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59. szám

HETi alKalmaiNK
Hétfő: 17 óra, presbiteri bibliaiskola
Kedd-Csütörtök: 8 óra, reggeli áhítat
Szerda: 16 óra, bibliaóra 
Szerda: 18.30, Alfa csoport
Csütörtök: 17.45, kórus próba
péntek: 8 óra, imaalkalom 
péntek: 16.30, konfirmáció előkészítő
péntek: 18 óra, bibliakör – Új reformáció
Vasárnap: 9 óra, istentisztelet 
Vasárnap: 9 óra, vasárnapi iskola

Fontos:
Lelkiismereti, hitéleti válság, keresztelések, 
esküvők, temetések bejelentésekor hívja a 
06-52-412-801 telefonszámot, vagy keressen 
fel a hivatali időben a Kassai út 12. szám alatt 
található irodánkban.

Hivatali idő:
Keddtől péntekig 9–12 és 13–16 óra között

Köszöntő

KöSzöNET
Minden kedves olvasónknak és gyülekezeti tagunknak istentől gazdagon megáldott karácsonyi 
ünnepeket kívánunk!

Szeretnénk megköszönni mindazt a támogatást, amivel lehetővé tette számunkra, hogy eb-
ben az esztendőben is a missziói parancsban, a Mt 28,18-20-ban foglaltak szerint legyünk jelen 
városunkban. A továbbiakban is számítva együttműködésére, kérjük isten gazdag áldását életé-
re és szerettei életére a következő igével:

„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. 
Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek 
világossága.” (Jn 1,1–4)

A gyülekezet gondnoka és lelkipásztora

ÜNNEpi alKalmaiNK
12.04. 9 óra, ii. Adventi vasárnap,  

Veres János ref. lp.

12.11.   9 óra, iii. Adventi vasárnap,  
Veres Jánosné ref. lp.

  16 óra, Adventi gyermekműsor 
(gyül. terem)

12.18.   9 óra, iV. Adventi vasárnap,  
Papp Attiláné Selyben Piroska ref. lp.

12.24.  17 óra, Szentesti alkalom  
Veres Jánosné ref. lp. (templom)

12.25.   9 óra, Karácsony 1. napja, úrvacsorás 
alkalom, Veres János ref.pl.

12.26. 9 óra, Karácsony 2. napja,   
legátus szolgálata

12.31.    17 óra, Óévbúcsúztató istentisztelet, 
Veres János ref. lp.

01.01.   9 óra, Újévi istentisztelet,  
Veres Jánosné ref. lp.

01.07. 9 óra, Újévkezdő túra,  Orbán György 
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59. számMeditáció

 „... És íme a csillag, a melyet nap-
keleten láttak, előttük megy vala 
mind addig, a míg odaérvén, megáll 
a hely fölött, a hol a gyermek vala.  
És mikor meglátták a csillagot, igen 
nagy örömmel örvendeznek.”

(Mt 2,9-10)

talán furcsának tűnhet, hogy a kará-
csonyi számunkban most nem bibliai 
neveket fogok emlegetni, hanem a 
nagy csillagászt J. Keplert, aki alapos 
kutatások után megírta egyik híres kronológiai művében: „időszámításunk Krisztus után hat 
teljes esztendőt késik.”

idén nyáron prágában egy belvárosi kirándulás keretében találtam meg azt a szerény kis há-
zat, amelyben mint egyetemi tanár élt. Akkor már tudtam, hogy ez nem véletlen, és írni fogok 
valamit vele kapcsolatosan.

Nos, Josephus Flaviustól a nagy történetírótól tudjuk, hogy Jézus Nagy Heródes uralkodása 
alatt született meg. Heródes azonban négy évvel időszámításunk kezdete előtt már meghalt, 
Máté Evangéliumában mégis az olvasható, hogy Betlehemben „megöletett minden fiúgyerme-
ket kétéves korig...” Az Augustus császártól való összeírás ideje tudható, hiszen róma alapítá-
sának 746. évében történt, és megközelítőleg egy esztendeig tartott.

Ezek szerint Jézus az időszámításunk előtti 7. évben születhetett meg. A csillagászati feljegy-
zésekből kiderül az is, hogy a két legnagyobb bolygó, a Jupiter és a Szaturnusz hónapokon át 
együtt álltak a Halak csillagképében. Megjegyezni kívánnám a hal szimbólumának fontosságát 
a keresztyénségünkben. A hal görögül iHtÜSZ, ami egyben egy mozaikszó is, jelentése: Jézus 
Isten Fia szabadító. A csillagászok szerint ez Kr.e. 7. november 12-én és 13-án este volt, így a 
mágusok nagy valószínűséggel ekkor érkezhettek Betlehembe.

Hogyan lett mégis december 25-e a Karácsony? A karácsony időpontjának kiválasztása azért 
esett december 25-re, a téli napfordulóra, mert a római birodalom két korábbi államvallásának 
ünnepe is ekkor volt. december 25-én végződtek a római szaturnáliák és aznap volt a dies 
Natalis Solis invicti ünnepe is. Még azt is tudjuk, melyik volt az első Karácsony, amit már ekkor 
ünnepeltek! 325-ben került át december 25-re az i. Nikaiai zsinaton hozott döntés alapján.

Akárhogyan is történt, az életünkre nézve a legfontosabb dolog történt meg. Az ég meg-
érintette a földet egy pontján, és elkezdődött egy máig tartó nagy kaland: a Karácsony, amely 
időről időre más-más arcát mutatva kápráztatja el azokat, akik e nagy változás közepette még 
tudják egyáltalán, mi is az eredeti mondandója. Azoknak, akik pedig nem tudják, itt az ideje: 
mondd el nekik... 

Veres János lelkipásztor

„Az EgEk bESzÉlik ÉS NyilváN HirdETik...”
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t avaly karácsonykor azért tudtunk hálát 
adni, hogy a templomunk tornya és a két 

óratorony megújulhatott. Már ekkor tudtuk 
azonban, hogy nem állhatunk meg. istenünk 
nem azért adott számunkra talentumokat, 

hogy elássuk a föld alá, hanem, hogy hasz-
náljuk, kamatoztassuk azokat. Így miután 
fellélegeztünk, hogy a templom főbejáratát 
tudjuk már használni, egy új pályázati összeg-
re nyújtottuk be igényünket az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumához. idén tavasszal öröm-
mel vettük az értesítést, hogy 8 millió forint 
támogatást nyertünk. Első örömünk után 
azonban azzal szembesültünk, hogy a kapott 
összeg nagyon kevés ahhoz, hogy segítség 
nélkül folytatni tudjuk az elkezdett munkát. 
Ennyi pénzből a templom felújításának kö-
vetkező részét elkezdeni sem tudjuk, így más 
megoldást kellett keresnünk a támogatás fel-
használására. Sok gondolkodás és kalkulálás 
után arra jutottunk, hogy a templom belső 
részének részleges rendbetételére fordítjuk 
az EGYH-EOr-16-0135 jelű pályázattal kapott 

pénzt. A presbitérium úgy határozott, hogy 
az orgona körüli falat újravakoltatjuk és le-
festetjük, az orgona padlózatát kicseréljük, a 
templomtérben lévő, tönkrement ablakokat 
újakra cseréltetjük, és ha a költségek engedik, 
a meglévő wc-t is rendbe tetetjük. 

Jelenleg a leírt feladatok tervezése és a 
költségek pontos meghatározása folyik. Ez 
után kerülhet sor arra, hogy a pályázatot ki-
író minisztériumhoz benyújtsuk a változtatási 
igényünket, hogy az eredetileg engedélyezte-
tett külső felújítás helyett a templombelsőre 
fordíthassuk a pályázati támogatást. Amen-
nyiben jóváhagyják módosítási igényünket, 
jövő tavasszal, az istentiszteletek alkalmával 
közvetlenül is tapasztalhatjuk munkánk ered-
ményét.

Az idei advent alkalmával kérjük iste-
nünk áldását, ne csak a falak megújulásá-
ra, hanem, hogy lelkileg is „Újuljunk meg 
együtt!”.

Szilágyi János gondnok

pályázzuNK!

AZ AJÁNdéK

Ne lepje be a hó a szívünket, 
ne menjen el mellettünk az ünnep,
ne csak múló hangulatra vágyjunk,
JéZUS legyen az ajándék nálunk!

Füle Lajos /1925-2015/

Felújítás
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Olvashatjuk a templomunk bejárata fölött 
kihelyezett molinón, amely most nem csak 
az advent négy hetében akar figyelemfelkel-
tő lenni, hanem egy egész éven keresztül. 
Mondhatjuk, hogy hagyománya van már ná-
lunk az adventi időben kifüggesztett molinó-
nak, de ez most nem a karácsonyról szól. Az 
idei reformáció ünnepét elhagyva, beléptünk 
a reformáció 500 éves jubileumi emlékünnep-
ébe. Egyházi és világi szinten programok, em-
lékezések sora kezdődött el. Gyülekezetünk 
többek között ezen az 5 x 1 méteres felületen 
akar gondolatébresztőt adni a templom mel-
lett, ezen a forgalmas kereszteződésben el-
haladó gyalogosoknak, gépkocsivezetőknek, 
utazóknak. Aki, ha nem tudja, otthon meg-
keresi a latin szavak jelentését, sőt Luther 
Mártonról is olvashat, aki azt mondta: „Az 
egyháznak mindig meg kell újulnia”.

A nyári szünet után, szeptemberben indul-
tak újra a hétközi alkalmak gyülekezetünk-
ben. A reformáció jubileumi emlékévéhez 
kapcsolódva új közösség a péntek esti, amely 
az új reformáció nevet kapta a heti alkalmak 
között. Nem nagy létszámú, de lelkes férfi 
csapat jön el péntekről péntekre.

Klaus douglass: Az új reformáció című 
könyvét tanulmányozzuk és vitatjuk meg, 
amely 96 tételben az egyház jövőjéről szól. 
Fénymásolt példányokat használunk, mert a 
könyv jelenleg nem kapható. Közben Berecz 
péter testvérünk segítségével és fordításaival 
kitekintünk a hazai és a német sajtó aktuális 
írásaira a reformációval kapcsolatban.

1517 – 2017.  
Nagy a kontraszt e fél évezred két vége kö-

zött. Luther korában keveseknek adatott meg 
az írni, olvasni tudás, és még kevesebben fog-
hattak saját anyanyelvükön Bibliát a kezükbe. 
Az információt is a kocsmai besúgók adták to-
vább a leggyorsabban a megbízóiknak.

Ma pedig minden családnál található leg-
alább 2–3 Biblia, hangzó Biblia, internet.  
A szellemi, fizikai, technikai lehetőségek sora 
szinte végtelen. tudjunk többet, ismerjük 
meg hitvalló őseinket. Használjuk ki, és éljünk 
lehetőségeinkkel, mert a reformáció nem egy 
befejezett történet, amit csak ünnepelni kell, 
hanem folytatni.  „Újuljunk meg együtt!”, és 
akkor isten biztosan megengedi, hogy legyen 
az Ő egyházának még egy másik ötszáz éve.

Both Barna presbiter

500 Év rEForMáCió

Jubileum
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JurTATábor dobogókőN 

– Új tapasztalatok egy új közösségben

A készülődés hónapjai alatt elképzelésem 
sem volt, milyen egy református családi 

tábor, mert nem vettem részt ilyenen, sőt jur-
tát sem láttam még, de a férjem megerősített 
abban, hogy az Árpád téri gyülekezet táborai 
mindig jók szoktak lenni. 

dobogókő a maga erdőivel és lankáival egy 
nagyon szép vidék, ha csak erre nézek is meg-
éri – gondoltam, és talán a kedves, bár még 
félig-meddig ismeretlen emberek is közelebb 
kerülnek hozzám. 

A programterv az idő rövidsége ellenére 
változatos volt. Szerepelt benne az esztergo-
mi bazilika, a szentendrei skanzen, igei tanítás 
délelőttönként, ennek átgondolása este, amit 
színes rajzok is őriznek, hosszabb-rövidebb 
túrák nappal és este egy hozzáértő vezető 
irányítása mellett. istennek hála, az időjárás 

mindvégig kedvezett nekünk, és a gyerekek 
vidámsága, fáradhatatlansága is megédesí-
tette a napjainkat. Az ellátás is megfelelő volt, 
sőt még extra kívánságok is teljesültek a gye-
rekek kedvéért.

Néhány pillanatra különösen jó szívvel em-
lékszem vissza: például az esti őszinte jurtai 

beszélgetésekre hitbeli tapasztalatainkról, 
vagy az életünk gondjairól. ilyenkor válhatnak 
a távolvalók közelvalókká. A másik emléke-
zetes dolog, amikor utolsó este a fejlámpák 
fényénél egy szívvel és egy lélekkel kerestük 
az elveszített autókulcsot, imádkoztunk, és 
másnap felragyogott az Úr dicsősége, mint-
egy alátámasztva a tábor fő mondanivalóját, 
az Úr keresi és meg is találja az elveszetteket!

Számomra mindig nagy élmény az erdő 
szépsége, isten bizonyára jókedvében terem-
tette. Eszembe jutottak József Attila sorai:

„Hajnalban nyújtózik az erdő,
ezer ölelő karja megnő,
az égről a fényt leszakítja,
szerelmes szívére borítja.”

Hálát adok az Úrnak, hogy ilyen szép termé-
szeti környezetben, családi meghittségben 
érintette meg a szívünket, és hálát adok min-
den résztvevő testvéremért, akik jelenlétük-
kel hozzájárultak a tábor szeretetteljes légkö-
réhez.

Tálasné Őri Róza

Gyülekezeti élet



7

59. számGyülekezeti élet

Nagy örömmel ajánlom mindenki figyelmébe a jövő esztendei családi táborunkat. Többek 
kérésére emeltünk a szállás minőségén, így valamivel többe kerül a táborunk. gyönyörű 
hely és térítésmentesen megkapott lehetőségek várnak ránk. várjuk a jelentkezéseket!

CSAládi Tábor 2017

Ismertető
a 2017. évi salgóbányai, nyári, 4 napos, családi táborunkhoz

időpont:  2017. július 24-27. között   
  (hétfőtől-csütörtökig, 3 vendégéj).
Helye:  Salgótarján-Salgóbánya, Medves Hotel.
elhelyezés: 2-3-4 ágyas, pótágyazható, fürdőszobás   
 szobákban.

ellátás: félpanziós
felnőtteknek: svédasztalos reggeli, kétfogásos, tájjellegű 
vacsora,
gyermekeknek (18 év alattiak): gyermek menüsor 1 fogá-
sos reggelivel és 1 fogásos vacsorával, de ők is kérhetnek 
felnőtt ellátást, felnőtt áron. (igény esetén ebédként, 
1.150 Ft-ért gyermek hidegcsomagot igényelhetünk.)

A félpanziós szállásár:
Felnött iFA-val:  7.390 Ft/fő/éj
Gyermek: 6.190 Ft/fő/éj
(térítésmentesen bocsátják rendelkezésünkre foglal-
kozásainkhoz a konferencia termüket, az uszodát és az 
egyéb játéklehetőségeket.)

Jelentkezés a templomasztalon található jelentkezési lapon.
Jelentkezési határidő: 2016. december 31.

Előleg: 7.000 Ft/fő , befizethető Szilágyi János gondnoknál.
Előleg befizetési határidő: 2016. december 31.
teljes díj befizetési határidő: 2017. július 01.
Utazás: személygépkocsikkal (lehetőleg teli kocsikkal).

A szálláshelyről minden információ megtalálható a   
http://medveshotel.hu/ weboldalon.
további felvilágosítás Orbán Györgytől kérhető a  
06-30/9958-436-os telefonszámon.

-

-
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A történelem margójára
„A szabadság sebezhetetlen sugara” címmel 
irodalmi estet tartottunk gyülekezetünkben az 
1956-os forradalom 60. évfordulójának tiszte-
letére.

Különösen sokat tudhattunk meg az 1956-
os debreceni eseményekkel kapcsolatosan 
is. Az együttlét intimitását a próza és a vers 
együttese mellett éppen az adta, hogy egy 
egykori szemtanú pákozdy Ferenc verseit sza-
valta Erdélyi Márta nagy - nagy beleéléssel, 
míg az egykori barát, Filep tibor újságíró és 
történész egészítette ki mindezt érdekesebb-
nél érdekesebb és tanulságos történetekkel. 
Ezt a különleges estét éppen ez tette különö-
sen meghitté és hangulatossá számunkra…

Veres János lelkipásztor

Nagy Sándor zoltán grafikusművész 
kiállítása a gyülekezeti teremben
2016. október 16-án istentisztelet után a 
gyülekezet nagy része átvonult a gyülekezeti 
terembe, ahol Nagy Sándor grafikus kiállításá-
nak megnyitójára került sor. 

A megnyitón Győri L. János méltatta a mű-
vész munkásságát, és mutatta be a tárlatot, 
amely a reformáció 500 éves évfordulójára 
jött létre.

Nagy Sándor Zoltánról: a művész új oldalát 
mutatja be a rézkarc készítésének: sok színes 
rézkarc található képei között. Műveivel be-
mutatja a reformáció kialakulását. Kálvint és 
Luthert ábrázoló képe mély benyomást tett 
rám. Nagy részletességgel helyezi a képbe a 
Kálvin életéről szóló írást és a tanait. Nagyon 
szépen bemutatja Hatvani professzort az ör-
döngös kísérleti eszközei körében.

A Faust debrecenben című munkájában 
debrecen templomait mutatja be a szemlélő-
nek. Lemezeit, nyomatait aprólékos pontos-
sággal készíti. „Ne szaladjanak el a munkák 
mellett: álljanak meg, és „olvassák” el a ké-
peket. Nézzék meg az apró részleteket is, az-
tán hagyják, hogy újra összeálljon az élmény” 
– mondta a művész.

Minden rézkarcot és grafikát kedvelő gyü-
lekezeti tagunknak figyelmébe ajánlom a kiál-
lítást.

Rogovics-Fehér Lajos
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diákok látogatása
2016. november 20-án a dóczy Gimnázium 9/c 
osztályos diákjai és kísérő tanáraik látogatták 
meg gyülekezetünket, és hozták az intézmény 
köszöntését. Az istentisztelet után még egy kis 
beszélgetésre is lehetőség nyílt a finom meleg 
tea mellett. isten gazdag áldását kívánjuk éle-
tükre és munkájukra!

Adventi gyertyagyújtáshoz…
Jó ebben a rohanó életben egy kicsit megpi-
henni, lelassítani és istenre figyelni. A világi 
hangzatos mondatok után - Fekete péntek 
- egy még nagyobb és népszerűbb időszak kö-
vetkezik: az Advent.  A kör alakú gyertyatartó 
jelzi számomra az Alfát és Omegát - Jézus vég-
telen szeretetét.

Azt, hogy isten közelségét átérezzük, csak 
is rajtunk múlik, nem attól szép az ünnep, 
hogy minden körülményt megteremtettünk, 
hanem, ha Krisztust magunkhoz engedjük, és 
vele járunk.

Nekem ez a templom olyan, mint Betle-
hem. Gyertyát gyújtunk, és gyakran azzal a 
Jézus Krisztussal akarunk közösségbe kerülni, 
aki ott született. pedig nekünk igazi közössé-
günk csak azzal a Jézus Krisztussal lehet, aki 
meghalt értünk a kereszten, és értünk feltá-
madt a halálból, hogy az üdvösséget is meg-
nyerjük a kegyelemmel. Velünk jön, velünk 
vándorol Krisztus, és itt templomban a testvé-
rek közösségében azokkal, akik velünk együtt 
tudnak örülni isten szeretetének, még inkább 
megérinti a szívünket Jézus Krisztus és az Atya 
békessége a Szent Lélek által. Nekem ez volt 
most az advent első napja. és milyen jó hogy 
még áldást is kaptam egy gyönyörű igével: 
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved ké-
réseit.” (Zsoltárok 37:4)

Bíró Hajnalka és Zoltán



10

59. szám

Az adventi bowlingozás
Megcsörrent a telefonom: Veres János tiszte-
letes úr hívott. Már régen cseréltünk számot, 
most először jelezte ki nevét a készülék. talán 
segítségre szorul? Lemerült az autójának az 
aksija? Nem, családi bowlingozásra hívott a 
gyülekezettel.

Örömmel fogadtuk a vasárnap délutáni ki-
kapcsolódást. Ez volt az első ilyen alkalom, így 
hát izgalommal léptünk a bowling terembe. 
Hamar kiderült, ez nem csak egy kis hétvégi 
lötyögés. Kemény versenynek nézünk elébe! 

Külön a férfiak, nők, gyerekek. Első dobásom 
olyan jól sikerült, hogy a szomszéd pályára 
pattant a bowling golyó. Sebaj, a végén a 2.-
3. helyért versengtem tiszteletes úrral. Vég-
eredményben a 3. hely kezdésnek nem rossz.

Feleségem a gyerekekkel együtt csatázott 
a csoportjukban, nagyokat kacagva, vagy bos-
szankodva egy-egy dobás után. Már várom a 
visszavágót, ami nem csak verseny, hanem jó-
kedvű közösség is felnőtteknek, gyerekeknek 
egyaránt. Áldás, békesség!

Erdei Ferenc

alapíTváNyi HírEK

Alapítványunk a farsangi mulatságon össze-
gyűlt adományokból támogatni tudta az őszi 
gyülekezeti kirándulás költségeit. 

pályázati forrás felhasználásával megvásá-
roltuk a karácsonyi bábelőadáshoz szükséges 
bábkészletet a hozzá tartozó ajándék Cd le-
mezekkel és munkafüzetekkel, valamint ismét 
megszerveztük a tavaly már nagy sikert ara-
tott adventi kézműves foglalkozást. A 2016. 
november 26-án, szombat délután 3 órakor 
kezdődő foglalkozásra nagy számban gyűl-
tünk össze érdeklődők a gyülekezeti terembe, 
sok család csatlakozott a kreatív programhoz. 
Önkéntes segítőnk az idén deme Sándorné 
panni néni volt, aki rengeteg alapanyagot, 
elkészített koszorút és egyéb díszeket hozott 
magával, és ügyes fogásokkal segítette mun-
kánkat, ha elakadtunk benne. rengeteg al-

kotás készült, melyekből a készítők sok szép 
darabot ajánlottak fel az adventi vasárnapo-
kon a templomban megtartandó karácsonyi 
vásárra. A délután folyamán 27.000.-Ft ado-
mány gyűlt össze, és a karácsonyi vásár bevé-
tele is több mint 15 ezer forint volt eddig.

Az idén első alkalommal volt lehetőség 
felajánlani a személyi jövedelemadó 1%-át 
alapítványunknak. A 2016. rendelkező évben 
a felajánlások összege 178.936.-Ft volt, amely-
nek felhasználásáról az Alapítvány kuratóriu-
ma döntött. Kapcsolódva a gyülekezeti terem 
és bútorzatának felújításához, 3 db nagymére-
tű, összecsukható asztal vásárlását határoztuk 
el. Az asztalok megérkeztek, reméljük, hogy 
hamarosan használatba is kerülnek.

Szilágyiné Asztalos Éva alapítványi titkár

Gyülekezeti élet
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HírEk duMFriESból

Skót testvéreink is szorgosan készülnek kará-
csony ünnepére. david Logan nagytiszteletű 
úr fáradhatatlanul dolgozik a gyülekezet építé-
sén, újabbnál újabb feladatokat talál ki a gyü-
lekezeti tagok számára is. 

Szentestére egy újfajta alkalmat szervez-
nek, este 18 órától, kifejezetten a gyermekek 
számára. A gyülekezeti tagok, presbiterek 
személyesen kézbesítik a területükön lévő kb. 
1500 család számára a gyülekezet karácsonyi 
üdvözlőjét. Karácsonyi vásárt tartottak, vala-
mint karácsonyi éneklést szerveznek decem-
ber 18-ra, melyet közös vacsorával zárnak, 
ahol hagyományosan húsos pitét és forralt 
bort fogyasztanak. 

Az elmúlt néhány hónapban 7 fővel növe-
kedett a gyülekezet létszáma, ennek nagyon 
örülnek. több keresztelő és egy esküvő is volt a 
templomban; david Benett,  a  Chrystal Chronic-
le című gyülekezeti lapjuk szerkesztője novem-
ber 25-én fogadott hűséget.

Csatlakoztak a jubileumi évhez kapcsolódó 
kezdeményezésünkhöz és szorgalmasan má-
solják (kézírással!) a római levelet, úgy terve-
zik, jövő év elején be is tudják fejezni. Ennek 
a projektnek két szervezője Elizabeth Menson 
és Anne twiname. Ugyanők  november elején 
tartottak egy nagyon sikeres akciót „szponzo-
rált csend” elnevezéssel. A reggeli gyülekezeti 
kávézás során két óra hosszat nem szólaltak 
meg, és ezzel 300 fontot gyűjtöttek a „Bible-
world Bus” (bibiliát ismertető interaktív busz) 
dumfriesi látogatásának költségeire. Gyűjtést 
szerveztek továbbá a Skót Egyház világmisszi-

ós projektjére, melynek címe: „építsünk egy 
házat” (Let’s Build a House ). Nepálban, a 
földrengés áldozatainak  építenek új házakat. 
Egy ház építése 500 fontba (kb. 180 ezer fo-
rint) kerül, ők már kb. 1500 fontnál tartanak. 
például david Matheson és kirándulótársa, 
Alan, a helyi 600 m magas dombra kapasz-
kodott fel, útjuk során 500 fontot gyűjtöttek.  
A szüreti ebéden is gyűjtést szerveztek, és az 
aprópénzt is gyűjtik (mint mi az 5 forintoso-
kat). isten áldja meg minden fáradozásukat!

A gyülekezet életéről bővebben lehet ol-
vasni honlapjukon és gyülekezeti lapjukban: 
stmarysgreyfriars.org.uk/news/magazine.

Az alábbi idézettel kívánunk áldott kará-
csonyt és boldog új évet: „Üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városá-
ban.” (Lk 2,11)

Szilágyiné Asztalos Éva kapcsolattartó

„For unto you is born this day in the city of David a Savior, 
who is Christ the Lord.” (Luke 2:11)

Blessed Christmas and a Happy New Year!

Testvérgyülekezeti kapcsolatok
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Bota Vilma   földi életének 92. esztendejében
Barkó imre földi életének 79. esztendejében
dobolán Jánosné földi életének 90. esztendejében
Szalkay Lehel Enőné 
            sz. Selesznák ilona földi életének 66. esztendejében

KErESzTElÉS

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” 
(róm 14,8)

parrag török iván   
(szülei:parrag Szilárd és török tímea)

TEmETÉS

Anyakönyvi  hírek

FElNőTT kErESzTElÉS
Borsodiné  dobi Ágnes

Kedves testvéreim! 

Borus László vagyok, aki 2010 óta tagja a gyü-
lekezeteteknek, ahová némi keresés után az 
isten kegyelme vezetett. tehát nem annyira 
hosszú ideje járok az Árpád téri templom-
ba, de úgy érzem, hogy itt a helyem. A most 
november 17-20. között megtartott cursilloi 
alkalomra Nagytiszteletű úr hívta fel a figyel-
memet, és ajánlotta számomra a részvétel le-
hetőségét. Mivel egész életem során kerestem 
az egyre elmélyültebb kapcsolatot istennel, 
ezért igent mondtam, és nem kis várakozással 
indultam útnak.

Soli dEo gloriA!

Nemrégen csodálatos néhány napot tölt-
hettem több társammal a református egy-
házunk konferenciaközpontjában Balaton-
szárszón.

Lelkészünk invitálása után első szóra 
igent mondtam úgy, hogy nem igazán tud-
tam mi is ez a Cursillo.

Az ott töltött napok alatt folyamatosan 
éreztem, hogy fejlődöm, formálódom.

A foglalkozások, előadások, istentiszte-
letek egész nap tartottak, ennek ellenére 
társaimmal együtt úgy éreztük nem fára-
dunk, hisz az Úr áldása végig rajtunk volt.

Ez egy igazi csapatépítő tréning volt! 
Emberekként érkeztünk testvérekként 
távoztunk, ezért hálás szívvel mondok 
köszönetet a szervezőknek, segítőknek és 
azon testvéreinknek, akik távolról imáik-
kal, leveleikkel buzdítottak bennünket és 
természetesen a Mi Urunknak!

Hadd köszönjek úgy, ahogy ott: 
dE Colores!

Balázs Ferenc

dE ColorES! rEForMáTuS CurSillo
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben,  
legyetek férfiak, legyetek erősek!”  
     (1kor 16,13)
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n ovember 17–20. között hármunknak a gyülekezetből abban a szerencsében volt részünk, 
hogy részt vehettünk egy református cursillón Balatonszárszón.

A lehetőséget lelkészünk jelezte felém, ami abban a pillanatban azt az érzést keltette ben-
nem, hogy valószínűleg nincs ki a szükséges létszám és emiatt gondoltak rám. Aztán elküldve a 
jelentkezési lapot, egy érdekes tartalmú válasz érkezett: „egyelőre betelt a fogadható létszám, 
így várólistára tesznek”. Ekkor már egy kicsit élénkebben érdeklődtem a dolog iránt: mi az, hogy 
betelt a létszám, sőt túljelentkezés van. Ezek szerint ez nem egy olyan tessék-lássék dolog. 

A következő meglepetés akkor ért, amikor érkezésünket (este 6 óra) követően azonnal elkez-
dődtek az alkalmak. roppant érdekes és ugyanakkor megható is volt, amint 50 ember némán 
vonul a szálláshelye felé. Még véletlenül sem szólalt meg senki. Akkor kezdtem belegondolni, 
hová is kerültem én. Vajon fogom e bírni a minden napos „kiképzést”? – mert már akkor kétség 
sem fért hozzá, hogy „ezek” komolyan gondolják. 

ébresztő reggel 6-kor, és utána programok voltak este 10 óráig. Nekem azon járt az eszem, 
hogy csak „el ne aludjak” valamelyik előadáson, ami figyelembe véve az életrendemet, egyálta-
lán nem lett volna meglepő. igazán azon lepődtem meg, hogy ez mégsem történt meg. Három 
napon át éberen tudtam figyelni, és nem csak én, hanem mindenki más is. Az előadásokat, 
néhánytól eltekintve, laikus testvérek tartották, amelyeket nagyon élveztünk, de ennél sokkal 
többet jelentettek számunkra. Lelkileg szabaddá váltunk, és többször megtapasztaltuk, hogy 
isten itt van velünk. Ez a csodálatos érzés leginkább a végén jelentkezett elemi erővel. itt már 
senkinek nem volt kérdés, hogy befogadják-e istent a szívükbe. Láttam, amint húszas éveiben 
járó fiatal emberek, meglett családapák és már idősödő testvérek könnyekkel küzdve tesznek 
bizonyságot. 

Mindenkit bátorítok arra, hogy keresse a lehetőséget, hogy részt vegyen egy ilyen alkalmon, 
hogy részese legyen ennek a csodának. Köszönjük, az értünk mondott imádságokat!

Selyben István 

bESzáMoló A bAlAToNSzárSzói CurSillóról

A megérkezés után tényleg az fogadott, 
amit mondtak is róla: egyszerű, de szerető 
testvéri közösség az ország egész területéről 
érkezett gyülekezetek tagjaival. Az előadások 
valóban “szerzetesi” módon megszervezett 
rendben zajlottak, de ez szükségszerű volt, 
hogy úgymond töményen kapjuk az igét is-
tentől, ami felszabadította bennünk az érzel-
meket. Ez abban nyilvánult meg nálam, hogy 
az első időkben nagyon “mehetnékem” volt, 
és nem akarózott megadni magamat az isten 
kegyelmének. de aztán a végére - ahogy azt 
a szervezők és az előadók mondták is egy-
folytában - mégis feledhetetlen élménnyel és 
bizonyossággal térhettem haza, és ezt láttam 

a többi résztvevőn is. isten valóban szeret, és 
működik az életemben, és biztosra veszem, 
hogy minden ember életében. Ezt az érzést 
egyébként nem lehet igazából megfogalmaz-
ni, leírni, hanem át kell élni, ezért minden ke-
reső és bizonytalan testvérem számára aján-
lanám a részvételt az ilyen alkalmon. Ahogy 
mondták is róla: ezen tényleg csak egyszer 
lehet részt venni, de ez az egy alkalom is elég 
ahhoz, hogy megváltozzon az emberek éle-
te az isten végtelen kegyelme és szeretete 
által! Most már én is elmondhatom a többi 
eddig résztvevő testvéremmel együtt hogy: 
SOLi dEO GLOriA! Egyedül istené a dicsőség!

Borus László
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Talabos Dávidné dr. Lukács Nikolett:

 Olvasósarok  

Egy örök klASSzikuS FEldolgozáSAi 
– Charles Dickens: Karácsonyi ének

c harles dickens az em-
beri szív csodálatos 

mestere volt. regényeiben 
éppúgy szól az emberi iga-
zságosságról, mint a gaz-
tettekről is. A viktoriánus 
Anglia szavahihető narrá-
torának azonban számomra 
nincs szebb műve a Karácso-
nyi éneknél, amelyet min-

den karácsonykor elolvasok, és valamilyen 
formában meg is nézek. A mese 1843. decem-
ber 19-én jelent meg, éppen karácsony előtt.

A történet főszereplője Ebenezer Scroo-
ge, egy gonosz, szívtelen uzsorás. Lelketlen 
milliomos, aki leginkább a pénznek örül az 
életben, utál minden szépet és jót, különösen 
a karácsonyi ünnepeket és az arra való készü-
lődést. Mindössze két ember van az életében. 
Az egyikük Fred nevű unokaöccse, akivel alig 
tartja a kapcsolatot, igazából tehernek érzi őt, 
és nem szívesen megy el meglátogatni őt és 
családját. A másik Bob Crachit, a saját rosszul 
fizetett és agyondolgoztatott alkalmazottja, 
akinek életéről semmit sem tud. 

Lelketlensége miatt karácsony előtt három 
szellem látogatja meg, három egymást követő 
napon. Az első: az elmúlt karácsonyok szelle-
me Scrooge szomorú gyermekkorát idézi fel, 
elmúlt karácsonyait, amelyek boldog emlé-
keket idéznek fel benne. A következő: a jelen 
karácsony szelleme megmutatja neki unoka-
öccse és alkalmazottja otthonát. Cratchit sze-
gény ember, kevés a fizetése, akinek van egy 
mozgássérült kisfia, tim. 

A harmadik: a jövő karácsonyainak szelle-
me megmutatja Scrooge-nak, milyen lesz a 
jövő, ha nem változtat viselkedésén. Ez a szel-
lem a legfélelmetesebb, hiszen a valószínű-
leg bekövetkező jövőt tárja fel Scrooge előtt.  

A szellem megmutat Scrooge-nak egy letakart 
halottat, akiről senkinek nincs egy kedves sza-
va, és akinek a halálán mindenki örvendezik. 

Scrooge felébred álmából és örömmel ta-
pasztalja, hogy karácsony reggel van. Az él-
mények hatására megváltozik, kedves, jólelkű 
emberré válik. tim sem hal meg, mert Scroo-
ge kifizeti a gyógykezelését, unokaöccséék 
pedig szívesen látott vendégként fogadják 
bármikor. 

A regény Jézus üzenetét hordozza szá-
munkra. Az önzetlenség, a szeretet, az ünnep 
igazi megélése és átélése, valamint megosz-
tása szeretteinkkel a karácsony igazi lényege. 
de nemcsak az ünnep, hanem egész életünk, 
minden kapcsolatunk és tettünk mozgatóru-
gója kellene, hogy legyen. 

A csodálatosan egyszerű, mégis kedves 
és örök mesét számos alkalommal filmesí-
tették meg, még a Muppet Show figuráival 
is készült bábfilm belőle. A gyerekek számá-
ra több ismert változata is ismerős lehet, hi-
szen  Scrooge jellegzetes lenéző mondását: a 
“Bah, humbug”-ot a Shrekből az angyalban a 
Szamár Shrekre azt mondja, hogy Ebenezer 
Shrek, mert Shrek nem szereti a karácsonyt. 
Shrek pedig elkiáltja magát: „And a Bah, hum-
bug to you!” (Neked pedig Bah humbugot!) 
A Kacsamesék főszereplője, dagobert bácsi 
eredeti nevét – Scrooge Mcduck is dickens 
meséjéből kapta. 2009-ben a regény kapott 
egy mozivásznon vetített animációs filmfel-
dolgozást, amelyet a kiváló robert Zemec-
kis rendezett, a fösvény Scrooge-ot pedig Jim 
Carrey alakítja. 

Aki szeretne elmerülni az ünnepben, min-
denképpen olvassa el, és nézze is meg a mesét 
a gyerekeivel, hogyha teheti, mert a másfél 
évszázaddal ezelőtt megírt történet napjaink-
ban is aktuális mondanivalót hordoz.



15

59. számKUCKÓ  - Gyermeksarok

Mária és József Betlehembe jöttek. Nem találtak éjszakai szállást. Csak egy istállóban húzód-
hattak meg. Azon az éjszakán megszületett Jézus, a Szabadító. Nem töltötték egyedül az éjsza-
kát. isten angyalokat küldött a mezőn legeltető pásztorokhoz, hogy hírül adja: eljött, akit vár-
nak. A pásztorok pedig felkerekedtek, hogy meggyőződjenek arról, valóban úgy van-e, ahogy 
az angyal mondta. S amikor köszöntötték a jászolban fekvő csecsemőt, boldogan mentek haza, 
és mindenkinek elmondták, hogy az angyal igazat mondott. Olvassuk csak el a Bibliából, mit 
mondott az angyal?

„Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Mert szü-
letett néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” 

A Megtartó ugyanazt jelenti, mint Szabadító. Valaki, aki a gyengéket, elveszetteket megtart-
ja. Békességben és szeretetben.

Karácsony — jézus születése

1.) Mit mondott először köszöntésként az angyal 
máriának? 
a) Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! 
b) Ne félj Mária! 
c) Hívd ide a te férjedet is!

2.) Miért ment betlehembe Mária és József? 
a) Ott éltek egyébként is, vendégségből tértek haza. 
b) Az összeírás miatt. 
c) Mert az angyal megparancsolta nekik.

3.) kinek jelent meg álmában az angyal? 
a) Mindenkivel ébren beszélt 
b) Máriának és Erzsébetnek 
c) Józsefnek és a bölcseknek

4.) Sírt-e kis Jézus? 
a) Egy isten-gyermek?! Soha. 
b) Az egyiptomi menekülés hosszú útján. 
c) Valószínűleg, mint minden „normális” csecsemő, 
Ő is.

Totó

forrás: palantamisszio.hu, hittansuli.hu
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