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Kip – kop! Ki kopog? 
 

 

Ismerős kérdés, ugye? Adventben 

különleges hangsúllyal bír ez a kérdés, 

főképpen, ha önmagunkat kérdezzük meg. 

Képzeljük el, hogy ülünk a szobánkban, és 

egyszer csak valaki kopogtat az ajtónkon... 

Vajon ki kopogtat? Mit akar? Valamit hoz, 

vagy valamit vinni akar? Váratlan vendég? 

Meddig akar ülni? Besurrant anélkül, hogy 

használta volna a kaputelefont? Talán a 

postás egy levéllel, melyben ismét egy 

figyelmeztetés van az elmaradt adóm vagy a 

bankból kivett kölcsön részletének a 

mihamarabbi kifizetésével? A Télapó? Az 

angyal? A kaszás... 

Véget nem érő listát lehetne írni arról, 

hogy kire gondolunk, aki belépni kíván 

hozzám, hozzánk. Az Advent leegyszerűsíti a 

zörgetők névsorát. Csupán egy személyre, 

aki egyben Isten és Emberfia. Ő Jézus 

Krisztus. Ő zörget az ajtónk előtt. Annyira 

gazdag képe ez a Szentírásnak, hogy szinte 

mindnyájan személyre szóló, életünket megmentő drága üzenetet látunk benne.  

Bizonyára sokunk számára ismerős az a történet, amikor egy világi festő az ő 

alkotását először a barátainak mutatta be. Amikor lehullt a lepel, és meglátták a képet, az 

elragadtatás kiáltása tört fel. A festő az ajtó előtt álló és zörgető Jézust örökítette meg. 

Homlokán a töviskoszorú, egyik kezében nádszál, és ott áll szelíden, és zörget. A színek, a 

fényhatás, minden tökéletes volt, és mindenki – egy kivételével – gratulált a festőnek. Egy 

barátja csendesen, szinte csalódottan nézte a képet. „Itt valami végzetes tévedés van” – 

mondta végül. „Valamit kifelejtettél: az ajtón nincs kilincs.” A festő szelíden mosolygott: 

„Barátom, ez nem tévedés, az ajtón nincsen kilincs, az ajtó csak belülről nyitható.” 

Igen, ezzel kapcsolatosan sokszor hallottuk már azt, hogy szívünk ajtaját csak 

belülről, csak mi nyithatjuk meg, mivel a szívünk ajtaján csak belülről van kilincs. Ezek 

szerint úgy tűnik, hogy csak rajtunk múlik az, hogy kinyitjuk vagy nem az ajtót. De az első 

adventi várakozás beteljesedése mást hirdet. Azt hirdeti, hogy el kell hinnünk azt, 

megtörtént már a nagy ajtónyitás. Az Isten nyitotta ki, ő tárta fel előtted. Nem te nyitod ki az 

ajtót, az ki van tárva, az Isten szeretete már kitárta. Kitárta karácsonykor a jászolbölcsőben, 

a Golgota keresztjén, a feltámadott nyitott sírjában. Mit akarsz még? Kell ennél nagyobb 

ajtónyitás? 
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Ettől a teljes ajtónyitástól lesz még teljesebb ez a szép kép. Így már érthetővé válik, hogy 

miért szükséges e nagy ajtónyitásra úgy reagálni, hogy megnyitom az én kis lakásom ajtaját is. Ez a 

legkevesebb, de ettől lesz életem, ettől lesz boldogabb az otthonom. Így értem meg, hogy 

tulajdonképpen mindig Isten keresi az embert. A vallások tucatja azt hirdeti, hogy az ember keresi 

az Istent. Az Advent pedig azt, hogy az Isten keresi az embert. Most már én is tudom, hogy az 

Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. 

Ebben a képben benne van az én bűnöm is, melyet meg kell hogy bánjak és Isten elé kell 

vigyek, hogy megbocsássa azokat. Bűneim következtében az ajtón kívülre zártuk az Istent az 

életünkből. Tulajdonképpen Ő zárt ki bennünket, az élet fájának az útját Ő zárta le. Ebből az 

következik, hogy én el vagyok választva az élet forrásától, az üdvösség Urától, a golgotai drága vér 

bűnbocsátó és gyógyító erejétől. Ahhoz, hogy az életünkben történjen valami, Krisztusnak be kell 

jönnie az életünkbe. Nekünk Jézus Krisztusban kell lennünk. Sőt nem csak lennünk, hanem Őbenne 

is kell maradnunk. Ő mondja: „Maradjatok énbennem és én tibennetek.” Ez az a tökéletes közösség, 

melyet Adventben még jobban meg kell erősítenünk.  

Láttuk tehát, hogy Isten részéről már megtörtént a nagy ajtónyitás. Nekünk, második 

adventben élő keresztyéneknek, egy biztos ígéretre kell hagyatkoznunk, melyet a fehér ruhába 

öltözött férfiak ekképpen tolmácsoltak a tanítványoknak, akik szemeiket égre függesztve 

álmélkodtak Jézus mennybemenetelén: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a 

Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe." 

(ApCsel 1,11)  

Igen, eljön. Az időpontot nem tudjuk. Ezért nem is kell hinnünk azoknak a szektáknak, 

végidőket számítgató vallási irányzatoknak, akik azóta még mindig az egeket fürkészik, és 

különböző jelekre hivatkozva, szenzációhajhászókként hirdetik, hogy most kell eljöjjön. Mi tudjuk, 

mennybemenetele óta bekövetkezett már az az idő, hogy bármelyik percben ismét megnyílhat az 

„ég ajtaja”, és visszajöhet ítélni élőket és holtakat. A keze már szinte 2000 év óta megfogta a 

kilincset, és bármikor benyithat.  

A kérdés csak az, mit tegyek én, hogy készen találjon. Istennek hála, itt is segítségünkre jön 

az ige: „Zörgessetek és megnyittatik nektek!” (Mt7,7) Gyökössy Endre írja, hogy az Isten felé 

vezető keskeny ajtóra nincs kiírva: Tessék kopogni! Gazdánk és Pásztorunk csak biztat: 

„Zörgessetek és megnyittatik nektek!” A hittel elmondott imádság előtt egyszer mindenképp 

megnyílik az ajtó. Ilyen hatalmas hittel zörgessünk Isten ajtaján, kérjük őt, hogy jöjjön be a 

szívünkbe, nyerjen ott lakozást, onnan bentről készítgessen bennünket a vele való találkozásra. 

Tegyen bennünket késszé arra, hogyha még ma eljön, akkor örvendve mondjuk mi is: „Jövel 

Uram!”  

Mindenható mennyei Atyám! Sötétségben vergődő életemet eléd viszem és várom azt, hogy 

rám tekints. Mindennapi rohanásban morzsolódnak el napjaim, és örömtelenségben keresem a 

kivezető utat. Te vagy az én teremtőm és oltalmazóm is születésemtől fogva. Irányítsd az én 

lépéseimet, hogy a te akaratodat valósítsam meg minden napon. Igéd világosságát gyújtsd fel 

bennem, hogy abból meríthessek erőt. Az advent idejében előretekintek. Örömmel készülődök 

ünnepelni a Te egyszülött Fiad földre jöttét. Megváltó jött közénk, hogy életünket megtartsa, 

oltalmazza, megváltsa. Add, Uram, hogy az ünneplésem legyen teljes. Ne ragadjak le a világ 

csillogó díszeinél, hanem szívemben készítsek helyet a Megváltómnak. Tudom, hogy örök adventben 

kell élnem, hogy várjam a Te ígéreted beteljesedését. Tégy alkalmassá erre engem is. 

Várom Uramat, hogy velem legyen életem minden napján. Megváltót várok, hogy életet 

szerezzen, Urat várok, hogy engem is kegyelmében részeltessen. Áldásoddal végy körül, Atyám, az 

ünnep forgatagában, és teremts világosságot bennem és családomban, életünk minden egyes 

napján. Segíts meglátnom ezt a világosságot, amit Jézus Krisztus által teremtettél, hogy a halál 

árnyékának völgyében járván is boldog reménységem legyen az élet ajándékozójában. Hallgass 

meg ezen az ünnepen is, Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen. 

 

Bucsi Zsolt Tamás, beosztott lelkipásztor 
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Böjte Csaba adventi gondolati 
 

Ülök az egykedvű őszi borongásban, 2008. november 28-án, az egyházi év utolsó napján. 

Csend van bennem, várakozás. Múlik egy év!    

Vagy egy egész világ? Nem tudom! Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok 

választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által 

felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy tanácstalanul 

néznek maguk elé értetlenül. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek 

súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek és az olcsó termékeket reklámozó médiák. És 

sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-

sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap. 

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, 

hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hosszan néz… Testemben hatalmas félelem 

remeg... Csak le ne borulj sírva előttünk, Istenünk. 

Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom eszemmel, hogy túl sok már a 

hazugság,  a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az 

álnokok között. Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatúrából 

jövünk, naivan, tisztán indultunk ’89-ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is 

együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük egymást: most  miért nem értjük egymás 

nyelvét, vágyát, álmait? Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar, jót magának, minél több 

jót. Mint a gyermekek, veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el 

körülöttünk a pokol.  Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet 

tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok? 

Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval 

biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk 

adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A 

föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, hogy 

építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. És van annyi vasérc, réz, mangán, 

hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. És jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, szerelem 

mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás, vagy vér a vérünkből, 

vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból. Testvérem, lásd, van, kit szerethetsz, kit otthonodba 

fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe beleálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és 

megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön, és árnyékával enyhet adjon 

családodnak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak válasz az évezredek alatt, 

lassan, biztosan hajtjuk uralmunk alá a földet, ahogyan te kérted, Istenünk, a teremtés hajnalán, még 

a bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál 

fontosabb az élet. 

A gonosz kacag, ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, 

habzsolj, ha kell, ha nem, legyen. És ha leborulsz előtte, mindent csak neked ígér, az egész 

bevásárlóközpontot, repülőt, jachtot, de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, 

dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük: Uralkodj, miért 

vállalnád a szeretet szolgálatát? 

Fogyasztás, birtoklás, hatalom – habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat, azt 

hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy, rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk 

elpusztítója. 

Itt állsz, Uram, a XXI századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk. Szemedben könnycsepp, és 

nekem nincsenek érveim, és mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb adventünkben 

jósággal jöjj közénk, ajándékozd meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép 

Karácsonnyal. 

Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel, 

Böjte Csaba testvér 
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Újraindult a Vártemplom kórusa 
 

Istennek hála, eddig már három kóruspróbát tartottunk szerdánként. Jó érzés megtapasztalni 
azt, hogy vannak gyülekezetünkben olyan atyafiak, akik énekhangjukkal is szívesen dicsérik Istent. 
Ugyanakkor az is köztudott, hogy minden kóruspróbának van egy saját önkifejező hangulata, mely e 
közösséghez tartozás örömét jelenti. Isten megteremtette a feltételeket, hogy egyházközségünknek 
újra kórusa legyen. Tóth Emőke nyugalmazott zenetanárnő és Hajdú Loránd kántorunk Isten által 
kapott tehetségükkel felvértezve készen állnak segítségére lenni ennek a kórusnak. Nekünk pedig 
kettős feladatunk van, amit komolyan kell vennünk. Egyrészt imádkozzunk azért, hogy ez a közösség 
tovább éljen, bővüljön, és Isten áldása mutatkozzék meg a szolgálatukon. Másrészt, akik úgy érzik, 
hogy Istentől kapott énekhangjukkal, zenetudásukkal Isten dicsőségét szeretnék szolgálni, azok 
érezzék feladatuknak azt, hogy szerda délután 6 órától eljöjjenek együtt énekelni. Mennyire komoly 
hagyománya van a most újrainduló kórusnak? Hadd szolgáljon bizonyságul Hajdú Loránd lentebb 
közölt írása, mellyel ő is mindenkit arra bátorít, hogy érdemes részt venni ezeken a próbákon. 

 

A vártemplomi dalárda hagyományai 

A 19. század második felében a város zenei életét a sorra alakuló polgári és egyházi 

énekkarok határozták meg. Először a református gimnáziumban, Zajzon Farkas bodoki 

lelkész vezetésével jött létre a Harmónia nevű dalkör 1870-ben, ezt követte a református 

egyházé, majd 1875-ben a városi dalárda, amelyet most László Attila karnagy vezet, és 

Cantus Firmus néven ismerünk.  

A református egyház dalárdáját 1873-ban hozta létre köpeci Benkő János énekvezér, 

a vártemplomi gyülekezet kántora (1871–1897), célja „részint az ének mívelése és 

terjesztése, részint magának az éneknek gyakorlása s előmozdítása” (részlet az 

Alapszabályzatból). Tagja lehetett bárki, akit a karnagy megvizsgált és énekképesnek talált. 

Az énekkarnak volt megválasztott elnöke (a mindenkori kántor), titkára és négy 

választmányi tagja, valamint pénztárosa. Évente 30–35 alkalommal léptek fel különböző 

egyházi rendezvényeken, valamint a város által szervezett ünnepségeken (majális, március 

15-i ünnepség, jótékonysági bálok stb.).  

1891 nyarán szentelték fel ünnepi istentisztelet keretén belül a Váncsa György tanító 

tervrajzai alapján készült zászlót. Benkő János karnagy halálával lezárult egy több mint két 

évtizedes korszak az énekkar életében. Munkáját 1904-től Nagy József énekvezér folytatta 

hosszú évtizedeken keresztül. Segédje a nemrég elhunyt Nagy Lóránt Géza volt. Annak a 

férfidalárdának egyetlen élő tagja Nagy Vilmos, aki szép tenorhangjával sokszor 

megörvendeztette a gyülekezetet.  

És a jelen? Belépve a 21. századba újabb próbálkozást teszünk a komoly 

hagyományokkal rendelkező vártemplomi dalárda, énnekkar, kórus felvirágoztatására. 

Ehhez kérjük az Önök segítségét. Minden szerdán 6 órától Tóth Emőke nyugalmazott 

zenetanár vezetésével tartunk próbát, várjuk azon egyháztagok jelentkezését, akiknek 

szívügye a gyülekezeti éneklés, akik tudnak is, de főleg szeretnek énekelni.  

 

Hajdú Loránd kántor 
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Adventi gondolatok 

Talán most? Talán most kopogtat? 

Ha így volna, nyitnám az ajtónkat? 

Uram! Mi az ajtón belül, te meg kint állasz?  

Mondd, Uram, mondd: Van-e kérdésünkre válasz?  

Ugye nem késő soha, nem késő a bűnbánat? 

Ugye, Uram, nem késik a bűnbocsánat?  

 

Talán most? Talán most kopogtat? 

Ha így volna, nyitnám az ajtónkat! 

S mondanám: Uram, nem vagyok méltó, 

De előtted mindig nyitva az ajtó. 

A belül lakók mindig esdve várnak, 

„Uram! – ma lett üdvössége ennek a háznak”. 

 

Talán most? Talán most kopogtat? 

Ha így volna, nyitnám az ajtónkat! 

S ha netalán menyegzőre hívnának, 

A meghívottak névsorára felírnának, 

Mécseseinket olajjal jól teletöltve, 

Fényeinknél éberen várnánk a Vőlegényre. 

 

Talán most? Talán most kopogtat? 

Ha így volna, nyitnám az ajtónkat! 

Az Adventi Királyt hozzánk várnánk, 

S ha ígérete szerint együtt vacsorálnánk, 

Tanítását, amíg hallgatnám, 

A szegek helyét megsimogatnám.  

 

Talán most? Talán most kopogtat? 

Ha így volna, nyitnám az ajtónkat! 

Az Urat mindjárt arra kérném, 

Gyújtsa fel nekünk azt a csillagot, 

Amely egykor Betlehem fölött ragyogott, 

S úgy világítson lépteink elé, 

Hogy utat találjunk a kis jászol felé. 

Adventi imádság 
 

Az első gyertya lobbanása a hit fényét hozza. 

A második, mint fénysugár a reményt dalolja. 

A harmadik a szeretet lángját, melegét meséli. 

A negyedik az Örök hazát, az üdvözülteket idézi. 

 

Adventi koszorúnk gyertyáiban benne lobog az élet: 

Lángjában a csend, a fény, az erő – lélegzenek, élnek. 

Egy fényt hozz nekem is – nekünk is adventi Lélek, 

E lélegzetben én is – mink is – új lángra kéljek! 

 

Lángomnak – lángodnak adjon életet a hit: 

Atyai Szív világomra – világodra harmatot hint, 

Egy Kéz vigyázva, óva mélységek felett átvezet, 

És csendet, mosolyt, kérdést Odafenn értenek. 

 

Lángomnak –  lángodnak adjon életet a remény: 

Maga az Élet, az Isten terve, akarata vagy – s vagyok én, 

Krisztusi út ma is van, nem mossa el sem év, sem pillanat, 

És lesz erőnk imádkozni, hogy Vele maradjunk – s 

maradjak. 

 

Lángomnak – lángodnak adjon életet a szeretet: 

A Mindenható, Örök Isten dajkál és szeret, mint gyereket, 

Kezében felnőve képesek leszünk – leszek szeretni mást, 

És az Ő szemével nézve, szólva éltetni fogjuk a közös 

parázst. 

 

Lángomnak – lángodnak adjon életet az Örök haza: 

A tegnapon, a múlton túl bennünk lakozik az Örök hangja, 

Csak kezdet van, s Menny már országom – s országod, 

És egybeköt minket örökre Vele, veled – belőle fakadó 

források. 

 

ismeretlen szerző 

 

                   írta Ruzsa Dénes presbiter 
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A református egyháztag kánon szerinti jogai és kötelességei 

(A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról szóló 

2006. évi. 1. jogszabályának a 2. fejezete) 

 

Az egyháztagok egyházközségi illetősége 

8. §. A Romániai Református Egyház tagságát az egyházalkotmány harmadik cikkelye 

szabályozza.  

Románia területén minden református vallású lakos annak az egyházközségnek tagja, amely 

polgári lakóhelyén működik, ha pedig abban a polgári községben református egyház nincs, annak az 

egyházközségnek tagja, amelyikhez lakóhelye tartozik. 

Ha egy polgári községben több egyházközség van, az egyháztagok a lakhelyük szerinti 

egyházközséghez tartoznak. 

Más keresztyén egyház megkeresztelt tagjai református egyháztagnak tekinthetők, ha 

szabályszerűen áttérnek, és a gyülekezet presbitériuma vagy annak képviselői előtt előző felkészítés 

után konfirmációi vallástételt és fogadalmat tesznek.  Az így református egyháztaggá lett hívek 14 

éven aluli gyermekei szintén egyháztaggá válnak, amennyiben a szülők a keresztség 

sákramentumában részesültek. 

A nem keresztyének református egyháztaggá válnak, ha oktatásban részesülnek és felveszik 

a felnőtt-keresztséget. A felnőtt-keresztség 14 éves életkor felett szolgáltatható ki. 

A református egyháztagság megszűnik, amennyiben a nyilvántartott egyháztag 

szabályszerűen kitér, lemond, vagy őt fegyelmi határozat alapján kizárják. A kitérés és az 

egyházunkba való áttérés írásos nyilatkozat alapján vagy a presbitériumi vizsgálatot követő 

határozata szerint történik. 

   9. §. Aki véglegesen más egyházközség területére költözik, az köteles előbbi 

egyházközségéből kijelentkezni, új egyházközségébe bejelentkezni. Hatheti helybenlakás után az új 

lakóhely szerint illetékes egyházközség tagjává lesz, és az önkéntes egyházi közterheket új 

lakóhelyén az odaköltözést követő legközelebbi évtől kezdve viseli. 

10. §. Bármely egyháztag, aki a saját lakóhelye szerinti egyházközségén kívül más 

református egyházközségben is rendszeresen viseli az egyházi terheket, azok mindegyikében 

gyakorolhatja az egyháztagokat megillető jogokat, de választhatósági joga csak egy gyülekezetben 

van.  

 

Az egyháztagok jogai és kötelességei 

11. §. Egyházunk megkeresztelt tagjai kétéves konfirmációi előkészítő oktatás után 

legkorábban 14 évesen konfirmálnak. Konfirmált ifjaink úrvacsoravételre jogosultak. 

12. §. Az egyháztagok jogai: 

a) egyházközségi választói és választhatósági jog minden olyan konfirmált és 18. évét betöltött 

egyháztagot megillet, aki az egyházi közteherviselésben részt vesz, kivéve, ha a Kánon a 

továbbiakban másképp nem rendelkezik; 

b) bármely egyházi szolgálat igénybe vétele; 

c) az egyházi életben felmerülő sérelmek esetében az egyházi hatóságok védelmének igénybe 

vétele. 

Az egyháztagok kötelességei: 

d) erkölcsileg tiszta, az evangélium szellemétől áthatott, józan, mértékletes élet; 

e) a vasárnapok és ünnepnapok megtartása, nyilvános istentiszteleten való részvétel, az 

úrvacsorával való élés, keresztelési, konfirmálási, esketési, temetési szolgálatok igénybe 

vétele; 

f) a gyermekeik oktatásáról, vallásos neveléséről, neveltetéséről és konfirmáltatásáról való 

gondoskodás; 

g) a közterhek viselése; 

h) az egyházi törvények és rendeletek betartása; 

i) az egyházi szolgálatban való részvétel. 



Szülők imája gyermekeikért 
 

Mindenható, bölcs és jó Isten, ki a többi áldásod és 

adományaid közt gyermeket is adtál nékem, hogy azokat a te 

félelmedben dicsőségedre neveljem, a te irgalmasságodnak 

kezébe adtam őket mindjárt születésük után a szent 

keresztségben: odaajánlom most is, újra, könyörgésemben, és 

szívemnek teljességéből esedezem: adj nékem arra erőt és 

kegyelmet, hogy én őket úgy nevelhessem, hogy dicsőségedre 

legyenek és üdvözüljenek.  

Áld meg őket, ó, könyörülő, édes Atya, mindazokkal a 

mennyei és földi áldásokkal, melyek nekik javukra és 

üdvösségükre szolgálnak. Add nekik Szentlelkedet, ki soha el 

nem hagyja őket, hanem igazgassa őket mindenkor utaikban. Az 

ő esztendeikkel együtt neveljed, ó, Istenem, kegyelmedben is, 

testüknek állapotával együtt, öregbítsed őket az okosságban, 

hitben és jóságban, hogy téged félő, dicsőségedet terjesztő 

emberekké legyenek. Irtsd ki belőlük a romlottságnak magvait, 

erősítsd meg őket szövetségedben, hogy tőled soha el ne 

szakadjanak. Viselj gondot reájuk, tápláljad őket, adj nekik 

egészséges testet, őrizd őket minden szerencsétlenségtől.  

Nem kérem azt, hogy gazdagságot adj nekik e világon, 

mert ha téged félnek, elég gazdagok lesznek. Csak azt kérem, 

adj nekik módot, alkalmatosságot, hogy eledel és ruházat nélkül 

ne szűkölködjenek, és legyen tehetségük arra, hogy segítsék a 

szűkölködőket. Uram, véghetetlen irgalmasságodból hallgass 

meg Jézus Krisztusért. Ámen. 
Imádság a gyászban 
 

Örökkévaló Isten, mennyei, édes Atyánk! Akár élünk, akár halunk, a tieid vagyunk, és a te 

szerelmedtől sem élet, sem halál ki nem ragadhat bennünket. Ó, adj erőt nekünk, hogy ezzel a 

vallástétellel tudjunk szólani hozzád fájdalmas gyászunk idején. Irgalmas Istenünk! Kegyelemmel 

hajoltál le a mi drága kedvesünkhöz, feloldoztad szenvedéseinek terhéből és általvitted szent 

színednek látására. Alázattal szólunk: Legyen meg a te akaratod. Tudjuk, hogy senki el nem 

fordíthat attól, amit elvégeztél. Csak arra kérünk, Istenünk, hogy te, aki előbb szerettél minket, és 

ki jól tudod, hogy mire van szükségünk mielőtt kérnők tőled azt, vigasztalásoddal állj mellettünk, 

és ne hagyj el minket mélységes bánatunkban. Hajlékunkat, amely immár gyásznak házává 

változott, töltsd be Szentlelkednek vigasztalásával, világosságával. Vigasztalj meg az örök élet 

hitével, a viszontlátás boldog reménységével, melyet a te egyszülött Fiad dicsőséges 

feltámadásával szerzett számunkra. Vigasztald meg és erősítsd meg szívünket, felséges Urunk, 

azzal a boldogító hittel, hogy te a gyászban is Atyánk vagy, és atyai bölcsességed a segedelem és 

vigasztalás forrásait sohasem zárja el előlünk. E hit által szenteld meg szívünket, hogy legyünk és 

maradjunk most is a te igaz, benned bízó, engedelmes gyermekeid Jézus Krisztus által, akinek 

nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. 
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Családi hírek 
 

2013. október 1-től lapzártáig a következőkről számolhatunk be: 

 

Megkereszteltük 
 

Zsigmond Mihály és Demeter 

Rózália lányát Enikő névre, 

Deák László és Soare Anna 

fiát László Magor névre 

Imádkozzunk érettük! 
 

Eltemettük 
 

Kerestély Mátyásné  

szül. Szász Emma Rózália,  

özv. Nagy Józsefné  

szül. Vida Anna,  

özv. Lórencz Józsefné  

szül. Lepedus Ágnes, 

Gyurka András,  

Molnár György és  

Dr. Bíró István 

testvéreinket.  
Imádkozzunk a gyászoló 

családokért! 

 

 

 



Ünnepi rend a Vártemplomban 
December 22. délután 6 órától  KONFIRMÁLÓINK ÜNNEPI MŰSORA 

December 24. délután 6 órától   VALLÁSÓRÁSAINAK ÜNNEPI MŰSORA 

December 25. délelőtt 10 órától ISTENTISZTELET – ÚRVACSORAOSZTÁS 

     Szolgál: Pál Árpád Csaba ünnepi legátus (III. éves teológus) 

     Ágenda: Bucsi Zsolt Tamás  

December 25. délután 6 órától   IKE ÜNNEPI MŰSORA (Tolcsvay László: Magyar Mise) 

December 26. délelőtt 10 órától   ISTENTISZTELET – ÚRVACSORAOSZTÁS 

     Szolgál: Pál Árpád Csaba ünnepi legátus 

     Ágenda: Bucsi Zsolt Tamás  

December 26. délután 6 órától  ISTENTISZTELET (Pál Árpád Csaba ünnepi legátus) 

December 27. délelőtt 10 órától  ISTENTISZTELET (Pál Árpád Csaba ünnepi legátus)   

     Szeretettel várunk! 
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HIRDETÉSEK:  
 

 A mai napon, advent első vasárnapján, a délutáni 

istentisztelet keretében, mely 5 órától kezdődik, itt a 

Vártemplomban kerül sor a Kárpát-medencei 

Imanapra, mely esemény házigazdája a 

Vártemplomi Gyülekezet és Nőszövetsége. Erre az 

imádságos együttlétre a meghívott egyházmegyénk 

nőszövetségein és lelkipásztorain kívül szeretettel 

várjuk gyülekezetünk tagjait is. Igét hirdet Tóth 

Anna nőszövetségi elnök, és az istentisztelet 

keretében fellép a Kónya Ádám Művelődési Ház 

Cantus Firmus Vegyeskara. A perselyes 

adakozással a Diakónia Alapítványt fogjuk 

támogatni.     
 A kartonperselyes adománybögréket a mai napon 

a délutáni istentisztelet keretében adjuk át a 

Diakónia Alapítvány képviselőjének.  

 Minden szerdán délután 6 órától 

KÓRUSPRÓBÁT tartunk. Szeretettel várjuk azon 

egyháztagok jelentkezését akiknek szívügye a 

gyülekezeti éneklés. 

 December 29-én IFJÚSÁGI 

ISTENTISZTELETET tartunk, melyen igét hirdet 

Simon Barna az Illyefalvi Református Gyülekezet 

gyakornok lelkipásztora. Az istentisztelet alatt 

keresztyén ifjúsági énekeket játszik Hajdú Loránd 

és barátai. Istentisztelet után pedig GITÁREST lesz 

teával és kaláccsal. Szeretettel várunk mindenkit 

erre az alkalomra. 

 Szeretettel várjuk december 7-én, a délutáni 

istentiszteletre az elsőéves konfirmálóink szüleit. 

Istentisztelet után MEGBESZÉLÉST tartunk.    

 
 

Elérhetőségünk: 

 

Dezső András: 0723588395 
Bucsi Zsolt Tamás: 0742413269 
Lelkészi Hivatal: 0267351254 
 

Nyitva tartás 

Lelkészi Hivatal 

 
Hétfő: 9–13 óráig 
Kedd: 9–13 óráig; 16–18 óráig 
Szerda: 9–13 óráig; 16–18 óráig 
Csütörtök: 9–13 óráig; 16–18 óráig 
Péntek: 9–13 óráig; 16–18 óráig 
 
Szombaton és ünnepnapokon a lelkészi 
hivatal zárva van.  

Köszönjük:  
 az adományaikat, mellyel támogatják az 

Üzenet további megjelenését; 
 az ünnepi adományokat; 
 a nőszövetségnek és a bibliakörösöknek, 

hogy szenvicseket készítettek és 
süteményeket hoztak a 
szeretetvendégségre, ami a délutáni 
istentisztelet után lesz megtartva;  

 Marosi Árpád Sepsiszentgyörgy-Belvárosi 
beosztott lelkipásztornak, hogy a 
novemberi ifjúsági istentiszteleten 
hirdette Isten igéjét. Isten áldása legyen 
az életén és szolgálatán.  

Az Üzenetet kiadja a Sepsiszentgyörgy I. Vártemplomi Református Egyházközség 
Szerkesztette: Bucsi Zsolt Tamás beosztott lelkipásztor 
Korrektúra: Babos Erika 
 


