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 Sokan várják, sokan szeretik az 
adventi időszakokat. Kellemes érzés 
lengi körül ezt a pár hetet, hiszen sok 
program, sok vásár próbálja kellemessé 
varázsolni a karácsony előkészületeit. 
A karácsony egy nagy ünnep, méltó, 
hogy gyertyagyújtással várjuk annak 
közeledtét. Advent a várakozás idősza-
ka. Viszont mélyebb értelmében nem a 
kellemetes ünnepi hangulatú, varázsla-
tos vásárokban eltöltött várakozásokról 
szól, amelyben felkészülhetünk a kará-
csony nagy ünne-
pére.  Advent egy 
olyanfajta várako-
zásról szól, amely-
ben feszültség van. 
Mint amikor egy 
sportmérkőzés a 
vége felé közelít és 
mindenki várja, 
hogy a győzelem 
valódi legyen, mint 
amikor a foci 
meccsen a hosszab-
bítás néhány perce 
telik már csak, és a 
szurkolók alig vár-
ják, hogy örülhessenek. Ennek a feszes 
várakozásnak kell megtölteni az adven-
ti időszakot. 
 Az első karácsonykor az angya-
lok így énekeltek: „Békesség a földön”. 
Jézus megjelenése nagy változásokat 
hozott a világba. Erről fogunk hallani a 
karácsonyi istentiszteleteken. Mégis 
tudjuk, hogy Jézus Krisztus megváltó 
munkájának teljes beteljesedése odébb 
van, jól lehet a győzelme már biztos. 
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicső-
ségére és ezt senki és semmi nem vehe-
ti el tőle. Elhozta a reménységet és a 
békességet a földre. Valljuk meg, hogy 

sokszor ebből nagyon keveset érzünk. 
Hiszen a békétlenség és az emberi 
gyarlóság jelen van ezen a bolygón, sőt 
sokszor a szeretet és az elfogadás hiá-
nyát tapasztaljuk. Krisztus nem győztes 
Megváltó hát? De bizony, hogy az! 
  

Ezért feszült várakozás ad-
vent! Mert az első karácsonykor meg-
született Jézus Krisztus és ezzel testé 
lett az Ige, aki közöttünk lakott. Kará-
csonykor nem csupán megemlékezünk 

erről, hanem ahogy egykor eljött kö-
zénk megjelenésével, elhozta a békes-
séget és az Isten országát közénk. Úgy 
várjuk, feszült izgalommal, erős hittel 
és élő reménységgel, hogy Jézus Krisz-
tus végül újra megjelenjen, ahogy meg-
ígérte. Ekkor hozza el a teljes békessé-
get, amelynek most is tapasztaljuk elő 
ízét. Akkor terjed ki láthatóan is az Ő 
uralma az egész világon és lesz min-
denki előtt nyilvánvaló, hogy Ő a min-
denek Feje. Csodálatos események fog-
nak akkor történni! Aki az ő oldalán 
van, örül és örvendezik majd, mert el-
jött az Ő teljes diadalma. Azonban 

amíg erre várni kell, feszült izgalommal 
éljük meg az adventeket, mert tudjuk, 
hogy Ő a győztes. Tudjuk, hogy le-
győzte a halált és a bűnt. Tudjuk, hogy 
közbenjár értünk az Atyánál és azt is 
tudjuk, hogy elment helyet készíteni 
nekünk. Nála van hát életünk ígérete. 
Ezért feszült izgalommal várjuk, hogy 
beteljesítse győzelmét. A jelenések 
könyvére utalva várjuk a harsonát, 
amely jelzi ennek a világnak a végét, 
amikor dicsőségben megjelenik az Úr 

Jézus elhozva azzal egy új 
világ kezdetét. Nagyon profán 
a foci meccs példa, de köze-
lebb áll ez az érzés az igazi 
adventhez, mint amelyet a 
kereskedelem és a vallástalan-
ság fest elénk, amely kellemes, 
hangulatos, de tartalom nélkü-
li.  Keresztyénként nem 
bűn ezeken részt venni, nyu-
godtan éljünk a mai világ lehe-
tőségeivel, de ne maradjon 
ennyi számunkra az adventi 
időszak. Vegyünk részt isten-
tiszteleteken. Csendesedjünk 
el. Figyeljünk jobban Krisztus-

ra. Próbáljuk meglátni, mit hozott el a 
földre az első karácsony idején. Ugyan-
akkor figyeljünk arra is, mit ígér, mit 
fog elhozni második megjelenésekor. 
Mindezt Istentisztelet után és nem he-
lyett, akár egy adventi vásáron, forralt 
bort kortyolgatva is tudunk tovább gon-
dolkozni és ezekről beszélgetni. Az Úr 
nem a külsőségeinket ítéli meg, hanem 
a szívünket és a lelkületünket. 
 
Jövel Uram, jövel Úr Jézus! 
 

Deák László, Kömlőd 

 

  
                            „Nem szégyenülnek 

meg a veszedelmes időben...” 
                               (Zsoltárok 37, 19) 
 
Jézus annak idején rámutatott a mező 
liliomaira, az ég madaraira, a fügefára, 
felhívta a figyelmet az égi jelenségekre 
(vörös az ég alja…). Tette mindezt 
azért, hogy példát adjon rajtuk keresz-
tül. 
Amikor kimegyek a parókia udvarára, 
kertjébe, vagy éppen adódik arra idő, 
hogy kapát, ásót, gereblyét kezembe 
véve kint dolgozzam, szívesen nézem a 
körülöttem lévő világot. Sokszor el-
elgondolkodom egy-egy növényen, 
állaton, és azon, hogy mit is üzennek. 
Most is, így a tél beállta előtt, csodálat-
tal nézem a virágzó krizantémot. Vagy 
ahogy én ismerem: a krizantint. Szere-
tem ezt a virágot. Annak ellenére, hogy 
sokaknak a temetési virág, a halottak 
napja virága. A halál virága. Nos, én 
másként látom. Számomra az élet, az 

élni akarás virága. A „csak azért is” 
virága. Mikor kezd nyílni? Akkor, ami-
kor minden más virág már elnyílt, el-
hervadt. Egész nyáron, míg mások 
pompáznak, a krizantém jellegtelen, 
zöld valami. Ám amikor jön az ősz! A 
többi virág lehullatja levelét is, ő meg 
akkor kezd bimbót nevelni, virágot hoz-
ni. Érdekli, hogy hideg van? Hogy fa-
gyok jönnek? Hogy egyre sötétebb min-
den? Nem. Sőt, pont ekkor, pont ennek 
ellenére, csak azért is ilyenkor akar 
pompába borulni. Akkor is, ha egyik 
éven elfagy a virágja, a következő év-
ben ugyanúgy nekiindul, ha eljön az 
ideje.  
Mennyivel bátrabb, kitartóbb nálunk, 
embereknél. Mi sokszor azt gondoljuk, 
ha nem kedvezőek a körülmények, ak-
kor nem is érdemes elkezdeni semmit. 
Ha jön a „fagy”, ha leszólnak, ha nyo-
morgatnak, ha körülvesznek a gono-
szok, hitünk, akaratunk megdermed. A 
virágban benne van a genetikailag bele-
kódolt rend. Most, november legvégén 

is színessé teszi az egyébként kopár 
kertet. Szinte csak miatta érdemes kisé-
tálni, gyönyörködni. Vajon bennünk, 
keresztyénekben él-e ilyen erővel Isten 
belénk oltott törvénye? Ott vagyunk-e 
akkor is, ha „nem menő”? Vajon bele-
vágunk-e misszióba, szolgálatba, ha 
nem sok jóval kecsegtet? Ott vagyunk-
e, mint színes virágok, mint a kopár 
világban ékes színfoltok mindenki 
előtt? Amikor Isten a bűn fagyába me-
revedett emberiséghez elküldte Fiát, 
éppen arra mutatott rá, hogy nem szá-
mít, milyen az „időjárás”. A Krisztus 
eljövetele, Isten országának virágba 
borulása  is a megrekeszteni akaró 
„kedvezőtlen légkörben” történt. És 
történhet bennem is. Általam is.  
Most is van egy csokor színes krizan-
tém a szobámban. A tél ellenére – vi-
rágzik. Nem szégyenül meg a veszedel-
mes időben sem.  

                                                                                                
Gerecsei Zsolt  
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 Október 18-23. között az ácsi gyüleke-
zet csoportja meglátogatta az erdélyi 
Olasztelek települést, az ottani testvér-
gyülekezetet. A csütörtök hajnali indu-
lás után, a határ felé közeledve és ébre-
dezve, a napi ige szavaival, imádsággal, 
énekkel kértünk áldást az útra. Ezt a 
gyakorlatot megtartottuk minden nap: 
indulás után kis áhítatot tartottunk a 
buszban. A Király-hágónál tartott 
„kötelező” pihenés során szemünk be-
fogta a csodálatos tájat, és megértettük: 
„megérkeztünk”. Bánfihunyad templo-
mának megtekintése után befutott bu-
szunk Kalotaszentkirályra, ahol a szál-
lás, vacsora várt. A vacsora előtt volt 
még időnk, és a kedves házigazdánk 
megmutatta a templomot, megismertük 
Kalotaszentkirály hányatott történetét. 
Megtudtuk, hogy 1848-ban a románok 
a templommal együtt felgyújtották, s 
hogy a bécsi döntés értelmében a tele-
pülés szélén húzódott a román-magyar 
határ. A templomból visszatérve házi-
gazdánk magángyűjteményét csodáltuk 
meg, aki a helyi néprajzi értékeket 
gyűjtötte össze. Másnap reggel meg-
néztük az Ady-emlékművet és emlék-
házat. Ady rokonság révén került a 
faluba, itt írta a Kalota partján című 
versét, melyet a templomból népvise-
letbe öltözve hazafelé tartók látványa 
ihletett. Tovább indultunk, és Kolozs-
várott a Házsongárdi temetőben sétál-
tunk, megnéztük a város főterét, a Má-
tyás-házat. Jóleső érzés volt hallani a 
főtéren a sok fiatal diák magyar beszé-
dét, akik az egyetem miatt „lepik el” a 
várost. Az egyik lámpánál, átkelésre 
várva, elszorult a szívem, amikor azt 
hallottam, hogy az egyikük miként ára-
dozik a magyar néptáncról, és hogyan 
csábítja társait is arra, csatlakozzanak a 
magyar néptánc-csoporthoz… Estére 
értünk Olasztelekre, ahol nagy szeretet-
tel vártak minket vendéglátóink. Voltak 
régi kapcsolatok, de pillanatok alatt 
egymásra találtak azok is, akik először 
látták egymást. A szombatot olasztelki 
testvéreink jóvoltából a környék megis-
merésével töltöttük. Reggel a templom-
ban rövid áhítat után Bölöni Tüzes Fe-
renc nagytiszteletű úr beszélt a gyüle-
kezet, a templom történetéről.  A közeli 
Kisbaconban Benedek Elek kertjét, 
házát csodáltuk meg, és hallgattuk déd-
unokája lelkes tárlatvezetését. Megcso-
dáltuk szobrát is a településen átfolyó 

patak mellett. A patakot követve meg-
látogattuk a település felújított, működő 
vízimalmát, melyet egykori építői-
működtetői családja tart kézben. Ma is 
őrölnek az ősi szerkezettel. A malom-
házban megnéztük, mint sző a 
„molnárné”, a két molnár édesanyja, és 
rácsodálkoztunk a hatalmas, szép ke-
mencére is. A következő állomásunk 
Gábor Áron bodvaji vaskohója volt, 
ahol a szabadságharc alatt az első ágyú-
kat öntötte. Az ide vezető kanyargó, 
patakot követő erdei út csodálatos őszi 
színekben pompázott. Megnéztünk egy 
szépen kiépített borvízforrást, és a mel-

lé épült kis „feredőt”, majd Barót felé 
vettük az irányt. Itt a városka főterén 
éppen őszi fesztivált tartottak, helyi 
termékek, mesterségek, kultúra kaval-
kádja várt. A lekvárok, szörpök, havasi 
mézek, kürtős kalács, szőttesek, fafara-
gások tömkelege, valamint a vargyasi 
bútorfestők és az olasztelki kovács be-
mutatója nagy élmény volt. Vasárnap 
közös istentiszteleten voltunk együtt. A 
47. zsoltár alapján szólt az ige, amely a 
„minden népek Istenben való örömét” 
hirdette, mint „globális lehetőséget”, 
valamint olyan közösséget kínál, 
amelyben nincsenek határok. A gyüle-
kezet előtt hangsúlyoztuk, hogy bár a 
két település között sok szálon él a kap-
csolat (önkormányzati szintű testvérte-
lepülések, az ácsi Bakancsos Klub 
rendszeresen jár Olasztelekre), mégse 
feledjük el, hogy testvérgyülekezeti 
kapcsolattal indult, és ezt ne hagyjuk 

elsikkadni. Gyülekezetünk ajándékát, 
egy magyar irodalmi és történelmi re-
gényeket tartalmazó könyvcsomagot 
azzal a reménnyel adtuk át, hogy kicsik 
és nagyok hasznos és identitásukban 
megerősítő élményeknek lehetnek ezek 
által részesei. (Azóta hallottuk, hogy el 
is kezdték kölcsönözni a könyveket.)  
Istentisztelet után közös ebéden vettünk 
részt, majd meglátogattuk a helybeli 
Daniel-kastélyt, melyben csodálatos 
szállodát üzemeltetnek, megőrizve, 
helyreállítva mindazt, ami a reneszánsz 
kastélyból menthető. Este meglepetés 
várt minket: a szomszédos Vargyason, 
az unitárius egyház szervezésében a 
s z e n e t e g y h á z a s f a l u i 
gyermekfilharmónia koncertje várt 
minket. A székely ruhába öltözött gyer-
mekek és az őket kísérő zenekar egybe-
fogta a zsúfolásig telt kultúrházban 
összegyűltek lelkét. Népdalok, gyer-
mekdalok, más népek dalai és katona-
nóták szólaltak meg, bizony nem egy-
szer könnyet csalva a szemünkbe. 
Mindezt betetézte, hogy a koncert vé-
gén felcsendült ajkukon a Klapka-
induló, megidézve „híres Komáromot”, 
vagyis a szomszéd városunkat, az ott-
honunkat, szeretteinket. Büszkén éne-
keltük mi is a „hazai” dallamokat. Hét-
főn reggel nehéz szívvel, de sok-sok 
hálával és élménnyel vettünk búcsút 
olasztelki testvéreinktől. Hazafelé vet-
tük az irányt, de útközben megálltunk 
Dózsagyörgyön, ahol Böjte Csaba 
egyik gyermekotthonát látogattuk meg. 
Elcsodálkoztunk az otthont vezető 
„pótanya” eltökéltségén, munkabírásán, 
leleményességén, aki a mindennapi 
küzdelmek mellett most éppen templo-
mot épít az otthon telkén. Utolsó szállá-
sunk Magyarfenesen volt, ahonnan 23-
án reggel indultunk tovább, és már a 
határon innen elköltött finom ebéd 
után, a koraesti órákban érkeztünk haza 
szerencsésen. Köszönetet mondunk 
mindenek előtt Istennek, aki megáldot-
ta ezt az utat. Hálásak vagyunk olasz-
telki testvéreinknek az ismét megmuta-
tott szeretetükért. Végül, de nem utol-
sósorban köszönetet mondunk Nyéki 
Tiborné Zsuzsának, és rajta keresztül a 
Nyéki családnak, akik az út megszerve-
zésének, lebonyolításának terhét hor-
dozták.  

                                                                                                  
Gerecsei Zsolt  

Olvasva Mózes 4. könyvét eljutottunk 
azokhoz a részekhez, amelyben Isten 
előkészíti népének Kánaán földjének 
birtokba vételét.  Mert Isten a rend Iste-
ne. A rendet akarja és tudja megáldani. 
Ezért nem baj, sőt jó dolog, ha az éle-
tünknek is van egy rendje. Sok ember 
esetlegesen él, egyik napról a másikra.  
Az életünket lehet és kell is tervezni, 
persze úgy, hogy a terveink legyenek 
összhangban Isten akaratával. 
1.Menedékvárosok  
Mai igénk arról szól, hogy Isten ebbe a 
szigorú rendbe, a törvények sokfélesé-
gébe, a szemet-szemért vaslogikájába 
belehelyez egy evangéliumi üzenetet. 
Ez pedig a menedékvárosok kijelölése. 
Hogy mi ebben az örvendetes? Hát az, 
hogy a bűnösnek már a honfoglalás 
kezdetétől fogva lesz lehetősége mene-
déket találni a bosszúállók elől, vagyis 
esélyt kap arra, hogy bűnéért ne kelljen 
meghalnia. Már a városok kijelölése is 
üzeneteket hordoz. Ahogy olvastuk, hat 
menedékváros kellett kijelölniük ará-
nyosan szétosztva az ország területén, 
hogy bármelyik részéről az országnak a 
lehető legrövidebb úton el lehessen 
jutni valamelyikbe. A Jordántól keletre 
Becer, Rámót, Gólán voltak a mene-
dékvárosok. A Jordántól nyugatra pe-
dig Kedes, Sikem és Kirját-Arba. Nem 
is a nevek a lényegesek, vagy azok 
jelentései, hanem az, hogy ezek a me-
nedékvárosok általában magaslatra 
épített városok voltak, természetesen 
azért, hogy már messziről lehessen 
látni. A menedékvárosok a léviták szá-
mára kijelölt 48 város közül kerültek 
ki. Ez azért fontos, mert a papok és 
léviták ismerték a törvényt, és az oda 
menekülő gyilkos, bízhatott abban, 
hogy ügyét törvényesen fogják intézni. 
Később a menedékvárosok változtak, 
és eljött az idő, amikor minden lévita 
város menedékvárossá lett. Ez azt mu-
tatja, hogy Isten kegyelme egyre csak 
nőtt népe számára. Isten kegyelme pe-
dig egészen a kiteljesedésig fokozódott, 
Jézus Krisztus eljöveteléig. A Talmud-
ban, a zsidók bibliaértelmezésének 
könyvében azt is előírták, hogy a me-
nedékvárosokhoz utat kellett készíteni, 
és ezeket az utakat rendben kellett tar-
tani. Ezt kiegészítve, az is előírás volt, 
hogy az útkereszteződéseknél táblák-
nak kellett mutatniuk a menedékváros-
ok irányát, hogy a menekülő könnyeb-
ben eljusson valamelyik menedékvá-
rosba és ne tévedjen el. Mennyi gon-

doskodás! Isten ugyanis kezdetektől 
nagy hangsúlyt fektetett az élet védel-
mére. Értsük jól, testvéreim! A törvé-
nyeket is az élet védelmére adta Isten. 
2.Jézus Krisztus, mint menedék.  
Aki a menedékvárosokat kereste, az 
emberei harag, bosszú, indulat elől 
tulajdonképpen az Úrhoz menekült, 
nála kereste az oltalmat. Van rá példa a 
Bibliában, amikor a gyarló ember in-
kább az Úrnál keres menedéket. Ott 
van Dávid, aki bűnt követ el azzal, 
hogy népszámlálást tart. Most ne men-
jünk bele, hogy miért. Ekkor Isten há-
rom lehetőséget kínál fel neki a bünte-
tésre. Dávid ezt mondja: „Igen nehéz 
helyzetben vagyok. Inkább essem az 
Úr kezébe, mert igen nagy az Ő irgal-
ma. Csak ember kezébe ne es-
sem!” (1Krónika 21,13) Kiknek voltak 
fenntartva a menedékvárosok? Azok-
nak a gyilkosoknak a számára, akik 
nem szándékosan öltek embert. A szán-
dékos gyilkosságot a törvény szigora 
súlyosan büntette, éppen az élet védel-
mében. Korábban láttuk, hogy miként 
növekedett már az Ószövetségben is a 
kegyelem lehetősége. Az Újszövetség-
ben teljesedett ki igazán, hiszen Jézus 
Krisztusban van bocsánat és kegyelem 
azoknak is, akik szándékosan gyilkol-
tak. És ha Jézus Krisztus törvényértel-
mezését nézzük, akkor tudjuk, hogy 
nincs olyan ember a földön, aki ne kö-
vetett volna el szándékosan olyan bűnt, 
ami Isten szemében gyilkosságnak ne 
számítana. „Hallottátok, hogy meg-
mondatott a régieknek: „Ne ölj! Mert 
aki öl, megérdemli az ítéletet.” Én pe-
dig azt mondom nektek, hogy aki ha-
ragszik testvérére, megérdemli az ítéle-
tet, aki pedig azt mondja testvérének: 
Ostoba! – megérdemli, hogy a nagyta-
nács elé kerüljön; aki pedig azt mond-
ja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzé-
re.” (Máté 5,21- 22)  Ezért szükségünk 
is van mindnyájunknak Jézusra, mint 
menedékre. Testvéreim, ne keressünk 
más menedéket, mert nem is fogunk 
találni! 
3.A gyülekezet, mint menedék. 
  Igen! Ma az emberek számára az egy-
ház, és azon belül a gyülekezetek jelen-
tik a menedéket. Vagy mondjuk inkább 
így, kellene, hogy jelentsék a menedé-
ket. Mert testvéreim Isten a gyülekeze-
tekre bízta azt a drága kincset, amit 
meg lehet élni és meg lehet osztani 
egymással. Igéjének kincse a gyüleke-
zetek birtokában van. A kérdés csak az, 

hogy miként őrzi ezt a kincset a gyüle-
kezet? De tegyük fel a kérdést másként 
is? Milyen az a gyülekezet, ahol a bo-
csánatot, kegyelmet kereső ember me-
nedéket talál, és megtalálja az Ige drá-
ga kincsét?  Az igazi menedékgyüleke-
zet befogadó, egymásra figyelő, egy-
más terhét és egymás hibáját is hordo-
zó. Nagylelkű és szolgálni akaró. A 
testvérszeretet megélni és felmutatni 
tudó, végső soron Jézus Krisztusra mu-
tató. Szemlélve gyülekezetünket van-
nak életjeleink, amik hordozzák az 
említett jellemzőket, de még sokat kell 
fejlődnünk. Mivel kezdjük ezt? Hát 
azzal, hogy komolyan vesszük azt, 
hogy mi a Tatabánya-Bánhidai gyüle-
kezethez tartozunk. Kezdjük azzal, 
hogy fontosnak tartjuk a gyülekezetün-
ket, támogatjuk azt mindenféle képen. 
Ha ezt látni fogják a körülöttünk élő 
emberek, akkor ők is vágyni és kíván-
kozni fognak a gyülekezetbe, és Jézus 
Krisztushoz. 4.Az életünk, mint me-
nedék.  
Az előzőekben elmondottakhoz szoro-
san kapcsolódik az, amiről az igehirde-
tésem végén szeretnék beszélni. A hívő 
ember itt a földön Jézust kell képvisel-
je, úgy, ahogy egy nagykövet képviseli 
idegen országban a sajátját. Ha tehát 
Jézus Krisztus, a mi Urunk az igazi és 
végső menedék, akkor a benne hívők is 
menedékké kell válljanak! Vajon a te 
és az én életem menedék? Szívesen 
jönnek hozzánk az emberek jó szóért, 
igaz szóért, bátorításért, vigaszért? 
Vagy éppen taszítjuk őket magatartá-
sunkkal, szavainkkal? Vannak mene-
dékemberek, és vannak, akiktől mene-
külnek az emberek. Jézus azt mondja: 
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só 
meg ízetlenül, mivel lehetne ízét visz-
szaadni? Semmire sem való már, csak 
arra, hogy kidobják, és eltapossák az 
emberek. Ti vagytok a világ világossá-
ga. Nem rejthető el a hegyen épült vá-
ros. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy 
a véka alá tegyék, hanem a lámpatartó-
ra, hogy világítson mindenkinek a ház-
ban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok 
az emberek előtt, hogy lássák jó csele-
kedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.” Legyünk só, világosság és 
hegyen épült menedék az emberek szá-
mára! Ámen  
Elhangzott: 2018.11.18-án 

Szilágyi Sándor. 
Forrás: refbanhida.hu 
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„Világíts!”… CD felvétel készítése 
Dadon 

2018. november 17-18.án má-
sodik alkalommal készített CD felvételt 
a dadi Fénysugár Gyermek – és Ifjúsági 
kórus. A 2016-os CD-jük a „Hála” cí-
met kapta, idén a „Világíts!” mellett 
döntöttek. Egy közös vacsora alkalmá-
val szavazta meg ezt a címet a Kovács 
család. Kovácsné Gombos Tímea, a 
kórus vezetője elmondta az egyik próba 
alatt, hogy mit is jelent keresztyénként 
„világítani”. Mi lenne az üzenete az 
idei CD-nek. Hogyan lehet Isten dicső-
ségét, világosságát énekhanggal tovább 
adni az embereknek. Világítani nem 
pusztán annyit jelent, hogy a hangok a 
helyükre kerülnek, a ritmus, a szöveg-
mondás pontos, hanem „ezzel a CD-vel 
az a cél, hogy valami olyat adjunk az 
embereknek a zenénkkel, az énekünk-
kel, amitől szebb lesz a napjuk, szebb 
lesz az az óra, amikor meghallgatják az 
énekeket” - mondta a karvezetőjük. 
Ehhez kell egy „szikra”egy „plusz”, 
amit csak úgy tudunk átadni, - mivel az 
arcunk nem látszódik a CD-n,-hogy a 
hangunknak kell ragyogni. Ezért kell 
szívből énekelni és nem kottából. Át 
kell érezni a szöveget.” 

Hat intenzív próba előzte meg 
magát a CD felvétel készítését. Sze-
mély szerint én is ott tudtam lenni mind 
a haton, melyek közös imádsággal kez-
dődtek. És - bár az idő szorított - sok-
sok játékkal, mozgással, zenehallgatás-
sal tette Timi néni még színesebbé az 
alkalmakat. A szülők süteményekkel, 
saját énekhangjukkal, bátorításukkal 
segítették a csapatot. 

A kottákat Molnár Szabolcs 
külön a gyermekkórus számára írja, 
Kovács Tamás, a lelkész asszony férje 
gitárral, énekhanggal,jó kedvével, po-
énjaival J segíti az éneklőket. Kis zene-
kar kíséri az énekeket, akik zeneiskolá-
sok és színesebbé teszik a felvételeket, 
próbákat, szerepléseket. Molnár Dániel 
zongorán, Kovács Rebeka hegedűn, 
Mohos Edit, Sárközi Anna furulyán, 
Kovács Tamás gitáron és Kovács Dóra 
fuvolán kíséri az énekkart. 

A próbák jó hangulatban tel-
tek. A szülőkből is, -akik besegítettek 
az éneklésbe és egyebekbe- egy vidám 
kis csapat „Kovácsolódott” J össze. 
Gyakran mondják az anyukák, apukák 
„Timi néninek”, hogy ez több mint egy 
kórus. Minden alkalom számít és biztos 
vagyok benne, hogy néha nagyon elfá-
rad a hétvégi szolgálatban „Timi néni”, 
de sosem mutatja és fantasztikus ener-
giával, felkészülten tartja meg a próbá-
kat Szabolcs bácsi, a többiek de legfő-
képp Isten segítségével. Szokták mon-
dani, hogy a megtett út is számít. Igen. 
Minden próba, - nem csak a szereplé-
sek és CD felvétel - egy külön élmény. 
Köszönjük Timi néni, Szabolcs bácsi és 
mindenki! J 

Személy szerint az én legked-
vesebb énekem az „Ébredj ember mély 
álmodból”, ennek is az allelúja része. 
Mikor a gyerekek éneklik, vagy én is 
bekapcsolódom, úgy érzem, mintha 
megnyílna az ég és az angyalok is ve-
lünk énekelnének…Az éneklés fantasz-
tikus dolgokat képes kihozni az ember-
ből. Úgy érzem, megnyitja a szívet 
Isten felé.  

A CD felvétel első napján Ti-
mi néni egy versrészletet olvasott fel, 
melyben az volt, hogy keresztyénnek 
lenni azt jelenti, hogy átsüt rajtunk a 
nap. Én ezt megkönnyeztem, mert 
eszembe jutott, hogy sokszor a napi 
teendők, félelmek, aggodalmak gátol-
ják meg, pedig milyen jó is lenne, ha- 
mint Timi nénin – rajtam is átsütne a 
nap. És tényleg tudnánk mindig mi 
keresztyének együtt „világítani.” Majd 
egy mécsest is rakott az ablakba, mert 
minden részletre figyel. Ilyen az, ami-
kor valakit áthat a szeretet és érzi, tud-
ja, hogy küldetése van vele, tovább kell 
adnia… Mi nagyon szeretjük Timi né-
nit és napi imánkban kérjük, hogy a Jó 
Isten tartsa meg egy életen át szolgála-
tában, mert csodákat tesz az emberi 
szívekben Isten segítségével!!! 
Mindenkinek csak ajánlani tudom, 
hogy jöjjön „Fénysugarasnak”, csatla-
kozzon hozzánk. Egyre több anyuka is 
énekel velünk. Ebben nagyon rugalma-
sak, sőt, örülnek neki Kovácsék. Kará-
csonyra egymás neveit húzzák ki a gye-
rekek, és személyes kis kézzel készített 
ajándékokkal fejezik ki szeretetüket 
egymás iránt.  
A kórus CD-je majd karácsony előtt 
megvásárolható a dadi református gyü-
lekezeti teremben adományért és bí-
zunk benne, hogy minél több otthonba 
fog fényt hozni! És akkor betöltötte 
küldetését. 

 
Petrovszkiné Utry Anna Teodóra 

  

  
     Isten kegyelméből novemberben befeje-

ződtek az évek óta tartó építési munkála-
tok a Bokodi Református Egyházközség-
ben. Megújult külsőleg teljesen a templo-
munk pályázati lehetőségből, melynek 
segítségében köszönetünket fejezzük ki 
Czunyiné dr. Bertalan Judit presbiterünk-
nek, országgyűlési képviselőnek. Elké-
szült a parókiafeljáró, és a temetőben az 
új hirdetőtábla, valamint a hátsó út, ki 
lett alakítva konténernek hely, ill. új te-
metőkapu készült. Köszönjük Kovács 
Nándor, Tóth József, Antal Mihály, 
Szücs László és Szűcs Kálmán munkáját, 
segítségét, támogatását. Végezetül Cson-
ka László polgármester úr, ill. a Bokodi 
Önkormányzat jóvoltából a templom 
melletti járda is teljes szélességében 
megszépülhetett. Hirdesse mindez Isten 
dicsőségét! Immáron minden kész arra, 
hogy lelkileg is folyamatosan újulhas-
sunk. Semmi külső akadálya sincs annak, 
hogy bárki jöhessen az alkalmakra,    

melyekre mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk! 

Kovács Tamás lelkipásztor Apostolok Cselekedetei 13,13-25 
Pál és Barnabás szombaton a zsinagó-
gába mennek igét hallgatni, amikor 
felkérik őket arra, hogy mondjanak 
néhány szót, ha van valami örömhír-
ük, üzenetük a gyülekezet számára. 
Gondolj bele abba, hogy elmész va-
sárnap istentiszteletre valahová ide-
gen helyre, és felkérnek arra, hogy 
mondj néhány jó szót az ott lévőknek. 
Van-e a tarsolyodba evangélium? Mit 
mondanál?  
Ezért is jó, ha a napot reggel igeolva-
sással kezded, és úgy olvasod el a 
mindennapi üzenetet, hogy azt nem 
felejted el. Mert ha ezen elmélkedsz 
nap közben is, legalábbis többször 
eszedbe juttatod, akkor van miről 
beszélned másoknak. Elmondhatod 
azt, hogy mit olvastál, neked az mit 
üzent, miért jó, vagy miért nehéz, 
esetleg mire figyelmeztetett téged az 
aznapi isteni szó. 
Egy alkalommal meghívtak egy gyü-
lekezetbe szolgálni. Sajnos félreértet-
tem valamit, és akkorra értem oda az 
istentiszteletre, amikor annak éppen 
vége volt. Gondolhatod, hogy milyen 
ciki volt bemennem a templomba, 
arra az alkalomra, amit nekem kellett 
volna tartanom. Csendesen leültem az 
utolsó sorba, és figyeltem, hogy most 
mi történik. Az történt, hogy miután 
látta a helyi lelkész, hogy nem érkez-
tem meg az alkalom elejére, kiállt a 
gyülekezet elé, és rögtönözve el-
mondta az egybegyűlteknek, hogy 
mit olvasott aznap reggel, és az mit 
üzent számára. Volt üzenete, volt 
örömhíre? Én már csak az utolsó 
mondatokat hallottam, de azok is so-
kat jelentettek számomra (nem be-
szélve arról, hogy áthidalta az én fele-
dékenységemet, és nem hagyta a gyü-
lekezetet Ige nélkül, amiért én végte-
lenül hálás vagyok mind a mai na-
pig). 
Van-e örömhíred? 
 

Kovács Tamás - Dad 
  

 

 
(10) „…pusztítsátok, de ne vessetek 
véget neki!” (Jeremiás 5,1–17) 
– 1. Magyarázat: Isten népe jólétében 
elbízza magát, szenvedéseiben pedig 
perlekedik az Úrral (4–9); –megvetik az 
Igét, kigúnyolják a prófétákat, megta-
gadják az Urat (13–14). Ezért messziről 
való népet bocsát rájuk az Isten, akik 
mindent lerombolnak körülöttük, amire 
eddig büszkék voltak, amiben bíztak (15
–17), és szabad–szabadosságuk, nyitott-
ságuk sok gyötrelmük forrása lesz. A 
viháncoló mén előbb–utóbb lábát töri, 
és utána már alig lehet számára esély 
(8). 
– 2. Alkalmazás: Kérem, mielőtt bármi-
képpen aktualizálnák ezeket a sorokat, 
olvassák el a mai igeszakaszt, mert csak 
„újra leírtam” azt. Nem én mondom 
mindezt, hanem Isten Igéje. Engem szí-
ven ütött a mai napi „bibliai penzum”: 
tényleg alig van hiteles ember, még a 
„testvérek” is csalfák (1–2). Kezdjük a 
bűnvallást saját magunknál, akik jólé-
tünkben gőgösek, szenvedéseinkben 
ingadozók leszünk, és tobzódó szabad-
ságunk vesztésre áll. 
– 3. Könyörgés: Urunk, könyörülj! Ve-
zess megtérésre! Köszönjük a bíztatást, 

hogy megritkítasz, de nem engedsz el-
veszni (10). Áldott legyen krisztusi ke-
gyelmed! 
Titusz 3,8–15 
94. zsoltár 
Hozzáfűzés az igemagyarázathoz 
– 1. Magyarázat: Létezik–e olyan em-
ber, aki igaz, hiteles, akiben nem csaló-
dunk? 
Létezik–e ilyen ember, legalább azok 
között, akik olyan nagy hévvel emlege-
tik az Urat? (1–2) 
Az Úr megbünteti őket jóléttel és próba-
tétellel, de egyik sem vezeti őket megté-
résre (3): – bőségükben elbízzák magu-
kat, szenvedéseikben pedig perlekednek 
az Úrral (4–9); – minden helyzetben 
istentelenek, megvetik az Igét, kigú-
nyolják a prófétákat, és teljesen megta-
gadják az Urat (13–14). 
Ezért messziről való népet bocsát rájuk 
az Isten, akik mindent lerombolnak kö-
rülöttük, amire eddig büszkék voltak, 
amiben bíztak (15–17), és szabad–
szabadosságuk, nyitottságuk sok gyöt-
relmük forrása lesz. 
A viháncoló mén előbb–utóbb lábát töri, 
és utána már alig lehet számára esély 
(8). 
Forrás: igemellett.blog.hu 

Steibach József 



XXII. évfolyam  12. szám 5.      XXII. évfolyam  12. szám 4.      

Advent 1. vasárnapjára  
 
Ige: Máté 5, 5: „Boldogok a szelídek, 
mert ők örökségül bírják a földet.” 
Advent meghitt idején szeretnénk szelí-
debb, csendesebb világban élni. Ilyen-
kor jobban zavar a zaj, sért a kemény-
ség, hamarabb lelkünkig ér az emberi 
gonoszság. Ez, úgy tűnik, mindig idő-
szerű vágy. A jézusi mondás hátteréül 
sokszor emlegetik a 37. zsoltárt: „Ne 
bosszankodjál az elvetemültekre… 
Leselkedik a gonosz az igazra.” (1 és 
32.vers) Jézus szavai és a zsoltáros 
háttér azt mondja: az élet két szálon 
futhat: hangos, haragos, törtető, gyil-
kos, pusztító úton – ez a „gonosz” 
Vagy szelíd, alázatos, csendes, szerény 
-ez a „kegyes”. Csakhogy az a másik út 
gyakran felingerli a kegyeseket. Kér-
dezzük meg magunktól: 
1, Én hogyan reagálok? Ez a boldog-
mondás ugyanis a reakciót állítja a kö-
zéppontba. Nem az a szelídség, amikor 
nem zavar semmi, minden békés. Ha-
nem az, amikor látom, hallom, érzem, 
szenvedem a gonoszt -de nem török ki, 
mint a vulkán. Az acsarkodás, hőzön-
gés mindig kihívó, a szelídség lefegy-
verző.  
2, Kicsoda tud ilyen lenni? Senki! Ez 
nem emberi alaptermészet. De szünte-
len hitbéli törekvés, hogy „isteni termé-
szet részese” legyek, mert a szelídség, 
isteni, jézusi tulajdonság (Tanuljátok 
meg tőlem, hogy szelíd és alázatos va-
gyok-Máté 11, 29). A szelídség a Lélek 
gyümölcse (Gal. 5, 22). Csak Istenben 
tudok szelíd lenni. 
3, Milyen természet a szelídség? A 
világ szemében rossz, eredménytelen, 
„lúzerság”. Istennél: a nagyság, hatal-
masság, királyság természete (Jön a te 
királyod szelíden- Máté 21,5) Az 
„örökös” nyugalma tükröződik benne: 
övé a föld. Nyugodt vagyok: Isten „rám 
iratta”, senki el nem veheti. Az 
„enyém” -tehát vigyázok rá. A „föld” -
tehát nemcsak majd a mennyben, ha-
nem már itt és most „boldog vagyok.” 
Uram, add, hogy szelíd lehessek az 
adventi kavargásban! 
 

Advent 2. vasárnapjára 
 
Ige: Máté 5, 6: „Boldogok, akik éhezik 
és szomjúhozzák az igazságot, mert ők 

megelégíttetnek.” 
Éhség, szomjúság: jaj, nehogy részem 
legyen benne az ünnepekben! Irány a 
bolt, tele a kamra, roskadozó az asz-
tal… Pedig éhezni, szomjazni: nem baj! 
Az élet alapvető jelei. Annak a jelei, 
hogy valami nem teljes. Azt is jelezhe-
ti: a szervezet még él, még akar, még a 
jövő felé fordul. De azt is jelezheti: baj 
van! Valami hiányzik, valami kifo-
gyott. Jézus szerint boldog, aki észreve-
szi: élete életjelet ad, vagy épp veszély-
re figyelmeztet. Természetesen testi 
értelemben is. De lelkileg is igaz! Va-
jon nem vagyok eltelve, nem szűnt meg 
lelkem jelezni? Vagy nincs elegem már 
abból, hogy éhezem, szomjazom vala-
mi lelki jóra, de nem találom meg?  
1, Az éhes ember nem válogat -és ez 
baj is lehet. Lelkileg is! Akinek a lelke 
éhezik, vágyik valamire, sokszor abba a 
hibába esik, hogy ami a keze ügybe 
esik, válogatás nélkül behabzsolja. A 
lelkileg üres ember olyan, mint a por-
szívó: mindent beszippant.  Olyan lesz, 
mint a porzsák: minden összegyűlik 
benne válogatás nélkül. Egy kis hangu-
lat, egy kis filozófia, egy kis misztika, 
egy kis keleti, egy kis divatos, egy kis 
keresztyén, egy kis energiabomba…. 
Nem ilyen „porzsák” (szemetes!) a 
lelkem? 
2, Aki megcsömörlött, az nem kíván 
enni, inni. Testileg ismerjük az érzést. 
Lelkileg is van ilyen? Ilyen, amikor 
valaki el van telve önmagával. Nincs 

szüksége senkire, közösségre, „lelki 
fröccsre”, önvizsgálatra. Vagy aki eltelt 
a hitével. Minden parancsolatot megtar-
tottam, mindenből tizedet adtam, isme-
rem a Bibliát, gyakorlom a templomot -
nekem újat nem tudnak mondani. De 
csömört kaphatunk a sok keserű csaló-
dástól is. Annyi mindent megpróbál-
tam, annyi energia, pénz, idő ráment -
és nem tudtam rendbe tenni a dolgai-
mat. Nekem már ne mondjon senki 
semmit ilyesmiről! 
3, A gyógyulás jele, ha a beteg enni 
kíván. Ha éhezi és szomjúhozz a z igaz-
ságot. Ez jogi értelemben is érthető: a 
bírói munka, az igazság, jogosság igé-
nye. Isten így ítél – működjön így a 
társadalom szintjén is. De érthető úgy 
is, mint Isten gondviselésének eszköze: 
az elnyomottak, nyomorultak, elesettek 
felé Isten igazságos és ezt meg is köve-
teli a világtól (vö: Zsolt 82, 3: Nyomo-
rultaknak és elnyomottaknak adjatok 
igazságot!) De érthető vallási-erkölcsi 
értelemben is: Isten szövetségéhez, 
rendjéhez hűségesen igazodni. Vagyis 
újra meg újra feltenni a kérdést: Ho-
gyan éljek Isten akaratának megfelelő-
en? Jézus szerint aki ezeket még 
„igényli”, aki ezekre vágyik, akinek a 
lelke ezek előtt még nem keményedett 
meg, az boldog.  
Uram, add, hogy nyitott legyek feléd az 
adventben! 
 

  

Advent 3. vasárnapjára 
 
Ige: Máté 5, 7: „Boldogok az irgalma-
sok, mert ők irgalmasságot nyernek.”  
Advent táján megnő az irgalmasság 
érzése. Jobban oda tudunk figyelni az 
elesettek, szegények felé, hamarabb 
tudunk adni, mint máskor. Jézus irgal-
mas samaritánusról szóló példázatában 
a hallgató, a szemlélő mondja ki, hogy 
aki segített, az irgalmas. Merthogy az 
irgalmatlan világban az irgalmasság 
jobban látszik, jobban „elüt” a megszo-
kottól, nagyobb az értéke, hangosabb 
beszéd (igehirdetés!) mindennél. Jézus 
a boldogmondásban az irgalmasságot 
nem szituációba helyezi, hanem hanem 
az isteni rendbe, az Isten országába. Az 
irgalmasság ott teljes, amikor az nem 
emberi jóság csupán, hanem Isten rend-
jébe illeszkedő élet. Mi az isteni rendbe 
illeszkedő irgalmasság? 
1, Isten felém közelítése. Vagyis advent 
legdrágább evangéliuma. Másról sem 
szól az advent, mint arról, hogy akik 
kapcsolatba kerültek Istennel, azok 
egyértelműen vallják és megéneklik: 
Isten irgalmas! (Olvassuk el Mária, 
Erzsébet, Zakariás szavait a Lukács 
evangéliumában!) Az irgalmasság Isten 
„beköszöntése” a világba. Már irgal-
mat találtam. 
2, Isten felé vonzódásom. Az irgalomra 
találtság megérzése, ahogyan a fázó 
ember ösztönösen arra felé húzódik, 
ahonnan érzi áradni a meleget. Már 
tudom, hogy irgalmasságot kérhetek: 
Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. 
Uram, irgalmazz. Dávidnak Fia, könyö-
rülj rajtam… 
3, Istenről szóló igehirdetésünk. Az 
evangéliumban meggyógyult gadarai 
ördöngösnek az a Jézustól kapott fel-
adata, hogy mondja el, miként könyö-
rült rajta Isten És ő Jézusról beszélt. 
Jézusban Isten irgalmasságát hirdethet-
jük. Már beszélhetek az irgalomról.  
4, Istentiszteletünk. Irgalmasságot ké-
rek, és nem áldozatot, tanít Isten 
(Hóseás 6,6) Istennek a legkedvesebb, 
ha én is irgalmas vagyok másokkal. A 
samaritánusból kiáradt az irgalom 
(Luk. 10) A gonosz szolgába benne 
rekedt, ura (Isten) rá is kérdez: Nem 
kellett volna könyörülnöd? (Mt 18, 33) 
Már én is irgalmas lehetek. 
5, A várakozásunk. Az irgalams -
irgalmat nyer. Az életünk azzal kezdő-

dött, hogy irgalmat kaptunk Istentől. És 
reménységünk, hogy az Isten irgalmas-
ságával is végződik, és visz át az örök-
kévalóságba: Jertek én Atyámnak ál-
dottai...mert irgalmasok voltatok. (Mt 
25, 31 sk.) Már irgalmasságot várha-
tok. 
Uram, hadd legyek irgalmasságod esz-
köze ebben az adventben! 
 

Advent 4. vasárnapjára 
 
Ige: Máté 5, 8: „Boldogok akiknek szí-
vük tiszta: mert ők az Istent meglátják.” 
Karácsony kapujában imádságunk: 
„Nyílj meg, szívem, lásd meg jobban, 
ki fekszik itt e jászolban?” (316. dicsé-
ret 7. v.) Itt járunk karácsony lehetősé-
génél, az örök emberi vágynál: meglát-
ni Istent. És az örök kételynél: Vajon 
meg lehet-e látni Istent? Az ige vála-
szol: lehet. De nem feltétel nélkül: csak 
tiszta szívvel.  
1, Milyen a tiszta szív? Olyan, mint a 
tiszta vizű folyó, vagy a tisztára pucolt 
üveg. Átlátszó, áttetsző, látni a benne 
vagy mögött lévőket, semmi sincs taka-
rásban. A tiszta szív olyan élet, amely-
ben nincs zavarosság, kiismerhetetlen-
ség, átláthatatlanság. Nincs benne sem-
mi zavaró. Isten előtt is ilyen: nem két-
színű, teljesen Istenen függ, hite, imája 
őszinte, nincs más istene. Emberek 
előtt is ilyen. Úgy szól, úgy cselekszik,  
úgy él, aki valójában. Nem szégyelli, 
nem titkolja, komolyan veszi, hogy 
Istené. A felszín és a mély tisztasága 
jellemzi. 
2, Kinek van ilyen tiszta szíve? Nem 
csak mi kérdezhetjük kétségek között, a 
Biblia is megkérdezi: „Ki mondhatná 
azt, megtisztítottam szívemet, tiszta 
vagyok az én bűnömtől?” (Péld. 20,9) 
A komoly hit számára ez valós kérdés. 
Más könnyen elintézi. 
Aki komolyan veszi, megtalálja a vá-
laszt is: „Tiszta szívet teremts bennem, 
ó Isten” (Zsolt 51, 12)-imádkozik Dá-
vid. Vagyis: Tiszta szív létezik: Isten 
(újjá)teremtő munkája nyomán. Ugyan-
akkor örök imatémánk is, állandó kéré-
sünk, mint Dávid szavai mutatják.  
3, Hogyan láthatom hát meg Istent? A 
tiszta szív nem arra szolgál, hogy en-
gem lássanak, engem csodáljanak, elis-
merjenek. Hanem arra, hogy én lássak. 
Lássam meg Istent a mindennapokban. 
A természetben, a történelemben, a 

napi rutinban (veletek vagyok…) Az 
ige mindig segít, rámutat. Aztán arra 
kell a tiszta szív, hogy lássam meg Is-
tent az istentiszteletben. A 24. zsoltár 
az istentisztelet feltételéül többek kö-
zött a tiszta szívet teszi. Ugyanis zava-
ros lélekkel, zavaros szívvel még az 
istentiszteletben sem magától értetődő 
az Istennel való találkozás. És a tiszta 
szív kell „végül” is, amikor az utolsó 
időkben „meg fogjuk látni őt, amint 
van, és akiben megvan ez a reménység 
őiránta, az mind megtisztítja magát, 
miképpen ő is tiszta.” (Jak.3, 2-3) Te-
hát nem úgy van, hogy „hiszem, ha 
látom”, hanem így: ha nem hiszem, 
nem látom.  
Uram, add, hogy tiszta szívvel lássalak 
még jobban ebben az ünnepben!  
 

                                     Gerecsei Zsolt 
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