érkezéséről szól. Nem az a kérdés, hogy
kitől örököltük a levethetetlen motívumokat. Még csak nem
is az, hogy próbáljunk megjavulni. Az örömhír, hogy meg-
érkezett ő, akiről így szól szép adventi énekünk: „Fényt, éltet
hozva jő, megtört az ősi átok, Kit vágyakozva vártok, betér hoz-
zátok ő.” (RÉ 312)

Tegyük meg, ami rajtunk áll! Ahogyan megtette ezt a fia-
tal lelkészcsalád a gyermekre várva, ahogyan Keresztelő János
hallgatói közül sokan kifejezték, hogy nagyon akarják a vál-
tozást – de az igazi, hogy megjött a Megváltó. Ő hozta azt az
életet, amelynek más a természete. Ő Szentlélekkel keresztel
bennünket, azaz a Lélek által behozza az ő természetét, mo-
tívumait az életünkbe. Ajándékul adja nekünk, és ajándék lesz
ez a körülöttünk élőknek is.

VÉGH TAMÁS

› A szerző nyugalmazott fasori lelkipásztor

Advent

„Szenteld meg
őket. (…) Először
is tehát azt kéri,
hogy tanítványait
szentelje meg az
Atya, azaz mind-
nyájukat vegye
birtokába, és
mint szent tulaj-
donát tekintse
őket sajátjának.
Ezután a meg-
szentelés módját
jelzi, ezt sem ok
nélkül.” 
(Kálvin kommen-
tárja János
evangéliumához)

Interjú. Adna Café névvel nyílik meg a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió drog- és alkoholmentes
kávézója Budapesten a jövő év elején. Hogyan lehet egy kávézó a drogmegelőzés eszköze? La-
dányi Krisztina üzletvezetőt kérdeztük a születő intézményről.

Örömöt adna

„Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd
igazság.” (Jn 17,17) A szent szó jelenté-

sét sokan így adják vissza: Isten számára elkü-
lönített. Mégis, amikor a megszentelődésről
beszélünk, ritkán jut eszünkbe az, hogy ilyen-
kor az Atya bennünket a tulajdonába vesz,
„rabul ejt”. Sokkal inkább szoktunk arra gon-
dolni, hogy mi mit teszünk, hogyan változ-
tatjuk meg szokásainkat, jellemünket. 

Jézus imádsága másra mutat: az Atyára és
az Igére. Atyánk végzi bennünk a megszen-
telést az Ige által, amely Jézusról tesz bi-
zonyságot, amit a Szentlélek által értünk
meg, s ami így válhat életünk részévé. A
megszentelődést most ebben a fényben lát-
hatjuk: minél közelebb kerülünk Istenhez
az Igén keresztül, annál nagyobb hatása lesz
ránk. Tehát lelki formálódásunknak van egy
fontos, meg nem kerülhető része. Az, hogy
Isten szava átmos bennünket, és eközben
egyre inkább az Atya tulajdonai (tulajdon
gyermekei) leszünk. 

Ez a kapcsolat fog felvértezni bennünket,
hogy a világban megmaradva, mégsem világi
módon éljünk. Milyen jó így gondolni a meg-
szentelődésre! Mennyire kívánatossá válik, ha
ez egyben azt is jelenti, hogy Mennyei Atyám
szent tulajdona leszek! Nem arra gondolok
már elsősorban, hogy mit szabad tennem,
vagy mit illik, hanem arra, hogy kié vagyok.
Ha én Isten tulajdona vagyok, akkor nem be-
szélek akárhogy. Ha az Úr ura életemnek,
akkor vágyom arra, hogy szolgáljam őt, há-
lából neki éljek, őt kövessem. Szinte nem is
kell külső elvárásként mindezt elém tárni,
mert Isten jelenlétében az engedelmesség és
az ő közelsége szerez örömöt. Olvassuk ennek
fényében (is) Isten Igéjét, amely által egyre in-
kább megerősödünk abban, hogy Krisztus
által Atyánk lett az Isten. Adventi idősza-
kunkra azt kívánom, hogy minél többen
éljük át az Isten megszentelő munkáját a ma-
gunk és gyülekezetünk életében! 

TAR ZOLTÁN

Isten nem azt mondja, hogy
»Javulj meg, ember!«, hanem
azt: »Add ide magad nekem, és
én új életet, új természetet
ajándékozok neked.«,,

,,

„Vendéglátó-

helyből renge-

teg van, de

kevés a ven-

dégszerető

hely – pedig

szükség van

rájuk. ”

FOTÓ: 

KALOCSAI RICHÁRD

Az adna héber szó jelentése: öröm
Istenben. Ehhez az örömhöz ke-
resnek szakképzett, vendéglátó-
iparban jártas, vendégszerető, kre-
atív, újdonságokat kereső, csapat-
ban dolgozni szerető munkatársa-
kat (felszolgáló, szakács, barista
stb.). Az önéletrajzokat és motivá-
ciós leveleket az érdeklődők a ka-
lefcafe@gmail.com címre külhetik
december 15-ig.

MUNKATÁRSAKAT KERESNEK
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EGYHÁZI ÉLET 
4 2014. november 30.

Vendégek a Zsinaton. Szá-
mos külföldi testvéregyházunk
képviselője vett részt a novem-
ber 12-én és 13-án tartott zsi-
nati ülésen Budapesten. 

A református egyházak világszerte
egységesen ápolják azt az összetarto-
zásukat kifejező hagyományt, hogy
zsinatuk üléseire tanácskozási joggal
meghívják külföldi testvéregyházaik
képviselőit is. A Magyarországi Re-
formátus Egyház (MRE) évente
mintegy tucat meghívást kap szerte
a világból. A Külügyi Bizottság javas-
latára az MRE Zsinata 2011-ben úgy
döntött: a testvéregyházakkal való
közössége kifejezéseként felhatal-
mazza a Zsinat Elnökségét, hogy a
testvéregyházak képviselőit az MRE
zsinati ülésére tanácskozási joggal
meghívja. Az indoklás szerint a rész-
vétel egymás zsinatain „betekintést
enged az adott egyházat aktuálisan
foglalkoztató egyházi és társadalmi
kérdésekbe, és lehetővé teszi a test-
véregyházak véleményének és hitbeli
látásának gazdagító bevonását”.

Az idei cikluszáró ülésszakra szá-
mos külföldi református egyház
képviselője érkezett Budapestre. Lá-
togatásuk a megbékélés, a múlttal
való szembenézés jegyében telt, hi-
szen mindegyikük egyháza sajátos
tapasztalattal bír e téren.

A külföldi vendégek közül John
Chalmers, a skót egyház moderátora
és Dawid Kuyler, a Dél-Afrikai Egye-
sülő Református Egyház Zsinatának
tanácsosa már november 10-én fel-
szólalt a Kálvinizmus ma konferen-
cián. November 11-én a külföldi ven-
dégek tanácskozáson vettek részt,
amelyen a skót, ír, osztrák, koreai,
cseh, dél-afrikai, olasz, tajvani, német
és svájci testvéreink a magyarországi
kommunista múlttal szembenézés té-
máját járták körül. Köszöntőjében
Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi el-
nöke arról beszélt, hogy az MRE
része és eszköze akar lenni Isten misz-

sziójának, s ezért határokat átlépő kö-
zösség kíván lenni: – A határok mögé
akarunk menni minden tekintetben:
a társadalmi misszióban, a szociális fe-
lelősségvállalás terén, a Kárpát-me-
dencei együttműködésben és a kö-
zelmúlt feldolgozásában is.

Szabó István dunamelléki püspök
szerint huszonöt éve kiszabadultunk
a diktatúrából, de hogy mit kezd-
jünk a múltunkkal és a kommunista
örökséggel, ezek a mai napig meg-
válaszolatlan kérdések. Kiemelte: a
magyarok ambivalensen viszonyul-
nak a múltfeltáráshoz, ugyanis ez
gyakran a politika eszköze. Ismer-

tette, hogy az MRE milyen lépése-
ket tesz az egyházi és társadalmi
megbékélésért. A Tényfeltáró Tör-
ténész Bizottság felállításán túl meg-
hirdették a megbékélés és kiengesz-
telődés hétéves ciklusát.

A Tényfeltáró Történész Bizottság
munkáját Horváth Erzsébet, a Zsinati
Levéltár vezetője, a bizottság egyik
tagja ismertette. A Zsinat azzal bízta
meg a szakembereket, hogy gyűjtsék
össze a református egyház és az egy-
kori Állami Egyházügyi Hivatal kap-
csolatát érintő állambiztonsági jelen-
téseket, s ezeket feldolgozva segítse-
nek megérteni a diktatúra által ellen-
őrzött s a pártállammal kollaboráló
egyház működését. Az elérhető dosz-
sziékat összegyűjtötték, készülnek az
első résztanulmányok. Fazakas Sán-
dor, a Debreceni Hit-
tudományi Egyetem
korábbi rektorának
teológiai előadását az
előadó betegsége miatt
csak felolvasták a ta-
nácskozáson.

A külföldi vendégek
ellátogattak a Terror Házába is, majd
másnap részt vettek a cikluszáró zsi-
nati ülés első napján. A nyitó áhíta-
tot John Chalmers tartotta, s kö-
szöntőt mondott Thomas Henne-
feld, az Ausztriai Református Egyház
szuperintendense, valamint Young

Taek Jung, a Koreai Presbiteriánus
Egyház moderátora. A nap végén
Gottfried Locher, a Svájci Reformá-
tus Egyházak Szövetségének elnöke
köszöntötte az MRE év végén lekö-
szönő elnökségét.

Dawid Kuyler, a Dél-Afrikai Egye-
sülő Református Egyház Zsinatának
tanácsosa személyes hangú előadást
tartott a Tényfeltáró Történész Bi-
zottság jelentése előtt. – Nem szü-
letünk rasszistának, a közösség, ami-
ben felnövünk, az neveli belénk az
elutasítást – mondta. – Nagyon
sokan mondják, hogy felejtsük el a
múltat, de igenis szükséges szembe-
nézni a nehéz kérdésekkel, a sebe-
inkkel, különben nem tudunk meg-
gyógyulni.

A megbékélésről a zsinati tanácsos
azt mondta, az nem csak
lehetőség, hanem na-
gyon is szükséges dolog:
„nem olyan igazságra van
szükség, amelyik neki-
megy a másiknak, hanem
amelyik mindenkinek le-
hetőséget teremt a meg-

békélésre.” A magyarországi refor-
mátusságnak – a feladat nehézségére
utalva – azt üzente, ha vállaljuk azt,
hogy hidak legyünk emberek között,
legyünk felkészülve arra, hogy át-
gyalogolnak rajtunk.

FEKE GYÖRGY reformatus.hu

Magyar református egység.
– Egyre határozottabban jelen
van és jelen kell lennie gondol-
kodásunkban az egység ügyé-
nek. A református egyház szol-
gálata elképzelhetetlen enélkül
– hangsúlyozta visszatekinté-
sében Tarr Zoltán zsinati taná-
csos november 12-én, a Zsinat
cikluszáró ülésén.

Tarr Zoltán elmondta: két évfor-
duló is okot ad az emlékezésre, hi-
szen tíz évvel ezelőtt kezdte meg
munkáját a Generális Konvent, öt
évvel ezelőtt pedig alkotmányozó
zsinat mondta ki a Magyar Refor-
mátus Egyház létrejöttét.

A zsinati tanácsos emlékeztetett
a rendszerváltást követő közel más-
fél évtized egységtö-
rekvéseire. Elsőként
azt az 1992-es ma-
gyarországi zsinati
határozatot emlí-
tette, amely az egy-
házkerületek egysé-
gét megteremtő 1881-es debreceni
zsinat jelentőségét hangsúlyozva a
„magyar református zsinati egység
jogfolytonos újraszervezése” mellett
foglalt állást. Megemlékezett az
egyesületként működő Magyar Re-
formátusok Világszövetsége és a Ma-
gyar Református Egyházak Tanács-
kozó Zsinatának létrehívásáról is.

– Az egység a megmaradás záloga
Az egész magyar nemzet számára jó

példa a református összefogás –
hangsúlyozta Zán Fábián Sándor. A
kárpátaljai püspök hozzászólásában
kiemelte: az elmúlt évek növekvő
terhei elviselhetetlenek lettek volna
számukra, ha egyedül lettek volna.
Szerinte a kárpátaljai magyar refor-
mátusság, annak gyülekezetei és in-
tézményei azért maradhattak meg,
mert a református egység az életben
maradás lehetőségét biztosította szá-
mukra. Kiemelte a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat, a Kárpát-
medencei Református Oktatási Alap
és a Kárpát-medencei Református
Lelkészsegélyezési Alap munkáját. –
Köszönjük, hogy velünk vannak, kö-
szönjük a segítséget, az imádságot és
azt, hogy a jövőben is magunk mel-
lett tudhatjuk ezt a közösséget – fo-

galmazott a püspök.
Az egységfolya-

mat előrehaladásá-
ban jelentős lépés
volt a Kárpát-me-
dencei magyar re-
formátus egyházak,

egyházkerületek és egyházmegyék
elnökségeit tömörítő tanácsadó és
javaslattevő testület, a Generális
Konvent felállítása, illetve annak
évről évre megtartott ülései. Az egy-
házak, egyházkerületek közötti
rendszeres kapcsolattartás letéte-
ményese ettől kezdve a Generális
Konventnek a püspökökből és fő-
gondnokokból álló, néhány ha-
vonta ülésező elnöksége lett.

Fontos állomása volt a magyar
református egységesülési folyamat-
nak az a 2005-ös zsinati döntés is,
amely a Magyarországi Református
Egyház (MRE) tagjának nyilvání-
tott minden magyar reformátust,
éljen az a világ bármely pontján.
Ugyanebben az évben a Generális
Konvent évi ülésén zárónyilatko-
zatban szögezte le, hogy újra meg-
teremti a Magyar Református Egy-
ház egységét, 2006-ban pedig az
MRE Zsinata rögzítette az 1881-es
debreceni alkotmányozó zsinat
125. évfordulója alkalmából, hogy
„elkötelezi magát a megőrzött lelki
egység fenntartásán és ápolásán túl
a külső, látható egyházszervezeti
egység munkálása mellett”.

A Magyar Református Egyház al-
kotmányozó zsinatát végül 2009.

május 22-re hívták össze Debre-
cenbe. – Itt se világi, se egyházjogi
értelemben nem jött létre új entitás,
de a Kárpát-medencei református
egyházak zsinati közösséget hoztak
létre – hangsúlyozta Tarr Zoltán, aki
hozzátette: a szlovákiai és a horvát-
országi részegyháznak csak 2011-
ben, illetve 2013-ban volt lehetősége
csatlakozni a Magyar Református
Egyházhoz, amelynek immár nem

csak a Kárpát-medencei közösségek
a részei. Az eltelt időben az Ameri-
kai Magyar Református Egyház is
csatlakozott, illetve a kanadai és a lu-
xemburgi magyar reformátusok is
kifejezték ez irányú szándékukat.

Tarr Zoltán elmondta: mind te-
rületi, mind szervezeti szinten szá-
mos folyamatban ölt testet az öt
évvel ezelőtt alkotmányosan is dek-
larált egység, de a legfontosabb talán
a készülő közös liturgia és a közös
énekeskönyv, amelyek a lelki egység
kifejezői. De jelentős esemény volt
a Heidelbergi Káté és az Institutio
közös újrafordítása is, továbbá fon-
tos cél az egységes lelkészképzés
megteremtése, valamint a közös vá-
lasztási és bíráskodási törvény meg-
alkotása és a közös készülődés is a re-
formáció fél évezredes évfordulójára.

A Zsinat a beszámolót követően
határozatban erősítette meg elköte-
lezettségét a Magyar Református
Egyház közössége iránt, valamint
azt, hogy továbbra is mindent meg-
tesz a szervezeti és lelki egység ki-
teljesedéséért. KISS S.

A megbékélés eszközei

Bölcskei Gusztáv és Young Taek Jung FOTÓ: DIMÉNY ANDRÁS

Az egész magyar nemzet
számára jó példa a refor-
mátus összefogás.

,,
,,

A megbékélés nem
csak egy lehetőség,
hanem nagyon is
szükséges dolog.

,,

,,

FOTÓ: DIMÉNY ANDRÁS

Öt éve újra zsinati közösségben a magyar reformátusok

A cikluszáró zsinati ülésen részt vett Csáti Szabó Lajos püspök (Horvátországi
Református Keresztyén Kálvini Egyház), Zán Fábián Sándor püspök és Nagy
Béla főgondnok (Kárpátaljai Református Egyház), Halász Béla püspök és Hall-
gató Imre főgondnok (Szerbiai Református Keresztyén Egyház), valamint
Bódis Tamás lelkipásztor és Kócán Géza egyházelnök (Szlovéniai Reformá-
tus Keresztyén Egyház), Vass Zoltán elnök-lelkipásztor (Kanadai Magyar Re-
formátus Lelkész- és Presbiteri Szövetség), Dézsi Csaba lelkipásztor (Auszt-
ráliai Magyar Református Egyház), valamint Molnár-Veress Pál elnök-lelki-
pásztor (Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége).

VENDÉGEK A HATÁRON TÚLRÓL ÉS A DIASZPÓRÁBÓL
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Halápon a 14 órakor kezdődő ün-
nepi alkalmon Vad Zsigmond, a
Debreceni Református Egyházme-
gye esperese prédikációjában ki-
emelte: aki hálát tud adni, az alá-
zatos és megelégedett ember. A
hálás ember pedig tud örvendezni,
és van is neki miért, mert az Úr
megáldotta azok kezét, akik az
építkezésben dolgoztak. 

A halápi gyülekezeti ház kialakítá-
sát négyszázezer forinttal támogatta
a nagycsere-halápi gyülekezet test-
vérgyülekezete, a Debrecen-Széche-
nyi kerti Református Egyházközség,
amelynek lelkipásztora, Jenei Zoltán

úgy fogalmazott: ugyan kicsi, de Is-
tennek kedves gyülekezet a nagy-
csere-halápi. Az Úrnak pedig gondja
van az ember testi és lelki egészségére,
talán éppen ezért nem véletlen, hogy
a most átadott imaterem mellett mű-
ködik az orvosi rendelő. 

Az önkormányzat tulajdonában
álló egykori védőnői
lakásból alakították ki
Halápon az istentiszte-
leti alkalmaknak méltó
helyet adó termet,
amelyet ez év februárja
óta határozatlan idejű
bérleti szerződéssel ka-
pott meg a gyülekezet
a várostól. A terület önkormányzati
képviselője, Kovács István elmondta:
ameddig csak lehet, a város adja a he-
lyet a gyülekezet számára.

A halápi hálaadó alkalom után a
gyülekezet átvonult a nagycserei
gyülekezeti házba, amelyet az egy-
kori lelkészlakásból alakítottak ki.
Az ünnepi alkalmon a Debreceni
Református Egyházmegye esperese
igehirdetésében kiemelte: nagyon
fontos, hogy ne csak építők, hanem
épülők is legyünk. Az építést ugyan
be lehet fejezni, de a lelki épülést
sosem. Folyamatosan meg kell újulni
az életünknek, napról napra: ez a re-
formáció, és ezért vagyunk mi refor-
mátusok. Vad Zsigmond hangsú-
lyozta: Isten teremtő erejének cso-
dája, hogy nem vagyunk egyformák,

mindenkinek megvan a maga kül-
detése, és ahogy egy templom, egy
gyülekezeti ház sem épülhet fel egy-
forma téglákból, úgy egy gyülekezet
sem állhat egyforma emberekből.
Kívánta, hogy legyen a nagycserei
gyülekezet erős lelki fal, amely pél-
dát mutat, és vonzóvá válik mások
számára is.

Az alkalmon Jenei Zoltán, a Szé-
chenyi kerti gyülekezet lelkésze is kö-
szöntötte a gyülekezetet. Mint
mond ta, nincs annál nagyobb dolog,
ha valaki megtér és odateszi Jézus ke-
zébe szívét. A hangsúlynak pedig
mindig a lelki építkezésen kell lennie. 

A nagycsere-halápi gyülekezet lel-
kipásztora, ifj. Jenei Zoltán mindkét
ünnepi alkalmon kiemelte: a mun-
kálatokat azokért az emberekért vé-
gezték, akik a két településen élnek,
templommá vagy imaházzá ugyanis
csak akkor válhatnak a kövek, ha oda
emberek mennek. Az imaházak ki-

alakításával nagy álma
valósult meg a helyiek-
nek, ugyanis eddig csak
egy-egy szoba állt a ren-
delkezésükre. A mos-
tani beruházásoknak
köszönhetően Nagy-
csere után nyár óta már
Halápon is elindulhat-

tak a gyermekistentiszteleti alkal-
mak. A két településen összesen har-
minc gyermekkel foglalkoznak. 

Ifj. Jenei Zoltán ismertette, hogy
a munkálatok során többek között
falakat bontottak el, kifestették az
épületeket, kicserélték a nyílászáró-
kat, és megtörtént az akadálymente-
sítés is. A beruházások az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a Ti-
szántúli Református Egyházkerület,
a Debreceni Református Egyház-
megye, a Debrecen-Széchenyi kerti
Református Egyházközség, nagy-
vállalkozók és a Biblia Szövetség tá-
mogatásából, valamint a gyülekezet
több millió forintos önerejéből, ösz-
szesen csaknem hétmillió forintból
valósultak meg.

BUZÁS BORBÁLA ttre.hu

Apanagyfalut elhagyva kietlen tájon
vezetek, aszfaltnak nyoma sincs. A
mezőn közben kettéválik az út, ta-
lálomra fordulok jobbra. Újabb falu
következik, de tábla, irányt mutató
jelzés itt sincs. A településen újabb
kereszteződés, rövid kérdezősködés
után indulok tovább, de megint a
mezőn találom magam. Az út néhol
olyan szűk, hogy autó alig fér el rajta.
Ameddig megérkezem, néhányszor
kiszállok a kocsiból kérdezősködni,
körbenézni. Szentmáté és Ara-
nyosszászmóric után végre megér-
kezem. Közben azon tűnődöm,
hogy ha valaki éjjel indulna el e vi-
déken, amikor sem a mezőn, sem a
falvak utcáin nem talál senkit, az bi-
zony elveszett.

Nem veszett el viszont az újősi
gyülekezet – állapítom meg később,
amikor már a hálaadó istentisztele-
ten ülök a templomban, és hallom,
hogy az alig háromszáz lelket meg-
haladó református közösség szinte
önerőből, sok közmunkával újította
fel templomát. S végleg megbizo-
nyosodom róla, amikor Tárkányi
István helybeli lelkipásztorral be-
szélgetek el a gyülekezetről. 

A falu háromnegyed része ma-
gyar és református, mintegy három-
százharmincan vannak, a hozzá tar-
tozó kisebb szórványokkal három-
százötvenen. Lompérdon három
család él, Mezőszentmihályon már
csak egy lélek, Fűzkúton pedig egy
család vallja magát reformátusnak.
Fiatalok kevesen élnek a faluban,
sokan dolgoznak külföldön, mások
a viszonylag messze fekvő Beszter-
cére költöztek. Bár a falu félreesik a
nagy nemzetközi utaktól és váro -
soktól, munkahelyet mégis lehet ta-
lálni a környéken. Tárkányi István el-
mondja: az asszonyok közül többen
ingáznak Szeretfalvára, Sófalvára, a
férfiak pedig a közeli gázkitermelő
helyeken, illetve a gázkompresszor-
állomáson dolgoznak. Ez utóbbiból
Romániában csupán hat működik,
Fodor Sándor, az állomás igazgatója
éppen az egyházközség gondnoka. 

A településen 1–4. osztályos ma-
gyar iskola működik, mert a néhány
fiatal család két, három, sőt négy
gyereket is vállal. Az ünnepi isten-
tiszteleten ezért nem meglepő, hogy
mintegy negyven gyerek zsúfolódik
be az úrasztala köré, és zenés műso-
ruk megdobogtatja a gyülekezeti
tagok és vendégek szívét. 

A templomot két év alatt sike-
rült felújítani. A költségek mintegy
kétszázezer lejbe kerültek, ennek
nagy részét saját alapból fedezték.
Az egyháznak negyven hektár
földje van, s a területalapú támoga-
tásoknak, a gyülekezeti tagok ado-
mányainak és sok közmunkának,
valamint a polgármesteri hivatal se-
gítségének köszönhetően össze-
gyűlt a kívánt összeg. – Mi azon-
ban nem azért újítottuk fel a temp-
lomot, hogy gyönyörködjünk
benne, hanem azért, hogy meg-
töltsük. A vasárnap délelőtti temp-
lomlátogatottság ugyanis ötven
százalék körüli – mondja büszkén
Tárkányi István lelkipásztor.

Egyre jobb minőségű autópályá-
kat építünk, amelyeken egyre mo-
dernebb gépkocsikkal száguldunk.
A felgyorsult életben mind többször
rohanunk el a templom mellett. Ez
jellemző a nagyvárosokra, a nagy
gyülekezetekre. Újőst zártabb világ
jellemzi, és lehet, hogy az emberek
többször állnak meg, s gondolkod-
nak el. Nekünk is ezt kellene ten-
nünk: megállni, mert nem a szágul-
dás, a pénz utáni hajsza a legfonto-
sabb. Be kellene térni a templomba,
megtapasztalni a közösségi élményt,
meghallani Isten Igéjét. Hogy aztán
bennünk is megszólaljon valami…

Az újősi gyülekezetnek e jó pél-
dájáról beszél búcsúzóul Kató Béla
püspök is: – Sokat járom az utóbbi
időben Erdélyt, és számos helyen ve-
szek részt hasonló alkalmakon. De a
felavatást követően azt tapasztalom,
hogy a templomok később újra üre-
sen állnak. Újősben azonban más a
helyzet. A gyülekezet vasárnapról
vasárnapra megtölti a szent hajlékot.
Itt nem a németek, hollandok vagy
a magyar kormány támogatásával
újult meg Isten háza, hanem a hívek
munkájának köszönhetően. Erről a
településről én ezt a hírt, ezt a lelkü-
letet viszem tovább.

SOMOGYI BOTOND

Megújult az újősi református templom
Erdély. Szinte a lehetetlenre vállalkozik az, aki Bethlen felől, a legrövidebb úton szeretne eljutni
a Beszterce megyei Újősre. Ezt tapasztalom, amikor az újősi templom felújításának tiszteletére
szervezett hálaadó istentiszteletre indulok. 

Mindentől távol, de Isten közelében az újősiek A SZERZŐ FELVÉTELE

Újőst zártabb világ jellemzi, és
lehet, hogy az emberek többször
állnak meg, s gondolkodnak el.

,,
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Küldjön egy képet! A fehérgyarmati református
gyülekezet Pilder Mária Nőszövetsége az első világ-
háború kitörésének századik évfordulója alkalmából
kiállítást nyitott a fehérgyarmati Városi Galériában
október 15-én. 

A kiállításhoz gyülekezeti tagok bocsátották a nő-
szövetség rendelkezésére féltve őrzött kincseiket:
fényképeket, órákat, leveleket, ruhákat, egyéb hábo-
rús ereklyéket.

Szalai László nyugalmazott lelkipásztor nyitotta
meg az emlékkiállítást és műsort, majd rendkívüli
történelemórát tartott Némedi Gusztáv fehérgyar-
mati lelkipásztor, történész az első világháború kitö-
résének okairól, folyamatairól. Majd Csáthy Miklósné,
a kiállítás főszervezője bemutatta a kiállítás tárgyait,
és közelebb hozta az ott megtalálható emlékeket a
megjelentekhez. Mindezt versek, iskolások által el-
énekelt katonadalok és a háborúból küldött szerel-
mes levelek foglalták keretbe. 

A kiállítás megnyitójának lezárásaként a megje-
lentek megkoszorúzták a református műemlék temp-
lom előtti világháborús emlékművet, felolvasva a fe-
hérgyarmati hősi halottak névsorát – írta lapunknak
Petróczi Szabolcs fehérgyarmati beosztott lelkész.

Megvalósult álom
Tiszántúl. Csaknem hétmillió forintból valósult meg a nagycsere-
halápi gyülekezet nagy álma: hosszú idő után mindkét településen
imaházat alakítottak ki. A beruházások befejezése kapcsán mind-
két településen hálaadó istentiszteletet tartottak november 9-én.

Ifj. Jenei Zoltán FOTÓ: NAGYCSERE-HALÁPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Templommá vagy
imaházzá ugyanis
csak akkor válhatnak
a kövek, ha oda em-
berek mennek.
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Nem voltam katona, nem is szerettem volna az
lenni soha. Ezzel együtt mindig szívesen hall-

gattam apám és öregapám katonatörténeteit. Azt, mi-
lyen volt megtapasztalni a rendet, fegyelmet, a kö-
zösségbe tagolódás kihívásait. Majd mindig előkerült
az elbeszélésekben, milyen volt az őrség hidegben,
melegben, egyedül vagy párban. És minden ezzel
kapcsolatos történet befejezésénél ott volt a meg-
jegyzés: bizony, mindig nagyon vártuk a végét.

A zsoltáros, mielőtt Isten kegyelmét és szabadítá-
sát dicséri, hasonló képpel él. Úgy várja a lelke
az Urat, mint az őrök a reggelt. Meg is ismétli,
mintegy nyomatékosítva, mennyire szeretné
már a találkozást.

Ha jól belegondolunk, egész életünk nem
más, mint folyamatos várás vagy elvárás. Eset-
leg kivárás. Megszületünk, és várjuk, elvárjuk édes-
anyánk szerető ölelését, jelenlétét. Öntudatra éb-
redve, pár évvel később már azt várjuk, hogy mi is
olyan ügyesek, erősek, önállóak legyünk, mint szü-
leink, hogy felnőttek legyünk. Ehhez azonban isko-
lába kell járni, ahol meg azt várja a diák, hogy jöjjön
a vakáció. Az iskolák végeztével, ha sikerült egye-
temre kerülni, egyebeket várunk: a vizsgaidőszak
végét, a pakkot, az apanázst. Ezalatt általában meg-
találjuk életünk párját, majd vele tervezzük közös jö-
vőnket. Várjuk a kapcsolat gyümölcsét: a gyermeket.
Amikor kezünkben tartjuk, azt várjuk, hogy ki-
mondja az első szót, megtegye az első lépést.

Ugyanígy tőlünk is sok mindent elvárnak, mi
pedig meg akarunk felelni az elvárások többségé-
nek, ha belepusztulunk is. Nézzek jól ki, legyen
megelégedve a főnököm, a családom, a barátaim.
Persze ez fordítva is igaz. Mi is sok mindent elvá-
runk: tökéletes társat, kitartó és rendes barátokat,
jó közösséget, igaz egyházat, sikereket, elismerést és
megbecsülést, tiszteletet.

Évről évre megtartjuk advent ünnepét, szép ko-
szorúkat készítünk, vasárnapról vasárnapra meg-
gyújtjuk a soron következő gyertyát, a gyerekek nyi-

togatják az adventi naptárakat, és várunk. Készülünk
a legnagyobbra, ami csak történhet velünk: Jézus
Krisztus eljövetelére. Ez a várakozás azonban abban
a feszültségben telik, hogy ő egyszer már eljött, és ne-
künk most abban a váradalomban kell élnünk, hogy
bármikor újra eljöhet, ítélni eleveneket és holtakat.
Tehetjük és tegyük ezt állandó lelki vigyázállásban, de
nem képmutató pózban. Egyszer már nem volt helye
a vendégfogadó háznál. Sokan elutasították a későb-
biekben is. Ezzel együtt mi, keresztyének várjuk a má-

sodik eljövetelt. Hol erősebben, hol kevésbé.
A Jézustól tanult imádságban naponta el-
mondjuk: „jöjjön el a te országod…” (Mt 6,10)
Ez viszont azt is jelenti, hogy amikor ez az or-
szág valóban eljön, akkor már nincs idő ma-
gyarázkodni: miért és hogyan vártunk, vagy

nem vártunk rá. Akkor már késő lesz azt mondani:
bíztam a te ígéreteidben, mint Dávid, ezért jobban
akartam ezt a találkozást, mint az őrök a reggelt.

Nem voltam katona, de arra emlékszem, amikor
már épphogy nem éltünk kommunizmusban, de az
üzletek még nem voltak úgy ellátva, mint manapság,
nagyon szerettem volna egy jó kétkazettás magnót.
Ezt a szüleim meg is ígérték, és egy Ausztriába szakadt
atyánkfiával hozatták el Nagyváradra. Karácsony
napján kellett érkeznie. Legalább úgy emlékszem
azokra a pillanatokra, mint a családom férfitagjai az
őrségek végére. Órákig álltam az ablakban, vártam a
külföldi rendszámú autót, elképzeltem, milyen lesz,
amikor a kezembe veszem az áhított tárgyat. Az a vá-
rakozás bizalommal teli volt. Bíztam a szülők szavá-
ban és a közvetítőben. Vártam, hogy megtapasztal-
jam, milyen, amikor beteljesedik az ígéret. 

Mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen gyermeki
hittel, bizalommal és izgalommal várja – ne csak
ebben az időszakban, hanem minden nap, az ő or-
szágát kívánva – a Szabadítót, aki az Úr Krisztus,
mindannyiunk számára. „Mert az Úrnál van a ke-
gyelem, és bőséges nála a szabadítás!”

RÁKSI LAJOS

Várni és elvárni

„Olyanról írj, amiről te is szívesen olvasnál ad-
venti elmélkedést” – jött a felkérés. Én arról

szeretnék olvasni, hogy Isten felülírja az emberi ok-
okozati gondolkozást. Arról, hogy ő hatalmasabb az
emberi törvényszerűségeknél, az ő időszámítása nem
egyezik meg a miénkkel.

Az elmúlt évek során egyre közelebb került hoz-
zám Erzsébet és Zakariás története a maga tragiku-
mával és felszabadító megoldásával. Megannyi apró
utalás, ami megmutatja, hogyan élték mindennap-
jaikat, helyzetüket, és minderre ho-
gyan reagált a környezetük.

Egész életükben feddhetetlenül
éltek, igazak voltak mind a ketten. Ki-
tartóan könyörögtek gyermekért.
Mert ugye Isten áldásának egyik bi-
zonyítéka a gyermekáldás, anyagi ja-
vakra – papi család lévén – nem na-
gyon számíthattak. És nem. Nem születik gyerme-
kük. Évek telnek el, és semmi sem történik.

Az emberi logika itt beindul, és elkezd okokat,
mögöttes szándékot, titkos bűnöket keresni: mert
valami nem működik úgy az életedben, ahogy kel-
lene. És ha nem akkor történik, amikor azt a ter-
mészeti törvény előírja, azért biztosan te vagy a
hibás. Veled van a baj. Valamit nem csinálsz jól vagy
te, vagy a társad. Esetleg mégsem vagy olyan jó ke-
resztyén, mint amilyennek külső szemmel tűnsz,
mert Istennek – emberi logika szerint – úgy kell
működnie, hogy akik szeretik és szolgálják őt, azt
ő is megáldja azzal, hogy gyermekáldást ad. Sem-

miképpen sem meddőséggel. A meddőség nem
áldás, csak átok lehet. Ha viszont átok van rajtad,
akkor valamit tenned kellett azért, hogy ilyen hely-
zetbe kerültél. 

Majdnem ott tartunk, mint Jób esetében, csak Er-
zsébet és Zakariás nem emelte fel a hangját Isten ellen.
Ők kitartóan könyörögtek. Évek, majd évtizedek
során hűségesen. És nem történt semmi! Közben vi-
szont megöregedtek, talán megnyugodtak, talán el-
fogadták a helyzetet. Látszólag tehát ezen a téren egy-

oldalú volt a kapcsolatuk Istennel. Ők
szolgáltak Istennek, aki nem válaszolt,
sem igent, sem nemet. Maradt a bi-
zonytalanság és az emberélet törvény-
szerűségei. Megöregedtek.

Aztán jön a fordulat: Zakariás és
Gábriel találkozása. Ebből megtudja
Zakariás, hogy nem volt hiábavaló a

könyörgésük. Nemcsak a plafonig jutottak fohászaik,
hanem Isten meghallotta azokat. Szinte hallani,
ahogy Erzsébet szívéről leesik a kő: „az Úr rám te-
kintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.”
Ahogyan elfogadták eddigi helyzetüket, úgy elfo-
gadják most Isten ajándékát.

Isten válaszol és cselekszik. Megmutatja szuvere-
nitását, amit nem korlátozhat az emberi logika, ész-
szerűség és természeti törvény. Számára semmi sem
lehetetlen, az ő erejének semmi sem szab határt.
Annak a tudata, hogy ilyen csodálatos Istenünk van,
ragyogja be adventünk minden napját.

LENTE BOGLÁRKA

Várakozáson felül

Megvan az ideje a hálaadásnak.
Sok helyen erre még a naptár-

ban is szorítanak piros betűsnyi időt.
Erdélyben augusztus végén, az Egye-
sült Államokban novemberben.
Ilyenkor formális és szervezett kere-
tek között mondhatja bárki azt, hogy
köszönöm, mindenféle feszélyezett-
ség nélkül, nyugodtan elgondolkodhat
azon, hogy mennyi mindene megvan.
Számot vethet azzal,
ami mögötte van, arról
a leheletnyi időről, ami
csak telt és rohant
anélkül, hogy bárki is
hagyta volna, vagy kü-
lönösen kérte volna
arra, hogy múljék.
Nem kell kellemetle-
nül éreznie magát, hi-
szen a legtöbben így vagy úgy, de ezt
teszik. Ülik az ünnepet. Isten is sűrí-
tettebben kapja a hálaadó imát. Ha
máskor erre nem jutna is idő, ilyenkor
mintha bepótolható lenne minden el-
mulasztott „köszönöm”.

Aztán lőn este és lőn reggel. Az
úgynevezett fekete péntek (Black
Friday) most már több mint egy fél
évszázada a karácsonyi vásárlások
kezdetét jelzi. Jó még napfelkelte

előtt elcsípni azt a pénteket, ahol

már számokban is kifejezhetővé
válik minden, amiért érdemes hálát
adni. Megdöbbentő árkedvezmé-
nyek. Pattanásig feszülő figyelem.
Ami eddig drága volt és elérhetet-
len, most egyszeribe megfizethetővé
és megvásárolhatóvá válik. Hatal-
mas sorok a boltok kasszái előtt.
Tömeg, tolongás és megelégedett
mosoly az arcokon: megvásároltam,

kifizettem, az enyém
lett. A nagy lehetősé-
gek napja ez.  

A „Csendes éj” per-
sze ennél sokkal csen-
desebb. Szinte irreáli-
san az. „Csak” egy
gyermek születik. A
lélek csendje kéne, fel-
ismerni benne a na-

gyot, az életet. Miközben elrejti őt a
pompa, az ünnepi láz, háttérbe szo-
rítják a világosságot a fények, a meg-
látogatás napját az éjszaka, a meg-
váltás derűjét a megoldásokat kínáló
csillogás. Pedig megfizettek érted. A
hiányt mutató életvitel most már
mérhetetlen ajándékok felismeré-
sébe és elfogadásába fordul át. A le-
hetőség ideje ezt. „Neveden szólítot-
talak, enyém vagy.”

DÁVID ISTVÁN

A Black Friday és a Silent Night

Olvasandó: 
Zsolt 130,5–7.
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Isten hatalmasabb az emberi
törvényszerűségeknél, az ő
időszámítása nem egyezik
meg a miénkkel.
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,,

A „Csendes éj” persze ennél
sokkal csendesebb. Szinte ir-
reálisan az. „Csak” egy gyer-
mek születik. A lélek csendje
kéne, felismerni benne a na-
gyot, az életet.
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Adventi csendet akarok. Most! Az a
gondom az adventtel, hogy ezt is mi,

keresztyének akarjuk olyan nagyon jól csi-
nálni. Úgy, ahogy az a nagy könyvben meg
van írva. Csak egy a probléma: épp így
nem lesz olyan, ahogyan az a nagy könyv-
ben (igen, a Bibliában!)
meg van írva. 

Akarok adventben csen-
det magamnak, megállni,
az Istenre figyelni. S ebben
az „akarok”-ban van a te és
az én nagy hibám. Mert
igen, én sem vagyok más, mint te. Csend-
ben akarok lenni, meg akarok állni. De
mivel rohannom kell, mivel az advent a ka-
rácsonyi előkészületek miatt mozgalmas
tud lenni, ezért az adventi csendet is most
akarom. Azonnal. Mert szükségem van rá.

Zakariás csak egy templomi szöveget
idéz, amit talán sokan ismertek, s talán
nem mindenki vett komolyan. De Zaka-
riás nagyon is komolyan vette. Szerinte
Isten jön, elindult már. Igen, ez arra vo-
natkozott valószínűleg, hogy egy szent sza-
kasz felolvasása következik, és Isten így lesz
majd jelen. Nem jelenik meg ténylegesen.
De Zakariásnak édes mindegy volt, ki mit
és hogyan hitt. Ő véresen komolyan vette
a liturgikus mondatot: szerinte az Isten fel-
kelt, nekiveselkedett és elindult. Jön. Va-
lóságosan. Mert ő nem tudta elképzelni,
hogy csak beszél Isten eljövendő terveiről,
és aztán nem történik semmi. Nem, ez
nemcsak képzelgés volt Zakariásnak,
hanem hamarosan bekövetkező valóság.

Isten elindult, nemsokára itt lesz.

Adventi csend kell. Szükséges. Mert
Isten elindult, jön. S ha nem vagyok csend-
ben, akkor észre sem veszem. Elmegyek
mellette, nem szó nélkül, de észrevétlenül. 

Szó szerint úgy is lehetne fordítani Za-
kariás szavát: csitt! Maradjon csendben

mindenki! Ne akarja a
csendet olyan jól csinálni,
felejtse el azt, hogy az ad-
venti csend (csak) róla szól.
Mert nem. Azért kell
csend ben lenni, mert Isten
elindult a szent lakásából,

és közeledik. Az adventi csendben nem az
ember, hanem az Isten a cselekvő. Ő jön,
mert találkozni akar velünk.

Az advent csendje nem rólam szól, il-
letve igen, de mégsem. Az adventi csend ne
arról szóljon, hogy fáradt vagyok és meg
kell állnom. Ne arról, hogy meg kell állni
a rohanó világban, mert ez a szükséglete év
végén az embernek. Az adventi csend szól-
jon végre arról az Istenről, akihez annyit
beszélek/beszélünk, hogy nem is hagyjuk
szóhoz jutni már. Aztán meg felrójuk neki,
hogy csak hallgat. Igen, mert nem akar,
nincs kedve a szavunkba vágni…

Csitt, mert Isten elindult, és szeretne
veled beszélgetni. Hogy megértsd, miért
indult el, mit szeretne. Veled. Szeretné, ha
rátalálnál arra, mit kell tenned, és mi az,
amit végre rá kell hagynod. Mert ez az ő
dolga. Ez a te lelki szükségleted.

Adventi csendet akarsz? Most? Akkor
maradj csendben. Isten már elindult. Hoz-
zád. Miattad. Érted.

ARANY BARBARA

Akaratos advent 

„Csendesedjék el mindenki
az Úr előtt, mert elindult
szent lakhelyéről!” (Zak 1,17)

,,
,,

Református népünk is egyre inkább ráérez az
advent ízére. Ha valakiben most hirtelen a

sült gesztenye vagy az alma-fahéjas tea ízvilága je-
lenne meg, akkor rögtön pontosítok: egyre in-
kább rákapunk arra, hogy spirituálisan is megél-
jük a karácsonyra készülést. Hát igen, maga a spi-
ritualitás is új fogalom a szótárunkban. Bárhogy
van is: készülünk.

Készül a koszorú, amelyen átéléssel gyújtjuk
meg a gyertyát az istentiszteleten, gyermekeink-
kel adventi naptárakat alko-
tunk, de a cukorka mellé mos-
tanság már ősi ír bölcsességek,
meg egy kis Coelho is becsú-
szik. Ifjúsági alkalmainkon a
bibliaórák helyét ebben az
időben részben átveszik a meditációk, és akár már
az is megfordul a fejünkben, hogy az sem rossz
ötlet, ha hajnalban imádságra gyűlünk össze,
akárcsak a katolikus tesók.

Gazdagodunk. Lelki áramlatok jönnek-men-
nek, és mi be-befogjuk az új szeleket. De hová is
tart a vitorlásunk? Megoldja-e a lelki sokszínűség
az adventjeink klasszikus hiányosságait?

Nem, a vásárlási lázról direkt nem teszek em-
lítést, ámdebár azt kiemelném: az adventjeinkben
szándékosan le szeretnénk lassítani. Hogy ez
végül sikerül-e, vagy úgy csúszunk be a kará-
csonyfák alá, mint egy jégkorongkapus, az már a
kerülni kívánt téma függvénye. Ellenben az elha-
tározásunk az – kissé keverve egy másik népszerű
lelki mozzanattal, az újévi fogadalmakkal –, hogy
adventben lelassítunk, és az új évben úgy is ma-
radunk. Míg aztán vízkereszt táján újra rá nem
kapcsolunk a rakétáinkra, hogy száguldjunk to-

vább feladatmegoldásainkban. 

A nagy baj tehát alapvetően az, hogy spirituá-
lis reformációnk közepette sem definiáljuk pon-
tosan készületi időszakaink értelmét. Az advent
közelebb visz az Úrhoz, többet olvassuk a Bibliát,
többet imádkozunk, többet meditálunk, gyúj-
tunk gyertyát, keresünk jól csengő idézeteket
(spriritualitásunktól függően kívánt rész aláhú-
zandó). De mi történik karácsonykor? Megkap-
juk a felmentést arra, hogy most már nem kell
olyan sűrűn lelki életet élni? Ha elmúlik a kará-

csony, akkor már nem kell any-
nyit Szentírást olvasni, imád-
kozni és élni a keresztyén spi-
ritualitás új gyümölcseivel?

Ebben a kérdésben még a
református reflex sem segít,

hiszen a Biblia semmiben nem igazít el az advent
ünneplését illetően, de abban sem vezet tovább
bennünket, hogy minek is kellene változnia egy-
egy karácsonykor bennünk. A szent család tör-
ténete inkább lélektani családdráma, mint meg-
hitt készülődés. A kisded születése sem hoz
ebben lényegi változást. Tény azonban, hogy
Mária és József más emberként, szülőként távo-
zik Betlehemből. 

Ez viszont minden kétségen felül azt jelenti,
hogy egy dolgot mindenképp megtanulhatunk
az adventről. Azt, hogy a lényeges dolgok mindig
belül történnek. A segédeszközök változnak, de
a bennünk megszületni vágyó Krisztus ugyanaz
marad. Ha tovább is futunk az advent után (el-
menekülünk a születés helyéről), akkor is velünk
marad a leglényegesebb. Ez pedig esélyt ad, hogy
mégse vesszen el minden január derekára, hanem
lassan formálódjunk az ő hasonlatosságára.

CZAGÁNY GÁBOR

Spiritualitás adventi kiadásban

Az egyetemi lét a nagy várakozás ideje, a már
nem és a még nem feszültségében telik a fi-

atalnak. Már nem kamasz, kiszakadt a szülői fel-
ügyelet alól, felelősséget kell vállalnia a tetteiért
és életre szóló döntéseket kell hoznia. De még
nem teljesen önálló anyagilag, még nincs vég-
zettsége, munkatapasztalata, és még csak keres-
géli, hogy ki legyen a párja. Folyton vár valamire,
valakire: könyvtárban a keresett könyvére, az őt
érdeklő kurzusokra és kedvező vizsgaidőpontok -
ra, ösztöndíjra és a nagy Őre. Így az
egyetemista számára a karácsonyi
advent csak egy lesz a várakozások
sorozatából, ami inkább teherré,
mintsem az öröm forrásává válhat
a számára. Az advent már végleg el-
vesztette azt a gyermeki varázsát,
ami csak a titokzatosságából, az
ajándékvárásból fakadt. Helyébe –
jó esetben – egyre inkább a karácsonyi ünnep va-
lódi tartalma kerül.

Az egyetemi évek ideje a hitbeli növekedés, fel-
nőtté válás ideje is, amikor a hitben nevelkedett,
konfirmált fiatal – aki esetleg egy egyházi iskola
védett, zárt világában élt – az egyetemre kerülve
szembesül a világ kényes kérdéseivel és az egye-
temi élet kísértéseivel. A megtanult hitigazságok
ekkor kerülnek az első igazi megméretésre: tud-
e a fiatal valóban aszerint élni, amit hisz, illetve

tud-e a hitéről felnőtt módra, személyes szavak-

kal szólni? Az ünnepek üzenete is kiteljesedhet,
új tartalommal telhet meg: köztük az adventé és
a karácsonyé is. Az advent nemcsak a várakozás-
ról, hanem az eljövetelről is szól: az Úr eljövete-
léről (adventus Domini).

Az Újszövetségben Jézus nemcsak a megszületett
gyermek, a magatehetetlen csecsemő, hanem ő a
Mester, aki Jeruzsálemben és egész Izraelben taní-
tott, gyógyított és csodákat tett. Ő az, aki szenvedett
és keresztre feszíttetett, és feltámadt harmadnapra.

Negyven napig feltámadottként a
tanítványai között járt, majd felment
a mennybe, és onnan jön majd, mint
eljövendő (ApCsel 1,11).

Az egyetemi tanulmányok idő-
szaka lehet az, amikor tudatossá
válhat a fiatalban, hogy az advent
üzenete, tartalma nemcsak emlé-
kezésből, ajándékozásból, idillikus

és megható pillanatokból áll. A karácsony és az
azelőtti hetek tartalma teljessé válhat azzal, hogy
tudatossá tesszük, hogy a második adventben
élünk, amikor az Úr második eljövetelére várunk,
vágyunk, amiről a Szentírás így tesz bizonyságot:
„Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem,
azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden
nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és
az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt,
és aki eljövendő: a Mindenható.” ( Jel 1,7–8)

GYŐRFFY ESZTER

Egyetemista az adventben 
– advent az egyetemistában

Megoldja-e a lelki sokszínűség az ad-
ventjeink klasszikus hiányosságait?

,,
,,

A karácsony és az azelőtti
hetek tartalma teljessé vál-
hat azzal, hogy tudatossá
tesszük: a második advent-
ben élünk.

,,

,,

FOTÓ: BUDAHÁZI ANIKÓ
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Rendelkezik? Nem rendelkezik?
A rendelkezik igének akkor pontos a
használata, ha azt a tartalmat kíván-
juk vele kifejezni, hogy valaki vala-
mit, valaki(ke)t utasítással irányít,
dönt valamiben („az igazgatótanács
így rendelkezik”), utasítást ad vala-
minek a végrehajtására, felhasználá-
sára („a diákok jogairól és kötele-
zettségeiről a közoktatásról szóló
törvény rendelkezik”), valaminek a
felhasználásáról dönt („szabadon
rendelkezik a gyűjteménnyel”). 

Elfogadható a használata, ha
konkrétum birtoklását fejezzük ki
vele: „a 17. század mestereitől mint-
egy 500 festménnyel rendelkeznek”.
Magyarosabb mégis így: 500 fest-
ményük van; 500 festmény van a
birtokukban. 

Ám terjengős, szószaporító kife-
jezést gyártunk, ha átvitt értelmű
birtoklást érzékeltetünk ezzel az igé-
vel: „Hihetetlen tánctudással ren-
delkezik ez a kisfiú és kislány!”; „a hi-
bákat nem mindig veszi észre az, aki
nem rendelkezik kellő gyakorlattal”.
Szabatosan: nagy a tánctudása;
nincs kellő gyakorlata. 

Vét gyönyörű anyanyelvünk ellen,
aki ezt az igét akkor használja képle-
tes jelentésű birtoklásnak (vagy e bir-
toklás tagadásának) a kifejezésére, ha

az alany nem személy, hanem tárgy,
fogalom: „a gyógyszer nem rendelke-
zik mellékhatásokkal”; „az adventi
koszorú vallási jelképpel rendelke-
zik”; „a város gazdag népszokásokkal,
hagyományokkal rendelkezik kará-
csony ünnepét illetően”. Érthető egy-
szerűséggel: nincs mellékhatása; val-
lási jelképe van; élteti a karácsonyi
népszokásokat, hagyományokat.

Pongyola stílusú és mulatságos az
efféle, sajtóbeli jól értesültség: „Az
amerikai focisztár forró feleséggel
rendelkezik.” Ugyancsak hiba, egy-
úttal esetlen és nevetséges szófűzés,
ha ezt az igét akkor használjuk, ha
nincs szó semmiféle birtoklásról,
hanem ennek épp az ellenkezőjéről
beszélünk: „a program néhány apró
hiányossággal rendelkezik”; „meg-
nézték, hogy melyik önkormányzat
mennyi adóssággal rendelkezik”. Sza-
batosan: tüzes (szenvedélyes) a fele-
ség; a program hiányos; az önkor-
mányzatnak mennyi adóssága van,
mennyivel tartozik.

Reméljük, ha mindezt az olvasó is
átgondolja, akkor több ismerete lesz
(nem pedig: több ismerettel rendel-
kezik!) a rendelkezik ige használatá-
nak reguláiról.

ARANY LAJOS

ANYANYELVI KAPUŐR

MOZAIK
8 2014. november 30.

Füle Lajos Visszajön című költeményéből idézünk két sort.
VÍZSZINTES: Az idézet első sora. 13. Széchenyi Zsigmond indiai vadásznaplója. 14. Kőkor-
szaki „diéta”. 15. Folyócska a Fekete-erdőben (ALB). 16. USA-beli hírügynökség, röv. 17. … Pal-
mas, spanyol tartomány. 19. Európa-bajnok súlyemelő (Tibor). 21. Rénium vegyjele. 22. Itt van,
fogd! 24. Dátumrag. 25. Határozószó. 27. Fogat belseje! 29. Nesz. 31. Verona folyója. 32. Kitár. 34.
Letegez a végén! 35. Esztergaforgács. 36. Bölcs Salamon édesapja. 38. Lelkészek és világi vezetők
tanácskozása. 40. Főiskolai hallgató, röv. 41. Menyasszony. 42. Egészen mostanáig, régiesen. 44.
Korszak. 45. Római 101. 46. Szemle, bemutató, olasz eredetű szóval. 47. Alaszkai folyó. 49. Len-
gyel nagyváros. 50. Ellenértéke. 52. Felfüggesztve ide-oda mozog. 53. Rövid angol női név. 55. Patak
Mohács mellett. 57. LTJ. 58. Londoni név! 59. Kipling kígyója. 60. Úriasszony. 62. Napszak, röv.
63. Belga válogatott labdarúgó (Enzo). 66. Vonatkozó névmás. 67. A természetes logaritmus jele.
68. Friss. 70. 1971-es spagettiwestern. 72. Sárgás-vöröses szín.

FÜGGŐLEGES: 1. Óriáskígyó. 2. A legközelebbi csillag. 3. Az alaphangsor 5. és 7. hangja.
4. Egyetem New Havenben. 5. Népi hosszmérték. 6. Rövidítés zeneművek címében. 7. Borí-
tókosár. 8. Ázsiai hegység. 9. Francia férfinév. 10. Évek száma. 11. Nátrium vegyjele. 12. Fog-
gal őröl. 18. Vasáru Szegeden. 20. Hadapród. 22. Szende. 23. Levélmintázat. 26. Kálium és in-
dium vegyjele. 28. Nagyüzemileg előállított. 30. Ószövetségi próféta. 31. Község Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében. 33. Magatok. 35. Kén és nikkel vegyjele. 37. Adósság, spanyolul
(DEUDA). 39. Ízletes hazai almafajta. 40. Arcvonal. 43. Felszín közepe! 44. Farönköt hasító.
45. Az idézet második sora. 46. Negyvenéves pusztai vándorlás vezére. 48. Igevégződés. 49.
Lom ikerszava. 51. … iacta est, a kocka el van vetve. 54. Világbajnok osztrák autóversenyző
(Niki). 55. Ellene érvel. 56. Edényt tisztít. 59. Német kikötőváros. 61. Görög győzelemistennő.
64. Kackiás részlet! 65. Aroma része! 67. Főparancsnok az amerikai polgárháborúban. 69. Szecs-
kába vág! 71. Ezüst vegyjele. 73. Kalauz nélküli, röv. 74. Rékasi Károly.
A 45. szám helyes megfejtése: Jézus Krisztus, aki Dávid utóda – Feltámadt a halottak közül.

KÉSZÍTETTE: NAGY ANDRÁS

„Légy csendben, és várj az Úrra!” (Zsolt 37,7)
Advent, várakozás, remény, készülődés, csend. Szeretet-
tel hívjuk Testvéreinket különleges adventi elcsendese-
désre a balatonszárszói Soli Deo Gloria Konferenciaköz-
pontba, ami lehetőséget adhat arra, hogy teljesebb legyen
az ünnepünk. A három nap alatt áhítatok, előadások, be-
szélgetések, filmvetítés, istentisztelet, éneklés és imádság
keretében készülünk együtt az ünnepre. Előadók: Stein-
bach József püspök, Fekete Károly rektor, Vajsné Fazekas
Ibolya lelkipásztor, Püski Lajos lelkipásztor. Időtartam:
2014. december 12–14. Elhelyezés: kétágyas, fürdőszo-
bás szobákban. Ellátás: napi háromszori étkezés. Rész-
vételi díj: 13 900 Ft/fő+IFA. Jelentkezés és további infor-
máció az alábbi elérhetőségeken. E-mail: vass.pal@sdgho-
tel.hu, tel.: +36-30-811-4557. Testvéri köszöntéssel, a
szervezők nevében: Vass Pál egyházi kapcsolattartó.

SDG Advent

A Szentendrei Református Gimnázium matematika–bár-
mely szakos tanárt keres. Jelentkezés: önéletrajzzal az
igazgato@szrg.hu címen.

Állás

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT),
a Protestáns Újságírók Szövetsége és a szerző szeretettel
hívja az érdeklődőket Petrőczi Éva: Szürkeháj – Két szem-
műtét története című, prózai-verses betegségkrónikájának
premierjére december 4-én, 17.30-kor a MEÖT-székházba
(Bp., XI. Magyar Tudósok körútja 3.). A könyvbemutatót az
előszó szerzője, Steinbach József, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke, a MEÖT elnöke nyitja meg. A
szerzővel a könyv egyik főszereplője, Szalai László szemész
szakorvos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat utazó orvos-
csoportjának vezetője beszélget. Vendég – Petrőczi-köny-
vek gazdag kínálatával – Fazakas István, a Fekete Sas Kiadó
igazgatója. A rendezvényt dedikálás és könyvvásár zárja.

Könyvbemutató

A Békéscsabai Református Egyházközség hitoktatói ál-
lást hirdet. Jelentkezés és bővebb információ: bekes-
csaba@reformatus.hu. Határidő: december 10.

Állás

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara
nyílt napot tart 2014. december 11-én 9 órától. Cím: 1092
Budapest, Ráday u. 28., I. em. További információ: de-
kani.hivvez.htk@kre.hu, +36-1-217-2403. Mindenkit sze-
retettel várnak.

Nyílt nap

SZOLGÁLTATÁS

Református palást, Bocskai-öltönyök és Luther-kabátok

készítését rövid határidőre vállalom. Gyál, Rákóczi út 3/2.

Tel.: 06-30-368-0907. 

ADÁS-VÉTEL

Német gyártmányú, kifogástalan állapotban levő, kétma-

nuálos elektromos orgona és kárpitozott orgonaszék

eladó. Telefon: 06-30-514-2819.

Faragásra alkalmas száraz dió- és cseresznyefa deszka

eladó. Telefon: 06-30-514-2819.

Német gót betűs kiadásban vásárolok útleírásokat, Verne-

és May-regényeket. Tel.: 06-1-213-9665; 06-30-727-8205.

APRÓHIRDETÉSEK
Kedves Olvasóink! Hirdetéseinket az Önök szíves tájékoztatása érdekében tesszük
közzé, ám azok tartalmát Kiadóhivatalunknak nem áll módjában ellenőrizni.

ÖZV. BAKONYI LÁSZLÓNÉ ZUGOR IDA – a pátyi reformá-
tus gyülekezet korábbi lelkipásztorának hitvese –
november 17-én, türelemmel viselt betegség után
85 éves korában elhunyt. Temetési búcsúztatása
november 29-én, szombaton 12 órakor istentiszte-
lettel kezdődik a pátyi református templomban,
majd ezt követően fél 2-kor a biai református teme-
tőben kísérik e földön utolsó útjára.
„Emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez
nekem reménységet adtál. Ez a vigasztalásom nyo-
morúságomban, mert beszéded megelevenít engem.”
(Zsolt 119,49–50)

HALOTTUNK
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Szokatlanul, egy volt kábítószer-kereskedő férfi által érkezett meg
hozzám advent idei üzenete. Az ő segítségével fogalmazódott

meg bennem, hogy az országnak nem még több sikeres, gazdag em-
berre van szüksége, hanem hitre, szeretetre és megbocsátásra.

A gonosz markába röhögve szórakozik rajtunk. Egy gondtalan-
nak tűnő, szőke fiatal férfi mondta nekem a közelmúltban: „Az
ördög sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent visz.” Kovács Zol-
tán már csak tudja. Csaknem nyolc évet várt. Kilencvennégy hosszú
hónapot ült börtönben kábítószer-kereskedelemért. Sokat tanulok

a megtért fogvatartottaktól. Történeteik, életük radikális változása
újra és újra lenyűgöz. Ellentmondásosnak tűnhet, ezért inkább csak
benyomást fogalmazok meg, mint tényt: közelükben tisztaságot
érzek, talán a megtisztulás ízét, és azt, hogy a zárkában ott van Isten.

Első helyen a pénz
A harminchat éves férfi néhány hónapja szabadult a rabságból. Ami-
kor kérdezgetem, elsőként arról beszél: élete legfontosabb pillana-
tának tekinti, hogy börtönbe került. A rácsok mögött vett száz-
nyolcvan fokos fordulatot az élete. Korábban a pénzszerzés állt kép-
zeletbeli dobogójának legfelső fokán. Tulajdonképpen kettős életet
élt. Napjai látható részében tíz órát dolgozott építkezéseken, de szá-
zezres keresetéből nem tudta fedezni igényeit. Pedig csak hétköz-
napi vágyai voltak, mint bármelyikünknek. Nem akart sokat. Saját
vállalkozást, a munkájához használható minőségi szerszámokat.
Aztán persze többet. Motort, kocsit, házat. Majd még többet. Menő
motort, még gyorsabb autót, még kényelmesebb házat, márkás cuc-
cokat. Láthatatlan életéhez tartozott a marihuánaültetvény locsol-
gatása, ami nem tűnt veszélyes játéknak, és sok pénzt hozott a kony-

hára. Azt gondolta, ennyi még belefér, pedig egyre több figyelme-
zető jel intette. „Tulajdonképpen szerencsésnek mondhatom
magam, mert én csak hét év tíz hónapot ültem, de a barátaim közül
többen sokkal rosszabbul jártak, mint én. Hárman az életükkel fi-
zettek, ketten pedig nyomorékok a mai napig is. Legutoljára éppen
az unokatestvérem akasztotta fel magát egy ausztrál börtönben. Őt
is hatalmas kábítószer-szállítmánnyal fogták el, mint engem. Mivel
itthon már ült tíz évet kábítószerügyek miatt, nem volt ereje, hogy
még egy etapot végigcsináljon, inkább meghalt. Az ördög ugyanis

nem mutatja meg az apró betűs részt, csak ígéri, hogy gaz-
dag leszel, és kiskirályként élhetsz, és ezt az ember el is
hiszi. Én sem úgy indultam neki, hogy egyszer majd egy
börtöncellában fekszem le. Egyedül az Úr mondja el,
hogy ha az ő útján jársz, mire számíthatsz. Az ördög nem
mond el ilyeneket”– meséli a férfi a tanulságokat. 

A segítség felülről jön
Bűnözői életmódjának az vetett véget, hogy elfogták
a rendőrök. „Az elfogásomkor a hasamon feküdtem,
rendőrök vettek körül, megbilincseltek, villogtak a kék
fények, és tudtam, eddig tartott a történet. Este rám zá-
rult a zárkaajtó, és akkor – börtönnyelven szólva – meg-
reccsentem. Éreztem, hogy hiába van pénzem, nem me-
gyek semmire vele. Kire számíthatok? Az ügyvédre? Ez
vicc! Innen nem visz el senki. A börtönben az emberi
okoskodással és pénzzel nem megyek semmire. A se-
gítség mindig felülről jön. A börtöncellában saját sza-
vaimmal szólítottam meg Istent szorult helyzetemben.
Kértem, hogy adjon változást az életemben.”

Csak a megtérés
A férfi, aki legszebb fiatal éveit fogságban töltötte, arról mesél, hogy
gondolatait csak a megtérés változtatta meg. „Ha ez nincs, ugyan-
úgy gondolkodnék, mint tizenhat éve. Ha nem érintett volna meg
Isten, akkor most is azon agyalnék, hogy jussak pénzhez a kábító-
szer-kereskedelemből” – teszi hozzá őszintén. Zoltán történetén a
beszélgetésünk óta is sokat gondolkodom. A református börtön-
lelkészen, aki mindig azzal bátorította őt és zárkatársait, hogy nyugi,
„kiborulás helyett inkább leborulás”. A szülein és barátnőjén, akik
megbocsátottak neki, és hazavárták őt. A református gyülekeze-
ten, amely befogadta, és ahol senki nem mutogat rá a múltja miatt.
Zoltánon, aki nem adott újabb lehetőséget a gonosznak, és Istenbe
kapaszkodva új életet kezdett. Hasonlóan extrém körülmények közé
ugyan sosem kerültem, mégis hányszor estem bele az ördög hét-
köznapi csapdáiba! Hány advent telt úgy, hogy a plázák csillogó üz-
leteiben tévelyegtem! Bevásárlókörútjaim végén fáradtan botor-
káltam haza, tömött szatyrok húztak a föld felé. Mégis üresnek érez-
tem a kezeimet. Most csak ülök csendben. Zoltán történetét for-
gatom magamban. Tőle tanulom, hogyan kell jól várakozni.

Siker, pénz, csillogás
FEKETE ZSUZSA

A szerző 
Nívó-díjas
sportújságíró,
a Parókia 
Sajtószolgálat
munkatársa

Hajléktalan  -
melegedőben

jártunk a bibliakör néhány idős
tagjával. Beszélgettünk a csoport-
foglalkozáson részt vevőkkel. Jól-
öltözötten, kedvesen, mosolygó-
san fogadtak. Igaz, néhányan már
voltak gyülekezetünkben isten-
tiszteleten. Szociális munkás lel-
kigondozójuk maga is megjárta a
hajléktalanság és az alkoholizmus
mélységeit. Évekkel ezelőtt meg-
tért, gyülekezetünk munkatársa
lett. Tudja, hogy megváltozott
életével tartozik azok közé vissza-
menni, akik még benne vannak
abban a mélységben, ahonnan őt
Jézus Krisztus kiszabadította. Úgy
kezeli és szereti őket, mint aki is-
meri e pokolnak minden bugyrát.

Ő hívott a gyülekezetből olyan
asszonyokat, akiknek ne héz éle-
tük volt, hogy beszéljenek ma-
gukról nekik. Egyikük a háború
előtt miniszter családtagja miatt a
kommunista rendszerben sehol
nem kapott munkát, csak utca-
seprőként. A kicsi és törékeny al-
katú lány nagy lelkierőt kapott Is-
tentől: alázattal elfogadta. „Isten
vezetett engem” – mondja ne-
vetve – „locsolókocsira tettek, azt
a munkát el bírtam végezni.” Sze-
líd szorgalma megteremte gyü-
mölcsét, később irodára került,
végül óvónőként ment nyugdíjba.

A másik asszony arról beszélt,
hogy gyerek volt a kitelepítéskor.
Ő, aki jómódban nevelkedett, ide-
genekkel összezárva, fázva és
éhezve megismerte a „hajléktalan-
létet”. Tizenöt évesen családfenn-
tartó lett, takarított, kazánfűtő
volt, mégis tudott örülni, ha elis-
merték a munkáját. Azok barátsá-
gát kereste, akiktől tanulni lehe-
tett, akik értékes emberek voltak.
Így vált számára a kitelepítés nyo-
morúsága emberré formáló idő-
szakká. Bele is lehetett rokkanni
testileg és lelkileg. De ő hitte, hogy
nincsenek véletlenek: „…javamra
vált a nagy keserűség.” (Ézs 38,17)

Nagy volt a kontraszt, amikor a
hajléktalanok beszéltek. A törté-
netek, amiket elmondtak, szét-
hulló családról, alkoholról, bán-
talmazásról szóltak. Többségük
hajléktalanszállón lakik, néhá-
nyan dolgoznak. A csüggedt és le-
mondó hangvétel mellett voltak,
akik bizakodva beszéltek arról,
hogy szívesen veszik a segítséget,
sőt a szigorú kritikát is életvitelük
fölött. Vajon kijutnak valaha a gö-
dörből? A többség várja a csodát,
de nem tesz érte semmit. Sodród-
nak. Hisznek Istenben, de nem
bíznak benne. Önmagukban sem,
hogy Isten őket is ugyanúgy sze-
reti, mint minket, akik feje felett
még van fedél. A csoport vezetője
saját példájával prédikál. Neki si-
került. Mert akart kijutni, mert
keresett, mert közösségre talált,
mert tanult és hitt. Hit, akarás és
küzdés nagy leckéit tanulgattuk
ott a melegedőben.

KARSAY ESZTER

ILLUSZTRÁCIÓ:
SEREG KRISZTIÁN

GONDOLATOK
92014. november 30.

A csend természetéről
„Az Úr az én
pásztorom,
nem szűköl-
ködöm.
Füves legelő-
kön terelget,
csendes vi-
zekhez vezet
engem.”
(Zsolt 23,1–2)

Ezelőtt öt évvel, amikor végleg kiköl-
töztünk Budapestről, a költözés első

heteinek eszelős rohangászásai után holt-
fáradtan kiültem az akkor még romhalmaz
kertbe, hogy végre körülnézzek. Megálla-
pítottam, hogy több esztendei munka áll
előttünk, ha kertet akarunk, de nem baj,
jó lesz a földben és a földdel matatni. Azt
is megállapítottam, hogy minden bizony-
nyal a minket körülvevő isteni gondosko-
dás akarta, hogy végre döntsünk: három
unokánk egy utcára lakik tőlünk, öröme-
ink forrásai ők, s most itt vagyunk a kö-
zelükben. 

Csak ücsörögtem és azon töprenkedtem,
miért és hogyan kerültünk mi hosszú évti-
zedek után falura. Aztán, ahogy sikerült
megnyugtatnom magam, hogy nem egye-
dül a mi kényelmünk diktálta ezt a nagy vál-
tozást (mármint hogy nem kell minden al-
kalommal, amikor szeretnénk látni az uno-
kákat, vagy amikor szükség van ránk, tíz ki-

lométereket autóznunk), hanem bizonnyal
benne van a mi Urunk keze, ahogy addig is
mindenben benne volt, akár észleltük, akár
nem, akár rögtön tudtuk, akár csak tán
évek-évtizedek múlva. 

Szívtam a finom, tiszta levegőt, örültem,
hogy bár nagyon meleg van, enyhe pillan-
gószellő legyint meg néha, és örültem, hogy
időnként valahonnét kutyaugatást hallok.
Kiült mellém kedves barátunk, a kutyánk is,
és néha elvakkantotta magát, válaszul a
szomszéd ebeknek. Csend volt, mert az
időnkénti vakkantás csak a csendet növeli.
Jó volt belebújni ebbe a csendbe. 

Ez a csend nem a zaj hiánya volt – mint
ahogy az egészség sem csupán a betegség hi-
ánya –, hanem a szépséges zsámbéki me-
dence kilélegzése, a beszívható, üdítő vagy
éppen bódító csend. Akkor annyira fáradt
voltam, hogy csak mint valami nyugtatót,
szedtem be a csendet. Pár hét múlva, ami-
kor talán a megszokás, talán a nyüzsgő ter-

mészetem már el is feledtette velem ezt az
első nagy csendélményt, egyszer csak éj-
szaka felriadtam rá. Arra, hogy nagy-nagy
csend van, s hogy ez is a gondoskodó Isten
ajándéka. Hogy itt nincs háttérzaj, nincs
halk, de tömör zúgás, nincs az óriási, lomha
város talán már önjáró búgása, amely kibé-
leli az éjszakákat is: itt a csend azért van,
hogy hálát adjak érte. Mint amilyen csend
lehetett a kezdetekkor, amikor az ember
még jókat beszélgetett az Istennel. No, nem
azért, mintha Isten a zajban nem hallaná a
szavunkat, nem. Hanem mert egyrészt mi
nem halljuk a saját szavunkat, másrészt nem
halljuk az Isten szavát. Mert az halk és
finom neszként érinti meg a lelkünket, ha
kívül-belül csend van.

Gondolkodtál már azon, kedves testvé-
rem, hogy a bibliai történetek idején milyen
csend lehetett a világban? S hogy mi hová
jutottunk?

FARKAS MÁRTA

48szam:Layout 1 2014.11.24. 19:22 Page 9



Zakariás és Erzsébet kisfia, János bizony nagyon kü-
lönleges ember volt. Képzeld, már az anyukája
hasában is megérezte a Messiás közelségét!
Mária, aki Jézust hordta a pocakjában, meglá-
togatta rokonát, Erzsébetet. Mit gondolsz, mit
csinált János, amikor Mária köszöntötte őt?

a) Megmozdult az édesanyja méhében.
b) Gyorsan megszületett, mert nem

akart lemaradni a dolgokról.
c) Ujjongó éneke a magzatví-

zen is áthallatszott.
Ha elolvasod Lukács evangé-

liuma 1. részének 44. versét, meg-
tudod.

Sok furcsaságot olvastatok már
a prófétákról, de talán János volt az
egyik legkülönlegesebb. Volt olyan
próféta, akit hollók etettek. Volt,
aki csak zöldségen élt. János pedig
még furcsább dolgokat evett. Máté
evangéliuma 3. részének 4. verse
alapján karikázzátok be, mi volt János tápláléka!

Jánosnak a ruházkodásra sem volt sok gondja,
ugyanis egy teveszőr csuhát viselt, amit bőrövvel kö-
tött meg a derekán. A hangja viszont szigorú volt. Már
Ézsaiás próféta is beszélt eljöveteléről. Hogy mit írt
róla, megtudod, ha elolvasod Máté evangéliuma 3. fe-
jezetének 3. igeversét, és kiegészíted a próféciát:

____________________ szól a pusztában: Ké-
szítsétek az Úr ________, tegyétek egyenessé
____________!

János tehát nem kímélte a hangját. Bejárta a Jordán
környékét és prédikált. De nem ám valami kedves
módon! Amikor kimentek hozzá az emberek, hogy
megkeresztelkedjenek, így szólt hozzájuk: 

– Viperák fajzatai! Ki figyelmeztetett titeket, hogy
meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát
a megtéréshez méltó gyümölcsöket, mert a fejsze már
a fák gyökerén: ezért minden fát, amely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek.

Az emberek ijedten kérdezték Jánostól:
– Akkor hát mit tegyünk?
– Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs.

És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék – vá-
laszolta János.

Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg
őket.

– Mester, mit tegyünk? – kérdezték ők is.
– Semmivel se hajtsatok be több pénzt, mint amennyi

meg van szabva – felelte János. 
Megkérdezték tőle a katonák is, hogy ők mit tegye-

nek. 

– Senkit ne bántalmazzatok, és meg ne zsaroljatok.
És elégedjetek meg a zsoldotokkal – hangzott a válasz.

– Biztosan ő a Messiás! – súgtak össze az emberek.
De János elhárította a szavukat:

– Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön, aki
erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó…

Mire nem méltó? Mit gondolsz, hogyan fejezte be
a válaszát János?

a) …hogy a nevét kimondjam.
b) …hogy saruja szíját megoldjam.
c) …hogy lába nyomában a port megérintsem.
Lukács evangéliuma 3. részének 16. versében meg-

találod a pontos választ.
János tehát a Messiás eljövetelét hirdette. Aki megtért

a bűneiből, aki nem akart többé rossz dolgokat tenni,
hanem Isten útján akart járni, azt megkeresztelte a Jor-
dán folyó vizében. Arra azonban nem volt felkészülve,
hogy Jézust is neki kell megkeresztelnie. Mert Jézus egy-
szer elment hozzá, és kérte, hogy keresztelje meg őt.
János döbbenten nézett rá, hiszen tudta, hogy ő a Mes-
siás. Akiben nincsen bűn. Csodálkozva fordult felé:

– Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj,
és te jössz hozzám?

– Így kell ennek történnie – válaszolt Jézus –, így
igazságos. Akkor is, ha még nem érted.

János megkeresztelte Jézust, aztán még csodálato-
sabb dolog történt. Megnyílt a menny, és Isten Lelke,
mint egy galamb, leszállt Jézusra. 

– Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörkö-
döm – hallatszott a mennyből. 

MIKLYA-LUZSÁNYI MÓNIKA / MIKLYA ZSOLT ÍRÁSA

HÁZUNK NÉPE
10 2014. november 30.

GYERMEKSAROK

Áldás, békesség, kedves Ovisok! Ismeritek a
déditeket vagy az üknagymamát, tudjátok, ki volt a
nagypapa nagypapájának a nagypapájának a nagypa-
pája? Ugye nem mindenkit? Milyen mókás is lenne
ennyi nemzedéket megjegyezni,
megnevezni! De van egy különleges
családfa, ahol sok-sok fiút, apát,
nagypapát sorolnak fel. Nem más
ez, mint Jézus családja. Neki tudjá-
tok, ki volt nagyon régi őse? Jákób,
József és testvéreinek az apukája. De
ismerjük Isait, Dávid király édesap-
ját, és persze magát a nagy királyt,
Dávidot, aki Istennel járt, és az ő fiát,
Salamont, aki bölcs volt és igazsá-
gos. Biztos emlékeztek az ő történe-
tükre a Képes Bibliátokból. Ha
nem, lapozzátok fel, és nézzétek
meg, kit győzött le Dávid pásztorfiú
korában.

Jézus földi apjának József volt a
neve, de tudjuk azt is, hogy hívták

mind a negyvenkét ősét. Ettől a vasárnaptól, amikor
meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját, mind-
nyájan arra a csodás napra várakozunk, amikor angyal
jelenti: megszületett az Isten fia, Jézus Krisztus, a mi

Megváltónk.
Vágjatok ki sok-sok papírkö-

röcskét, rajzoljatok annyi pofit,
ahányan a családban vagytok. Le-
gyenek ott a nagyszülők, esetleg a
dédik, a szülők, a tesók és bárki, aki
a családotokhoz tartozik. Ragasz-
szátok fel a sok mosolygó köröcskét
egy lapra, és kész is a ti családfátok.

A 79. zsoltár szavaival imád-
kozzunk: „Segíts meg bennünket,
szabadító Istenünk, a te neved di-
csőségéért! (...) Mi pedig, a te
néped, legelődnek nyája, örökké
magasztalunk téged. Nemzedékről
nemzedékre mondunk dicséretet
neked. Ámen.”

FÖRDŐS KATA

Tisztelt Előfizetőink, tisztelt Iratterjesztők! A 2015. évi előfizetések csekk-
jeit/számláit november hónap második felétől postázzuk az előfizetőknek és
az egyházközségeknek. A befizetést kizárólag a kiadóhivatal által küldött
sárga csekken vagy banki átutalással kérjük teljesíteni, átutalás esetén a meg-
jegyzés rovatban hivatkozzanak a számla adataira. Az előfizetés teljesítésére,
kérjük, ne használják a rózsaszín postai utalványt! Amennyiben adataikban
vagy előfizetési szándékukban bármilyen változás történik, azt legkésőbb
2014. december 10-ig, lehetőleg írásban jelezzék kiadóhivatalunknak, ellen-
kező esetben az előfizetést folyamatosnak tekintjük a 2015. évre is. 

REFORMÁTUSOK LAPJA KIADÓHIVATALA
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Egyéni kategóriában ezúttal tizen-
egy versenyző mutatta meg hangját
és felkészültségét (Debrecen, Tata,
Nagykőrös, Lónyay, Baár–Madas,
Benkő István), csoportban pedig a
Lónyay utcai Kővirág együttes, a
Sylvester János- és a Baár–Madas-
gimnáziumok diákjai indultak. 

Idén dunántúli népdalok és a
bűnbánati zsoltárok voltak a ver-
seny anyagában. A zsűriben Méhes
Balázs, Lázár Enikő és Papp Anette
hallgatták és értékelték a diákok
előadásait. Döntésük alapján első

helyezést ért el Baló Anna (Debre-
cen), megosztott második helyen
pedig Bolfán Janka (Lónyay) és So-
mogyi Mátyás (Benkő István) vég-
zett. Az első három helyezés mel-
lett még több különdíjat is kiosz-
tottak, a csapatok mindegyike
arany minősítést kapott. A verseny
tárgyi jutalmait a Kálvin Kiadó, a
Fiatalok Krisztusért Alapítvány és
a Kaláka zenebolt ajánlotta fel, a
megméretést a Nemzeti Együtt-
működési Alap támogatta.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Éles kérdés volt huszonöt éve, akár-
csak ma, amit a zsoltárostól kérdez-
tek: „Hol van a te Istened?” (Zsolt
42,4) Ez a kérdés mindenkor bántó
a hívő embernek, bántó volt hu-
szonöt éve, közvetlenül a rendszer-
váltás előtt is. Az Ige akkori hallga-
tóinak egzisztenciá-
lis kérdés volt ez –
katonai vagy tanári
pályára készülők
nem vallhatták ma-
gukat hívőnek, hi-
szen ezt az akkori
kor a visszamaradt gondolkodás je-
lének értelmezte. Akinek mégis volt
hite, azt gondolta, Isten messze van,
a csillagok fölött, a múltban. Sok-
szor, amikor ezt kérdezzük, nem is
az Urat keressük, csak bűnbakot –
ilyenkor az ég néma marad. 

Hol van a te Istened? Ez leg-
fontosabb életkérdésünk, hiszen
az ember mindig keres, keresi az
igazságot, élete értelmét, helyét a
világban, és erre buzdít az ige is. A
szomjas szarvas keres, nem keres-
gél – a keresztyén ember nagy bi-

zonyossága keresésében, hogy őt
Isten már sokkal előbb megtalálta.
Így lehet ez a kérdés megvála-
szolttá – Isten a testté lett Igében,
Jézus Krisztusban adott találkozót
magával. Aki Istent keresi, annak
Jézust kell megismernie. Hol van a

te Istened? Isten
személyes Úr, aki-
ben élhetünk, aki
előtt kiönthetjük
lelkünket a kudar-
cokban is. Így tu-
dunk már megelő-

zőleg hálát adni, ahogy Jézus tette
Lázár sírjánál – mondta prédiká-
ciójában Szűcs Ferenc.

Sokan ma már fel sem teszik a
kérdést, hol van Isten – Győrffy
Eszter, a tavaly alakult Pesti Refor-
mátus Egyetemi Misszió lelkésze
azért könyörgött, hogy a térben és
időben szétszóródott, mégis egy
közösség tagjai merjék felvállalni a
választ, nemcsak itt, hanem a Kár-
pát-medence tizenhét egyetemi
gyülekezetében mindenhol. Szűcs
Ferenc az egyetemi istentiszteletek

spontán újraindulására emlékezett
vissza, amikor közel hatvan refor-
mátus egyetemi tanárt kerestek fel,
akik együtt vettek részt a hallga-
tókkal a liturgiában a Kálvin téren
– aztán a közösség betagolódott a
református egyház kötelékébe, így
onnantól fogva egyetemi lelkészek
vezették tovább az „egyetemit”.

Nem természetes, hogy egy kö-
zösség együtt van, mondta Veszelka
Tamás, a budai oldalon élő Buda-
pesti Református Egyetemi és Fő-
iskolai Gyülekezet lelkésze, és meg-
köszönte az előtte járók erőfeszíté-
seit. Az istentisztelet végén a jelen
lévő régi és jelenlegi egyetemi gyü-
lekezetesek egymás kezét fogva
énekelték el az ároni áldást, és ta-
pasztalták meg: bár a körben állók
legidősebbjei a mostani egyetemi-
sek szülei is lehetnének, Jézus
Krisztus tegnap, ma és mindörökké
ugyanaz, „benne nincs változás, sem
változás árnyéka” – idézte a Szent-
írást Kovách Tamás, a közösség első
egyetemi lelkésze.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Advent van. Újra kigyúlnak a fények az utcákon, beindul a
vásári forgatag, a hangszórókban felcsendülnek a jól ismert

karácsonyi dalok, sült gesztenye és forralt bor illata száll, ünnepi
rajtba kezdenek a bevásárlóközpontok, külföldi adventre hív-
nak az utazási irodák. Hirtelen azon kapom magam, hogy én
is ott vagyok az adventi nyüzsgésben. Élvezem a fényeket, a han-
gokat, az illatokat, fürkészem a vásárfiát, jól érzem magam.
Aztán hazamegyek, és a csöndben a szívembe markol egy kér-
dés: vajon ennyi lenne az advent? Vajon én, a lelkész, valóban
tudom, mit ünnepelek adventkor? Igazán értem a lényegét? 

Különös dolog, hiszen úgy érzem, igaza van az én Uramnak,
mert bizony az ő kérdései ezek bennem. Jól látja, hogy a sok kül-

csínben én is elvesztem a valódi tartal-
mat. Szomorúan bámulok magam elé a
dolgozószobámban. Azonban a szelíd
hang ismét szól, és azt mondja nekem:
találd meg újra, hogy mi az advent! 

Keresgélni kezdek. Az egyik interne-
tes oldalon megakad a szemem egy vi-
deón és a hozzá fűzött bejegyzésen. A

videó hőse egy nyolcéves Down-szindrómás kisfiú, a neve Liam
Fitzgerald. Épp most gyógyult egy daganatos betegségből. Liam
lelkes szurkolója a Boston Bruins jégkorongcsapatának. Ennek
okán a legfőbb vágya az, hogy egy meccs szünetében pacsiz-
hasson kedvenceivel. A videón jól látszik, hogy a kicsi ott ül köz-
vetlenül a játékoskijáró mellett csapatának pulcsijában és sap-
kájában, széles mosollyal az arcán. Mozdulatai elárulják, hogy
alig várja egy-egy jól megtermett korongozónak az érkezését,
hogy megtörténjen az a pacsi. Már jó előre nyújtja apró kezét,
a szünetre igyekvő játékosok pedig sorra érintik azt. Liam szeme
ragyog a boldogságtól, hiszen várakozása nem hiábavaló. 

Úgy érzem, az én szívem is boldogan dobban, a kisfiú nagy pil-
lanata újra visszaadja számomra az advent igazi lényegét, ami nem
más, mint az örömteli várakozás, a krisztusvárás őszinte öröme. 

BOGÁTI ATTILA

Ifjúkori képek kerestetnek! Vörös Károlyné Juhos Magda néhány éve készí-
tett egy tablót az 1940-es évek SDG-s ifjúságáról. Mindenki nem fért rá erre
a tablóra. Valószínűleg egészen teljessé nem is tudják tenni, mégis szeret-
nék bővíteni ezt az arcképcsarnokot az utókornak. Ha a kedves olvasók közül
valakinek a birtokában van a felsorolt személyeknek valamelyikének ifjúkori
igazolványképe, kérjük, küldje el az SDG postacímére (1461 Budapest Pf.
125.). Akikről képet várnak: Havas Gábor, Barcza Gedeon, Töltéssy Zoltán,
Karácsony Sándor, Bognár István, Orgoványi György, Vida Hajnalka, Hegy-
aljai György, Balla Péter, Kálmán Lajos, Morvay István, Kiss Antal Jenő, Ju-
hász Ilonka, Fábry György, Petrocky Irén, Szabó Gizella, Dobó László, Ma-
zányi Ella, Döbrössy Lajos, Veres Etelka, Vatai László, Szmerka Irén, Ila
Gábor, Papp László (Ócsa), Ortutay Ilona, Tar Kálmán, Kenyeres Katalin,
Kádár Géza, Horváth Erzsébet, Papp János.

FELHÍVÁS

IFJÚSÁG
112014. november 30.

› Vajon megvan-e még benned ez az öröm? 

Együtt ünnepeltek a térben
és időben szétszóródott,
mégis egy közösség tagjai.

,,
,,

MORFONDÍR

„Az Úr elé ha tárod a szív
alázatát, Őt nem hiába
várod: betér hozzád, meg-
áld.” (312. dicséret 3. vers)

,,
,,

Ünnepeltek az egyetemi gyülekezetek
Késztető. Ez az óra egy darabka történelem – fogalmazott Szűcs Ferenc teológiai professzor
november 5-én este a Kálvin téri templomban, a két budapesti egyetemi gyülekezet hálaadó is-
tentiszteletén, ahol ugyanarról az igeszakaszról, a Zsolt 42-ről prédikált régi és új egyetemi gyü-
lekezetesek előtt, mint negyedszázada, az első egyetemi istentiszteleten.

Régi-új közösségben, régi-új dalokkal ünnepeltek FOTÓ: BÖLCSFÖLDI ANDRÁS

FOTÓ: FARKAS LÁSZLÓ JÓZSEF

Énekes SDG
Felderítő. November 7–8. között tartotta 21. zsoltár- és népdaléneklő versenyét a Soli Deo Glo-
ria Református Diákmozgalom (SDG) a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanító-
képző Főiskolai Karával közösen Nagykőrösön. 
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NOVEMBER 30. ÉRDLIGET ›Az Érdligeti
Református Templom Alapítvány
fennállásának 20. évfordulójára
szervezett rendezvények sorában va-
sárnap délután 16 órakor Tőkéczki
László történész, egyetemi tanszék-
vezető tart előadást Az elmúlt 20 év
történész szemmel címmel a refor-
mátus templomban (Érd, Duna u.
77.). A belépés ingyenes, az önkén-
tes adományokkal a gyülekezet csa-
ládsegítő szolgálatát támogatják.
DECEMBER 5. SZEKSZÁRD ›Kodály Zol-
tán születésének 132. évfordulója al-
kalmából a Szekszárdi Gárdonyi
Zoltán Református Együttes ezúton
is hívja az érdeklődőket a Magyar
Kórusok Napja ünnepi hangverse-
nyére 19.30-kor a Garay János Gim-
názium dísztermébe. Fellépő kóru-
sok: Pécsi Tudományegyetem Egye-
temi Kórusa, Vikár Kórus (Kapos-
vár), Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes, Szekszárdi
Garay János Gimnázium Leánykara.
Áhítatot tart Rácz József, a Tolnai
Egyházmegye esperese.

DECEMBER 6. DEBRECEN ›A debreceni
Bethánia CE Szövetség szombaton
10 órától 15 óráig körzeti csendes-
napot tart a nagytemplomi gyüle-
kezeti teremben (Kálvin tér 17.).
DECEMBER 6. BUDAPEST ›A Kelenföldi
Barokk Esték sorozatának következő
alkalmát szombaton 17 órakor tart-
ják a kelenföldi református temp-
lomban (XI. Október 23. u. 5.), ame-
lyen J. S. Bach 36. és 122. adventi és
karácsonyi kantátája hangzik el. Elő-
adja a Lutheránia Ének- és Zenekara.
Közreműködnek: Zádori Mária
(szoprán), Németh Judit (alt), Me-
gyesi Zoltán (tenor), Cser Péter
(basszus). Vezényel Kamp Salamon.
Igét hirdet Takaró Károly ny. püspök.
DECEMBER 7. BUDAPEST › Úrvacsorás
zenés istentiszteletet tartanak a
Kálvin téri református templom-
ban (IX. Kálvin tér 7.) advent má-
sodik vasárnapján este 6 órakor,
amely egyben Lénárt Linda és
Csuja Levente zeneakadémiai egy-
házzenész hallgatók liturgikus vizs-
gája is. Az istentiszteleten Bach,

Purcell, Schein, Mendelssohn és
Liszt műveiből hangzanak el rész-
letek. Meghívott vendégként Igét
hirdet Zalatnay István.
DECEMBER 7. BUDAPEST › Mészáros
János Elek előadóművész és Teleki
Miklós orgonaművész jótékonysági
koncertet ad a Budapest-Német-
ajkú Református Egyházközség
templomában (V. Hold u. 18–20.)
17 órakor az ez év június 5-én tel-
jesen leégett, majd’ hétszáz éves
nürnbergi református St. Martha
templom újjáépítése javára. A ren-
dezvény fővédnöke és támogatói:
Vásáry Tamás Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas zongoraművész és kar-
mester, a Johannita Rend Magyar
Tagozata és a Németajkú Reformá-
tus Gyülekezet Presbitériuma.
DECEMBER 7. BUDAPEST › Az óbudai
református templomban advent má-
sodik vasárnapján 17 órakor a Kár-
pát-medencei imanap keretében or-
gonahangverseny lesz. Alföldy-Bo-
russ Csilla orgonaművész Bach,
Buxtehude, Walter műveiből ad elő.

ESEMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

Márkus Mihályné Ildikó Debrecen-
ben nőtt fel, nyírségi származású
édesapja az egyetemen tanított. A fi-
atal lány az egykori Dócziban kezdte
gimnáziumi éveit. 1959-ben azonban
a család az édesanya szülővárosá ba, a
dunántúli Tatára költözött. Itt is-
merkedett meg Márkus Mihállyal,
akivel egy osztályba járt. Fél év isme-
retség után már bizonyosak voltak
abban, hogy ha Isten is engedi, sze-
retnék összekötni az életüket. – Már
akkor gondoltuk, hogy sok gyere-
künk lesz. Végül hat
gyerekkel ajándéko-
zott meg Isten –
mondja mosolyog va. 

– Igazán mély
hitet édesapámnál ta-
pasztaltam. Amellett,
hogy imádkozott,
Bibliát olvasott, a
lénye volt példamu-
tató számomra. Bé-
kességkereső és bé-
kességteremtő ember
volt. Ezért nem volt
idegen tőlem, hogy
lelkész felesége le-
gyek – emlékszik
vissza a korai élmé-
nyekre. A papnéságra
az akkor már özvegy-
ségben élő anyósa ta-
nította. Férje első
szolgálati helye az
Őrség csücskében,
Szentgyörgyvölgyön
volt. – Gyalogosan, bokáig-térdig érő
sárban látogattuk a gyülekezetet, és
nagyon boldogok voltunk. Fizikai-
lag nehéz volt ott a boldogulás, anya-
gilag is, de sohasem ez határozta meg
az életünket – meséli. 1970-től öt
évet töltöttek Pápán, majd a tatai
gyülekezet hívta meg egykori lelké-
szének fiát, idestova negyven éve. 

A fiatal papné anya és feleség ma-
radt, viselte a család és a gyülekezet
gondjait. Amikor rákérdezek a lel-
készfeleségek mai nagy dilemmájára,
azaz nem bánta-e meg, hogy nem
választott „polgári” foglalkozást, ha-
bozás nélkül válaszol: – Amikor ki-
derült, hogy lelkészfeleség leszek,
először arról mondtam le, hogy
orvos legyek, aztán arról, hogy tanár.
Nem sikerült megbánnom, hogy
nem lettem egyik sem, mert egy
édesanya minden egy személyben.

A református nőszövetség újrain-
dításában Márkus Mihályné a kez-
detektől részt vett. – Nem sokkal a
rendszerváltás után, 1991-ben felhí-
vás jelent meg a Reformátusok Lap-
jában, hogy jó lenne feleleveníteni az
egykori nőszövetséget. Én is elmen-
tem a Kálvin térre. Tanakodtunk,
hogyan szerveződjünk. A többi egy-
házkerületben felülről szerveződtek,

de mi a Dunántúlon másképp kép-
zeltük el. Otthon többen mocorog-
tunk, nagyon sokan emlékeztek még
a háború előtti idők nőszövetségi éle-
tére. Amikor végül már huszonöt
gyülekezetben működött csoport,
akkor határoztuk el, hogy kerületi
szinten is választunk vezetőséget –
idézi fel az újrakezdést. Férjét meg-
választották az egyházkerület püs-
pökének, és amikor elkísérte útjaira,
mindenütt igyekezett buzdítani a
helyi gyülekezeteket. Így alakult meg

az Őrségben több
csoport, de a folya-
matos működésben
is elkelt a lelkesítés.
Sokfelé járt, előadá-
sokat tartott, konfe-
renciákat szervezett.

Immár húsz éve
ismerjük egymást,
jól tudom, hogy
nem szereti, ha ün-
neplik, és soha nem
várja el a formális el-
ismeréseket. A Ma-
gyarországi Refor-
mátus Nőszövetség
által alapított Zsin-
delyné Tüdős Klára-
díjat idén október-
ben kapta meg, de
amikor erre kerül a
szó, nem csodálko-
zom, hogy örömről
és büszkeségről be-
szél. – Számomra

Zsindelyné Tüdős Klára embersége
rendkívül fontos és követendő. Ami-
kor a Sándor-palotában a kor-
mányzó mellett ülhetett, ember ma-
radt, és amikor húsz forintonként
kapta a segítséget, akkor is ember
maradt. Mindent megengedhetett
magának egykor, aztán semmit, de
nem lázadt. Bár sokat vitatkozott Is-
tennel, mindig az ő vezetését kö-
vette, és így adott tanácsokat má-
soknak is. Ezért ott van az íróaszta-
lomon a fényképe, és ha ránézek, ez
jut először eszembe – mondja.

Hat gyermeke már mind felnőtt.
– Egyikőjük sincs kényszerpályán,
hárman egyházi szolgálatban van-
nak, de a másik három is az embere-
kért dolgozhat – fogalmaz az édes-
anya, akit a Zsindelyné-díj átadásán
nagy meglepetés érte: – A harminc-
tagú családból huszonketten – gye-
rekek, házastársaik, unokák – jöttek
el az ünnepélyes díjátadóra. Oda-
haza aztán elmondták, hogy min-
denkinek lett volna más dolga, de
megoldották, hogy ott tudjanak
lenni Budapesten. Ők maguk fogal-
mazták meg, hogy ezzel megmutat-
ták azt, amit tőlem tanultak. Hogy
hogyan kell szeretetből szolgálni.

JAKAB-KÖVES GYOPÁRKA

Minden egy személyben
Emberi példa. Megalakulásának huszadik évfordulóját tartotta
november 8-án a Dunántúli Nőszövetség. Az egyházkerületi szer-
vezet alapítójával – elnökével, mostani elnökhelyettesével –, Már-
kus Mihálynéval az ünnepség után ültünk le a Nátus zajos étkező-
jében, hogy beszélgessünk életéről, a nőszövetségről és egy idén
neki megítélt díjról. Aki ismeri, Ildikónak szólítja, sohasem kereste
a tartalom nélküli formaságokat. Személyiségében szerénység ta-
lálkozik a határozottsággal, áldozatvállalás a tudatossággal.

Amikor kiderült, hogy lel-
készfeleség leszek, elő-
ször arról mondtam le,
hogy orvos legyek, aztán
arról, hogy tanár. Ám egy
édesanya minden egy
személyben.

,,

,,

A SZERZŐ FELVÉTELE

A koreai cég 15 millió forint érték-
ben szerelte fel a kórház kórtermeit
és kezelőhelyiségeit légkondicionáló
rendszerrel, amely nyáron a hűtésről
gondoskodik, télen pedig a fűtő
rendszer kiegészítése-
ként üzemeltethető. 

– A Bethesda Gyer-
mekkórház legújabb
kori története ilyen cso-
dák története. Amikor
visszatekintünk az elmúlt évtize-
dekre, azt látjuk, hogy a kórháznak
állandó nehézségek között kellett
helytállnia. Azokat, akik szeretettel
és adománnyal fordulnak ide, bizto-
síthatjuk, jó helyre kerül a segítségük,
hiszen a Bethesda Gyermekkórház
nemcsak a magyarországi, hanem a
Kárpát-medencei beteg gyermekek
számára is gyógyulási lehetőség és
menedékhely – fogalmazott Bölcskei
Gusztáv püspök, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának lel-
készi elnöke a november 11-i ünne-
pélyes adományátadáson. 

A koreai cég és a kórház együtt-
működését a koreai református egy-
ház képviselői is köszöntötték. 

– Minden elismerésünk azon in-
tézményeké, ahol az orvosok és ápo-

lók nap mint nap a kis-
gyermekek gyógyulá-
sán, életkörülményeik
javításán dolgoznak.
Ebben a nemes feladat-
ban a Magyarországi

Református Egyház Bethesda Gyer-
mekkórháza oroszlánrészt vállal,
ezért eltökéltük, hogy adomá-
nyunkkal segítjük a kis betegeket és
a velük szinte együtt élő szakembe-
rek mindennapjait – fogalmazott
Young Wong Lee, az LG Electronics
Magyar Kft. ügyvezető igazgatója. 

Az adomány segítségével a kórház
három osztályát – a neurológiai, a re-
habilitációs és a pszichoszomatikai
központot – huszonnégy beltéri egy-
séggel szerelték fel, amelyek a kórter-
mekben, rendelőkben, foglalkozta-
tókban és a gyógytornateremben fe-

lelnek az optimális hőmérsékletért. A
rendszer azon túl, hogy hozzájárul a
kórházi ellátásban részesülő gyerme-
kek kényelméhez, gyógyulásukat is
nagymértékben segíti. A szűrőrend-
szer ugyanis megakadályozza a káros,
mikroszkopikus méretű anyagok, a
pollen és a finompor bejutását a lég-
térbe, energiatakarékos működése
pedig megkíméli a kórházat a nem
várt fenntartási költségektől. 

Velkey György főigazgató el-
mondta, a cég nagy alázattal végezte
munkáját. A kórház dolgozóinak ir-
galma, odaadása, gyermekek iránti,
még a nehézségeken is túlmutató
szeretete példaértékű, az irgalom
azonban, úgy tartják, körbeér. – Az
LG adományával olyan hiánypótló
berendezésre tettünk szert, amely a
mindennapi munkánkhoz is erőt ad.
Ez a segítségnyújtás azt mutatja:
sosem vagyunk egyedül – hangsú-
lyozta a Bethesda Gyermekkórház
főigazgatója.

NÉMETI NOÉMI

Égből kapott segítség
Bethesda. A segítség gyakran onnan érkezik, ahonnan a legkevésbé számítunk rá. Azokban az
időkben, amikor a profit mindinkább felülírja a szeretetet, Isten különös gondviselése, hogy épp
az LG adományából vált klimatizálttá a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermek-
kórházának Ilka utcai épülete. 

A koreai református egyház képviselői is részt vettek az adományátadáson FOTÓ: DIMÉNY ANDRÁS

Az irgalom azonban,
úgy tartják, körbeér.
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