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 Kié a karácsony? Micsoda kérdés? A karácsonyt lehet birtokolni? Igen, a karácsony mindenkié, az egész 

világé és az enyém is, vagy legalább is azzá válhat. Akarom-e, hogy az enyém legyen? Advent negyedik 

vasárnapján ezek a kérdések nagyon aktuálisak, mert mindegyik gyertya immáron lángjával figyelmeztet az Úr 

közelségére. Nagyon közel van!  

 De miért csak most van ilyen közel és máskor miért nem? Minden évben egyszer? Isten mindig közel 

van, mindig itt van mellettünk, és mi az ő tenyerén, de el nem tudjuk képzelni ezt a közelséget. Imádságainkat 

ezért a messze távolba küldjük, valahova túl az égbolton, a sztratoszférán, és majd Isten ott dönti el, hogy 

meghallgatja-e azt. Nem kell űrutazónak lenni az Istennel való találkozáshoz, elég, ha keressük a közelségét. 

Az Úr közel… 

 Az az ember, aki érzi Isten közelségét, annak a magatartása is megváltozik. Megszűnik a panaszkodása, 

nem lesz Savanyú Jóska, aki mindig húzza a száját, akinek semmi sem jó, még az sem, amit ő tesz. Az Isten 

dicsőséges fényében élő embernek a szíve telve van örömmel. Pál apostol kétszer is figyelmezteti a 

gyülekezetet, nehogy elfelejtsék életük új megnyilvánulását. Örüljetek! Miért is kell az embernek örülni? 

Ismerik az Istent, meg lehet osztani vele minden aggodalmat, mindenük, amivel rendelkeznek elég a mához, és 

lesz majd elegendő a holnapra is. Istennel minden lehetséges. Örüljetek… 

 Ilyenkor az ünnepek árnyékában nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a romantikus filmek, amelyekben 

minden jól szokott végződni, becsaphatnak bennünket. Ott, ahol lágyan hull a hó, hatalmas feldíszített 

karácsonyfák díszelegnek, és sok-sok ajándék van, mindez megfűszerezve hatalmas jókedvvel, megrendezett 

öröm. Igaz, hogy ez lenne az ideális, valami ilyesmi után vágyakozunk, de lesznek olyanok, akiknek csak egy 

feldíszített ágacska jelenti majd a karácsonyt. Lesznek olyanok, akiknek nem lesz meleg otthona, és nem 

minden családban békés az ünnep. De az Úr közel van a magányban, a hideg lakásban, és furcsán hangzik, de a 

békétlenségben is. 

 Örüljetek! Nem mindenki tud „úgy” örülni, ahogyan mi azt el szoktuk képzelni. Gyülekezetünkben két 

család gyászol, ők szeretteikkel másként fogják eltölteni ezt az ünnepet, de szívükben egyszer ez az emlék is 

örömmé, a hálaadás örömévé fog válni. Bánatuk ellenére ők azok, akik az elválásban tapasztalhatták meg az Úr 

közelségét. Az Úr közel…  

 A közelgő Úr hozzon minden családba békességet, melegítse fel a hideg szíveket, és vigasztalja meg a 

gyászolókat azzal a szeretettel, amit Fiában a világnak ajándékozott. 

Jakab Béla 

   



 

 

 A templomunk ezekben a napokban az ünnep meghittségét és csodáját hirdesse! A színek és fények, 

hangok és illatok, az egyszerű, ám gondos díszítés, amely szeretetről és háláról tanúskodik, az istentiszteleti 

közösség váljon részévé és alakítójává az ünnepnek. A templomajtón belépve érezzem, hogy megérkeztem, és 

egy különleges csoda részese lehetek. Add, hogy a templom valódi találkozás helyszíne legyen, és a karácsonyi 

titkot alázattal, nyitott szívvel és imádattal fogadjam.  

(Solymár Mónika, Fényforrás 2010, 30. old.) 

 

A Fényforrás című füzet az iratterjesztésben vásárolható meg 850 Ft-ért. 

 

 
 

Szombathy Viktor 

 

(az előző számunkban közölt novella második, befejező része) 

 – Honnan, András bátyám? – szólt rá Száraz Péter, aki most szerelt le a katonaságnál, s még nem találja 

a helyét a faluban, s csak sétálgat magának. 

 – Erdőből. 

 – Magának szabad volt?  

 – Hármat. 

 – Hm – dünnyögi Száraz Péter –, ez idén nem lesz karácsonyfánk, pedig a kis Laci ugyan örült volna 

neki. 

 Istenes András megáll, nekitámasztja a fákat a ház oldalának, s néz maga elé. Aztán kioldja az egyik fát 

a háncsból, elé veszi a fejszét az övből, s lecsap egy ágat, a legalsót, a legnagyobbat. 

 – Nesze, legalább egy ág. Tűzzétek cserépbe. Az enyimből adtam. 

 Száraz Péter mosolyog, s cipeli az ágat. Továbbhalad András. Így ér a mérnöki iroda elé, ott beadja a 

cselédnek a mérnök fáját. Fordul egyet az utcán, s a tanítónak is beszól: 

 – Itt hozom az iskola karácsonyfáját. 

 Az ám, de az iskolában ott a sok gyerek, éppen özönlik ki az udvarra vígan. 

 – Jaj, de szép fája van, András bácsi – irigykedik a kis Sipkei Rozi –, vajon hoz-e nekünk is egy felet a 

Jézus? 

 – Meg nekünk! – sivít cérnahangon Kovács Terus. 

 Istenes András nem felel, csak ballag tovább nekibúsultan. Ahogy a Sipkei suszter házához ér, egy 

pillantásnyira megáll, habozik. S bekopog a párás ablakon, kiinti műhelyéből a rövidlátó susztert. 

 – Itt van egy ág – dünnyögi színlelt komorsággal –, megóhajtotta a lányod, de többet nem adhatok. 

 S mivel közel laknak Kovács sógorék is, benyújt nekik is egy ágat. Így fogy a fa, legszebb alsó ágait 

lemetszette már. De a pap bérese is kinn áll az árok hídja mellett, pipájával küszködik éppen. 

 – Hát maga? – szimmant a béres –, maga lett a karácsony? Mert nekünk egy fél fánk sincs. 

 Még ki sem mondta az egészet, már nyújtotta neki András az ágat. 

 – Hogy nektek is jusson. 

 Mire az utca végére ért, éppen csak hogy a fa teteje maradt a kezében, alig néhány rövidke ág rajta. Két 

ujja közé fogja, úgy lóbálja. Már haza is vinné az egészet, ha Szerencsésné, Szerencsés szabó felesége meg nem 

látja. 

 – Jaj, Istenem – szöpögi a szabó felesége –, magának legalább ennyi jutott, de mi honnan vegyünk? 

 – Ne búsuljon – mondja zordon András, és kettétépi a maradékot. Nem kell már ahhoz fejsze. Úgy 

szalad a Szabóné boldogan a vékony ágacskával, mintha sorsjegyét húzták volna ki.  



 Istenes András így lép be háza ajtaján. Ebéd várja itthon Andrást, jó bableves a karácsonyfáért erdőben 

járt munkást. Megáll András az ajtóban. 

 – Hát maga? – mered rá az asszony. 

 Mert furcsa is látni: András jobbján az irdatlan fejsze, bal kezében pedig egy vékony, hasadt 

fenyőágacska. Mint valami vőfénycsokor, zöldben. 

 – Hogy bírta ezt a kis fát ezzel a nagy fejszével kivágni? 

 – Jó ügyességgel – feleli András, és mosolyog –, ez maradt nekünk. Mert ma én voltam a karácsony, 

engem jelölt ki az Úr! 

(Karácsony ideje, Kálvin kiadó, 2013, 38. kk.) 

 

 
 

  Gyűjtés a karácsonyi csomagokra Betlendi Erzsikénél. 

 

 

  

  Szentestei istentisztelet – december 24-én du. 16 órakor a gyermekek műsorával. 

   Karácsonyi istentiszteletek – december 25-én és 26-án 10 órakor, úrvacsorával. 

   Óévet záró bűnbánati istentisztelet – december 31-én 10 órakor, úrvacsorával. 

   Újévköszöntő istentisztelet – 2016. január 1-jén 10 órakor, úrvacsorával. 

   Vízkereszt ünnepe – január 3-án a 10 órai istentisztelet keretében. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Köszönöm neked, Uram, az ünnepeket: karácsonyt és a többit is. Köszönöm, hogy ilyenkor szeretnél 

kiemelni egy kicsit a mindennapok szürke egyhangúságából.   

 Köszönöm ennek az ünnepnek az apró, már-már nélkülözhetetlennek hitt kellékeit. 

 De mindenek fölött köszönöm a legnagyobb kincset: azt, hogy ismerhetlek, és a tiéd lehetek, hogy hozzád 

tartózhatom.  

 És köszönöm a csodát, hogy te velem vagy minden nap. Egy kicsit úgy, mintha mindig karácsony lenne. 

Ámen. 
(Luptákné Hanvay Mária, Fényforrás 2010, 35. old.) 

 

 
   

 Hálát adunk neked, örök dicsőség Istene, hogy igéddel elhívtál országodba, és népeddé választottál 

minket. Add kegyelmedet, hogy hittel és szeretettel szolgáljunk a világban, és józan vigyázással készüljünk 

szeretett Fiad eljövetelére. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – istentiszteleti imádságok) 

 

 


