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„Neked miről szól az ünnep?” – tette fel ne-

kem valaki ezt a kérdést a napokban. Valamit 

válaszoltam rá, de nyomot hagyott bennem a 

kérdés, és a meggyújtott ádventi gyertyák 

fényében elgondolkodtam rajta. A csendben 

kezdtem látni a láthatatlant, a Láthatót. 

Ma az ünnep nem ugyanazt jelenti, amit ré-

gen. A családok szétszakítva, talán országha-

tárok által is elválasztva, a közösségek sok-

szor romokban hevernek, az emberi kapcso-

latok viszálykodásokkal terheltek. Nem más, 

hanem a mi bűneink miatt. Mintha az alapok-

kal lenne baj! Valamit nagyon elronthattunk. 

Mit várok? Mit szeretnék ezen a karácso-

nyon? Néha már ott tartunk, hogy a legköze-

lebbi családtagjainktól is megkérdezzük: mit 

szeretnél kapni ajándékba? Rosszabb esetben 

azt firtatjuk: mire van szükséged? Mintha az 

igazi ajándék csak egy tárgy lehetne. 

Ajándékot tudunk venni. Drágát és szépet. 

Rengeteget küzdünk érte, bejárjuk az egész 

várost, sőt az egész világhálót, még kölcsö-

nökbe is verjük magunkat. 

Örömöt akarunk szerezni vagy csak a meg-

szokás kényszere hajt? Ki-ki döntse el őszin-

tén, Isten színe előtt! 

A csomagolással vagyunk elfoglalva, hogy 

látványos, gazdag és szép legyen az ajándék. 

De mi is van benne? Mi az ajándék? Ha ráné-

zek, eszembe jut, kitől kaptam? 

A valódi ajándékot Istentől kaptuk 2015 év-

vel ezelőtt, amikor az Ige testté lett. Megszü-

letett a gyermek. Karácsony: a beteljesült 

csoda, a Megváltó születésnapja. 

Én is készítem az ajándékomat, vívódom, jó 

lesz-e, fognak-e örülni neki? Őt nem tudom 

becsomagolni, de őt szeretném adni. 

Elcsendesedik a világ, itt a karácsony! A 

közlekedés leáll, a hó esik. Szeretnénk, ha 

MEGSZÜLETETT! VELÜNK VAN! MEGSZÜLETETT! VELÜNK VAN!  

esne, mert a hópelyhek ezüst csilingelésének 

hangja maga a csendes békesség. 

A csend teljessé válik, éljük az örömhírt! 

Megszületett! Hiszem, neked is, mindenki-

nek. 

Fogadd el Isten ajándékát! Bontsd ki, ő lesz 

benne! Ámen! 

Kis János 

Gyerekszáj Gyerekszáj  

Harmadik osztályban tanulunk Sámuel prófé-

ta, Keresztelő János, majd Jézus születéséről. 

A karácsonyi történetnél jön a megjegyzés:  

– Nekem nem tetszik, hogy a Bibliában min-

dig csak fiú születik… 

A hittankönyv egyik kérdése: Kinek mi a fela-

data a családban? 

– A szülők feladata, hogy Jézuskának tettessék 

magukat karácsonykor… 

– A testvéred narrátor lesz a karácsonyi mű-

sorban –  mondom kis hittanosomnak. Mire ő: 

– A narrátor az olyan, mint a gladiátor? 

Zakariás a templomban áldozatot mutat be, 

amikor Isten angyalától megtudja, hogy gyer-

meke születik. Legközelebb ismétléskor: 

– Mi volt Zakariás foglalkozása? 

– Pap volt. Aztán papa lett… 

Az ádventi ház ablakait színezzük. 

– Itt valaki készíti a lelkét. 

– Mit csinál? 

– Hát, imádkozik… 

Az angyal hírt ad Máriának a gyermek szü-

letéséről. Jézusnak fogják nevezni. 

– Kicsoda Jézus? 

– A nagy ő.  
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Annamária 

Advent időszaka a várakozásról szól: várni 

az ünnepet, a karácsonyt, Jézus születését. 

Négy héten át, mindig eggyel több gyertyát 

meggyújtva hangolódunk rá az év legszebb 

ünnepére. 

Mióta saját családunk van, próbáljuk megte-

remteni a saját családi hagyományainkat. 

Kicsik még a gyerekek, így ők vannak a kö-

zéppontban, elsősorban nekik szeretnénk 

emlékezetessé tenni az ünnepeket úgy, hogy 

lényeg mindannyiunknak megmaradjon. 

A gyülekezet tagjaiként részt veszünk a kö-

zös családi programokban, ezzel is erősítve 

az összetartozás érzését. Így az ünnepi készü-

lődés számunkra november 29-én a családi 

adventi délutánnal kezdődik, közösen a többi 

családdal, akik szintén így gondolják. 

Közös énekléssel-énektanulással kezdünk, 

ráhangolódva az ünnepre. Majd a felnőttek 

János bácsival különvonulnak. A családunk: 

apa, anya és három gyerek. A legkisebb még 

nincs két éves, így folyamatos felügyeletre 

szorul. Ezért apa és anya külön tudja megélni 

a készülődés örömét. Mi korábban megbe-

széltük, apa vesz részt a felnőttek beszélgeté-

sében. Így erről majd ő számol be. 

A lelkészek által szervezett esemény minden 

korosztálynak tartogat programot. Amíg a 

felnőttek külön szobában – bár résnyire nyi-

tott ajtó mellett – beszélgetnek, addig a gyer-

mekeket változatos, természetesen az ünnep-

hez kötődő feladatokkal várja Enikő néni és 

Gabi néni. Először egy ötletes bábelőadás 

keretében felidézik Jézus születésének törté-

netét. Ebben minden gyerek, egy-egy szere-

pet vállalva, tevékenyen részt vesz. Sokad-

szorra hallják a történetet, mégis áhítattal 

figyelik Enikő néni „meséjét”, amit aztán 

közös imával zárnak le. 

Majd Gabi néni ötletei alapján kézműves 

foglalkozás várja a kicsiket. Idén rénszarvast, 

papírangyalkát és karácsonyi meghívót ké-

Adventi családi délutánAdventi családi délután  

szítenek. A gyerekeknek annyira tetszik, 

hogy mi is egy csorda rénszarvast és több 

angyalkát viszünk haza. 

Mindig gondolnak a legkisebbekre is. Ját-

szószőnyegen játszhatnak sok játékkal. 

Eltelik az idő, a szülők visszaérkeznek a 

gyerekek közé, megnézik az elkészített sok 

csodát, beszélgetnek még egymással, köz-

ben megkóstolják a finom süteményeket és 

persze János bácsi teáját. 

Jó volt egy ilyen délután után hazatérni, és 

otthon is meggyújtani a koszorún az első 

gyertyát. Mindannyiunknak emlékezetes 

nap volt. Úgy gondolom, elmondhatom, 

hogy a közös családi adventi délután a saját 

családi hagyományunk része már. 

 

József 

János bácsi a jelenlévő szülőket beszélge-

tésre invitálja. Gyorsan megtelik a szoba. 

Az ajtó résnyire nyitva marad, hogy az ap-

róságok kíváncsian betekinthessenek, hogy 

mit is csinálnak itt a felnőttek. 

„Kinek mit jelent ádvent? Hogyan készül-

tök, élitek meg a karácsony előtti heteket, 

napokat?” – hangzik a kérdés. 

A félhomályban megnyílnak a tekintetek és 

rövidesen a szívek is. Emlékek törnek fel. 

Átélt konfliktusok, türelmetlenségek, fájó-

megfáradt szívek. Aztán meg remények 

töltik meg a kis szobát a szavakon keresz-

tül. 

Nyílik az ajtó és egy kíváncsi gyermek lép 

be. „Á, itt van apa, anya” – nyugtázza ma-

gában, hogy biztonságban vannak ők is, én 

is, és már szalad is tovább. 

Az elmondott történetekben érezzük, hogy 

mindannyian hordozunk kereszteket. Keres-

sük a megoldást és az Úr közelségét. Ho-

gyan és mit kell cselekednem, mire vagy 

kire kell figyelnem advent idején? Minden-

napi erőfeszítéseink oly sokszor erőtlenné 
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Szeretem az evangélikusok nagycsaládját, 

amelyhez Jóisten kegyelméből és saját akara-

tomból tartozhatom. 

Advent alkalmából idén is összegyűltünk csa-

ládi délutánra kicsik és nagyok az egyházkö-

zség gyülekezeti termében. Énekeltünk – ezen 

a helyen még a hang is másként szól –, imád-

koztunk. Itt valahogy megjön az ember bátor-

sága az énekeskönyv dalaihoz, valahogy a 

hangunknak Istent megszólító ereje van, ha 

közösen szólunk hozzá – de nem tudom meg-

mondani, miért… 

Többször megfogalmazódott már bennem, 

hogy jó ide tartozni, mert értékes emberek 

szeretete, istenhite formálja az együttléteinket. 

Kis János lelkész úr pontosan erre utalt, ami-

kor az ünnepvárásról beszélgettünk a tanácste-

remből nyíló kis szobában. 

Nincs hely, ahol megállhatunk egyetlen percre 

szembenézni egymással és a saját lelkünkkel. 

Nincsenek valódi közösségek, amelyek értéke-

ikkel, emberi szavaikkal és közös csendjeikkel 

gyökereket eresztenének bennünk, és erőt ad-

nának a lüktető világ legyőzéséhez. Folyton 

harcban állunk az idővel, főnökünkkel, csalá-

dunkkal, és nekünk ebben a heves világban is 

tudnunk kell megtalálni az Urat, aki a legnehe-

zebb pillanatokban is jelen van: gondviselé-

sének valamennyi fénysugarával megsimogat 

minket. Észrevesszük ezt? Észre tudjuk venni, 

ha egy kicsit könnyebb? Vagy természetesnek 

veszünk minden isteni kegyelmet, mert ez 

nekünk jár? 

Megfogalmazódott a beszélgetés során az 

is, hogy tudatossá kell tennünk ezeket az 

elmélyült csendes perceket. Háttérbe kell 

szorítani a körülöttünk lévő színes világ 

darabosan anyagias valóságát, és néha le 

kell ülnünk a gyertya melegéhez – várakoz-

ni. Nem szabad spórolni a gyertyalánggal, 

bátran meg kell gyújtani, mert a fénynek 

üzenete van ezekben a magasztos napok-

ban. Marasztaló, lélekemelő fényüzenet, 

ami képes átmelegíteni a hétköznapokat is. 

Milyen fontos, hogy ezt gyermekeink is 

lássák, hiszen ők viszik tovább, amit a szü-

lők, nagyszülők tudásként ölelésükkel, sza-

vaikkal, személyes példamutatásukkal to-

vábbadnak. Lehet, hogy ők advent szellemi-

ségéből semmit nem értenek, most még 

zajosan játszadoznak, autót tologatnak, 

egymás dolgain vitatkoznak, de ezt abban a 

közösségben teszik, ahová tartoznak, mert a 

szüleiknek fontos, hogy itt legyenek. A 

példamutatás, a viselkedésbeli, hitbeli minta 

nem tudjuk, mikor bont virágot. Talán ak-

kor, amikor nem is számítasz rá… Lehet, 

hogy egy kapuban hangzik el a mondat, 

amire lelked mélyén vársz: „Boldog adven-

tet!” 

A várakozni tudás advent igazi üzenete. Ezt 

megélni ajándék. Csoda. 

Várakozzunk, Testvérek, imára emelt kéz-

zel, mert az Úr eljövend – értünk… 

Kökényné Miklós Izabella 

Várakozzunk, Testvérek!Várakozzunk, Testvérek!  

válnak, ha nincs biztos fundamentumunk a mi 

Megváltónkban. 

És most, kicsit megnyugodva, terheinket lerak-

va, várjuk Jézus Krisztus eljövetelét, megszü-

letését. Így közösen, együtt. Apák, anyák és 

gyermekek. 

„Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég / S az 

újszülött rügyező ágakkal / Lángot rak a 

fázó homlokok mögé.” (József Attila: Kará-

csony) 

„Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősít-

sétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele 

közel van.” (Jak 5,8) 

Katona-család 
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Lelkészünk reménység vasárnapján, az ítélet 

napjáról szóló prédikációjában talányos, 

„valaki azt mondta” felvezetéssel idézte – 

véleményem szerint talán – Füsti-Molnár 

Szilveszternek a ReForrás 2015. októberi 

számában megjelent, az Apostoli Hitvallás-

hoz írt magyarázatát, amely az utolsó napról 

szól:  

„Az utolsó nap egy valódi nap az én időm-

ben, Isten idejében. Egy valódi nap, olyan, 

mint amilyen az első volt, a teremtés első 

napja. Ugyanakkor mennyire nem is közön-

séges ez a nap, ahogyan a teremtés első nap-

ja sem. Első nap – Utolsó nap. Kezdet és a 

vég. Nincs tegnap és nincs holnap. Az utolsó 

nap tükörképe az elsőnek, de a vég ellentéte 

is a kezdetnek. Alfa és az ómega, és közte 

milyen sok mindenen mentünk keresztül! 

Átéltük az emberi életünket, sőt keresztül-

mentünk a halálunkon is. Kétséget kizáróan 

léptünk be a halál szolgaságába, zsarnoki 

hatalmába. Kétséget kizáróan támadtunk 

most fel a Krisztusban az új életre. Az utolsó 

napon megérkeztünk, mert Ő megérkezett.” 

Egyedül csak a jó Isten tudhatja, miért jutott 

ez a gondolat az eszembe, amikor most az 

egyházmegyei csendesnapról írva visszaem-

lékezem dr. Korányi András lelkész, egyház-

történész Reformáció 500 – hol állunk a múl-

tunk és jövőnk között? címet viselő, lenyűgö-

ző előadására. 

Azon a bizonyos utolsó napon már valóban 

nem lesz tegnap, és nem lesz holnap, csak az 

a nap, csak a ma. Mi most viszont szüntele-

nül a múltunk és jövőnk között vagyunk. 

Egyedüli lehetőségünk, hogy a múlt esemé-

nyeire és tapasztalataira támaszkodva gon-

dolkodjunk, és cselekedjünk a jövőnkről, a 

jövőnkért, mert „ma lesz a holnap tegnap-

ja” (Demjén Ferenc). 

A csendesnap meghívója így hívott közös 

gondolkodásra: „2017-ben lesz 500 éve 

annak, hogy útjára indult a reformáció. Ho-

gyan találkozhatunk gyülekezeteinkben ma 

azzal a bibliai üzenettel, és erőt adó hitúju-

lással, amely az evangélikusság múltjában 

létrehozta és megtartotta ezeket a gyüleke-

zeteket? Miként vihetnek minket közelebb a 

jubileumi év kapcsán tapasztalható egyházi 

tervek és erőfeszítések, hogy egy ilyen in-

díttatású megújulás ma is végbemehessen 

egyházunkban, környezetünkben?” 

Magyarországi Evangélikus Egyházunk a 

lutheri reformáció 500 éves évfordulója 

alkalmából rajzfilmet készíttet Luther Már-

tonról. A csendesnap résztvevői láthatták a 

készülő rajzfilm Luther gyermekkoráról 

szóló epizódjának egy részletét. 

Előadónk nem véletlenül választotta ezt az 

epizódot, hiszen az jó felvezetéssel szolgált 

mondandójához. Három nagyon is meghatá-

rozó tényező volt reformátorunk életében: a 

család, az iskola és az egyház (gyülekezet). 

Ebből a csodálatos hármasból kinek mekko-

ra a lehetősége és a felelőssége abban, hogy 

mi és gyermekeink úgy tudjuk élni napjain-

kat, hogy azon a „csak ma van” napon meg-

érkezzünk? 

A régen volt erős családi hagyományok és 

kötelékek sok esetben már nem működnek, 

az iskola a teljesítményelvet vallja, a peda-

gógusok sokat tanítanak és keveset nevel-

nek, az evangélikusok lélekszáma csökken. 

Mire van szükség: kötelező hittanórára, 

szórakoztató istentiszteletre? Milyen egyhá-

zi szervezetre? Szabadságra vagy fegyelem-

re? 

„A fegyelem szabadság nélkül zsarnokság. 

A szabadság fegyelem nélkül ká-

osz” (Cullen Hightower) 

Múltunk és jövőnk közé „szorulva” 

(Egyházmegyei csendesnap, Kiskőrös, 2015. november 28.) 
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Ismeretes, hogy az utóbbi években a Bács-

Kiskun Evangélikus Egyházmegye és a 

Kecskeméti Evangélikus Egyházközség is 

sportnapokat rendez. A megyei sportnapról a 

hírlevél reformációi számában már esett szó. 

Gyülekezeti sportnapunkat december 5-én 

tartottuk a református gimnázium tornacsar-

nokában. Ahogy tavaly, úgy idén is Krett 

György felügyelő kezdeményezte és szorgal-

mazta ezt az alkalmat. 

Hulej Enikő lelkésznő igei köszöntője után 

látványos bemutatókra kerül sor. Először 

Kisházi Ákos és Katona József 

(gyülekezetünk tagja) főként gyermek- és 

serdülőkorú tanítványai igazolták az aikidó 

területén elért felkészültségüket. Ezt követő-

en Barcsik Zoltán, a Hírös Judo Sport Egye-

sület elnöke (szintén gyülekezetünk tagja) és 

fia, ifj. Barcsik Zoltán ötödéves teológiai 

hallgató tartottak tanítványaikkal bemutatót 

a judo művészetéből. Bemutatójuk végén 

gyors képzést tartottak az érdeklődő fiatalok-

nak, gyermekeknek a mai világban eseten-

Gyülekezeti sportnapGyülekezeti sportnap  

ként szükséges önvédelmi technikákról. Az 

érdeklődők jó kedvvel, játékos formában 

sajátíthattak el néhány önvédelmi fogást és 

technikát. 

Az aikidó és a judo bemutatók részvevőinek 

fehér sportruházata után a piros mezes Solti 

bikák jelentek meg a közönség előtt. Vezető-

jük, Lencsés Sándor bemutatta a kötél- és 

bothúzó sportágat, mely sok olimpiai sport-

ágnál is régibb, jó néhány országban igen 

népszerű, régi európai népi sport. A bemuta-

tó, a szabályok ismertetése után a résztvevők 

is kipróbálhatták erejüket e sportágban. 

A küzdő- és erősportok bemutatója után 

lendületes kispályás labdarúgó-mérkőzés 

kezdődött több korosztály részvételével. A 

Kis János lelkész úr által vezetett játékos 

sportvetélkedő is vidám hangulatban telt.  

S a jól sikerült sportnap végén végre megér-

kezett a gyermekek által már annyira várt 

Mikulás. 

Károlyfalvi József 

Mégis, hogyan lehet üdvözülni? Szeretem 

Luther teológiai rendszerének négy alappil-

lérét. A négy „sola”, magyarul a négy 

„egyedül”. Ezek a következők: 

sola gratia – egyedül kegyelemből; 

sola fide – egyedül hit által; 

solus Christus – egyedül Krisztus által; 

sola Scriptura – egyedül az Írásból. 

Kedves Olvasóm! 

Kérlek, ne neheztelj rám a sok kérdőjel 

miatt! Válaszokat szeretnél inkább? Hívlak 

és várlak: gondolkodjuk együtt! 

Szeretettel: 

Komlódiné Alföldi Erzsébet  

gyülekezeti munkatárs 

Szeretettel ajánljuk  

kedves Testvéreink  

figyelmébe  

a Bibliaolvasó Útmutatót, 

amelyben az év minden  

napján találunk  

igei útravalót.  

Ára: 630 Ft és 420 Ft. 

A 2016. év igéje 

Ahogyan az anya vigasztalja fiát, Ahogyan az anya vigasztalja fiát,   

úgy vigasztallak én titeket. úgy vigasztallak én titeket.   

(Ézs 66,13) 
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1. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a 
_____ városába, amelyet Betlehemnek neveznek. 

2. Íme, az Úr _____: történjék velem a te beszéded 

szerint. 

3. Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem 

leánya! _____ érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, 

alázatos, és szamáron ül. 

4. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded sze-

rint békességgel, mert meglátták szemeim _____. 

5. Az _____ belépve hozzá így szólt: Üdvözlégy, 
kegyelembe fogadott, az Úr veled van! 

6. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 

_____, és az emberekhez jóakarat. 

7. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, 

megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet 

Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: Áldott 

vagy te az _____ között, és áldott a te méhed gyü-

mölcse! 

8. Mert egy gyermek _____ nekünk, fiú adatik ne-

Karácsonyi keresztrejtvényKarácsonyi keresztrejtvény  

A karácsonyi történet, ill. a messiási próféciák néhány mondatát idézzük. Ha pótolni 

szeretnénk a hiányzó szavakat, olvassuk el a következő igéket: Mt 1,18–2,12; Lk 1,26–40; 

Ézs 9,1.5; Mik 5,1; Zak 9,9. A megfejtésből megtudjuk: mit jelenthet számunkra Jézus 

születése. 

künk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják ne-
vezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló 

Atya, Békesség Fejedelme! 

9. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot 
lát. A halál árnyékának földjén lakókra _____ ra-

gyog. 

10. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben 
Heródes király idejében, íme, _____ érkeztek napke-

letről Jeruzsálembe. 

11. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, 
Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek 

volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a _____. 

12. Te pedig, _____ Betlehem, bár a legkisebb vagy 
Júda nemzetségei között, mégis belőled származik 

az, aki uralkodni fog Izráelen. 

13. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugta-

lanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. 

Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudó-

ját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a 
_____. 
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