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Karácsony, karácsony, drága ünnepünk!
„Betlehemi angyalok-
kal zeng ma énekünk.

Lalalalala...”

Áldás, békesség! Szia!

Észre sem vettem, hogy itt vagy, miközben énekelgettem. Ne haragudj, csak 
ebben a karácsony előtti időszakban mindig olyan izgatott vagyok. Advent nem 
véletlenül a várakozás ideje. 

Tudod, amikor jól megérdemelt szabadságomat töltöttem, hallottam egy 
történetet egy kis csillagocskáról, akit Fénytelenkének hívtak. Társai minden 
este elmentek Hold Apóhoz és együtt világítottak, énekeltek, s beszélgettek 
valamiről vagy valakiről, amit Fénytelenke sohasem értett. Egyszer-kétszer el-
ment ő is Hold Apóhoz, de mindig olyan unalmasnak és olyan öregekre jel-
lemző bölcselkedésnek találta mindazt, amit ott hallott. Szívesebben játszott és 
merengett arról, hogy milyen lehet máshol élni. 

Egyszer az anyukájától hallott valami föld nevezetű helyről, aminek állító-
lag ők, mint csillagok adják a fényt akkor, amikor ott éjszaka van. Fénytelenke 
gyakran gondolt arra, hogy milyen lehet ott élni. Arra is gondolt, talán ott nem 
akarja mindenki, hogy ő is ragyogjon. Talán ott elfogadják őt így, Fénytelenke-
ként is, mert azt gondolta, hogy biztosan ott is olyan csillagocskák élnek, mint 
ő, akik nem ragyognak. Csak így lehet, hisz ezeknek a földön élőknek szükségük 
van fényre esténként. Természetesen szeretett volna olyan lenni, mint azok a 
csillagocskák, akik Hold Apóhoz jártak és ragyogtak, mindig örültek és valami 
annyira furcsa és más volt rajtuk. Fénytelenke anyukája szintén nagyon sokat 
járt Hold Apóhoz és szeretett ott lenni, mindig olyan vidáman és nyugodtan tért 
haza onnan. 

Az egyik ilyen alkalom után, valami könyvecske lapult a kezében. Fényte-
lenke ismerte a Nagy Fekete Könyvet, amit anyukája minden nap forgatott, s 
amiből Hold Apó is mindig olvasott, de ez a könyvecske kisebb is, rövidebb is és 
színesebb is volt, s az volt ráírva, hogy Advent. Advent? Mi lehet az az Advent? 
Fénytelenke megkérte az anyukáját, hogy mondja el neki mi az? Az anyukája 
leültette maga mellé és magyarázni kezdte. 
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Tudod, Fénytelenke, az Advent egyfajta várakozást jelent. Várakozás valaki-
re, akinek születését karácsonykor ünnepeljük. Ez a valaki nem más, mint Jézus 
Krisztus, Istennek a fia. Annak az Istennek, aki megteremtett mindenkit, téged 
is és engem is. Jézus sok-sok évvel ezelőtt született meg és sok-sok évvel ezelőtt 
élt a Földön. 

Nagyon sok embert meggyógyított és nagyon sok csodát tett. De tudod, 
Fénytelenke, voltak olyan emberek, akik nem szerették Jézust és úgy gondol-
ták, nem mond igazat. Éppen ezért mindent elkövettek annak érdekében, hogy 
elfogják őt. Nagyon sok gonosz dologgal vádolták meg Jézust, olyanokkal, ami-
ket nem is tett meg, hisz bűntelen volt. 

Ennek ellenére mégis halálra ítélték, s megfeszítették őt a kereszten. Azon-
ban Jézus nem maradt halott, mert harmadik napon feltámadt. S mindez azért 
történt így Fénytelenke, mert ez volt Isten akarata, ez volt az ő tökéletes terve 
azért, hogy megmentse az egész világot. Erre a csodára, Jézus eljövetelére ké-
szít fel minket az Advent, s erről szól ez a kis könyvecske is. 

Fénytelenke nem 
volt többé fénytelen, 
s ragyogása betöl-

tötte a körülötte lévő 
sötétséget.

Fénytelenkét ezután nem hagyták 
nyugodni a gondolatai. Jézusra gondolt, 
s arra, hogy volt valaki, aki magára vállalt 
valami olyat, amit nem is érdemelt volna 
meg. Fénytelenke egyre inkább érezte, 
hogy valami hiányzik az életéből. Titkon 
mindig tudta ezt, de akkor ébredt rá iga-
zán, amikor az anyukája Jézus születéséről 
és áldozatáról beszélt. S miközben ezen 
gondolkozott azt vette észre, hogy percről 
percre egyre fényesebb, akárcsak a többi 
csillagocska, akikkel Hold Apónál szokott találkozni. Fénytelenke nem volt töb-
bé fénytelen, s ragyogása betöltötte a körülötte lévő sötétséget.  

Ennél szebben nem tudnám megfogalmazni a karácsony lényegét, mert az 
üzenet számunkra, hogy Jézus világosságnak, megváltásnak, Megváltónak ér-
kezett közénk, s csak ő tud igazán értelmet és világosságot hozni az életünkbe. 
Így szeretnék minden olvasómnak magam és kicsi, lelkes szerkesztőim nevében 
áldott, békés karácsonyt kívánni! 

Kellemes olvasgatást! 
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Kedves Testvérek! Advent időszaka 
egy túlpörgött időszak. Folyton roha-
nunk mondván, hogy mindent el kell 
készíteni karácsonyig. Az egyetemen 
is el kell rendeznünk minden felada-
tunkat. Vizsgázunk, vizsgáztatunk, szol-
gálunk, legációba megyünk. De figye-
lünk-e arra az egyre, amelyre tényleg 
szükségünk van? 

Úgy hiszem, főként bennünket, szol-
gálattevőket fenyeget a kísértés, hogy 
elfelejtjük megélni ennek az ünnepnek 
a lényegét, nem tesszük bele a legfon-
tosabb hozzávalót, azt az egyet, amire 
a legnagyobb szükség van.

Pár éve olyan döbbenetesen éltük 
meg feleségemmel, hogy lementek a 
bűnbánati alkalmak, kórusszolgálatok, 
gyermekműsorok, úrvacsorás istentisz-
teletek a három gyülekezetben, ahol 
szolgálatot teljesítünk, és már decem-
ber 26. este volt. Arról beszélgettünk, 
hogy vajon meg tudtuk-e igazán élni 
az ünnepet, a sok aggodalmaskodás és 
szaladgálás mellett? Márták vagy Mári-
ák voltunk-e az ünnepben?

Olvastam egy egyszerű példát egy 
kiadványban. Kedvenc süteményemet 
gyerekkoromban mindig a nagyma-
mám készítette. 

Amikor próbáltam én is megsütni 
magamnak, sosem lett olyan finom, 
mint az övé. Gondoltam, biztosan egy 
különleges összetevő hiányzik. Ami-
kor karácsonykor a titkos összetevőről 
faggattam, csak mosolygott és ennyit 
mondott: „A különleges összetevő a 
szeretet.”

Egyáltalán nem könnyű hitoktató-
ként, teológusként, lelkipásztorként, 
teológiai tanárként hitelesen megélni 
ezt az időszakot. Azért szolgálunk, hogy 
másoknak az ünnepében is ott legyen 
a legfontosabb hozzávaló: Jézus sze-
retete. Szeretnénk, hogy a gyülekezeti 
tagok életében meghatározó legyen az 
ünnep, hogy minden a helyén legyen. 
El szeretnénk érni, hogy igazi hittel teli 
karácsonyuk legyen, és mindent meg-
teszünk ennek érdekében. Pedig nem 
lenne szabad elfeledkeznünk a lényeg-
ről. Jézus nem a tökéletességet várja 
el tőlünk, hanem azt, hogy Rá nézzünk 
szüntelenül az ünnepben. 

Oda kellene figyelnünk, hogy ne-
hogy egy szépen feldíszített látszat-ka-
rácsonyunk legyen. Márta is mindenre 
odafigyelt, csak Jézusra nem. Abból 
tudunk adni másoknak, amivel a mi 
szívünk is telve van. Imádkozom érte, 
hogy teológus testvéreim karácsonyá-
ban Jézus maradjon a középpontban. 
Őrá nézzünk. Ámen! 

Simon András Döme lp. 
(Besenyőd-Levelek-Magy)

„Az Úr azonban így felelt 
neki: Márta, Márta, sok 
mindenért aggódsz és 
nyugtalankodsz, pedig 
kevésre van szükség, 
valójában csak egyre. 

Mária a jó részt választotta, 
amelyet nem vehetnek el 

tőle.”
/Lk 10,41-42/

Márták vagy Máriák?
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Teljesen mindegy, hogy egy teo-
lógus mikor botlik bele a karácsony 
mibenlétének a kérdésébe, teljes, 
egyértelmű és korrekt választ sosem 
tud adni. Mert vagy a dogmatikai kor-
rektség elve mentén igyekszik felelni, 
de a betlehemi gyerek túlbömböli a 
dogmát. Aztán az előünnepi konzum-
tapasztalatokat igen gyorsan olcsó 
kritikává avanzsálja a homiletika kur-
zusban előrehaladt legátus, egészen 
bőven és részletesen kifejtve: mi nem 
a karácsony. 

De az Emberfiát nem az érdekli, 
hogy minek nem mondják az embe-
rek az Emberfia születését, hanem, 
hogy minek mondják magát az Em-
berfiát. Kissé beleérve a lelkészi szol-
gálat népegyházi mélységébe, engedi 
az igehirdető, hogy magával ragadják 
az igények és az elvárások, s a köny-
nyfakasztó szentimentalizmus, a népi 
vallásosság, megannyi idétlen gyer-
mekvers-ritmusban és főtéri adventi 
gyertyagyújtogató-beszédben igyek-
szik mindenki számára szájba rágni a 
bejgli ízű üzenetet, hogy a karácsony 
mindenkié. 

De Krisztus erre talán azt monda-
ná: nem, a karácsony az enyém. Az-
tán, hogy majd a tapasztalt öregkor 
születésnapokkal egyenlő számú ka-
rácsonya milyen bölcsességet ered-
ményez, még nem tudom. De egy 
biztos, hogy nem lehet kisajátítani a 
karácsony meghatározásának a kizá-
rólagosságát. Igazából nem tudjuk, 
hogy mi a karácsony. 

Titkos csoda

Senki sem tudta igazán. Mindig 
egy bizonyos ponton ragadott meg 
embereket az Isten emberré lételé-
nek a csodája. A teljes valóság min-
dig rejtve maradt. Olyan ez, ami előtt 
csak levetett saruval állhatunk meg. 

Minden legátusnak és minden ige-
hirdetőnek ezzel az alázattal, és ezzel 
a szent szégyennel kell karácsonykor 
felmenni a szószékre, hogy bizony 
nem tudunk semmit. Mert a kará-
csony titok. Az isteni magzatburok 
átszakadásának sosem tapasztalt és 
megismételhetetlen titka. S minden 
szavunk, amit elmondunk csak kísér-
let, hogy eltaláljuk a lényeget. 

Így minden minket elérő és eltalá-
ló szó csoda lesz, mert megérthetjük 
a megérthetetlent és felfoghatjuk a 
felfoghatatlant. A csodát. A titkot.

Dr. Kovács Krisztián,
egyetemünk oktatója
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Légy résen! 
Le kell szögeznem valamit! A cserkészet nem csak egy hobbi. 
Nem csak akkor vagyok az, amikor az akarok lenni. A cserkészet, 
ahogyan Sík Sándor is megfogalmazta: 

„Életrendezés, stílus, életforma. 
Egészre irányul, nem részletre.” 

Nem csak egy ruha kiegészítője, hanem maga a ruha, amit vi-
selek napról napra. Ahogyan az előző lapszámban írtam, most 
megtudhatunk többet, hogy mit jelent nekünk...

A fogadalom, a törvény és a méta

Én, Petkes Piroska Judit 2008. ok-
tóber 22-én fogadtam meg, hogy hí-
ven teljesítem kötelességeimet... a 
nyíregyházi városi nagytemplomban. 
(Igen, a képen én vagyok.) A cserkészet 
1907-es születése óta a világ összes 
cserkésze fogadalmat tesz, hogy meg-
felel a cserkészet eszméinek és betart-
ja a cserkésztörvényt. 
A magyar cserkészfogadalom szövege: 

„Én .... fogadom, hogy híven tel-
jesítem kötelességeimet, amelyekkel 
Istennek, Hazámnak és embertársaim-
nak tartozom. Minden lehetőt megte-
szek, hogy másokon segítsek. Ismerem 
a cserkésztörvényt és azt mindenkor 
megtartom.”

Tehát a fogadalom tételéhez elen-
gedhetetlen a törvények ismerete, s 
azok gyakorlatba ültetése. A cserké-
szetben az elsődleges nevelő az őrsve-
zető és maga az őrs, az a „kisközösség, 
ami nagy élmény!”, ahol a cserkészek 
egymásnak barátai, társai a munká-
ban. Ebben a közösségben nevelik 
rá a cserkészt arra, hogyan tartsa be 
a cserkésztörvényeket. Szeretjük a 
kommentárokat és a magyarázatokat. 
Így lehet nem meglepő, de ezekhez a 
törvényekhez is viszonylag sokan írtak 
magyarázatot. Van, aki bibliai idézete-
ket társított hozzájuk.

A cserkészek titkos élete
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Az igazmondás és az egyeneslelkű-
ség törvényéhez: 

„Ellenben ha igent mondotok, az le-
gyen igen, ha pedig nemet, az legyen 
nem, minden további szó a gonosztól 
van” (Mt. 5,37). 

A törvény előírja, hogy a cserkész 
először is ne hazudjon, ne is füllent-
sen, illetve azt, hogy szemtől szemben 
álljon ki az igazság mellett minden 
esetben, még akkor is, ha esetleg az a 
saját kárát eredményezheti, büntetést 
vonhat maga után. 

A második törvény gyakorlatilag 
a cserkészet alapelveinek megfogal-
mazása, a kötelességek felsorolása. 
A szerző ehhez a következő idézetet 
szánta: „Ha valaki utánam akar jönni, 
vegye föl keresztjét és kövessen en-
gem.” (Mt. 16,24)

Aki ismer, tudja, hogy mennyire 
szeretek sportolni. Na, a cserkészetnek
 is van egy saját sportja: 

A MÉTA 

Hát, a magyar baseball! 
Ami szükséges: egy jó nagy füves
 terület, két csapat, 6-8 vár, bíró,

 labda és ütő. Az elején 
eldől, hogy ki a „kapó” és ki 

az „ütő” csapat. Egy mérkőzés
 általában két húszperces körből áll,
 melyek között a csapatok szerepet 
és helyet cserélnek. A játék 

pontos szabályáról kérdezni 
ér, és persze játszani is! 

A következő lapszámban tudhat-
juk meg, hogy mi a módszertan – azaz 
„learning by doing” – vagyis a csele-
kedve tanulás. Elég izgalmasnak hang-
zik szerintem, de hogy jön ez a cserké-
szethez?  Na, majd az is kiderül...

A törvényekre visszagondolva, egy 
kis játék, aminek most a nyereménye 
egy 2-3 perces pihenés a vizsgaidő-
szakban: 

Keresd meg a szavakat:
állat, bátor, becsület, cserkész, em-

ber, engedelmes, gyengéd, haza, Isten, 
lélek, minden, növény, pénz

Jó munkát!

Petkes Piroska Judit
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Hála, szeretet, ajándékozás. Ezek a szavak sokunkban felmerülnek, ha a 
karácsonyra gondolunk. Fontos megállnunk a rohanó világban és átértékel-
ni, mi az a sok kincs az életünkben, amiért igazán hálásak lehetünk! 

A szeretet ünnepén nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a másokkal 
és önmagunkkal szembeni kedvességnek központi szerepet kell játszania 
életünkben! 

Gyűjtsük hát tudatosan ezeket a pillanatokat és éljük meg a JELEN-t!

Alkoss!
Egyszerűen, olcsón, gyorsan.  

Töltődj, készülj!

Mire lesz szükséged?

 - befőttes üveg
- só vagy cukor
- dekupázs ragasztó
- izlés szerint dekor

Mi haszna?

 - gyertyatartó
- ajándék
- üzenet vagy finomság tartó

1. 

A befőttes üveget 
kend be ragasztóval!

2. 

Szórd le bőségesen 
sóval vagy cukorral!

3. 

Díszítsd ízlés szerint!
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Légy hálás!
Értékeld a jó történéseket, írd le, 

miért érzed magad hálásnak!

Adj másnak!
Tegyél ma valaki felé tudatosan, 
mosolyogva egy kedves gestust!

Írd le!
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............................................
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............................................

Adj magadnak!
Írd össze, amire vágysz: egy 

mozifilm, egy könyv vagy bármi 
más, amit szeretnél. Legalább 

egy dolgot tegyél meg a héten, 
ami szerepel a kívánságlistádon!
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Írásra fel!

Pályázatra fel!

Gondold ki!

Fogalmazd meg!

Vesd papírra!

Azaz, inkább gépeld be és küldd 
el a drheujkozlony@gmail.com 
email címre!

Legyen az vers, próza, novella, mese, bármi, küldd el nekünk, 
s valamelyik lapszámban már olvashatják is a TE művedet!

Határidő: 2020. február 28.
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Ahol remény van, ott hit van: hit az 
eljövendőben és hit a Megváltóban, 
hit a barátságban és igazságban, hit 
nem csak a templom első padjában, 
hit mindenkor, hit az országban: az Is-
ten országában és az itt jelenlévőben.

Ahol hit van, ott szeretet van: sze-
retet a gyermeki ártatlanságban, sze-
retet a szülő és gyermek között, szere-
tet a szerelmes szívekben, szeretet a 
jó cselekedetekben. 

Ahol szeretet, ott békesség van: 
békesség karácsonykor, békesség a 
bemenőnek és kimenőnek, békesség 
az erdőben, a csendben, békesség föl-
dön az embernek!

Ahol béke, ott áldás van: áldás a 
mindennapokban, áldás a szóban, a 
tettekben, áldás a jóban és a rossz-
ban. Áldás a szószéken, s a katedrán 
és minden egyes pillanatban. Áldás az 
ifjú páron vagy az istentiszteleten és 
egész életedben: „áldjon meg téged 
az Úr”!

Ahol áldás, ott Isten van. Isten a te-
remtő, Isten az igazságos, Isten a jósá-
gos, a bíró, a Mindenható. Az egek és 
földek Királya, Isten a legnagyobbak 
leghatalmasabbja. 

Ahol Isten van, ott Ő a szükség. 
Ahol Isten van, ott szeretet, békesség 
és áldás van.

Petkes Piroska Judit

Ahol szeretet, ott 
a békesség 

egyáltalán jelen?

Ahol hit, ott 
a szeretet is 
tevékeny?

Ahol béke, ott az 
„áldás, békesség” 

zsebben?

Ahol áldás, ott 
Isten jelen kell 

legyen!

Ahol Isten, 
ott szükség 
nincsen?!

Parafrázis



ÚJ KÖZLÖNY
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem ifjúságának folyóirata 

Az Új Közlöny folyamatosan várja írásaitokat, rajzaitokat és fotóitokat a szer-
kesztőség e-mail címére, a

drheujkozlony@gmail.com-ra!

Felelős szerkesztő: Tóth-Gyóllai Dániel, szenior
Főszerkesztő: Kiss Eszter

Készítette a Center-Print Nyomda, Debrecen
ISSN 2060-1182

Ne feledd!

Vizsga időszak: 2019. december 16 – 2020. február 5.

DRHE Bál: 2020. február 22.

Rendszeres alkalmaink 2020. februárjától folytatódnak.


