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Róma: 14: 7-8  
"Mert közülünk senki sem él önmagá-
nak, és senki sem hal meg önmagának, 
mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meg-
halunk, az Úrnak halunk meg. Tehát 
akár élünk, akár meghalunk, az Úréi 
vagyunk." 
 
Jó, hogy az apostol kijelentő mondat-
ban mondja mindezt, nem pedig felszó-
lítóban. Egyszerűen kijelenti ezt az 
igazságot. Ez az ige biztonságot adó, 
bátorító üzenete mindannyiunk számára 
a 2016. esztendőre. Bátran gondoljunk 
arra, hogy ez az Isten kijelentése. Akár-
hol vagyunk, életben vagy halálban, az 
Úréi vagyunk. Ez az a biztos alap, ami-
re lehet építeni.  
Hogyan is éljünk? Hogyan rendezzük 
gondolatainkat, dolgainkat? Mi a fel-
adatunk? Hol a helyem ebben a világ-
ban? Akármi történhet..... Ez az alap-
gondolat legyen ma nekünk az Ige kije-
lentése. Ezen belül most három dolog-
ra, gondolatra szeretném irányítani fi-
gyelmünket, több is lehetne, de legyen 
elég ez a három. 
Az első az ítélet és az ítélkezés kérdése, 
a második az önzés kérdése, a harma-
dik a tulajdonjog kérdése: kié az éle-
tem? Hova tartozom, hol a helyem?  
Az ítélkezés az evangéliumokban min-
denütt nagyon hangsúlyos. Jézus tanítá-
sában nagyon sokszor előjön: Ne ítélj! 
Nem látjuk helyesen a dolgokat, és ez 
olyan nehéz dolog, hogy mindig bele-
esünk a csapdába, és ítélkezünk. Meg 
kell ítélni, mi a jó, mi a rossz, mit tar-
tok helyesnek, és meggyőződésem sze-
rint mi a helyes. Meg kell gondolni 
pozitív és negatív dolgokat. A minden-
napokban való eligazodáshoz ez na-
gyon, de nagyon fontos. Ezt szinte pa-
rancsba adja, felszólító módban mondja 

Jézus: Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Tanít 
erről a szálka és a gerenda hasonlat. 
Hogyan jövök én ahhoz, hogy a másik 
ember felett ítélkezzek? Nincs jogom 
hozzá. Pál apostol erre teszi a hang-
súlyt, hogy nincs jogom ítélkezni a 
másik ember fölött. Ez a probléma Pál-
nak a leveleiben (Róma, Kor.) nagyon 
fontos kérdés volt. Ennek a változataira 
ma is találunk példákat a keresztyénsé-
gen belül a különböző felekezetek közt, 
sőt egy felekezeten belül is. Megbot-
ránkozunk egymás dolgain. Ma is van-
nak szokások, amelyeket szigorúan 
tartanak nagyon sok gyülekezetben. 
Például gondoljunk ilyenre: külön ül-
nek a férfiak, külön a nők, ilyen, vagy 
olyan öltözetben kell megjelenni 
(Erdély) a templomban, mert különben 
megvetnek, elítélnek. Ha ez csak egy 
külső divat, mert az ősök így gondol-
ták, azt is lehet rá mondani: majd elmú-
lik, kihal ez a nemzedék.  
De ha meggyőződésből teszi a másik, 
így gondolja az Istent dicsőítő életet, 
akkor ne ítéljük el, értsük meg.   
Fontos dolog, hogy lehetnek a hitben 
különbözőek az emberek, de nem az 
ítélkezés a helyes magatartás, hanem 
az: fogadjátok be egymást, ahogy 
Krisztus befogadott minket! Érdemes 
elgondolkozni azon, mi az, ami tiszta, 
mi az, ami tisztátalan egy keresztyén 
ember számára. A hitben erős ember 
eljut oda, hogy mindent szabad, de nem 
minden használ. Tehát megkeresem, 
hogy az életemben mi az erősítő ténye-
ző, és mi az, ami kísértést okoz.  
A második, amire gondolni kell, az 
önzés. Az önmagamért való élés kérdé-
se. Pál azt mondja, írja: senki nem él 
önmagának. Jó lenne elgondolkozni 
azon, amikor olvassuk ezeket a sorokat: 
közülünk senki sincs, aki önmagának 

él? Aki önző módon él, aki csak magára 
gondol? Aki azt mondja: azt teszek, 
amit akarok! Az önzésnek ez a jelszava, 
hogy az életemmel azt teszek, amit 
akarok. Én a magam ura vagyok, ne 
szóljon bele senki, ne akarjon nekem 
senki tanácsot adni. Ha ez az 
"igazság"vezérel, akkor bizony nincsen 
jogom beleszólni a másik ember életé-
be, és ítélni őt. Önmagamra nézve még-
sem az az igazság, hogy ez az én dol-
gom, ez egyedül énrám tartozik, mert 
az életem az Istené. Nem tehetek az 
életemmel, a képességeimmel, az időm-
mel, az erőmmel, amit akarok. Vannak, 
akik maguknak élnek. Aki önmagának 
él, az előbb-utóbb magára marad, és 
magában hordozza az öntörvényűsége 
büntetését is.  
Az Úrnak élünk, és az Úrnak halunk 
meg - mondja Pál apostol. Az Isten 
színe előtt élünk, akármit teszünk, azt 
Istennek tesszük. Pál apostol arra fi-
gyelmeztet, hogy az Istennel kapcsolat-
ban teljesedik ki az ember élete. Neki 
tartozom számadással. Miért? Mert az ő 
tulajdona vagyok. Nem vagyunk a ma-
gunkéi, hanem Istenéi. Emberek va-
gyunk, az Isten teremtményei vagyunk, 
nem mi akartuk az életünket- hányszor 
halljuk, amikor emberek feje fölött 
összecsapnak a hullámok- nem sikerül-
nek a dolgok, nem tudom, miért élek. 
Az ember panaszkodik, vádolja Istent, 
vagy az embereket. Ha ezen gondolko-
dunk, akkor kezd el szívünkig-
lelkünkig hatolni a lényeg. Lehet pa-
naszkodni, s lehet hálát adni, de ettől 
még igaz a lényeg, hogy teremtmény 
vagyok, az Isten teremtménye, ő akarta 
az életemet.  
 

Befejezés a  8. oldalon 

Folytatás az első oldalról 
 
 
Ha lelkünkig ér ez a gondolat, akkor 
minden megfordul. Igen, akkor az Isten 
az, aki egy célt adott nekem, ő az, aki 
elsegít, vezet a célhoz. Nem egyedül 
kínlódom ilyen gondolattal: miért élek? 
Tőle meg lehet kérdezni. Az Istennek 
célja van mindenki életével. Mondhat-
juk, hogy Isten találta ki, milyen le-
gyek. Nekem viszont munkálkodni kell, 
hogy azzá legyek. Ez ellen lehet lázad-
ni, de nem érdemes, mert akkor kanyar-

gós lesz az utam.  
Csodálatos hi tval lás az,  amit 
a  Heidelbergi káté első kérdése és fele-
lete mond. A kérdés: mi az egyetlen 
vigasztalásunk? S a válasz: mind testes-
től, mind lelkestől, mind életemben, 
mind halálomban nem a magamé, ha-
nem az én hűséges Megváltómnak, 
Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. 
Kinek a tulajdona? Nem egy zsarnok-
nak, nem egy diktátornak, nem egy 
kényúrnak, aki azt tesz velem, amit 
akar, hanem az én hűséges megváltóm-
nak, Jézus Krisztusnak a tulajdona va-
gyok. Van mitől félni? Van miért csüg-
gedni? Lehet nehéz, küzdelmes, problé-
más az életem, mégis nem a magamé, 
hanem hűséges Megváltómé vagyok, 
hozzá tartozom. Lehetnek és vannak 
szeretteink, de a legfontosabb, hogy 
Jézushoz tartozunk, aki az életét adta 
értünk. Elhagyhatnak emberek, eltűn-
hetnek a barátok, az esetleges pártfo-
gók, de Isten mindig velünk van, mert 
tulajdonai vagyunk. Pártfogónk a 
Szentlélek Isten.  
Ha élünk az Úrnak élünk, ha megha-
lunk az Úrnak halunk meg. Akár élünk, 
akár halunk, az Úréi vagyunk. Ebben a 
hitben, tudatban éljük az életünket 2016
-ban, és el egészen az örökkévalóságig.  
 
Így legyen. 
 

Szemeti Ferenc 

A Szeghalmy Bálint által tervezett, sok 
faanyaggal borított, szép, hangulatos 
templomban örömmel jönnek a koncer-
tet adó énekkarok. Így volt ez 2015. 
december 13-án vasárnap is, amikor 
Kisbér Város Pro Cantata kórusa adott 
jótékonysági hangversenyt ezen a he-
lyen.  
Az önkéntes, tetszőleges adományokat a 
gyülekezet a templom fűtésének korsze-
rűsítésére fordítja. A kórust Bartha Me-
linda vezényelte, aki időnként billentyűs 
hangszeren kísérte az énekkart. Férje 
Bartha Balázs pedig konferálta az egyes 
zenei számokat. Az énekkar változatos, 
de az adventi, karácsonyi ünnephez kap-
csolódó egyházi és világi dalokat fiata-
los lendülettel, és egységes, szép ének-
hanggal adta elő. Három gyermek is 
közreműködött énekekkel és szavalatok-
kal. 
 A háromnegyedórás koncertet követő-
en, a megtelt templom hallgatósága 
tapssal köszönte meg a koncertet, Vajs 
Tibor lelkész pedig szavakban fejezte ki 

értékelését és köszönetét azért, hogy az 
énekkar lelkünket az ünnep jegyében 
tisztította és emelte fel, magasabb régió-
ba juttatta.  
A lelkész köszönetet mondott Vörös 
Zsókának is, a református főgondnok, 
Vörös Sándor feleségének, akinek szer-
vező munkája nélkül nem jöhetett volna 
létre ez az ünnepi koncert, amelynek 
szervezésébe Zsóka bevonta a helyi 
református, valamint Kisbér, Hánta, 
Ászár evangélikus gyülekezeteit.  
 
A gyülekezet gyermekei ünnepi gyer-
tyával lepték meg az énekkar tagjait.  A 
koncert szeretetvendégséggel folytató-
dott a Wass Albert Művelődési Házban. 

  
Vajs Tibor lelkész 
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 Lekció: Ézs 55,6-13. 
Textus: Jer 9,22-23. 
 
 Kedves Testvérek! 
 
A lekcióban  (Ézs 55, 6-13.) arról hall-
hattunk, hogy elsődleges dolgunk KE-
RESNI ISTENT, MEGTALÁLNI ŐT, 
AMÍG LEHET, AMÍG KÖZEL VAN, 
ŐT, AKINEK GONDOLATAI ÉS 
ÚTAI ELTÉRNEK A MI GONDOLA-
TAINKTÓL ÉS UTAINKTÓL.  Bűn-
bánattal kell megtérni hozzá, Őt kell 
segítségül hívni.  
„Keressétek az Urat, amíg megtalálha-
tó! Hívjátok segítségül, amíg közel 
van!”  
Lesz idő, amikor késő lesz keresni Is-
tent, és hozzá imádkozni, mert nem 
válaszol és nem lesz megtalálható: 
„Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem 
válaszolok, keresnek engem, de nem 
találnak meg” (Pld 1,28.). és: 
„Támolyognak majd tengertől tengerig, 
és északtól keletig. Bolyonganak, és 
keresik az Úr igéjét, de nem talál-
ják”  (Ám 8,12.). 
 
A felolvasott részben arról van szó, 
hogy Istent nemcsak megkeresni és 
megtalálni kell, valamint megtérni hoz-
zá bűnbánattal, hanem MEG KELL  
ŐT ISMERNI ÉS KÖVETNI KELL 
ŐT AZ ÚTON.  
 

Aki dicsekedni akar, az ne érde-
meivel, képességeivel dicsekedjen, 
hanem az Úr ismeretével 

Az emberek általában szívesen 
dicsekszenek önmagukkal. A fiatalok 
szívesen beszélik el udvarlási sikerei-
ket, verekedési győzelmükkel, erejük-
kel dicsekednek. A futballista góllövé-
sével, a futó gyorsaságával dicsekszik. 
A vagyonos ember dicsekszik utazásai-
val, drága autójával, javaival.  Annyi 
mindennel szeret dicsekedni az ember.  

A Biblia világa egészen más: aki 
dicsekszik az Úrral dicsekedjék. 1Kor 
1,31., 2Kor10,17. Vagy ahogyan a 
textusban olvastuk: „ Aki dicsekedni 
akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és 
tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, 
…”  , „Mert ki tesz téged különbbé? 
„Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig 
kaptad, miért dicsekszel, mintha nem 
kaptad volna?” 1Kor 4,7.  

Szóval mivel dicsekszünk? Okos-
ságunkkal, értelmünkkel, hangunkkal, 

ügyességünkkel, szerencsénkkel, gaz-
dagságunkkal? Mid van, amit ne kaptál 
volna? NEM A SAJÁTOD! ISTEN 
AJÁNDÉKA AZ! NEM TUDTAD?  
Nincsen okunk az önmagunkkal való 
dicsekvésre. Csakis az Úrral dicseked-
hetünk. 

IGÉNK SZERINT AZZAL DI-
CSEKEDJÉL, HOGY ISMERED IS-
TENT. Őt pedig  Jézusban lehet a leg-
jobban megismerni, aki a láthatatlan 
Isten képe (ikonja: eikōn -εἰκὼν Kol 
1,15. 2Kor4,4.), „Mert benne lakik az 
istenség egész teljessége testileg,” Kol 
2,9. 

Jézus tanítványai miután egy időt 
már vele töltöttek, megdöbbenéssel 
kiáltanak fel a háborgó Genezaret tavát 
lecsendesítő Urat szemlélve: Ki ez, 
hogy a szél is, a tenger is engedelmes-
kedik neki? Mk 4,41. Ránk is várnak 
meglepetések Jézusnak mint Úrnak a 
megismerése útján. 

Mivel Jézus az ÚR, vagyis Isten 
maga, ezért mondhatta Jézus a követ-
kező mondatot: „Én és az Atya egy 
vagyunk” (Jn 10,30). Az őt hallgató 
írástudók nem értették félre ezeket a 
szavakat (ezt csak az említett szöveget 
olvasó posztmodern ember teszi), Jé-
zust e szavak alapján tartották istenká-
romlónak, mert egyenlővé tette magát 
Istennel. Halálát is ezért akarták és 
ezért keresték az alkalmat a letartózta-
tására. 

Jézus önmagára mutatott, amikor 
az Atyát akarták látni, megismerni: 
„Az űrlap teteje 

Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje 
veletek vagyok, és nem ismertél meg 
engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az 
Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd 
meg nekünk az Atyát?”  Jn 14,9.  

Megismerni Jézust, és az Atyát, 
maga az örök élet: „Az pedig az örök 
élet, hogy ismernek téged, az egyedül 
igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus 
Krisztust.” Jn 17,3. 

Jézust Úrként tisztelték és ismerték 
el, természetesen nem a szó általános 
értelmében. Nem véletlenül írjuk nagy 
betűvel az Úr szót, magát Istent jelenti 
ez a kifejezés. A Krisztus himnuszban 
olvassuk  (Fil 2): Jézus Krisztus Úr az 
Atya Isten dicsőségére.” Fil 2,11. Hé-
berül ADONAI, az Újszövetség héber 
fordításában, melyet Delitsch végzett 
el, az ADON szó áll a Krisztus him-
nuszban (11.v), görögül: KÜRIOS.  Mi 

annyira bizonytalanok vagyunk Jézus 
ÚR voltát illetően, hogy fenntartással, 
bizonytalanul merünk beszélni Jézus 
istenségéről. Van akinek a Jézushoz 
való imádkozás is gondot jelent. 

A fent említett mondata Jézusnak : 
Én és az Atya egy vagyunk, vagy az, 
hogy aki engem lát, látja az Atyát azt 
jelenti, hogy Jézus Isten. Figyeljünk a 
következő igékre, melyek Jézus Isten-
ségére vonatkoznak:  
a.)„Kezdetben volt az Ige, és az Ige 
Istennél volt, és az Ige Isten volt.  
Ő kezdetben Istennél volt „(Jn 1,1-2). 
Ez az Ige, azaz Krisztus lett testté 
(inkarnálódott, nem reinkarnálódott) 
karácsonykor: „Az ige testté lett” (Jn 
1,14). 
b.) Pál mondja: „Mert azt kívánom, 
hogy inkább én magam legyek átok 
alatt, Krisztustól elszakítva, az én test-
véreim, az én test szerinti rokonaim 
helyett, akik izráeliták, akiké a fiúság 
és a dicsőség, a szövetségek és a tör-
vényadás, az istentisztelet és az ígére-
tek, akiké az ősatyák, és akik közül 
származik a Krisztus test szerint, aki 
Isten mindenek felett: áldott legyen 
mindörökké. Ámen. Róm 9,3-5. Itt a 
szöveg egyértelműen Jézusra vonatkoz-
tatja az Isten szót. Krisztus istenségé-
nek a Biblia szerinti alátámasztása most 
a cél, de érdemes megfigyelni a Krisz-
tus test szerinti származására vonatkozó 
utalást is, ahol egyértelműen megtud-
hatjuk, hogy ő izraelita, nem pártus 
herceg. 
c.) Zsid 1,7-8: És az angyalokról ezt 
mondja ugyan: „Angyalait szelekké 
teszi, és szolgáit tűz lángjává”, Zsolt 
104,4  de a Fiúról így szól: „A te tró-
nusod örökké megáll, ó, Isten, és kirá-
lyi pálcád az igazság pálcája. 
d.) A már említett Krisztus himnusz-
ban, a Fil 2,5-7-ben: „ Az az indulat 
legyen bennetek, amely Krisztus Jézus-
ban is megvolt: aki Isten formájában 
lévén nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő Istennel, hanem megüre-
sítette önmagát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett, és ember-
ként élt;” Mielőtt Jézus megszületett 
Istenként élt és egyenlő volt vele. A 
János 1, 1-2. is erről szól. A 9-10. ver-
sek is Jézus Úr voltát, azaz istenségét 
támasztják alá, hiszen minden térd 
majd előtte hajol meg imádata jeléül. 
 

Folytatás a 7. oldalon 

Folytatás a 2. oldalról 
 
e.) A vakon született ember meggyó-
gyításának történetében kiderül, hogy 
Jézus imádható. A Biblia tanítása sze-
rint egyedül Istent szabad imádni, még 
Isten angyalait sem: „Én, János, hallot-
tam és láttam ezeket, és amikor hallot-
tam és láttam, leborultam az angyal 
lába előtt, hogy imádjam őt, aki meg-
mutatta nekem ezeket. De ő így szólt 
hozzám: Vigyázz, ne tedd, mert szolga-
társad vagyok neked és testvéreidnek, a 
prófétáknak és azoknak, akik megtart-
ják e könyv igéit: Istent imádd! Jel 
22,9. 
„ Meghallotta Jézus, hogy kiközösítet-
ték, és amikor találkozott vele, megkér-
dezte tőle: Hiszel te az Emberfiában? Ő 
így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higy-
gyek benne? Jézus így felelt neki: Lá-
tod őt, és ő az, aki veled beszél. „Erre 
az így szólt: Hiszek, Uram. És leborul-
va imádta őt” ( Jn 9,35-38). 
f.) A már említett Kolossé 2,9. vers is 
arról szól, hogy Jézus Isten: „Mert ben-
ne lakik az istenség egész teljessége 
testileg,” 
g.)Ószövetségben: Ézs 9, 5 Mert egy 
gyermek születik nekünk, fiú adatik 
nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és 
így fogják nevezni: Csodálatos Taná-
csos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 
Békesség Fejedelme! 
Ez a gyermek, akinek születését Jézusra 
vonatkoztatta az egyház, az Erős Isten 
nevet is viseli. A teológiában viszont 
nem mindig egyértelmű, hogy ez az ige 
közvetlenül Jézus születéséről szólna.   
 
A Jubileumi Kommentárban Karasszon 
Dezső professzor szerencsére a hagyo-
mányos református teológiai értelme-
zést követi, amikor a szóban levő vers-
hez fűzi magyarázatként, hogy a 
„messiási jövendölés igéi prófétai 
perfectumban állnak”, az Ézs 9,1-6. 
rész címének pedig ezt a mondatot írta: 
„A Messiás születése és uralkodása.  
h.)Hasonló a helyzet a a 110. zsoltárban 
szereplő két Úrral (Atya és Felkentje), 
amelyre vonatkozóan Jézus rejtélyes 
kérdést tesz fel a hallgatóságnak: 
„Amikor Jézus a templomban tanított, 
ezt kérdezte: Hogyan mondhatják az 
írástudók, hogy a Krisztus Dávid Fia?  
„Maga Dávid mondta a Szentlélek ál-
tal: „Így szólt az Úr  az én Uramhoz: 
Ülj az én jobb kezem felől, amíg lábad 

alá nem vetem ellenségeidet.” Zsolt 
110,1  
Ha maga Dávid mondja őt Urának, 
akkor hogyan lehet a Fia? A nagy soka-
ság szívesen hallgatta őt. „ Mk 12,36-
37). Két urat említ Dávid, mint az ő 
urait, a két Úr az Atya és a Fiú 
(Messiás Jézus). A korai egyház ezt az 
igét Jézus Krisztusra vonatkoztatta (l. 
ApCsel 2,34-36., 1Kor 15,25.,Ef1,19-
22.,Zsid 1,13.Zsid 10,12-13). A Szent-
lélek értelmezése a meghatározó az 
ószövetségi, Krisztusra vonatkoztató 
próféciák esetében.  
 
i.)Tamás apostol mondta a feltámadt 
Jézusnak: „Én Uram és én Istenem!” 
Jn 20,28. 
 
Fontos fogalom Jézus istenvoltával 
kapcsolatban az „ELSŐSZÜLÖTT” 
kifejezés: „ Ő a láthatatlan Isten képe, 
az elsőszülött minden teremtmény 
előtt.” Kol 1,15. „Elsőszülött a halottak 
közül” (Kol 1,18.), „a hű tanútól, aki 
elsőszülött a halottak közül” (Jel 1,5. ) 
Jézus tehát a láthatatlan Isten képe 
(ikonja), aki nemcsak láthatóvá tette a 
láthatatlant, hanem aki Krisztusra tekint 
maga is formálódik az ős hasonlatára 
(2Kor 3,18.). 
Görögül az elsőszülött:  prōtotokos 
- πρωτότοκος . Elsődleges jelentése a 
családban elsőként született fiúra vo-
natkozik (héb. bəḵōwr – ְּב֥כֹור , lásd 
1Móz 35,23-at). 
A Kol 1,15 szövegösszefüggésében 
pedig a minden teremtmény előtti léte-
zés meghatározására, az örökkévaló-
ságra vonatkozó kifejezés. Többen ez 
ige alapján szeretnék Jézust teremt-
ménynek tekinteni, de az ige nem tá-
masztja alá ezt az értelmezést, sőt az 
ellenkezőjét állítja: a teremtett világ 
általa (Jézus által) jött létre: „Mert ben-
ne teremtetett minden a mennyen és a 
földön, a láthatók és a láthatatlanok, 
akár trónusok, akár uralmak, akár feje-
delemségek, akár hatalmasságok: min-
den általa és reá nézve teremtetett.” 
Kol 1,16. 
Karácsony előtti időszakban olvastam 
egy interjút, amely az egyik budapesti 
unitárius lelkésszel készült, (Unitárius 
szemmel az adventi időszakról, 
Velkei Tamás, 2015. november 27., 
péntek 18:35, frissítve: szombat 23:44 
ht tp : / /mno.hu/bel fo ld /uni tar ius-
szemmel -az-advent i - idoszakro l -

1316218), aki arról beszélt, hogy ők 
hogyan ünneplik a karácsonyt. A lel-
kész többek között ezeket mondta: 
…„mi még nem jutottunk el odáig, 
hogy Jézust isteni rangra emeljük. Igaz, 
nem is fogunk, mert Jézust mint embert 
szeretnénk megismerni, és példaadásá-
ból meríteni. E szempontból megköze-
lítve a karácsony és az advent teljesen 
átértelmeződik, unitárius felfogásunk 
szerint mi nem az ő eljövetelét-
születését várjuk, hanem próbáljuk ma-
gunkat lelkileg felkészíteni az advent-
ben a gyermekek és embertársaink 
iránti szeretetünk kimutatására.” 
Jézust isteni rangra az unitárius lelkész 
szerint  A Niceai Hitvallás emelte. Eb-
ből a hitvallásból származik a követke-
ző idézet, amely Jézus isteni voltára 
vonatkozik: 
 „Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztus-
ban, Isten egyszülött Fiában, 
aki az Atyától született az idő kezdete 
előtt.  
Isten az Istentől, világosság a világos-
ságtól, 
valóságos Isten a valóságos Istentől. 
Született, de nem teremtmény, 
az Atyával egylényegű és minden 
általa lett. (Részlet a Római Katolikus 
egyház által használt szövegből). 
Ha Istent megakarjuk ismerni a Szent-
írás alapján, akkor az említett igék 
mentén úgy ismerhetjük meg mint va-
lóságos Istent és valóságos embert. 
Nem az említett egyetemes zsinat emel-
te Jézust isteni méltóságba, hanem ma-
ga a Szentírás vallja annak.  A reformá-
tus hitvallásos (Heidelbergi Káté, II 
Helvét Hitvallás) iratok is megerősítik 
Jézus Krisztus istenségét. 
  
Istent a Bibliaolvasás, imádkozás, szol-
gálat, közösség gyakorlása által ismer-
hetjük meg jobban és jobban, miközben 
naponta igyekszünk őt követni és hit-
ben engedelmeskedni szavának. A hit 
nemes harcát harcolva, a megszentelő-
dés útját vállalva haladunk előre Isten 
megismerésében. Karácsony után ne a 
gyermek Jézus képe maradjon meg 
bennünk, hanem az Úré, akit a napkele-
ti bölcsek imádva tiszteltek, és aki azt 
mondta magáról: „„Nekem adatott min-
den hatalom mennyen és földön” (Mt 
28,18.). 
 
Ámen 

Vajs Tibor 
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 Bokodon 2015 december 11.-n 
ünnepélyesen átadták a kívül-
belül színvonalasan felújított, a 
mai kor követelményeinek meg-
felelő Egészségházat.  
Az integrált egészségügyi köz-
pontban kapott helyet a házior-
vosi és a fogorvosi rendelő, vala-
mint a védőnői szolgálat. A moz-
gáskorlátozottak részére, lépcső-
lift került beépítésre.  
Az Egészségházat, a 21. század 
színvonalának megfelelő orvosi 
felszerelésekkel látták el. A sze-
met gyönyörködtető létesítmény 
felújítási összege 43 millió Ft, 
amely állami támogatásból való-
sult meg, az orvosi felszerelések 
további 10 millió Ft-ba kerültek, 
amelyet pályázati úton nyertek, 
ismertette az adatokat Csonka 
László polgármester az avatás 
megnyitásán.  
Köszönetet mondott a közremű-
ködőknek a szakszerű tevékeny-
ségért és a lakosság türelméért. 
Az ünnepségen a Komárom-
Esztergom megye jelenlévő ve-
zetőin kívül, beszédet mondott 
Czunyiné Bertalan Judit államtit-
kár, a térség országgyűlési kép-
viselője.  
Hangsúlyozta, hogy jól használta 
fel a település az állami támoga-
tást és méltó karácsonyi ajándé-
kot kapott Bokod község minden 
egyes lakója. 
Jelen voltak és közreműködtek 
az ünnepségen a helybeli egyhá-
zak lelkészei, így az átadás az 
adventi időszak kiemelkedő ese-
ménye volt. 
Kovács Tamás református lel-
kész Máté evangéliuma 4. részé-
nek 4. verse alapján kiemelte, 
hogy amennyire fontos az ember 
számára az, hogy a teste egészsé-
ges legyen, és ha megbetegszik, 

akkor gyógyítani kell, legalább 
annyi törődést igényel a lelke is. 
„Olyan a lélek az életünkben, 
mint a gyümölcsfék életében a 
gyökér. Az a fának a láthatatlan 
része, de a szakemberek tudják, 
hogy nem az a fontos, hogy a 
vihar esetleg egy-két szép ágat 
letört róla, mert azt pótolja a leg-
több fa.  
A kertész a gyökereket táplálja, s 
aztán a fa „magától” gyógyítja a 
rajta esett sérüléseket, betegsége-
ket, és meghozza a gyümölcsét.  
De a gyökereihez le kell juttatni 
a tápanyagot. Amelyik gyökeret 
rendszeresen táplálják, az egész-
séges, és az túléli a viharokat, 
megpróbáltatásokat, és rendsze-
resen terem. 
Az ember ilyen láthatatlan része 
a lelke. Egyre több kutatás bizo-
nyítja, hogy a lélek nem megfe-
lelő gondozása számtalan testi 
tünetet okoz. 
Éppen ezért adja Isten, hogy 
mindazok, akik ezek között a 
falak között megfordulnak, tuda-
tában legyenek ennek: nem csu-
pán testünk, hanem lelkünk is 
van.  

Erősítsük hát lelkünket is, te-
gyük tisztába naponta, megis-
merve a bűnbánat és bűnbocsá-
nat gyógyító hatalmát.. Ekkor az 
egész ember: test és lélek egy-
aránt gyógyul, és így válunk 
egészséges emberekké.” 
 
Hálaadó imát mondott Kósa Ger-
gely a helyi evangélikus lelkész. 
Magó Ottó katolikus diakónus 
áldást kért és megszentelte az 
épületet.  
A felújított épületben a színvo-
nalas gyógyító munka körülmé-
nyei adottak, amelyek, híven 
szolgálják Bokod, Dad és Köm-
lőd lakosainak, mintegy 4000 
ember egészségének védelmét.  
 
Az Egészségház felújítását helyi 
vállalkozás végezte, amelyet 
Szmilek András vezet. Elismerés 
jár érte. 

Szücs János, Bokod 

   

 Nagyigmándon immár hagyománnyá 
vált, hogy a Református Asszonykórus 
minden adventben énekszóval végigjár-
ja a falú bizonyos részeit. Régi szokás a 
karácsonyi kántálás, emlékszem gyer-
mekkoromban Erdélyben a szülőfalum-
ban is komoly hagyománya, szertartása 
volt ennek. Szenteste mentek a gyere-
kek, megálltak a ház ajtajában ezt kiál-
tották :" Beeresztik a Karácsonyt? " 
Hálából egy kis aprópénzt, süteményt, 
édességeket, gyümölcsöt kaptunk. Na-
gyon boldogok voltunk, a gyermekkor 
varázslatos karácsonyi élménye volt ez, 

melynek emléke végigkísér. Karácsony 
első napján a konfirmandusok indultak 
kántálni a szülői házakhoz, ez már amo-
lyan felnőttesebb volt. Behívtak ben-
nünket, leültettek, kínáltak mindenféle 
finomsággal, mi pedig énekeltünk. Ka-
rácsony másod napján indultak a háza-
sok a barátokhoz, és mindenki ment 
mindenkihez, családtagokhoz, barátok-
hoz, jó ismerősökhöz. Édesanyámékkal 
i n d u l t u n k  a  s z ü lő f a l u m b a 
Apanagyfaluba a rokonsághoz. Vinnem 
kellett a fuvolámat, öcsém a klarinettjét 
kántálni. Be kellett menni édesapám 
ortodox pap kollegájához is itt románul 
énekeltünk. Karácsony a kedves, szere-
tetteljes találkozások időszaka volt. 
Senki sem volt magányos, magára ha-
gyatott, ebben az időszakban mert várni 
kellett a vendégeket. Az ünnep a közös-
ség ünnepe is volt, nem csak a családé.  
Amikor mi először Nagyigmándon elin-
dultunk, volt nagy meglepetés, csodál-
kozás és megindultság. Sokan megha-
tódva könnyeztek, az időseket odavitték 

az ablakhoz, hogy hallják az éneket. 
Sokuk közül azóta már elköltöztek az 
örök hazába. Minket is sok helyre be-
hívtak, kínálgattak mindenféle jóval, 
éreztük a szeretetet. Egy kórustagunk 
azt mondta neki ez az igaz felkészülés 
az ünnepre. Most már várnak minket 
sokan. Jó érzés ez, hogy a sötétben, 
megnyílnak a külvilágtól jól elzárt aj-
tók, hogy helyet adjanak az áldott talál-
kozásnak, az éneknek: " Jöjjetek hívek 
ma lelki nagy örömmel, a jászolhoz 
Bethlehembe jöjjetek el! Megszületett 
az angyalok királya! Ó jöjjetek imád-

juk!Oh jöjjetek imádjuk! Oh jöjjetek 
imádjuk az Úr Krisztust!". 
 

Sugárné Damó Márta. 

 

Hálatelt szívvel gyűltünk össze advent 
negyedik vasárnapján, 2015. december 
20-án a dadi református templomban. 
Az ünnepi Istentiszteleten a Nefelejcs 
Óvoda és a református iskola közel 30 
gyermeke örvendeztetett meg bennün-
ket, versmondással, énekszóval, zon-
gora, gitár, dob és furulya kísérettel. 
Köszönjük a lelkipásztor család és a 
felkészítő tanárok segítségét, valamint 
a gyerekek csodálatos szereplését. 

 
Szenteste a lelkipásztorunk szolgálata 
előtt iskolások műsora tette színesebbé 
az ünnepet. A gyerekek három csoport-
ban verseket adtak elő, két lány zongo-
rakíséret mellett énekelt és verselt, a 
nagy családom gyerektagjai pedig az 
Adventi hírnök: friss fenyőág című dalt 
énekelték el furulya és zongora kísére-
tében. 
 
Istennek hála legalább karácsonykor 
megtelt a templomunk. 
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 Hálatelt szívvel készültünk Advent 
második vasárnapjára, melyen Kóru-
sunk 10-ik évfordulóját is ünnepeltük. 
Kórusvezetőnk Sugárné Damó Márta a 
tíz év munkájából állított össze egy 
csokorra valót. A kórus történetéből Ifj. 
Balla Marika olvasott fel részleteket. 
Ez alkalomra kórusunk történetét és 
képeit egybefoglaló albumot készítet-
tünk, melyet nagy szeretettel adtunk át 
a gyülekezeti könyvtárnak, hogy meg-
őrizhessék az utókor számára. Ebben az 
albumban gyűjtöttük össze a sok együtt 
töltött óra és perc emlékeit, melyekért 
hála legyen az Úrnak! A további mun-
kánkra is az Ő áldását kérjük. Köszöne-
tet mondtunk kórusvezetőnknek, Sugár-
né Damó Mártának, lelkészünknek, 
Sugár Tamásnak, gyülekezetünknek és 
családjainknak a támogatásért. A kö-
szönet mondások között a műsor végén 
Hajduné Farkas Erika Nagyigmánd 

Polgármester Asszonya elismerését 
fejezte ki munkánkért és községünk 
rendezvényein való részvételünkért. A 

rendezvényt adventi vásár zárta. 
Soli Deo Gloria 

Szíjjné Czuczor Aranka 

 Kedves Hét Határ olvasó, testvérek az 
Úr Jézus Krisztusban! 

 
A minap kezembe került néhai Túróczy 
Zoltán evangélikus püspök „Tanács” 
című verse. Ez a vers már régóta í bir-
tokomban van, mégis valahányszor 
elolvasom, mindig szíven talál. Szívem 
pedig arra kényszerít, hogy segítsek 
másokon, akár vigasztaló, bátorító szó-
val, vagy más módon, kinek éppen mire 
van szüksége. Teszem ezt annál is in-
kább, mert tudom, hogy én is Isten ke-
gyelmének ajándékából élek.  
Isten szeretetének legnagyobb ajándéka 
karácsonykor, Jézus születésekor lett 
nyilvánvalóvá mindannyiunk számára. 
Mint megajándékozottak, szívünk sze-
retetével ajándékozzuk meg mi is egy-
mást életünk minden napján, nem csak 
karácsonykor. 
 
Badics Lászlóné, Bokod 
 
Túróczy Zoltán: Tanács 
 
Ma még Tied körülötted minden, 
 Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs, 
 Mert jön egy nap, talán nemsokára 
 S kihull kezedből minden földi kincs. 
 
És nem lesz tied többé semmi sem.  
Tollad, virágos párnád másra vár, 
Mit maga köré épített egy élet, 
Nem lesz több mint összeomló kártya-
vár. 
 
Ma szólhatsz még jóságos, meleg szó-
val 
Testvéredhez, ki szenved, szomorú, 
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája 
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú. 
 
Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,  
Harmatként hulljon szerető szavad,  
Mert jön egy nap, hogy elnémul az 
ajkad  
És soha többé szóra nem fakad. 
 
Ma kezed még erős, a lábad fürge,  
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget. 
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet: 
Oh, most segíts, ha teheted! 
 
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdu-
latlan,  
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy kora-
nyár,  
 

Mert nincs több időd, s amit meg nem 
tettél,  
Azt nem teszed meg többé soha már. 
 
De ma még Tied körülötted minden, 
És adhatsz... Adj hát annak, kinek 
nincs!  
Hisz jön egy nap, talán nemsokára, 
S kihull kezedből minden földi kincs. 

 
Csak az lesz Tied, amit odaadtál, 
Csak az, mi minden kincsnél többet ér: 
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,  
Veled marad, s örökre elkísér... 

Császári és vérteskethelyi testvérek egy 
szép debreceni kiránduláson vettünk 
részt 2015. október 17-én. Reggel hat 
órakor indultunk jó hangulatban, Juhász 
Róbert lelkész vezetésével. Sajnos az 
idő  egy kicsit lehangoló volt, de ezzel 
együtt érdemes volt vállalni a hosszú 
utazást. 
Első állomásunk a kívül és belül szépen 
felújított Nagytemp-
lom volt.  Nagyon jó 
érzés fogott el, ami-
kor beléptünk a 
templomba és már 
20-30 diák komoly 
odaadással figyelte a 
tájékoztatást. Mi 
képviseltük a jelent, 
a diákok csoportja 
pedig a jövő nemze-
déket. 
A Nagytemplom 
megtekintése után a 
Gályarabok emlék-
művéhez mentünk, 
elénekeltük a 42. 
zsoltárt, megkeres-
tük Szilvási István 
császári mártír prédi-
kátor nevét az em-

lékoszlopon, majd Beke M. Zsigmond 
és Kovács Ferenc gondnokok elhelyez-
ték koszorúnkat az emlékművön. 
Végül a Református Kollégiumba is 
betértünk, ahol sok szép és érdekes dol-
got láttunk, hallottunk. 
Olyan jeles személyiségek tanultak itt, 
mint Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz 
Mihály, Móricz Zsigmond. 

Debreceni látogatásunk után elindul-
tunk hazafelé, vacsoránkat Hatvan kö-
zelében fogyasztottuk el.  
Köszönjük Istennek, hogy épségben és 
egészségben, gyönyörű emlékekkel 
gazdagodva  érkeztünk haza. 

 
Szűcs Sándorné 

Császár 

 

 

 
 
Ez évben is gyermekzsivajtól volt han-
gos a Református Iskola épülete advent 
második szombatján. Gyermekeink 
szülők és pedagógusok vezetésével 
készítettek szebbnél szebb karácsonyfa-
díszeket, adventi kompozíciókat. Az 
elkészült remekműveket a legtöbben 
hazavitték, de voltak olyanok is, akik 
felajánlották egy részét a másnapi refor-
mátus vásárra.  
 Advent második vasárnapján 
rendeztük meg a már rendhagyóvá vált 
Adventi hangversenyünket. Ebben az 
esztendőben az adventi készülődésen 
túl egy másik örömteli alkalomnak is 
helyet adott rendezvényünk. Reformá-
tus Kórusunk fennállásának 10. évfor-
dulóját ünnepelte, így a délutáni alkal-
mon nagy részében az ő szolgálatuk 
hangzott el. Az évforduló alkalmával a  
 

 

 
 

kórustagok köszöntötték Sugárné Damó 
Márta kórusvezetőt, majd Hajduné Far-
kas Erika polgármester asszony köszön-
tötte a kórust. 
A hangversenyt követően a nap az ad-
venti vásárral folytatódott a Református 
Iskolában. Nagy volt a sürgés-forgás, 
megannyi szép felajánlás talált gazdára. 
Mindkét alkalom bevételei jótékonysági 
célokat és a gyermek- és ifjúsági munka 
támogatását szolgálják. A két alkalom 
összesen 215 ezer forint bevételt jelen-
tett, melyet ezekre a meghirdetett célok-
ra tudunk így majd fordítani. 

Ez úton is köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik bármilyen formában 
segítséget nyújtottak az alkalmak meg-
rendezésében és lebonyolításában. 

 
Sugár Tamás 

 


