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Igemagyarázat
A szeretet...
„Ha emberek vagy angyalok nyelvén
szólok is, szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a
pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok,
ha minden titkot ismerek is, és minden
bölcsességnek birtokában vagyok, és ha
teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem:
semmi vagyok. És ha szétosztom az egész
vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom,
szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos;
a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az
igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet
soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog
töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk,
és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig
eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.
Amikor gyermek voltam, úgy szóltam,
mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint
gyermek, úgy értettem, mint gyermek;

templomi hírlevél

amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a
gyermeki dolgokat. Mert most tükör által
homályosan látunk, akkor pedig színről
színre; most töredékes az ismeretem, akkor
pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem
is megismert Isten. Most azért megmarad
a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek
közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
			
(1 Kor 13,1–13)
Kedves Tetsvérek! Bizonytalanság, képlékenység, tehetetlenség jellemzi napjainkat. Emberi szemmel nézve, emberi ésszel
átgondolva helyzetünket, semmi sem biztos, semmi sem állandó.

2020. december 17-én írom, gondolom,
fogalmazom ezeket a sorokat. A tegnapi
sajtótájékoztató után bevallom, kicsit nehezemre esik a karácsonyi örömhírt olyan
örömmel, olyan fénnyel és ragyogással
megfogalmazni, mint egyébként.
Pedig az örömhír nem változott! Jézus
Krisztus – a világ megváltója – megszületett, emberré lett! Az Isten szeretete nyilvánvalóvá, elérhetővé vált! Milyen jó ezt
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újra és újra tudatosítani… Még 2020-ban
is, amikor kényszerpihenőre, kényszercsendességre, az otthonunkba és a szűk családba kényszerítenek bennünket! Ugyanakkor
be kell vallanunk – legalább magunknak –,
hogy korábban bizony sokszor adtunk hálát
Istenünknek azért, ha valóban megpihenhettünk, ha elcsendesedhettünk, ha már
nem csábítottak ki a városba a nagyáruházak villogó reklámjai, ha a család legalább e
néhány nap együtt lehetett…
Fogjuk fel most úgy ezt az időszakot,
hogy mindezekre hosszabb időt kaptunk.
Kívánom, hogy használjuk fel a meggyőződésem szerint ajándékba kapott időmen�nyiséget, és töltsük meg minőséggel, minőségi ünnepléssel ezt az idei karácsonyt is!
Hogyan?
Emlékezzünk! Eszünkbe juthatnak a régebbi karácsonyok. A családban eltöltött
karácsonyok: gyermekéveink karácsonyai,
majd a gyermekeinkkel, unokáinkkal eltöltött karácsonyok, karácsonyi illatok…
És a gyülekezetben, a templomban ünnepelt karácsonyok is felidéződhetnek. A
karácsonyi dicséretdallam, az évről évre

ugyanaz az örök karácsonyi történet, az
örömhír: Üdvözítő született ma néktek!
S miközben felelevenednek régi karácsonyaink, miközben a régi díszeket, gömböket, fényeket újra elővesszük, és a szeretetre, békességre, összetartozásra gondolunk
meleg szívvel, mindeközben tudjuk, a körülöttünk levő világ nyugtalanítóan szétszakadt. Itt a járvány, a szegénység, a kilátástalanság, a depresszió, az elmagányosodás.
Látjuk, hogy szakadás van, jól látjuk. Látjuk
a szakadásokat a családon belül, a meghidegült kapcsolatokat. Látjuk a szakadásokat
a gyülekezeten belül is, a városon belül is,
országon belül is, és látjuk a szakadást maroknyi magyar népünk között is.
Mégis, ebben az idei ünnepben jó arra
is gondolni, Istenünk ugyanaz maradt. Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké
ugyanaz. Amit Ő hozott, amit Ő hirdetett,
amit Ő parancsolt változatlanul igaz. Fénye,
ragyogása 2020 decemberében ugyanúgy
csillog. Engedjük hát, hogy valóban megszülessen bennünk, hogy lakozást vegyen
nálunk, hogy vele megújuljunk, meggyógyuljunk, új életet kezdjünk…
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Ha pedig készek vagyunk megnyitni szívünket előtte, engedjük, hogy megajándékozzon bennünket! Mert Ő ezen a karácsonyon is mennyei ajándékkal közeledik
hozzánk!
Fogadjuk el az Ő ajándékát! Mert ajándékot küldött a menny az első karácsonyon.
Isten Fiát küldte az ember iránti szeretete
legnagyobb jeleként. Fiát küldte az Isten,
az Ő egyetlenét, hogy győzzön a szeretet,
győzzön a fény a sötétség és a gonoszság
felett.
Ajándékot küldött a menny az első karácsonyon. Ez a lényege minden Karácsonynak. Mert a szeretetet küldte, a szeretetet
ajándékozta az Isten a világba. A szeretetet,
amellyel önmagát adta miérettünk, a szeretetet, amellyel megváltott minden bűnünkből, a szeretetet, amely utat készített
a mennyországba, az örök életre. A szeretetet tanította, a szeretetet tárta elénk, és
ma is ugyanazzal a meg nem kopott tiszta
szeretettel fogad mindnyájunkat, s kínálja
ajándékát. Az ajándékot, amit megvenni
nem lehet, de ami értékesebb bármilyen
földi ajándéknál. Most is készült valami a
számunkra!
Állítsunk hát fel képzeletünkben egy karácsonyfát! Kellemes fenyőillata van. Erős
ágai, szép hosszú tűlevelei...
Mindannyian elférünk alatta, mindan�nyian hozzáférhetünk majd az ágaira elhelyezett ajándékokhoz. És íme, jön is Valaki,
hozza a dobozt. Ó ez a régi doboz! Hányszor
és hányszor láttuk már, igen egész évben ott
volt fenn a polcon, tudtuk mi van benne…
Már mindjárt kinyílik…
Igen, ismerős a felirat is: 1Korintus 13.
Tulajdonképpen még mindig szép ez a
régi felfűzött lánc! Igen, minden a helyén,
mindjárt felkerül a fára.
De mi történik? Hogy most széjjelszedik?
Éppen most, a szeretet ünnepén aprítják

fel, éppen most szüntetik meg? Hogy most
egyenként teszik fel? Jaj, mi lesz ebből?
És már fenn is van a fán az első kincs, az
első ajándék, az első szeretetüzenet: „a szeretet hosszútűrő” Mit is jelent ez? Az Úristen szeretetből az embernek ajándékozta a
földet és mindent uralma alá vetett.

Ha Urunk most kérné számon rajtunk,
hogyan gazdálkodunk a ránk bízott mindenséggel, hogyan viszonyulunk Hozzá, aki
végül még Fiát is odaadta érettünk, mit felelnénk?
De Urunk hosszútűrő lévén, nemcsak a
kereszten érte el a türelem csúcsát, hanem
azóta is hosszan tűr érettünk, hogy megtérjünk és az üdvösségre eljussunk. Példaértékű az Ő hosszútűrő szeretete. Olyan jó
lenne, ha mernénk kérni és ajándékként
elfogadni tőle azt a szeretni-tudást, amely
együtt tud tűrni a hálátlanság, a sikertelenség, a gonoszság közepette is a társért, a
gyermekért, a szülőért,a gyülekezeti tagért,
a munkatársért, azaz a másikért.
Érezzük ennek az ajándéknak felénk sugárzó üzenetét, azt a csendes kérést: hogy
fogadj el, hogy velem szebb lesz az életed,
és igazán meghitt a karácsonyod! Hadd legyek a te szereteted alkotórésze is!
De nicsak, ott csillog a fán a következő
kincs, a következő szeretetüzenet: „a szeretet kegyes”– azaz jóságos. Ez a kegyesség, ez
a jóság a szeretet és a türelem éltető ereje.
Aki birtokolja ezt az ajándékot, az nem ke-
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seredik meg, és nem gondol megtorlásra,
mindig tud várni.
Ez az ajándék is csendesen kínálja önmagát: Vegyél és vigyél belőlem, minél többen
visztek belőlem, annál több lesz belőlem.
Hadd legyek szereteted alkotórésze!
És íme fenyőfánkon itt az újabb három
ajándék, újabb három üzenet: „a szeretet
nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel” – azaz nem fáj neki a másik boldogsága. Örül a másik javainak. Nem féltékeny,
nem önző.
Úgy gondolom, ez a szeretetajándék is
megér egy próbát. És milyen aktuális: így
a szeretet ünnepén, ügyesen kipróbálható!
És teljesebb lesz a szereteted!

ezért gyakran úgy tűnik, hogy a rövidebbet
húzza. Az Úr Jézus Krisztus sem kereste a
maga hasznát. A Golgotán életét adta szeretetből. Milyen jó is lenne, ha szeretetéből
merítve, mernénk hozzá hasonlóan szeretni!
És hovatovább azt láthatjuk, hogy újabb
és újabb ajándékok, újabb szeretet üzenetek is megjelennek a fánkon, kínálva önmagukat ünnepünkbe és egész életünkbe:
„a szeretet nem gerjed haragra, nem rója
fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de
együtt örül az igazsággal”– azaz kész mindig
megbocsátani (férjnek, feleségnek, gyermeknek, szülőnek), nem örül a másik elesésének, bukásának, még akkor sem, ha haszna van belőle. Ugyanakkor osztozik a másik
igazságának örömeiben. Talán nem mindig
könnyű így szeretni, de ez is az igazi szeretet
alkotórésze, miért is ne ragadnánk meg!
És csak gyűlnek és gyűlnek az ajándékok,
már szinte választani sem tudunk, hiszen:
„a szeretet mindent elfedez, mindent hisz,
mindent remél…”
Mennyi apró finomítás, mennyi lehetőség, mind – mind a szeretet táplálója!
Íme elkészült az idei igeüzenetes karácsonyfánk, rajta az ajándékok. A soha el
nem fogyó szeretet, mely vihető, mindan�nyiunknak jut belőle. Ünnepünkbe ugyanúgy, mint hétköznapjainkba. Vigyázat!
Használati cikkekről van szó! Igazából akkor
hasznosak és gyümölcsözők, ha használják
– pontosabban, ha gyakorolják az életúton.
Szívemből kívánom, hogy szétszakadozott, minduntalan változó világunkban, a
sokszori reménytelenség és kilátástalanság
korában, idei karácsonyunk hadd legyen
igazán a szeretet ünnepe, mert Isten örök
szeretetéből küldte alá Fiát, Jézus szeretetből adta önmagát értünk, hogy nekünk
örök életünk legyen Őáltala. Ámen!

Amott hátul kis csillagként tündököl a
hatodik szeretetüzenet: „a szeretet nem
cselekszik bántóan”. Mert célja a másik boldogítása is. Pontosan tudja, mennyit számít
a tapintat, a hangnem. Tudja, mi az illem, és
oda is figyel rá.
Ha odafigyelünk, halljuk, ahogy szól: Vigyetek, vigyetek belőlem is, mert lassan elfelejtenek. Velem is teljesebb a szeretet ünnepe! Hadd legyek szereteted alkotórésze!
A hetedik ajándék szeretetüzenet így
szól: „a szeretet nem keresi a maga hasznát”. Ha keresné, az már önzés lenne. Elfelejti, hogy mi az érdeke, s mint a tékozló
fiú apja, előtérbe helyezi a másik érdekét.
Ebből megtudjuk, hogy a szeretet felüláll az
igazságon, mert nem a maga hasznát nézi,

Kovács Tímár Ildikó, lelkipásztor

4

CSILLAGOS
Vaskői Károly:

Irodalom

Karácsonyfa
Karácsonyfám csodaszép,
csúcsán lelkem tüze ég.
Szikraeső módjára
ragyog ékes ruhája.
Csillog-villog a sok gömb:
Nincs e napnál szebb, különb!
Várva várom Jézusom,
eljön hozzám, jól tudom,
s ezüstcsengő hangjára
békesség száll szobámra.
Kint a zajok szelídülnek,
párkányomra pihék ülnek,
kiürül az utca s tér –
muzsikál a „Csendes éj”.

Vaskői Károly:

Ünnep a karácsony
Ünnep a karácsony! Estéjén kigyúlnak
meghittség fényei díszes koszorúknak.
Fenyőillat árad – csillagos fényözön –,
bánatot feledtet, s révbe ér az öröm.
Miséhez szólítnak a templomharangok,
szent karácsonyestnek adnak méltó rangot.
Ilyenkor az ember ajkát nyitja szóra,
s Betlehem jászlánál háláját lerója.
Kérését, óhaját illeszti imába:
Áldás és békesség szálljon e világra,
s a lélek mannája – jóság és szeretet –
győzedelmeskedjen a gonoszság felett!

Tóth Árpád:

Isten oltó-kése

Krisztusba vetett hit vértet, erőt adhat
családban élőknek s elhagyatottaknak.
Áldott a karácsony! Díszes fenyők fénye
legyen tiszta szívek támasza, reménye!

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.
Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.
Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.
Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.
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Oktatás
Elsősök avatása
November 20-a emlékezetes kicsi elsőseink életében. Hivatalosan is a Református
Alapiskola diákjai lettek. Avatóünnepségünk
az iskola nagytermében zajlott, amely középkori várudvarrá változott. Az osztályok
királynőjük vezetésével, középkori zenére bevonulva, bemutatkoztak. Minden hercegnek
és hercegnőnek próbákat kellett kiállnia. Volt
ott kirakó, lovaglás, udvarhölgyeknek séta,
ágyúgolyócsata. Végül a királynőket elrabolták, s csak komoly harcok árán sikerült kiszabadítani őket.
A mosolygó arcok, csillogó szemek mindent elárultak. Eskütétel zárta az ünnepet.
Emléklapot, pajzsot, legyezőt és nyakláncot
kaptak kicsi tanítványaink e szép nap emlékére.

Köszönet a nevelő néniknek a varázslatos
élményért!
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Hirdetések
Istentiszteleti alkalmaink
A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi
Hivatala december 19-től új, szigorúbb szabályokat léptetett életbe, melyek kiterjednek az istentiszteletek megtartására is.
A 2020. december 19. és 2021. január
10. között érvényes kijárási tilalom, nem vonatkozik az istentiszteleteken résztvevőkre,
módosul viszont az istentiszteletekre előírt
ülésrend. A hatályos rendelkezések szerint
az elfoglalt helyek között mindig üresen kell
hagyni egy ülőhelyet, és minden második
padba lehet csak ülni. Templomunk ülőhelyeinek 25%-át használhatjuk.
A szigorú higiéniai előírások – mint a szájmaszk használata, a kéz fertőtlenítése, a tárgyak fertőtlenítése, kézfogás mellőzése, a
templomba be- és kimenetkor a 2 méteres
távolság betartása – továbbra is érvényben
maradnak. Az úrvacsorai közösség gyakorlásánál is a korábbi előírások maradtak érvényben (külön kehely, fertőtlenített kezek).
Az istentiszteleteken továbbra sem vehetnek részt azok, akik karanténban vannak, vagy fertőző légúti megbetegedésre
utaló tüneteik vannak.
Az istentiszteletek tartásával kapcsolatos
országosan érvényes rendelkezéseket a Regionális Közegészségügyi Hivatal saját hatáskörében tovább szigoríthatja, akár meg
is tilthatja az istentiszteletek megtartását.

Amennyiben a hatályos rendelkezések
ezt engedik, a karácsonyi ünnepkörben a
következőképpen tartjuk istentiszteleti alkalmainkat:
2020. december 21–23.
– 10.00 óra – bűnbánati istentisztelet
2020. december 24.
– 15.00 óra – Karácsony böjtje
– 17.00 óra – Karácsony böjtje
Karácsony 1. napja, 2020. december 25.
– 10.00 óra – úrvacsorás istentisztelet
Karácsony 2. napja, 2020. december 26.
– 10.00 óra – délelőtti istentisztelet
Vasárnap, 2020. december 27.
– 10.00 óra – délelőtti istentisztelet
Csütörtök, 2020. december 31.
– 17.00 óra – óévi istentisztelet
Péntek, 2020. január 1.
– 10.00 óra – újévi istentisztelet
Minden istentisztelet a templomban
lesz, az egyes alkalmakon legfeljebb 220
személy vehet részt.
A vasárnapi és ünnepi igehirdetések
hangfelvételei a rirek.sk honlapon elérhetőek lesznek.
A CSILLAGOS szerkesztői
áldott karácsonyi ünnepeket
és kegyelemben gazdag új évet kívánnak minden kedves olvasónak.
A perselybe és Isten dicsőségére szánt
adományokat, valamint az egyházfenntartói járulékot a következő folyószámlára is
be lehet fizetni:
SK65 0900 0000 0003 8112 5607.
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