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Az első karácsony olyan távolinak tűnik…
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)
Karácsony eljött 2016-ban is. Jézus itt van!
Kérdez: tudunk valamit kezdeni vele?
Múltba merengünk. Az a legelső karácsony
sem sikerült valami jól. Összeírás, zsúfoltság,
sok-sok ember. A hosszú út alatt szamárháton
utazó, várandós Mária, valamint József számára nem volt hely, csak az istállóban. Mi
lesz így az érkező Isten-gyermekkel?
Lett, lakott, láttuk – írja az apostol.
Ma hogyan vártuk? Hogyan fogadjuk? Talán
a szíve mélyén minden ember vár, keres valami kapaszkodót, valami igazit. Régi karácsonyok hangulatát, élményét, csodáját, hangulatát, beteljesedését. Megtalálni, megérezni az
isteni szeretet kimondhatatlan nagyságát,
hogy lehajolt az emberhez, elhozta a fényt a
sötétségbe. Nem jó, hogy mára a „lett”-ből
„volt” lett, ami elmúlt, fénye elhalványult, az
angyalok éneke elhalkult, a pásztorokat észre
sem vesszük.
Az Ige hangzik: „testté lett”. Létezést, cselekvést jelentő tartalma lehetőséget kínál a ma
emberének, nekünk. A változó világban van
egyetlen biztos dolog: az isteni kezdet, a szeretet-teremtés csodája.
Mit kezdjünk ma az érkezővel? Ha ajtót tárunk neki, a megszületettnek, betér hozzánk.
Énekkarunk egyik éneke így kezdődik: „Ó
Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,
Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra
vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, Te vagy
a név, a jel: Ó, szégyen, hogy Te légy az, akinek várni kell.” (W.W. How – Áprily Lajos)
János írja a Jelenések könyvében: „Íme, az
ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, beme-

gyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20)
Betér hozzánk, és azt adja, amit ígért: közösséget, kapcsolatot, jelenlétet. Velünk van,
otthonunkat otthonává teszi, átalakít mindent.
Nem csak a külsőségekben. Az adventi koszorú, a karácsonyfa, az ajándékok emberi
valónk szükségletei. A világ 2016-os istállójában, templomokban, otthonainkban jelen
lévő Isten azt akarja, hogy a nekünk adott, a
ránk bízott „élő” szereplők – szülők, gyermekek, unokák, szomszédok, közeli és távoli
ismerősök, ismeretlenek, és saját magunk –
miatt lélekben alakuljuk át. Miénk a példaadás felelőssége.
Isten ezen a karácsonyon is kér, akar, ad.
Éljünk vele, éljünk belőle!
Legyen áldott a karácsonyunk. Isten békessége megadja nekünk. Ámen.
Kis János

Gyerekszáj
Az ádventi családi délutánon:
– Eljátsszuk a karácsonyi történetet. Osszuk ki a
szerepeket!
– Én lehetek marha?
Másodikosoktól kérdezem:
– Mit jelent az, hogy Mária áldott állapotban van?
Többféle válasz érkezik:
– Azt, hogy jól érzi magát.
– Azt, hogy ő is kapott áldást.
A gyermekek karácsonyán:
Az ifis jelenetben az egyik lány – mivel a lelkész
szerepét játssza – Luther-kabátban lép az oltárhoz.
Kis hittanosom odasúgja:
– Kicseréltek, Enikő néni…
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Az üzenetem karácsonykor…
Azért ezt a címet választottam, mert gyönyörűen kétértelmű. Jelentheti azt, hogy kaptam
egy üzenetet karácsonykor, de utalhat arra is,
hogy nekem van üzenetem másoknak.
Számomra Jézus születésének ünnepe mindig is erről a kettőségről szólt. Ugyanis egészen kicsi koromtól kezdve minden szentesti
istentiszteleten szerepelnem kellett. Eleinte
mondókákat mondtam a kicsikkel, azután
verset, és amikor már elég idős voltam hozzá, onnantól kezdve minden évben az ifink
által rendezett karácsonyi színdarabban szerepeltem. Ezek az előadások azok, amelyek
leginkább meghatározták számomra a karácsony jelentését. A hosszas készülések, amikor mindent elkövettünk, hogy tökéletesen
tudjuk majd átadni karácsony üzenetét a
színdarabunkban – amihez persze előbb az
kellett, hogy mi is tisztázzuk magunkban ezt

az üzenetet. Az előadás izgalma a gyönyörűen feldíszített karácsonyi templomban és a
színdarab végén a meghajlás pillanatai, amelyek már mindenki számára jelezték: „Itt
van! Végre elkezdődött a karácsony!”
Ezért nekem ezt jelenti ez az ünnep: a hoszszas ádventi készülődést, mikor megfogalmazom magamnak, hogy vajon mit üzen
nekem idén karácsony, a várva várt pillanatot, amikor ez a készülődés beteljesül és a
lelkem mélyén végre át is élhetem ezt az
üzenetet, végül pedig az örömöt, hogy mindezt megoszthatom másokkal.
Ezért karácsony ünnepén azt kívánom, mindenki olyan dologra leljen benne, amit nem
csak megőriz magában, de meg is tud osztani másokkal.
Hegedüs Gábor

A zene fenséges ajándéka Istennek
Egyházkerületi kórustalálkozó Békéscsabán, 2016. október 29.
Októberben nagy élménnyel és az Evangélikus Egyházzenei Bizottság elismerésével
gazdagodott a Glória énekkar. Egyedüli női
karként mi nyitottuk meg a Déli Egyházkerület kórustalálkozóját. Így a hat vegyeskar
– a kondorosi, békéscsabai, orosházi, bonyhádi, nyíregyházi és pécsi kórusok – szép
műsorát már teljes nyugalomban hallgathattuk végig a békéscsabai Kistemplomban.
Felkészülésünk erre az alkalomra már jóval
korábban elkezdődött. Az egyre sűrűsödő
szolgálatok, a szeptemberi nyitott templomok éjszakája program, valamint 2015-től a
kecskeméti protestáns egyházak közös zenés
áhítatain évi két alkalommal való éneklés
megedzette a kórust.
Békéscsabai éneklésünk során karnagyként
átéltem azt a csodát, amelyről Luther nyilatkozott, és amely gondolatot Békefy Lajos
református lelkész-teológus egy cikkében
olvastam: „Krisztus hatalmas erővel száll alá

az éneklő szívébe, s a kiadott énekhangon át
újra a magasba emelkedik.” Sikerült
„prédikálnunk” az ünnepi kórustalálkozón.
„Imává lett az ének”.
Valóban utat nyithatnak énekeink arra, hogy
Isten üzenete átmossa egónkat, érzéseinket,
egész bensőnket. Az Istent dicsérő, szolgálatba indító szöveg, egy fohász átélése a
dallam és ritmus segítségével mélyebb, tartósabb lehet, hiszen énekléskor több idő
marad a szavak kimondására és egyben aktív részesei vagyunk a kiénekelt szónak. Az
idő kitöltését (átélését) segíti a dallam, ami
viszont konkrét hangmagasságban járja meg
az utat. Az ének tulajdonképpen felnagyított
beszéd. A két zenei tényező összehangolása
önmagában és a szöveggel nem kis feladat,
koncentrálást, fegyelmet, türelmet, hitet,
laza fizikai háttért (izommunkát), énektechnikát igényel. De sokat nyerhetünk a munka
során! A több idő engedi, sőt megköveteli,
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hogy valóban a tartalomra figyeljünk és zeneileg is végigvezessük a hangokat, hogy
életre keljen a szöveg. Tanít az éneklés arra,
hogy ne rohanjunk, és ne csak a saját gondolataink cikázzanak az agyunkban. Feltölti az
éneklő embert a tiszta éneklés közben képződő sok finom rezgés is.
Gyülekezetünk Glória kórusa már sokszor
átélte a közös éneklés jótékony hatásait,
miközben az egymásra figyelés, az alkalmazkodás csiszol bennünket és a megszólaló
zenét egyaránt. Karnagyi munkám során az

Úr engem is folyamatosan alázatra int. Csak
a benne való jelenléttel élhettem/élhetem át
azt az áldást, hogy az „Úr megfejti önmagát”
az éneken, a zenén keresztül.
Énekkarunk fejlődése tovább kell, hogy folytatódjon, mivel békéscsabai szereplésünk
alapján meghívást kaptunk a 2017 májusi
országos kórustalálkozóra. Szeretnénk ismét
dicsérni az Urat, s megénekelni a 2Krón 5,13
-ban olvasottakat: „hogy Ő igen jó és örökkévaló az Ő irgalmassága”.
Oroszné Tornyai Lilla

Jézust várjuk – Jézus érkezik?
Adventi csendesnap Kiskőrösön, 2016. november 26.
Férjemmel először vettünk részt csendesnapon. Amikor meghallottuk a hívó szót,
azonnal eldöntöttük, hogy megyünk. S milyen jól tettük! Egész nap éreztem a lelki
megnyugvást, és még hosszú ideig megmaradt pozitív hatása.
A november 26-i kiskőrösi alkalom témája
az előttünk álló ünnep tartalma volt, a mi
várakozásunk és az Úr érkezése. Lelki ráhangolódásunkat segítették a megye több
gyülekezetéből érkezett tagokkal együtt
elénekelt szép adventi énekek.
Lupták György esperes, kiskőrösi lelkész
arról szólt: „keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel
van” (Ézs 55,6). Felelevenítette Ábrahám
példáját, aki nem hitt az Úrnak, hogy utódja
születik, és maga próbált megoldást találni,
de nem tisztességesen tette, ezért az Úr tizenhárom évig nem szólt hozzá. Az Úr próbál minket is elérni halk szóval, nem követelőzve, meg kellene hallanunk a hangját a
mi javunkra és az ő dicsőségére!
Lázárné Skorka Katalin mezőberényi lelkész Téged várunk… című bibliatanulmánya
is értékes ismeretekkel gazdagított. Ezt követően egy kiskőrösi nőtestvérünk olvasta
fel saját versét, mely Isten szeretetének
megtapasztalásáról szólt.

Délben a kiskőrösiek szépen terített asztalhoz
hívtak és kedvesen kínáltak minket; köszönet
érte.
„Csoda történt!” – hallhattuk a délutáni bizonyságtételben, Duszka József nyugalmazott nyomozó őszinte, magával ragadó vallomásában életének nehéz időszakáról. Isten
szeretetének megtapasztalása segítette őt
életét helyrehozni, újrakezdeni, tartalmat
adni a józan, tisztességes élethez. Ehhez
azonban át kell adni magunkat az Úr formáló
kezébe!
Bibliaismereti játék következett: a körülöttünk ülő testvérekkel együtt oldottuk meg a
feladatokat, így megismerkedtünk egymással
is, és boldogan számolgattuk a kérdésekre
adott jó válaszokat, együtt örültünk.
A nap végén Hulej Enikő lelkész Mennyben
nyitsz kaput… című igehirdetése után úrvacsorával zárult az istentisztelet.
Egész idő alatt a béke, a nyugalom és a szeretet érzését tapasztaltam meg. „Az Úr csodásan működik…” – jutottak eszembe 328-as
számú énekünk sorai. A tartalmas programok
az adventi várakozáshoz, az Úr eljöveteléhez
adtak útmutatást. Nagy szükségünk van az
elcsendesedésre, a szeretet megtapasztalására, amit csak az Úr jelenlétében élhetünk át.
Hraskó Edit
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Adventre hangolódva
Gyülekezeti sportnap és családi délután, 2016. december 3–4.
Így advent idején jó néha meg-megállni
egy pillanatra, és gyülekezeti körben átvenni kicsit a várakozás hangulatát. Erre
volt jó alkalom a gyülekezeti sportnap és a
kisgyerekeseknek tartott vasárnap délutáni
alkalom.
December 3-án, szombaton eleinte úgy
tűnt, hogy a Mikulás nem tudja majd kiosztani az ajándékait, de egyre több család
jelent meg, és szép lassan megtelt zsivajjal
a sportcsarnok. Hogy lelkileg is ráhangolódjunk a programra, Gábor megosztotta
velünk egy pár gondolatát arról, miért is
fontos az „ép testben ép lélek”. A sorversenyek során mindenki kipróbálhatta a határait, és jó pár hullahopp-királynőt is avathattunk. Ezután a felnőttek is játszhattak
végre: kosár- és focimeccsek következtek,
majd a legvégén a nők és kislányok is bebizonyították, azért valamelyest ők is értenek a focihoz. Az alkalom végén mindenki
megkapta jól megérdemelt jutalmát a Mikulástól.
Másnap délután a tanácsteremben gyűltünk
össze kis- és nagyobb gyerekes családok.
Évek óta minden alkalmon ott voltunk, e
nélkül már el sem tudjuk képzelni az adventünket. Enikő a nap igéjét jól a fejünkbe véste, és a gyerekek segítségével nagyon jól szemléltette, mit is jelent az,
hogy: „Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel
a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,28)
E gondolatok jegyében vonultunk félre mi,
felnőttek beszélgetni Jánossal, míg Enikő
és Gábor a gyerekekkel foglalkozott.
Beszélgetéseink során minden évben ugyanarra a következtetésre jutunk, hogy sajnos
az advent és a karácsony a legtöbb ember
számára nem arról szól, amiről kellene, és
mennyire nehéz ebben az egyre jobban

felgyorsuló világban meg-megállni és elcsendesedni egy kicsit.
Sokszor gyerekeink azok, akik megállásra
„kényszerítenek” minket az ünnepek előtti
nagy rohanásban, akár egy ajtófelirattal,
melyben jelzik, hogy nyitva a szívük, akár a
velük való közös imádkozások, beszélgetések alkalmával, akár a közös játék során az
új szőnyegen, vagy az elmaradhatatlan mézeskalács-sütéskor, és persze a közös gyertyagyújtáskor, amit már szinte kikövetelnek.
A minőségi idő az, amiből mindig kevés
van, de ha félreteszünk mindent, és meghallgatjuk egy régen látott rokon történeteit, már
tettünk azért, hogy érezhessük azt, hogy
minőségi időt töltöttünk másokkal, és talán
ennél nagyobb ajándék nincs is.
Szülőként jó látni, hogy gyerekeink viszik
tovább mindazt, amit tőlünk láttak, ezért is
fontos, hogy lássák a családi körben az advent szent és meghitt pillanatait. Hiszen például az is annak eredménye, ha például az
adventi naptár csokija helyett egy szép gondolattal köszöntenek bennünket minden reggel, amit a kis ablakok rejtenek, és a maguk
kis gyerekes nyelvén fogalmaztak meg. Ez
mind olyan ajándék, amely nem megvásárolható, nem kézzel fogható, mégis a legtöbbet
jelenti. Azt hiszem, ez az advent csodája.
Az alkalom lezárásaként a lélek után a test is
megkapta, ami neki jár, hiszen finomabbnál
finomabb sütikből lakmározhattunk, amit
minden kedves résztvevő magával hozott, és
amit persze János híres teájával öblítettünk
le. Készültek megint kis kézműves ajándékok, és úgy érzem, ismét lélekben feltöltekezve jöhettünk haza, ami, reméljük, kitart
karácsonyig és békésen, meghitten tudjuk
tölteni az ünnepet szeretteink körében.
Garay Krisztina
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Játék Karácsonykor
A Sebő-együttes koncertje, 2016. december 17.
Gyülekezetünk jó kapcsolatokat ápol a bolgár és a német települési nemzetiségi önkormányzatokkal. A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat rendszerint meghívót
küld és szolgálatot kér alkalmain, a Bolgár
Települési Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek pedig rendszeresen templomunk ad otthont. Így volt ez december 17-én
is, amikor a bolgár önkormányzat meghívására érkező Sebő-együttes Nagy László költő
megzenésített képlátomásait adta elő.
A Sebő-együttes vezetője Sebő Ferenc Nemzet Művésze díjjal kitüntetett, Kossuth-díjas
énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a hazai hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik
elindítója.
Az este hangulatát leírni akkor tudom legjobban, ha Sebő Ferenc azon szavait idézem,
melyeket a koncertnek címet adó lemez kapcsán mondott:

„A Karácsonynak ezer arca van. Ki hogy éli
meg, kit milyen helyzetben talál, az bizony
döntően befolyásolja a megjelenését, érzelmi
töltetét. Milyen más gyerekkorunk csodavárós
karácsonya, amelyet a család védő, óvó gondoskodása vesz körül. Aztán a régi hagyományban élő kis falvak ősi szokásrend által
szabályozott áhítatos szertartás-sorozata,
melyben a közösség önmaga létét, szeretetben
való egységét is ünnepli. Milyen más arcát
mutatja egy nagyvárosi közegben, ahol már az
emberek nem is ismerik egymást és igyekeznek
a lakásukba zárkózva ünnepelni, bár a történelem brutalitása néha oda is betolakszik. De
mind-mind valahol mélyen közös vonásokat
mutat egy lényeges dologban: az emberek
igyekeznek az ünnepre a jobbik énjüket előbányászni. Vagy ha ez nem is sikerül, a megszületett Kisded ünneplése révén legalább testet
ölt a jó utáni vágy, a jobb, együttérzőbb, szeretetteljesebb élet akarása.”
Komlódiné Alföldi Erzsébet

Mikor van karácsony?
Gyermekek karácsonya, 2016. december 18.
„Mikor van karácsony?” – hangzott a kérdés
a gyerekek karácsonyán, advent 4. vasárnapjának délutánján a templomban. És jött
is gyorsan sok jó válasz, felsorolva az ünnep
napjait. Érezhető volt, szinte tapintható,
hogy mindenki izgatottan várja már a közelgő ünnepeket.
És valóban életre kelt előttük a betlehemi
csodatörténet! Lenyűgöző volt látni, milyen
aprócska részletekkel, milyen egyszerűen, a
gyerekek játékával fel lehet idézni azt a
hangulatot, amelyet mindenki őriz még jól
gyermekkorából a szívében.
Ki tudja, hányszor láttuk, esetleg akár játszottuk gyerekkorunkban a betlehemest,
mégis minden évben megtörténik a csoda és
elvarázsol minket. Kicsit el is töprengtem

azon, vajon szerte a világban hány helyen
elevenedik meg a születés-történet ebben az
időszakban, és de jó, hogy mi is a részesei
vagyunk, amikor az egyik gyerkőc a fülembe
súgta: „Anya, olyan most a templom, mintha
színház lenne.”
Igen, láttam a meghatottságot és a csillogást a
padban ülők tekintetében. Magával ragadó
volt a karácsonyi történet az ifis fiatalok modern értelmezésében: hogyan készülünk, mit
viszünk a templomba, mit adunk Istennek, és
mi rejtőzik a szívünkben ezen az ünnepen? És
ha az az önzetlen szeretet, akkor a darab szerint a száz éve néma harangok is megszólalnak szenteste – úgy, ahogyan színházi pontossággal szólalt meg a templomharangunk is a
jelenet végén.
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Vajon mi mivel készülünk, mit adunk egymásnak ezen a karácsonyon? Megkondulnak
a „szívharangok”…?
És mégis mikor van karácsony? Amikor

szeretet, béke és őszinte megbocsátás van a
szívünkben, akkor biztosan. Adjuk ezt egymásnak. Nem is kell más ahhoz, hogy karácsony legyen.
Mayer Marianna

Karácsonyi ünnepség – áldott közösségben
Bibliaórások karácsonya, 2016. december 19.
December 19-e szép és emlékezetes napja
volt a nyugdíjas bibliakörösöknek. Az adventi várakozás idején lelkészünk, Kis János
meghívott bennünket egy karácsonyi együttlétre. Örömmel fogadtuk a lehetőséget, hogy
Isten és egymás közelségében meghitt beszélgetéseket folytassunk az ünnepről.
Lelkészünk feltette a kérdést: kinek mit jelent a karácsony? A válasz sokféle volt –
pont amilyen sokfélék mi is vagyunk. Abban
mindannyian egyetértettünk, hogy a mi gyerekkorunkban nem az ajándék értéke és sokasága volt a fontos, hanem az ünnep, a
karácsonyi hangulat megélése. A felidézett
szép emlékek újra elhozták nekünk a régi
ragyogást és melegséget.
Készülünk Jézus születésének megünneplé-

sére. Karácsony a születés ünnepe – sokszor
imádkozom, hogy tudjak én is újjászületni.
Tudjak szeretettel lenni hozzátartozómhoz,
ismerőseimhez, egyáltalán – az emberekhez.
E csodás, tartalmas beszélgetést ajándékozás
követte, majd közös ebéd, amely nagyon finom gulyásleves volt. Szeretetteljesek a bibliakörön részt vevő testvérek, páran süteménnyel kedveskedtek.
Örömteli hangulatban, áldott közösségben telt
el ez a pár óra, mely után, úgy érzem, lelkileg
feltöltődve térhettünk haza. Nagyon szépen
köszönjük!
Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet kívánok!
Siklósi Jánosné

1. Ő értesíti Máriát arról, hogy gyermeke születik
Gábriel angyal / Ézsaiás próféta / József, a jegyese

Karácsonyi rejtvény

2. Mária rokona, aki szintén gyermeket vár, és akit
Mária meglátogat
Anna / Mária / Erzsébet

7. Így értesülnek a Megváltó születéséről a pásztorok
megérzés / angyalok / csillag által
8. Így értesülnek a Megváltó születéséről a bölcsek
megérzés / angyalok / csillag által

3. A Jézus név jelentése
Isten Fia / Megváltó / Szabadító

9. Gonosz király, aki félti hatalmát a Kisdedtől
Heródes / Pilátus / Ciréneus

4. Római császár, aki elrendeli az összeírást
Augustus / Nero / Constantinus

10. Ebbe az országba menekül a szent család
Kánaán / Egyiptom / India

5. A Megváltó születésének helye
Jeruzsálem / Betlehem / Názáret

11. Az első hely a Szentírásban, ahol Isten megígéri a
Megváltót
1Móz 3,15 / Ézs 9,5 / Mik 5,1

6. Az épület, ahol Jézus megszületett
királyi palota / vendégfogadó / istálló
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