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Szeretteim

Nemrégiben egy bevásárlóközpont-
ban jártam, és az egyik kirakatban 
egy nagy hirdetést láttam, amely 

„visszaszámláló naptárt” reklámozott. 
Először nem is értettem, mit jelent a felirat, 
csak később esett le a 20 filléres, hogy ez az 
adventi naptár új, politikailag korrekt neve. 
Hát már ez is itt van!  Mégis, mihez számol 
vissza ez a naptár? Csak nem a karácsony-
hoz, Jézus születéséhez? Akkor meg mi ér-
telme van átnevezni? Talán csak a név kel-
lemetlen? Az advent, a karácsony a keresz-
tyénség, egy közösség   - a földön közel 2,5 
milliárd ember – ünnepe. Ha mások nem 
értenek vele egyet, akkor nem kell ünne-
pelniük, de nekünk hadd maradjon advent 
az advent! Mert számunkra Jézus testet öl-
tése jelenti a reményt! A csillag, amely min-
den református templom tornyán ott van, 
hirdeti a betlehemi gyermek születését, és 
a mi várakozásunkat Krisztus eljövetelére! 
Ez a mi hitvallásunk!

Ennek a várakozásnak a bizonyítéka az a 
sok-sok felnőtt és gyermek, akik ez évben is 
részt vettek alkalmainkon. Akik szolgáltak, 
és akiknek szolgálhattunk pl. családoknak, 
kórházakban, öregotthonokban. Ebben a 
testvéri közösségben, ahol mindenki meg-
találhatja a neki való helyet. Bár sokan 
mentek el ebben az évben is közölünk a 
minden élők útján, de hála Istennek nem 
lettünk kevesebben, mert jöttek és vannak 
újak, akik átvették a stafétabotot.
Idén októbertől Kaposváron szolgál Kiss 
Gyöngyi, beosztott lelkészünk, akinek köz-
tünk végzett munkájáért köszönettel tar-
tozunk, és kívánjuk új szolgálati helyén is 
Isten gazdag áldását életére. 

Új beosztott lelkészünk Kertész Adrienn. 
Bár még csak rövid ideje van köztünk, de 
kezdi jól megtalálni a helyét gyülekezetünk-
ben. Nagy törés volt, hogy egyszerre 3 hit-
oktatót kellett pótolnunk a tanév kezdeté-
re, de Isten meghallgatta imádságunkat, és 
örömmel írom, hogy a több mint 400 be-
íratott hittanos számára el tudtuk indítani 
szeptemberben a hitoktatást. Lassan elin-
dul óvodánk építése, és elkészül új lelkészi 
hivatalunk. Nemcsak megmaradtunk, ha-
nem gyarapodtunk is Isten kegyelméből.

Visszanézve a 2019 évre, Isten áldása kí-
sérte gyülekezetünk életét, és elmondhat-
juk idén is, hogy jó angyalföldi református-
nak lenni!!! 
Ezért kérlek benneteket Szeretteim, akik ré-
szesei voltatok e gyülekezet életének, jöjje-
tek, és adjátok tovább ezt a jó hírt, és hívo-
gassatok közénk másokat is. Imádkozzatok, 
hogy meglássátok, Isten kit bízott rátok, 
akit meg kell szólítanotok, és el kell hív-
notok közénk. Ennek talán legjobb alkal-
ma a karácsony, amikor még közelebb érez-
zük magunkat egymáshoz. Addig is na-
gyon sok program, lehetőség vár bennün-
ket a közös adventi készülődésre. (ld. az új-
ság Programok című részét, honlapunkat, 
Facebook oldalunkat)
Nyissuk ki naponta valódi, vagy képzeletbe-
li adventi kalendáriumunkat, akár gyerme-
keinkkel, társunkkal, vagy ha úgy van, egye-
dül! Legyen benne minden napra egy meg-
lepetés, egy csendben elolvasott igevers, 
egy emlék, de legfőképpen egy lépés Isten 
felé, aki úgy szereti e világot, hogy az Ő egy-
szülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, 
el ne vesszen…
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Advent
A karácsonyt megelőző várakozás időszaka. Az advent szó 
jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezés-
ből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.

Adventi koszorú
A 19–20. század óta szokás adventi koszorút készíteni. A 
világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a 
növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad 
karácsonykor. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat:

1. Hit, 
2. Remény, 

3. Öröm, 
4. Szeretet. Karácsony

A karácsony szó a keleti keresztény egyház szláv „kracsin” 
szavából származik, ami téli napfordulót jelent. A kará-
csonyfa a 17. században terjedt el Németországban, a 19. 
században pedig már világszerte.

Miért december 25-én ünnepeljük Jézus születését?
A 4. századtól először január 6., majd december 25. volt 
Jézus születésének a hivatalosan elfogadott időpontja. Az 
ősegyház még nem ünnepelte a karácsonyt, mert a leg-
nagyobb élményt Jézus feltámadásának az ünneplése je-
lentette számunkra. A Római Birodalomban ezzel egy idő-
ben volt nagyon népszerű a pogány napisten imádata, 
amelynek ünnepe december 25-én, a téli napfordulókor 
volt. Nem véletlen, hogy a pogány ünnep ellensúlyozásá-
ra az ókeresztény egyház (354-től) erre a napra helyezte 
át Jézus születésének az ünnepét, hiszen Jézus Krisztus a 
világ Világossága.

Néhány karácsonyi jelkép jelentése:
– A fenyő örökzöldje: az örökkévalóság
– A fenyő háromszög formája: a Szentháromság
– Gyertyái: a halál árnyékának völgyében felragyogó 
fény

Ajándékozás
Régen az ajándék apró, minimális értékű dolog volt, pl.: 
egy szem dió, alma, sütemény. Jelképes jelentése az volt, 
hogy az ajándékban a megajándékozott a mennyország 
egy darabkáját kapta, ez volt az öröme is az ajándéknak.

uuu

KERtéSz ADRIENN

A karácsonyi ünnepkör
Az egyházi évet három részre lehet felosztani: karácsonyi, pünkösdi és húsvéti ünnepkörre.
Vajon honnan ered a karácsony szavunk? Miért éppen december 25-én ünnepeljük Jézus Krisztus születését? Mit jelké-
peznek ünnepi szokásaink, a karácsonyfa és az ajándékozás? Ezekre és további izgalmas kérdésekre keressük a választ.

Érdekesség: 
Az első adventi koszorút Johann Hinrich Wichern ké-
szítette 1839-ben Hamburgban. Az evangélikus teo-
lógus és nevelő az általa vezetett árvaházban próbál-
ta ezzel kis gondozottjai karácsonyi várakozását szem-
léletesebbé, ünnepélyesebbé tenni. Egy szekérkerékre 
négy nagy fehér és húsz kisebb piros gyertyát erősített 
az adventi időszak vasárnapjait, illetve hétköznapjait 
szimbolizálva. A közös esti áhítat alkalmával minden 
nap eggyel több gyertyát gyújtottak meg. Karácsony 
előestéjén már az összes gyertya égett jelezve az ün-
nep elérkeztét.
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Amikor gyermekként tejet vettem a boltban, úgy 
emlékszem, otthon az első dolgunk volt felfor-
ralni. Nem egy vágyott művelet, nem is értet-

tem hová az a sietség, el is hanyagoltam párszor, ami-
nek következménye nagy veszekedés lett. Az akkor ér-
vényben lévő pasztörizálási szabályok garantálták a fer-
tőzésmentességet, de a tejben ott voltak még azok a 
baktériumok, melyek szobahőmérsékleten néhány nap 
alatt aludttejet, joghurtot, kefirt gyártottak. Ha felfor-
raltuk (kb. 95ºC-ra), akkor mindez napokkal később kö-
vetkezett be. Az UHt tejet nagy nyomáson, mondjuk 
kuktában, 150ºC-on néhány másodpercig főzik. Ennek 
eredménye, hogy gyakorlatilag nem marad benne bak-
tériumcsíra, és nincs, ami megindítsa az erjedési folya-
matot. Persze ha kint hagyjuk a levegőn, akkor előbb 
utóbb belekerül valami és megromlik a tej, csak sokkal 
lassabban.

Ádám és éva „csíramentesre” teremtetett, nem volt 
szükség semmilyen hőkezelésre. Mégis szabad akaratá-
ból tudott Istennel szemben dönteni, engedve a kígyó 
kísértésének.
A bűn példája nem volt előtte, de a lehetősége igen. Az 
első elkövetett bűn óta az ember magában hordozza, és 
az előtte levő generációkban a példát látja az engedet-
lenségre. Mint ahogy a fel nem forralt tej egészen bizo-
nyosan megromlik, mert magában hordozza a baktéri-

KoRoKNAI-tEGEz FERENC

Magyarázatok a Heidelbergi Kátéhoz 
3. úrnapja

„Honnan ered az embernek ez a megromlott természete?.” 
(Heidelbergi Káté, kiadás éve: 1563, szerzők: Olevianus Caspar (27) és Ursinus Zacharias (29)

„Miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál. Ekképpen a halál minden ember-
re elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek” (Róm 5:12)

umot, úgy az ember is egészen bizonyosan el fogja ron-
tani az életét.

Ki tehet a megromlott ember bűnéről? Bármennyire is 
furcsa, miközben a tej nem tehet romlottságáról, sőt 
meg sem gátolhatja az erjedés folyamatát, az ember 
tehet romlottságáról, mert akaratával gátolhatja a sá-
tán munkáját. Elvi lehetősége van, hogy igent mondjon 
az Istennek való engedelmességre és nemet a kísértés-
re. De a gyakorlat azt mutatja, hogy ebben az igyekezet-
ben elbukunk.

Milyen lehetőségünk van a bűn nélküli életre? 
Visszakanyarodnék az UHt tejhez. Az a pasztörizálás 
nem tökéletes, de elég jó ahhoz, hogy a tej sokáig rom-
latlanul fogyasztható legyen. Amennyiben a Szentlélek 
újjá szül bennünket, s a magas lelki hőfokon égő bűnbá-
nó ember bűnbocsánatot nyer (minden úrvacsorában), 
akkor az elkövetett és a szervezetébe, gondolataiba 
bejutott bűncsírák kiirtásra kerülnek. tulajdonképpen 
Krisztus kereszthalálával helyreállíttatott az az állapot, 
amikor szabadon dönthetsz Isten mellett (jól) vagy a 
kísértőnek engedve (rosszul). A keresztyén embernek 
dolga van bűnt takarító Istennel.
 Megváltott emberként tehát nem vagy nyomorult, leg-
feljebb az engedetlenség híján nyomorultul érezheted 
magad.

Érdekesség:  
Vajon miért van csillag a templomunk tornyán? A betlehemi csil-
lagot jelképezi, amely Jézushoz vezette a bölcseket.

Hagyományok, szokások: 
A számtalan népszokás közül csak kettőt vegyünk számba.

Kántálás
A köszöntők karácsonyi énekeket énekelve járták végig 
a falut. Engedélykérés után az ablak alatt vagy a házban 
énekeltek egy vagy több éneket. Ezt követően ajándékot 
kaptak.

Betlehemezés
A betlehemállítás és a betlehemi játékok 1223 óta létez-
nek. Az első betlehemet Assisi Ferenc állította fel az itáli-
ai Greccióban

Zárásként
Fontos, hogy sohase engedjük, hogy a hagyományok, a 
megszokás, az ünnepi készülődés és az ajándékozás elta-
karja előlünk a legnagyobb ajándékot, amit Isten ad ne-
künk, ami nem más, mint Jézus eljövetele és jelenléte az 
életünkben. Vele legyen teljes és áldott a karácsonyunk!
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Daruháziné Szabó Krisztina hitoktató
1965-ben születtem Budapesten, görögkatolikus családba. Sok 
minden után 1993-ban talált rám az Úr a Pesterzsébet Központi 
Református Egyházközségben, és az Ő kegyelméből ekkor tér-
hettem meg. ott konfirmáltam 1994-ben és a gyülekezet tagja 
voltam 2005-ig.

Mivel megtérésemmel életem irányítása is az Úr kezébe került, 
meghoztam életem első hitbeli nagy döntését, és nem fejez-
tem be tanulmányaimat 9 szemeszter után az ELtE ttK bioló-
gia-kémia szakán, hanem férjem kérésére családanyaként él-
tem tovább lányainkkal. Közben elköltöztünk, és az Úr vezeté-
sével a Nagyvárad téri Református Egyházközségbe kerültünk 

2005-ben. Ennek a gyülekezetnek vagyok ma is szolgáló tagja. 2009-ben férjemet hazahívta az 
Úr, ezután kezdtem részt venni a gyermekek közti szolgálatban. Először az óvodás csoportban 
segítettem rendszeresen egy VISz munkatárs mellett, akitől nagyon sokat tanultam. 2011-ben 
elvégeztem a Vasárnapi Iskolai Szövetség óvodás tanfolyamát, és ezután már én magam is tar-
tottam gyermekórát. 2011-ben értettem meg, hogy az Úr főállásban is a gyermekek közötti szol-
gálatra hív, ezért befejeztem félbehagyott tanulmányaimat a KGRE tanítóképző Főiskolai Karán 
levelező hittanoktató szakon. 2013-ban diplomáztam. 2013-2018 között a Pasaréti Református 
Egyházközséghez tartozó iskolákban szolgálhattam és Nagyvárad téri gyülekezet óvodáiban. A 
2018/19-es tanévben a Nagyváradtéri Egyházközség hitoktatója voltam.

Köszönöm az Angyalföldi Református Egyházközség vezetésének bizalmát, és szeptembertől 
igyekszem legjobb képességeim szerint szolgálni hitoktatóként ebben a gyülekezetben.

Gyülekezetünk új munkatársai Rövid hírek
2019.09.12. 
csütörtök 15:00
Ez ősztől kezdve kéthe-
tenként látogatja gyü-
lekezetünk szolgáló kö-
zössége az Empátia 
Idősgondozó Otthont. 
Istentisztelettel és ének-
léssel szolgálunk az ott 
lakó embereknek.

2019.09.17.  
kedd 10:00
Kéthetente délelőtt a 
Nyírő Gyula kórházban 
látogatjuk meg a króni-
kus osztályon fekvőket. 
Bibliaolvasással, beszél-
getéssel vagyunk jelen 
közöttük.

2019.09.21. 
szombat 16:00
E tanév első házaspár 
bibliaórája volt. Az al-
kalom minden házaspár 
vagy leendő házaspár ré-
szére nyitott. Havi egy al-
kalommal gyűlünk össze. 
Téma: Diszfunkcionalitás 
a házasságban.
Lót és felesége: a környe-
zet romboló hatása.

2019.09.24. 
kedd 5:30
Hajnali könyörgés - 
Praeces Matuti. Az an-
gyalföldi keresztyén gyü-
lekezetek szolgálattevői 
imaközösségre és Istent 
dicsérő éneklésre gyűl-
tek össze az Angyalföldi 
Református templom-
ban.

2019.09.25. 
szerda 18:00
Hittanos szülői értekez-
letet tartottunk a gyü-
lekezeti teremben. 
Bemutatkoztak hitokta-
tóink, és meséltek isko-
láinkban tartott első hit-
tanóráik öröméről. A szü-
lők is kérdésekkel érkez-
tek, gyermekük most 
kezdte a kétéves konfir-
máció előkészítőt. Szó 
esett azokról a gyüleke-
zeti alkalmakról, melyen 
gyermek és szülő együtt 
vehet részt:
családi délután, családi 
istentisztelet, 
adventi koszorú készítés, 
gyülekezeti hétvége 
Mátraházán, 

Kertész Adrienn beosztott lelkész
1991-ben születtem harmadik gyermekként a családban. Már 
kisgyermekkoromban is arra vágytam, hogy lelkésznő legyek. 
2016-ban fejeztem be tanulmányaimat a Sárospataki Református 
teológiai Akadémián. teológiai tanulmányaim ideje alatt arra tö-
rekedtem, hogy minél több hivatásbeli tapasztalatot szerezzek, 
ezért több református gyermek- és ifjúsági táborban is részt vet-
tem segítőként. Missziós tevékenységet folytattam anyaotthon-
ban, sérült gyermekek között, kórházban, valamint idősek és fo-
gyatékosok otthonában.

Gyakornoki évemet a Szerencsi Református Egyházközségben vé-
geztem, ahol a lelkészi szolgálatok mellett hitoktattam is. Ezt kö-

vetően jelentkeztem a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjára, amelynek célja a diaszpórá-
ban élő magyarság segítése. Fogadószervezetem a Kálvin zsinat Egyházkerület lett az Amerikai 
Egyesült Államokban, ahol két ösztöndíjas évet töltöttem. Szolgálataim nagy részét a pennsyl-
vaniai Ligonierben végeztem a Bethlen Közösség nevű szeretetotthonban. Ezen kívül gyakran 
szolgáltam további magyar református gyülekezetekben is.
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy idén októbertől az Angyalföldi Református 
Egyházközség beosztott lelkésze lehetek. Köszönöm a kedves és szeretetteljes fogadtatást. 
Istentől megáldott ünnepeket kívánok minden gyülekezeti tag számára!
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Barczi Julianna hitoktató
Egy csendes kis faluban éltem Pálfán a 17 éves lányommal. A Pálfai 
Református Gyülekezet tagja voltam 2005 óta. 12 évet a helyi tölgyfa 
otthonban dolgoztam foglalkoztatóként, sérült emberekkel. Sokat ta-
nultam ez idő alatt tőlük, megtanultam az alázatot, a tiszta őszinte 
szeretetet, s azt, hogy mik az életben az igazi értékek. 

Ez idő alatt rendszeresen foglalkoztam gyerekekkel, a gyülekezet ré-
vén táborokat, kreatív foglalkozásokat szerveztünk. Rájöttem, hogy 
nekem gyerekekkel kell foglalkoznom. Sokan mondták, hogy jól csi-
nálom, amit csinálok, a gyerekek is szerettek és én is őket. Mindezek 
miatt a hitoktatói képesítésem megszerzése után munkát váltottam. 

Három éve a falunkban és a szomszédos faluban tartottam a hittanórákat a gyerekeknek. A három év 
alatt azt tapasztaltam, hogy a gyerekeknek annál több kell, mint hogy én átadjam a tananyagot. Sok gye-
rek küszködik mindenféle lelki problémával. Úgy gondoltam kevés a tudásom, hogy segítsek, ezért két év 
alatt elvégeztem a mentálhigiénés lelkigondozói képzést. Jelenleg úgy érzem, a szakmai fejlődésem érde-
kében tovább kellett lépnem, s Pesten az iskolában, gyülekezetben sok kihívás vár rám mind a hittanokta-
tás, mind a lelkigondozás terén.

Sokat gondolkozom azon, hogy vajon Isten, milyennek képzelt el. Az biztos, sok munkája van velem. Nem 
vagyok egy könnyű eset, de azért titokban remélem, hogy egy kicsit közelítek hozzá :).

gyermek-karácsony. 
Megerősítettük, hogy az 
óvodai hittan biztosítá-
sa érdekében szükséges, 
hogy a szülők rendszere-
sen jelezzék az igényüket 
az óvónők és az óvodák 
vezetése felé.

2019.09.26. 
csütörtök 15:00
Empátia Gondozóház, 
igehirdetés a napi ige 
alapján.

2019.10.01. 
kedd 10:00
A Nyírő Gyula kórházban 
látogattuk meg a króni-
kus osztályon fekvőket. 
Imádsággal, énekléssel 
szolgáltunk közöttük.

2019.10.05. 
szombat 16:00
Családi délután. 
A gyermekek 
kézművesszakkörön ve-
hettek részt, miközben a 
szülőkkel arról beszélget-
tünk, „Hogyan motivál-
hatjuk gyermekeinket”. 
Az I.Mózes 27:41-45. és 
az I.Sámuel 2:18-19. ver-
sei adtak bibliai alapot.

2019.10.06. 
vasárnap 11:00
Istentisztelet után a gyü-
lekezeti teremben szere-
tetvendégséget tartot-
tunk.

2019.10.08. 
kedd 10:00 
Gyülekezetünk egyik fér-
fitagja adományként a 
kőkerítés mellé ültetett 
50 db tuja tövébe csö-
pögtető öntöző berende-
zést telepített.

2019.10.12. 
szombat 15:00 
Szakavatott tárlat-
vezető segítségé-
vel a Szépművészeti 
Múzeumba látogattunk.

2019.10.13. 
vasárnap 11:00
Az istentiszteleten részt 
vett és rövid műsorral 
szolgált a Lónyai gim-
názium 6.a osztálya. A 
gyülekezetet köszöntöt-
te Tóth Csaba Csongor, a 
gimnázium igazgatója.

uuu 

Gőczi Enikő hitoktató
Kárpátalján, Beregrákoson születtem. Gyermekkoromtól 
kezdve Isten közelében nevelkedtem, édesanyámnak hála 
ezért. Általános iskola után a Munkácsi Szent István Katolikus 
Líceumban tanultam, és az ott vallási téren tapasztaltak alap-
ján fogalmazódott meg bennem a gondolat: „jó, hogy én refor-
mátus vagyok, egyszerűbb utat ismerek az Atyához”. Ezek után 
pedig azt is eldöntöttem, hogy azt az „utat” szeretném jobban 
megismerni, a Bibliát tanulmányozni. 
Így jelentkeztem a Sárospataki Reformtus teológiai Akadémiára 
2013-ban. Másodévesként már a helyi gyülekezetben, 
Beregrákoson taníthattam a gyerekeket. Közben a szomszéd 

gyülekezetben kántorra volt szükség, és hamarosan azt a szolgálatot is én végeztem. Bizonytalan 
voltam, hogy túl sokat vállaltam, de az Úr megáldotta ezeket az éveket, mert volt időm minden-
re, a tanulásra és a szolgálatokra is két gyülekezetben.
2014 nyarán férjhez mentem, és boldog házasságban élünk férjemmel ma is. 2016-ban megszü-
letett kislányunk, Emőke. Ugyanebben az évben szereztem meg a diplomámat is. Egy év szünet 
után újra hitoktatást vállaltam a gyülekezetben, de közben a férjem már külföldön állt munká-
ba. Megpróbáltatásokkal teli időszak volt ez, és arra a következtetésre jutottunk, hogy jobb len-
ne a családunknak együtt. Elhatároztuk, ha sikerül hitoktatói állást találnom Budapesten, akkor 
kiköltözünk. 

Így lettem az Angyalföldi Református Gyülekezet hitoktatója. Ez egy hosszú út volt nekem és a 
családomnak is, viszont csak az Úr bátorítására figyelve érhettem (érhetek) csak célba „Maga az 
Úr megy előtted, Ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne ret-
tegj!” (5Móz 31:8) Várom, hogy megismerjem a gyermekeket, és ők pedig az általam elmondott 
történetek alapján kezdjék el megismerni Istent. Hiszen nincs más, ami ennél fontosabb lehet!



Kitekintő 6. oldal

BoDó JÁNoS

Keresztények a világ más tájain – Afrika 1. 
A mai Afrika élete saját tradíciójának és a gyar-
matosítás következményeinek produktuma, 
míg vallásilag a keresztény és iszlám misszió 
és a terjedő szinkretizmus voltak a meghatá-
rozó tényezők. A hatalmas afrikai kontinensen 
többnyire vagy a kereszténység vagy az iszlám 
vált uralkodóvá bizonyos régiókban. Az új val-
lásokat viszont gyakran a körülményekhez iga-
zították, s új és jellegzetes afrikai stílussal és 
tartalommal ruházták fel őket. A keresztény 
és iszlám hittérítés, a nyugati technikai kultú-
ra és szekularizáció, valamint az ateista propa-
ganda váltotta ki ezt az állapotot.

észak-Afrikában az 1. században jelent meg, 
majd a 2-4. szá-
zad között vert 
erős gyökeret a 
kereszténység, 
de a 7-8. szá-
zadban csak-
nem minden-
hol kiszorítot-
ta az iszlám (az 
egyiptomi és eti-
óp vallási szige-
tek kivételével), 
amely a 9. szá-
zadtól kezdve 
behatolt a konti-
nens belső terü-
letére és Kelet-
Afrikába is. A ke-
reszténység a 
16. században 
nagyobb arányú missziós tevékenységbe kez-
dett, amely a 19. században vett újabb len-
dületet. A földrész déli felén ma többség-
ben vannak, számuk évente 3-4%-kal növek-
szik. Az afrikai országok függetlenné válása 
után különösen a katolikus egyház növekedé-
se gyorsult fel. 

A kereszténység térhódításában nem cse-
kély szerepet játszanak Fekete-Afrika terü-
letén az ún. bennszülött „független egyhá-
zak”, amelyek ugyan keresztény talajból nőt-
tek ki, de nagymértékben alkalmazkodtak a 
sajátos afrikai környezethez (szinkretizmus). 

2019.10.22. 
kedd 5:30
Hajnali könyörgés - 
Praeces Matuti. Az an-
gyalföldi keresztyén gyü-
lekezetek szolgálattevői 
imaközösségre és reggeli 
zsolozsmára gyűltek ösz-
sze a Béke téri katolikus 
templomban.

2019.10.15. 
kedd 8:00
Az előző héten a vihar 
megrongálta a templom 
melletti tuját, és leszakí-
totta majdnem a harma-
dát. Gyülekezetünk két 
férfitagja vállalta, hogy 
láncfűrésszel visszavágja 
a csonkot, és feldarabol-
ja a letört részeket.

2019.10.25. 
péntek 18:00
Beszélgetős bibliaóra, 
melyre minden kíváncsi, 
bibliáról, hitről, teológiá-
ról többet tudni akaró, az 
imádkozás lehetőségét 
kereső embert szeretet-
tel várunk.

2019.10.28. 
hétfő 18:00 
Reformációi sorozat. 
Előadó Köő Artúr törté-
nész, témája: Erdély etni-
kai térképének alakulása 
a XVI-XVII században, a 
reformáció hatására.

2019.10.29. 
kedd 18:00 
Reformációi sorozat. 
Előadó Bernát Attila tör-
ténész, témája: Max 
Weber protestáns etikája 
történelmi és földrajzi as-
pektusból.

2019.10.30. 
szerda 18:00 
Reformációi sorozat. 
Témája: Első magyar bib-
liafordítások, azok hatá-
sa és jelentősége.

2019.10.31. 
csütörtök 18:00 
Reformációi ünnepi isten-
tisztelet a Kassák Lajos 
úti evangélikus templom-
ban. Az alkalmon a terü-
let protestáns gyülekeze-
teinek lelkipásztorai szol-
gáltak.

A régi törzsi vallás beszűrődése a keresztény-
ségbe elsősorban az Afrikai Intézményesült 
Egyházakban történik. Ezek gyakran megszál-
lott, profetikus igehirdetők vezetése alatt áll-
nak. Követőik száma meghaladja az 50 millió 
főt. 2000-ben kb. 380 millió keresztény volt a 
régióban, az összlakosság kb. 43-46%-a, eb-
ből kb. 150 millió volt pünkösdi vagy karizma-
tikus keresztény. Nagyarányú növekedést mu-
tatnak a hetednapi adventisták és Jehova ta-
núi is.

A keresztény közösségek azonban Afrikában 
is egyre nehezebb körülmények között kény-
telenek a mindennapjaikat élni. Jelenleg azon 

50 ország közül, 
ahol jelentős el-
nyomásnak van-
nak kitéve a ke-
resztények, 14 
Afrikában ta-
lálható. Az afri-
kai keresztények 
helyzetének ra-
dikális romlá-
sa az 1990-es 
évekbeli algéri-
ai polgárhábo-
rú idején kezdő-
dött. Azóta volt 
példa arra, hogy 
Nigériában a ke-
resztényeket sa-
ját templomaik-
ban mészárolták 

le, Kenyában az egyetemeken gyilkoltak meg 
keresztényeket, míg Egyiptomban a keresz-
tényüldözés óriási menekülést indított el. A 
keresztények elleni támadások másik legfőbb 
formája a templomok és vallási szimbólumok 
bezárása, kitiltása különféle mondvacsinált 
jogi okokból. Algériában és Egyiptomban szin-
te mindennapos a hatóságok fellépése a ke-
resztények gyülekezőhelyei ellen. Ezek a tá-
madások nagyrészt a helyi muszlim lakos-
ság bátorítása mellett történnek, így pedig a 
rendőrségnek, csendőrségnek nincsen nehéz 
dolga egy-egy templombezáráskor. 



Nagyon mélyreható, közvetlen és tanulságos 
tapolyai Emőke könyve. Egyszerre rövid, tömör, 
lényegre törő, tanulságos és mélyértelmű is. 

Ebben a könyvben mindenki önmagára találhat, amennyi-
ben eléggé nyitott az élet nagy kérdéseinek megválaszolá-
sára. Könnyen lehet vele haladni, de nehezen lehet leten-
ni, mert sok értékes dolog van benne.

tapolyai Emőke nagy mértékű emberismerettel és ke-
resztyéni hittel tárja fel az olvasó előtt a nagy lélektani 
igazságokat, amelyek minden ember életében jelen van-
nak, és amelyek lehetővé teszik, hogy a mindennapokban 
is jobban tudjunk boldogulni. tudományos elméletek he-
lyett a keresztyéni tanítások és értékek, amelyek kima-
gaslanak a könyvben. A pszichológi-
ai elméletekhez párosulnak a hitbéli 
igazságok. Ugyanis tapolyai Emőke, 
klinikai és pasztorál pszichológus-
ként a Biblia tanításait is beleszövi 
könyvébe, így válik számunkra hite-
lesebbé.

A könyv témája zseniális, frap-
páns és szókimondó. Minden egyes 
mondat és üzenet, ami megfogal-
mazódik benne, a hit alapjaira épül 
és reményt közvetít. Három fontos 
részből áll: múlt, jelen és jövő, ame-
lyek együttesen képezik a harmóni-
át. Mindannyiunknak vannak múlt-
ban kialakult veszteségei, kudarcai 
és sérelmei. De ha a múltban raga-
dunk, akkor az meghatározza jelen 
életünket, jelen életünkhöz való vi-
szonyulásunk pedig befolyásolja jö-
vőnket. A mai negatív jövőképre állított társadalom és az 
„azonnalok” világa, egyre csak azzal hitegeti az embere-
ket, hogy jobb felkészülni a rosszra, hiszen félelmeink a 
múlt tapasztalatain alapszanak, ezért nagy valószínűség-
gel újra be fognak következni. Vagyis a szenvedés megis-
métlődik, a reménység meghiúsul. De van ebből kiút, ami 
Isten segítségével megtapasztalható és megvalósítható.

A kiút három lépésből áll. Az első lépés: megbékélés a 
múlttal és hálaadás azért, ami megtörtént, amin már úgy-
sem tudunk változtatni, csupán elfogadni és tovább lépni. 
Teljesen értelmetlen elemezni, logikus érvekkel megma-
gyarázni a múltat, ez csak „egy torzított, részleges, szub-

FÁBIÁN RéKA

Könyvajánló - 
Tapolyai Emőke: Harmóniában múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel

jektív értelmezés” lenne. Szembe kell nézni a múlt fájdal-
maival és sebeivel, alázattal kell elfogadni azt, ami történt, 
elmerülni a szenvedésben, de utána hálával gondolni arra, 
ami mégis csak megtartott ezekben a nehéz időkben. Ha 
elfogadjuk tehetetlenségünket, hogy nem mindent mi irá-
nyítunk, akkor képesek leszünk hálával visszatekinteni a 
múltra, és ezáltal csökken fájdalmunk, oldódik szorongá-
sunk, és enyhül szenvedésünk.

A második lépés: megelégedés a jelennel, az egyéni vá-
gyakon és álmokon túllátni, szabadnak lenni, hinni és bízni 
abban, hogy minden a mi javunkat szolgálja. Mindannyian 
a boldogságot hajszoljuk, és úgy gondoljuk, hogy szükség-
leteink kielégítése majd elvezet minket az áhított boldog-

sághoz. De akkor leszünk igazán sza-
badok és boldogok, ha lemondunk 
az irányításhoz való ragaszkodásunk-
ról, és elkezdünk arra koncentrálni, 
amink van. A harmadik lépés: a tü-
relem elsajátítása, valamint a jövőbe 
vetett hit, remény és bizalom. Ne ke-
verjük össze a boldogságot a kénye-
lemmel, az élethez hozzá- tartozik a 
szenvedés és a fájdalom is. Ezért any-
nyira fontos, hogy ne csak testi szük-
ségleteinkre figyeljünk oda, hanem 
lelki szükségleteinkre is.

Ha túl tudunk lépni a múlt miatt 
érzett önsajnálatunkon, ha sikerül a 
biztonságot ígérő kontrollt kienged-
ni kezünkből, és a jövőtől való félel-
münk nem árnyékolja be jelenünket, 
akkor igazi harmóniában élhetünk 
önmagunkkal, a világgal és Istennel 

is. Ha sikerül a nagy képet nézni, akkor a történet itt még 
nem ér véget. Van valami, ami túlmutat múltbéli vesztesé-
geinken, jelen félelmeinken és jövőbeli bizonytalanságun-
kon. Még hátra van egy nagy lépés, egy nagy utazás. Ez az 
utazás Istenhez vezet, aki uralkodik múltunk, jelenünk és 
jövőnk felett, és aki örök életet ígért nekünk.

Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, hiszen amennyi-
re gyorsan ki lehet olvasni, annyira nehéz elfeledni, mert 
még napokig dolgozik az emberben mindaz, amit a könyv-
ben olvasott. A megelégedés, a remény és a bizalom a leg-
fontosabbak, ami által harmóniában élhetünk önmagunk-
kal, embertársainkkal és Istenünkkel.

Könyvajánló7. oldal



Mint minden évben, az idén is, a hittanos gyermekek 
karácsonyi műsorral kedveskednek gyülekezetünknek.

időpontja: december 22. vasárnap 10 óra

Játékboltban
zsolt 127,3 ; Mt 19, 13k

A szülők, munkából hazafelé rohanva, beesnek a játékboltba. Egymás szavába vágva kérik az eladó tanácsát:

- Tudja, egész nap dolgozunk.
- A gyereknek szeretnénk karácsonyi 
ajándékot venni.
- ...és valamilyen értelmes játékot keresünk 
neki.
- Aminek örül…,
- és amivel  sokáig elvan.
- Olyasmire gondoltunk, ami... 
- elfeledteti vele az egyedüllétét napköz-
ben... 

A megértő eladó rájuk mosolygott: 

- Nagyon sajnálom, de boltunkban szülőket 
sajnos nem árusítunk…

H. Hamdorf-Ruddies nyomán

T T T
 Johansen Viggo – Boldog karácsony

Sok szeretettel várunk mindenkit!


