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Igemagyarázat
Advent
„Boldog az, aki Isten országának vendége.”
		
(Lk 14,15b)
Igeolvasás: Lk 14,15–24
Mielőtt bármit mondanék, egy meghívót szeretnék továbbítani kedves mindnyájuknak. Történt ugyanis, hogy egy mindenkinek szóló meghívás érkezett, egy
különleges ünnep, különleges ünneplésére.
A vendéglátónk egy jószívű adakozó, aki személyválogatás nélkül mindenkit hív. Nincs
létszámkorlátozás, nincs korosztálybeli különbségtétel, Ő megengedheti magának,
hogy bárkit fogadjon, bárkit jól tartson,
bárkivel együtt ünnepeljen. Készíttetett egy
jó reklámanyagot is az egész eseményről.
Sőt! Ami talán még ennél is izgalmasabb,
ünnepe hangulatába, interaktívan is bekapcsolódhatunk. Nekem az lenne a javaslatom, hogy először ezt próbáljuk ki.
A kipróbálás idejéig még harminc napunk van – írom ezt 2021. november 24-én.
Ennyi idő talán elég arra, hogy jól felkészülve érjünk oda.
Amikor nyáron, szabadságra készülünk
már jó előre elkezdjük megtervezni azt a néhány napot, amit testünk-lelkünk megújítására szánunk. Vannak, akik már hónapokkal az

templomi hírlevél

üdülés előtt mindennek utánajárnak. Tájékozódnak a környezetről, az éghajlatról, az
árfekvésekről, a hely kínálta lehetőségekről.
És elkezdik beszerezni, bebiztosítani mindazt, amire meglátásuk szerint szükségük lesz
a szabadság ideje alatt. Ha valakinek szűkebb a pénztárcája, igyekszik mindent magával vinni, hogy csak a legszükségesebbekre
kelljen költenie. Így, először is kell ruha. Nappali ruha és esti ruha. A tisztálkodáshoz is
szükség van sok mindenre – pl. tusfürdőre,
fogkrémre, fogkefére, törölközőre. Aztán kell

még cipő, papucs – lehetőleg kényelmes.
Élelem is kell, lehetőleg olyan, ami nem
romlik meg, nem szárad ki, ugyanakkor tápláló is, és minden napra elegendő. Na és víz
is kell. Meg egy jó nyelvkönyv, ha nem tudja
az illető az adott ország nyelvét. És jól jön
egy térkép is, egy jó könyv és még valami:
a fényképezőgép, hogy meg lehessen örökíteni a csodaszép napokat, és aztán a fotókat
büszkén, olykor talán hencegve mutogatni.
Nekünk, mint mondtam, harminc napunk
van arra, hogy kellőképpen felkészüljünk.
Már, ha valóban kíváncsiak vagyunk, a nagy
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meghívás nyújtotta kiváltság lényegére. Ha
igen, mától mi is úton vagyunk harminc
napig. Utazunk Karácsony felé, a Megváltó
Istenünk felé. És nekünk is kell készítenünk
úti csomagunkat. Nyissuk hát ki táskánkat,
és kezdjünk el azon gondolkodni, hogy mit
tegyünk, mit tehetünk bele. Mire is lesz
szükségünk ahhoz, hogy a lehető legjobban, minden lehetőséget kihasználva tapasztaljuk a nagy ünnep előízét?
Először is ruhára, mindenképpen szükségünk lesz. Milyen ruhára? Arra a fehér, ruhára, amelyet Jézus így kínál: „Végy tőlem fehér ruhát”. Ez a kegyelem fehér ruhája, mely
megvéd a megfagyástól és a napszúrástól. Ez
a viselet arról tanúskodik, hogy viselője nem
rabló, drogos, iszákos, parázna, házasságtörő, istenkáromló, önző, irigy vagy éppen
személyválogató szeretetlen, hanem arról,
hogy Isten gyermeke.
Aztán tisztálkodási szerek is kellenek. Jó
tudni, hogy ha már jól megfürödtünk, akkor
ránk is igaz Jézus tanítása: „Aki megfürdött,
annak csak arra van szüksége, hogy a lábát
mossák meg, különben teljesen tiszta.” Ám
ezután is szükségünk van a folyamatos, naponkénti tisztálkodásra: a lelkiismeretünk

megvizsgálására, bűneink felismerésére,
a bűnbánatra, a naponkénti odaszánásra.
Olyanok ezek mind, mint egy jó kis tusolás,
amitől frissül és újul a lelkünk.
És kell a jó cipő is, mert ez az előttünk álló
harminc napnyi út sem lesz kátyúmentes,
ugyanúgy tele lesz kiálló kövekkel, kavicsokkal, mint egyébként is mindennap, s amik
mind, mind akadályozhatnak a haladásban.
A gátló tényezők mindazok a testi kísértések,
amiket Pál így fogalmaz meg az Efézusi levélben: „…bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag,
önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez
hasonlók…” Viszont, ha a Lélek gyümölcseit
igenis tudatosan érleljük magunkban, és helyesen látjuk meg az alkalmakat és az alkalmak kínálta lehetőségeket, akkor, mint egy
jól megválasztott cipőben, a kisebb-nagyobb
akadályokon biztosan tudunk majd áthaladni. Legyen hát táskánkban a Lélek gyümölcse
is, ami: „szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”
Élelemre is szükség van. Aki nem táplálkozik, az elgyengül, figyelmetlenné válik, és
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nem tud haladni az úton. Enni kell. Táplálni
kell testünket és lelkünket. A testi táplálékokat jobban ismerjük, mint a lelkieket.
Talán nem is értjük, mi ez a lelki táplálék…
Az imádság, az ének, a közösség megélése,
az úrvacsora. Amikor a lelkünk erősödik.
Bizony erre az élelemre is szükségünk van!

a jó cipőt – azaz a Lélek gyümölcseinek a
termését; az élelmet – azaz imádságot,
éneket életünk Istenéhez; egy jó szakkönyvet – azaz Bibliát; a fényképezőgépet – azaz
a bizonyságtevés áldott lehetőségét életünkre nézve.
Ha útitáskánkban mindezek fellelhetők,
vagy, ha törekszünk arra, hogy ott legyenek,
akkor nagy valószínűséggel, mély alázattal
és hálával érkezünk meg az ünnepbe. Az
ünnepbe, melyen arra emlékezünk, hogyan
hajolt le az isteni szeretet az emberhez. A
gyarló, esendő, bűnökkel teli emberhez. Az
Atyaisten Fiát küldte le a földre. Hozzám és
hozzád. És ő jött, hogy megváltson, hogy
megszabadítson és reménységet adjon.
Ebbe mélyen belegondolva, minden karácsonyi ünneplésünk valóban egy kis előíze
lehet annak a nagy ünnepnek, melyre, mint
mondtam az elején, mindnyájan meghívást
kaptunk. Ez a nagy ünnep akkor veszi majd
kezdetét, amikor Jézus újra visszajön, és
az övéit magához véve a mennybe, örökké
tartó ünnepben együtt örvendezünk majd
vele.

Jól jön egy útba igazító, térképpel, lehetőségekkel teletűzdelt útikönyv is. Ez a Biblia. Higgyétek el, naprakész szaktanáccsal,
naprakész útba igazítással, biztosan megérkezünk a kitűzött célba.
Végül, de nem utolsósorban, tegyünk
be fényképezőgépet is. Tiszteletes úr rendszeresen fényképez itt a gyülekezetben is. A
fotó emlékeztet valamire, amit megéltünk,
aminek részesei voltunk. Karácsony titkát
sem felejthetjük el az ünnepek után sem,
sőt feladatunk az, hogy ezt továbbadjuk. Az
ilyen közlések nagyszerű módja a fényképek
megmutatása – azaz a bizonyságtétel továbbadása mások felé.
Szeretett Gyülekezet! Nézzünk csak bele
a táskánkba! Mit raktunk ma bele? Beleraktuk-e vajon magunknak az fentebb elhagzottakat?
A fehér ruhát – mely Isten gyermekeinek
kiváltsága; a tisztálkodási szereket – azaz
bűnbánatot, bocsánatkérést, megbocsátást;

S, hogy miért teszi mindezt az Isten? Mert
kellünk neki. Te is, és én is. Odavan értünk!
Olvastam egy írást: „Ha Istennek lenne
hűtőszekrénye, a fényképed rajta lenne.
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Ha lenne pénztárcája, a fotód benne lenne.
Minden tavasszal virágokat küld neked, és
egy napfelkeltét minden reggel. Ha bármikor beszélni akarsz vele, Ő rád figyel. A
világegyetem bármelyik részét választhatta
volna lakhelyéül, és Ő a szívedet választotta. Na és a karácsonyi ajándékod, egyenesen Betlehemből? Kedves barátom, be kell
látnod: teljesen odavan érted!”
Ezért küldte az ebben az igehirdetésben
említett meghívót. Meghívót a mennyei ünnepre. Ezért adja a hosszú távú és a rövid
távú adventi készülődés lehetőségeit. Rajtunk áll, hogyan használjuk ki! Ámen

Túrmezei Erzsébet:

Adventi követség
Vasárnap. Ádventi, utolsó.
Rá gondolok, Aki testté lett.
Ura volt térnek, időnek,
s foglya lett az időnek, térnek.
Rá gondolok, Aki gyalog járt.
Útszéli virágra mosolygott.
Bezárva a térbe, időbe,
viselte az emberi sorsot.
Foglya lett a térnek, időnek,
hogy én fogoly, szabad lehessek.
Hogy egyszer a téren, időn túl
szabad szívvel hazamehessek.

Kovácsné Tímár Ildikó, lelkipásztor

Irodalom

Megérkezünk. Az útnak vége.
Ádventi harangok zenélnek
Róla, aki ma is bezörget,
az Igéről, aki testté lett.

Füle Lajos:

Visszajön
Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja…
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Gyalog, hajón, autón, vonaton,
mindegy, csak ott menjen mindig a lábam,
míg hazaér téren, időn át,
mindenütt a lába nyomában.

Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Mécs László:

Adventkor

Angyalok ajkán, emberek hangján
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.

Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk
Illendő ruhában, méltóképpen várjunk
Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget
S ama jobb hazában megláthassunk Téged.

Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog,
zengje a szíved a hálát!
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A hálaadás imája
Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,
hálát adok Neked, Istenem!
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,
hálát adok Neked, Istenem!
Ámen.
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Örömeink
Szilvánusz-nívódíj
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Gömöri Egyházmegyéje Bán Zoltán részére az egyházmegye több cikluson át betöltött egyházmegyei gondnokaként tanúsított
lelkiismeretes, áldozatkész és egyházépítői
helytállása, Isten országa és a Teremtő akarata által elrendelt magyar keresztyénség iránti
elkötelezettsége, valamint a szükségben is
mindig hitvalló emberséggel, Istent dicsérő
szelídséggel végzett szolgálata iránti hála jeléül a Szilvánusz-nívódíj elismerést adományozta.
„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és
aki figyel az útra, annak mutatom meg Isten
szabadítását.” (Zsolt 50,23)
Egyházközségünk nevében is örvendező
szívvel gratulálunk.
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Pénteken, Advent küszöbén, minket is
Betlehembe irányított a csillag, mint annakidején a napkeleti bölcseket. Gólyavárunk
bölcs lakói úgy döntöttek, hogy ők bizony
nemcsak karácsonykor, hanem az év minden napján Jézus közelében akarnak lenni.
Az igei üzeneteket a témára kötődő kézműves foglalkozásokkal segítették elmélyíteni az óvó nénik, akiknek minden igyekezetükért ezúton is hálás köszönetet mondunk.

Oktatás
Bibliahét az óvodában
A Gólyavár lakói méltóképpen zárták az
egyházi évet, melynek utolsó hetében napi
szinten csendesedtek el az Ige üzenete körül.
A Bibliahét programját, az idei nyári
napközis táborunk bibliai témái alapján
dolgoztuk ki. A napi foglalkozások a tízórai elfogyasztása után kezdődtek. Először
a legkisebbeknek, majd a középső csoportnak, végül a legnagyobbaknak tolmácsoltuk
az adott bibliai szakasz üzenetét, és minden
igyekezetünkkel azon voltunk, hogy kellőképpen elmélyítsük azt a gyermekszívekben.
Hétfőn, Jézus Krisztus megkeresztelkedése volt a téma. Az üzenet: Ha szeretjük az
Istent, akkor azt nyilvánosan is felvállaljuk.
Keddi témánk: Az Isten bárányának a követése. Mi is elindultunk nyomában, és nála

Sajnos a járványhelyzet miatt tábori zenészeink nem jöhettek be az óvodába, így
az éneklés picit másabb volt. Az óvó nénik,
nemegyszer hangszeres kíséretet biztosítva,
itt is sokat segítettek abban, hogy színesebben, változatosabban énekeljünk. Örömmel
számolok be arról, hogy amit megtanultak,
nagy örömmel énekelték az ovisok.
Hálás vagyok, ha a héten a munkatársakkal (óvó nénik és Monika) fel tudtuk hívni a
gyermekek figyelmét arra, hogy Isten mindnyájunkat, kicsiket és nagyokat kész vezetni
a jó úton, ha engedelmeskedünk neki, ha
követjük Őt. Igazából a döntés mindig a mi
kezünkben van, eldönthetjük, hogy merre
haladunk. Ha követjük Isten szavát és utasításait, akkor a megfelelő úton haladunk.
Hálásan köszönöm meg Istennek óvodánkat, az itt is végezhető gyermekmunkát.
Hiszem, hogy ez sokunk számára feltöltődés
és öröm.
Istenünk áldása kísérje továbbra is a
Gólyavár lakóit, hogy az együttműködő

is maradtunk vendégségben.
Szerdán az aranyborjú történetén gondolkodtunk el. Azon, hogy nem mindig
könnyű jónak lenni, de bízhatunk Istenünk
megbocsátó szeretetében.
Csütörtökön az Emmaus felé igyekvő tanítványokhoz szegődtünk. Vacsorára értünk
Emmausba, ahol felismertük a mindig velünk
lévő Jézust. Ő is imádkozott étkezés előtt,
ugyanúgy, mint mi!
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szeretet, a felelősségteljes feladatvégzés,
hiteles bizonyságtétel legyen Mindenható
Urunkról!

Hirdetések
Alkalmaink
A súlyosbodó járványügyi helyzet miatt
a kormány az elmúlt napokban további szigorításokat léptetett hatályba. A rendelkezések visszavonásáig újra tilos lett nyilvános
istentiszteletet tartani.
Betartva a hatályos rendelkezéseket mi is
az online térbe vagyunk kénytelenek költözni. Vasárnap délelőtt a 10.00 órai istentiszteletünket a honlapunkon és egyházközségünk
YouTube csatornáján élőben közvetítjük.
Szeretnénk bíztatni testvéreinket, hogy
csendesedjünk el, olvassunk Igét, imádkoz-

Mindenért, a Bibliahét áldásaiért is:
Egyedül Istené a dicsőség!.
Kovácsné Tímár Ildikó, lelkipásztor

zunk, rádió- és tv-közvetítések útján, honlapokon, a közösségi médiában keressük az
igehallgatás lehetőségét, és a keresésben
segítsünk másoknak is.
Élő istentisztelet
a rirek.sk honlapunkon
és YouTube csatornánkon
vasárnap 10:00 órakor
A lelkészi hivatal, valamint a lelkipásztorok – betartva a higiéniai előírásokat – továbbra is elérhetőek. Keressenek bátran
minket!
Az 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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