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benne „Isten igazságossága” legyünk.”(2Kor 5,21)

Ezt a mélységet éljük át 2020‐ban, a harmadik adventben, Jézus 

második visszajövetele elő�.

  „Vigyázzatok,  hogy  senki meg  ne  tévesszen  �teket. Mert  sokan 

jönnek majd az én nevemben. Hallonotok kell majd háborúkról és 

háborúk  híreiről.  Nép  népre  támad,  ország  ország  ellen,  és  lesz 

éhínség  és  földrengés.  De  mindez  a  gyötrelmeknek  csak  a 

kezdete.  Akkor  majd  eladnak  �teket,  nyomorgatásra  és  halálra, 

gyűlöletesek  lesztek minden nép elő� az én nevem mia�. Sokan 

eltántorodnak  majd,  elárulják  és  gyűlölik  egymást.  Sok  hamis 

próféta  támad.  És  a  gonoszság  növekedtével  a  szeretet  az 

emberekben  kihűl.  De  aki  mindvégig  megáll,  megtarta�k.”  (Mt 

24, 3‐13)

Van kiút a mélységből. Erről szól a mélység adventje.   „Várom az 

Urat, várja az én lelkem és bízom az Ő ígéretében. Várja lelkem az 

Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.” 

„Várom az Urat!”

Várom. Egyes szám első személyben. Azért várom, mert van vele 

személyes  kapcsolatom.  Tudom,  hogy  ki  Ő.  Ismerem  Őt.  Napi 

kapcsolatban vagyok vele. Mindenben Őt  látom. „Hol van  Isten? 

Inkább azt mond meg nekem, hogy hol nincs?!”(Spurgeon)

Várom az Ő szavát, az Ő üzenetét. Mit szól hozzám? Mi a terve az 

életemmel?  Mi  a  mai  napi  üzenete?  Hol  igazíthatom  az  Ő 

szavához az életemet?  

 Várja az én lelkem. A  lélek (nefes, pszühé) alapvetően az egyes 

ember  személyiségére,  egyéniségére  vonatkozik,  de  annyira  tág 

értelemben,  hogy  életet  is  jelent,  egyéni  sorsot.  Egész 

személyiségemmel,  lényemmel  várom  az  Urat.  Ez  egy  ak�v 

várakozás. Minden erőmet és mindemet  igénybe veszi.  Ebben a 

várakozásban  benne  van  az  értelmem  (tudom,  hogy  Jézus 

visszajön),  de  benne  van  a  szívem  is.  Várom,  ahogyan  a 

mennyasszony a vőlegényét a vőlegény a mennyasszonyát.

„Várja az én  lelkem és bízom az Ő  ígéretében.” Mit  jelent bízni 

Isten ígéreteiben? 

  Azt,  hogy  ráteszem  az  életem  az  Ő  ígéretére:  Ahogyan  te�e 

Ábrahám, amikor Isten elhívta. Eredj ki a te földedről!   Ábrahám 

elindult, nem tudva hova megy. Isten szavára építe�. Kapja Isten 

ígéretét,  hogy  áldás  lesz  és megsokasítja  az  Úr.  Telnek  az  évek, 

év�zedek és még mindig nincs utód, nincs meg az ígért gyermek, 

de  Isten  megígérte.  És  megszülete�  Izsák.  Ábrahám  mindent 

felte� egy lapra. Isten ígéretére te�e az életét. 

Azt  jelen�,  hogy  ráteszem  az  életem,  és  ha  jönnek  a  próbák, 

akkor  ezekbe  az  ígéretekbe  kapaszkodhatom.  Ez  te�e Ábrahám, 

amikor hangzik a kemény parancs: „Áldozd fel Izsákot!”  Ábrahám 

belekapaszkodo�  Isten  ígéretébe:  „Megáldatnak  benned  a  föld 

minden nemzetségei.” És kiállta a próbát. Hite tulajdonítato� neki 

igazságul.  Isten  mindannyiunknak  adja  az  Ő  ígére�t.  „Mert 

Istennek  valamennyi  ígérete ő benne  le�  igenné  és  ő  benne  le� 

Ámenné  az  Isten  dicsőségére  mi  általunk.”(2Kor  1,20) 

Kapaszkodjunk  keményen!  Ha  úgy  érezzük,  hogy  mindenki 

elhagyo�, akkor mondhatjuk: Uram te mondtad:

A mélység adventje

„Várom az Urat, várja az én lelkem és bízom ígéretében. Várja 

lelkem  az  Urat,  jobban,  mint  az  őrök  a  reggelt,  az  őrök  a 

reggelt.” (Zsolt 130,5‐6)

Advent abból a  la�n szóból származik, hogy „advenio”, közel 

jövök.  Advent  arról  beszél,  hogy  Valaki  közel  jön  hozzánk. 

Jézus  Krisztus  közeledik  az  életünkhöz.  Ezért  az  advent  tele 

van  várakozással,  boldog  helykészítéssel.  A  karácsony 

örömteli  csodáját  akkor  tudjuk  kellően  megtapasztalni,  ha 

átéljük  a  várakozás  sokszor  hosszúnak  tűnő  idejét.  A 

várakozást  sokszor  az  is  nehezí�,  hogy  mélységbe  kerül  az 

életünk.  Azt  gondoljuk,  hogy  a  mélység,  az  emberi 

nyomorúság és az advent, karácsony öröme kizárják egymást. 

Holo�  ezek  együ�esen  vannak  jelen  az  életünkben  és  a 

Szen�rásban is.

„Isten  ismerete  a magunk  nyomorúságának  ismerete  nélkül 

kevélységet  szül.  Nyomorúságunk  ismerete  Isten  nélkül 

viszont kétségbeesést.  Jézus Krisztus  ismerete e ke�ő közö� 

foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk benne Istent és a mi 

nyomorúságunkat.”(Pascal)

A  felolvaso�  ige  a  mélység  adventjéről  és  annak  áldásiról 

szól.

 „A mélységből kiálltok hozzád Uram! Uram hallgasd meg az 

én  szómat,  legyenek  füleid  figyelmesek  könyörgő  szavamra! 

Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram kicsoda maradhat 

meg?” 

A zsoltáros személyes életében tapasztalta meg a legnagyobb 

mélységet,  a  bűn  mélységét.  Azt  az  állapotot,  amikor  nem 

tud  semmibe  és  senkibe  kapaszkodni,  és  magán  sem  tud 

segíteni.  Csak  egyetlen  helyről  várhat  szabadulást, 

gyógyulást.  „Hiszen  tenálad  van  a  bocsánat,  hogy  féljenek 

Téged.”  Később  ez  a  személyes  bizonyságtétel  egy 

zarándokénekké  válik,  amit  a  Jeruzsálembe  zarándokló 

sokaság  énekelt,  majd  pedig  az  egész  egyház  bűnbána� 

könyörgésévé  vált,  a  hatodik  óegyházi  bűnbána�  zsoltár 

formájában.

Ez a mélység mindig jellemezte az adventet.

Ezt a mélységet éli át a római rabigában szenvedő választo� 

nép,  az  első  adventben.      Ebbe a  sötét  éjszakába  ragyog be 

előbb  az  adven�  várakozás,  majd  a  karácsony,  Krisztus 

születésének a fénye, és örömhíre. „Ne féljetek, mert hirdetek 

nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Születe� 

ma nektek megtartó, az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Luk 

2,10)

Ezt  a  mélységet  éli  át  a  második  adventben  az  Isten  Fia, 

amikor a halálnak, a pokolnak a mélységébe szállt alá értem 

és  érted.  Ez  még  a  bűn  mélységénél  is  mélyebb.  Mert 

Krisztuson az  egész  világ,  a múlt,  a  jelen,  jövő bűnei  voltak. 

„Ő  azt,  aki  bűnt  nem  ismert,  „bűnné”  te�e  értünk,  hogy 
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 „Ne félj mert megválto�alak, neveden szólíto�alak az enyém 

vagy.”(Ézs  43,1)  Uram  te  ígérted:  „De  én  mindenkor  veled 

vagyok,  te  fogod  az  én  jobb  kezemet.”(Zsolt  73,23)  Te 

mondtad:  „Teljes  öröm  van  tenálad  és  a  te  jobbodon 

gyönyörűségek  vannak  örökké.”(Zsolt  16,11)  Te  mondtad: 

„Mert  minden,  aki  segítségül  hívja  az  Úr  nevét 

megtarta�k.”(Róma  10,13)  Te  mondtad  Jézusom:  „Íme  az 

ajtó elő� állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat 

és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele vacsorálok és ő 

énvelem.”  (Jel. 3:20) Kedves  testvéreim! Tegyük  rá életünket 

Isten  ígéreteire  és  kapaszkodjunk  azokba  életünk  nehéz 

időszakaiban!

„Várja lelkem az Urat, jobban, mint az Őrök a reggelt, mint 

az őrök a reggelt.” 

Hogyan várjuk az Urat? A zsoltáríró  i� egy képet használ. Az 

éjszaki őrségben lévő katonák képét. Az őrnek ébernek kelle� 

lennie  a  sötétségben.  Bármikor  megtámadha�ák, 

meglephe�e az ellenség. 

1.  Éberen  kell  várnunk:  Nem  aludhatunk  el.  „Vigyázzatok 

magatokra,  hogy  valamikor meg ne nehezedjék a �  szívetek 

dobzódásnak,  részegségnek  és  az  élet  gondjainak  mia�a  és 

váratlanul  reátok ne  jöjjön az  a  nap: Mert mint  egy  tőr  úgy 

lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak.”(Luk 

21. 34‐35) Jézus többször mondja, hogy úgy fog eljönni, mint 

éjjel  a  tolvaj.  Ezért  legyen  a  �  derekatok  felövezve, 

lámpásotok  pedig  meggyújtva.  „Vigyázzatok,  mert  nem 

tudjátok, mikor jön el a � uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, 

ha a ház ura tudná, hogy az éjszaka melyik őrjárásban jő el a 

tolvaj, éberen vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. 

Azért  legyetek  készen  �  is,  mert  az  ember  fia  akkor  jön  el, 

mikor nem gondoljátok.”(Mt. 24: 42‐44)

2. Hi�el  kell  várnunk őt. Úgy ahogyan az öt okos  szűz  te�e. 

Jézust  várta  az  öt  balga  szűz  is.  Mégis  mi  a  különbség  a 

ké�éle  várakozás  közö�?  Az,  hogy  az  okosak  előre 

gondoskodtak olajról. Készültek a vőlegény érkezésére. Nem 

tudjuk, mikor  jön, de nekünk készen kell  lennünk. Mit  jelent 

készen  lenni?  Megbánom  bűneimet,  Jézust  a  szívembe 

hívom,  és  ezáltal  beíra�atom  az  Életnek  könyvébe.  Illetve 

rendezem  emberi  kapcsolataimat.  Amíg  lehet,  addig 

megbocsátok,  szeretek  és  teszem  a  jót.  Követem  Jézus 

Krisztust.  Hi�el  és  cselekedetekkel  a  Szentlélek  Úristen 

vezetésével. 

3.  Örömmel  kell  várnunk.  Milyen  lesz  Jézus  megérkezése? 

Olyan, mint amikor a vőlegény jön. A mennyasszony örömmel 

várja.  A  mennyasszony  nem  fél  a  vőlegénytől,  hanem 

örömmel  várják  őt.  Várja  az Ő  közeledését.  Éberen  figyeli  a 

csengőt,  hallgatja  a  híreket,  hiszi  azt,  hogy  ha  szerelme 

megígérte, hogy visszajön, akkor a valóban úgy lesz.

„Őszi napok egyre szállnak,

Lombja lehullt a vén fának,

Éket, pompát elvi� az ősz...

Miért nem jössz, miért nem jössz?!” (Eminescu)

Kedves testvéreim! A mai vasárnapon a mélység adventjét lá�uk. 

Mindhárom  adventet  jellemzi  a  mélység.    Innen  kiálto�  a 

zsoltáros,  innen  kiálthatunk  mi  is  és  akkor  felragyog  a  sötét 

há�érből a reménység.

 Várjuk az Urat. Várjuk  Jézus  szavát,  szabadítását. Úgy várjuk őt, 

hogy  az  ígéreteire  rátesszük  az  életünket  és  kapaszkodunk 

azokba. Úgy várjuk  Jézust, mint az őrök a  reggelt. Éberen, hi�el 

és örömmel.

Baja Mihály szavaival élve:

Körülö�ünk néma, vak sötétség,

Gyűlölség átka a szívekben,

Fogytán a kenyerünk a kasban

Szűkölködünk a lelkiekben.

Oh balzsamosztó jobb kezével

Ennyi fájó sebet ki köt be?

Ki gyújt nekünk fényt e homályban?

Vagy benne járjunk mindörökre?

Te vagy Uram a mi királyunk!

Kelj fel a mi segítségünkre,

Kezünket összetéve kérünk:

Adj vidulást beteg szívünkbe.

Küldj Valakit a Te nevedben

Rá milliók im, várva várnak,

Kit prófétáltál az Atyákban:

Küldj szabadítót a világnak.

A mélység adventjének üzenete így szól:

„Isten  ismerete  a  magunk  nyomorúságának  ismerete  nélkül 

kevélységet  szül.  Nyomorúságunk  ismerete  Isten  nélkül  viszont 

kétségbeesést.  Jézus  Krisztus  ismerete  e  ke�ő  közö�  foglal 

helyet,  mert  egyaránt  megtaláljuk  benne  Istent  és  a  mi 

nyomorúságunkat.”(Pascal)

  „Várom  az Urat,  várja  az  én  lelkem  és  bízom  ígéretében.  Várja 

lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.”

Dr. Ormóshegyi Zoltán református lelkipásztor
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Masri Mona Aicha: 

Csak aput

Lehet,  hogy  tök  feleslegesen  írtam  levelet  a 
Kisjézusnak.  Papa  kommunista  volt,  nem  ünnepelte  a 
karácsonyt,  vagyis  csak  �tokban,  mert  látszólag  a 
fenyőt ünnepelte, de a mamus szerint a szívében volt a 
Kisjézus.  Bizonytalan,  hogy  ez  a  Kisjézus  pontosan  hol 
van, mert mamus szerint a szívünkben, a lelkész szerint 
az  Atyánál,  az  ének  szerint  a  jászolban.  Nem  tudom, 
hogy  a  jászol  mit  jelent,  hosszan magyarázta  a  lelkész 
néni,  de  engem  az  érdekelt,  hogy  hogyan  lehet  egy 
lelkész néni, eddig csak lelkész bácsikat lá�am, és eddig 
nem  is  mondtuk,  hogy  bácsi,  hanem  csak  azt,  hogy 
lelkész.  Akkor  még  mentünk  templomba,  anyu 
megszoríto�a  a  kezem,  tudom,  hogy  ilyenkor  köszönni 
kell, mert megszoríto�a, nem erősen, éppen csak hogy 
érezzem  és  tudjam,  hogy  azt  kell  mondani  áldás 
békesség,  sehol  máshol  nem  mondjuk  ezt,  csak  a 
templomban,  és  akkor mondta  anyu,  hogy  ő  a  lelkész 
néni.

Szóval ez a Kisjézus dolog fura, mert o� van a jászolban, 
a  szívekben,  az  Atyánál,  a  templomban,  a  templomon 
kívül, elolvassa a levelet, amit írok neki a kívánságokkal, 
vagy  nem  olvassa  el,  mert  a  papa  kommunista  volt, 
meg o� van a fa ala�, sőt Jociéknál ő hozza a fát. Kata 
azt  mondta  tornaóra  elő�,  amikor  öltöztünk,  és  én 
éppen  úgy  csináltam,  mint  aki  nem  nézi  Kata  szőke 
haját, hogy Joci hazudik, mert a Kisjézus nem hoz fát, a 
fát köztudo�an az angyalok hozzák, csilingelnek, és o� 
a  feldíszíte�  fa  a  nappaliban.  Kata  megfigyelte,  hogy 
egyik évben aranyszínű  csillag  van a  tetején, másikban 
meg  egy  sima  ciklámen  csúcsdísz.  Kata  szeret  ilyen 
szavakat  használni,  hogy  ciklámen,  ezek  lányos  szavak, 
ők  ér�k,  mi,  fiúk  nem.  Vannak  fiús  szavak,  amiket  ők 
nem  értenek,  ilyen  a  szöglet,  vagy  a  hengerfej.  Nem 
mondtam  Katának,  hogy  én már  lá�am,  amikor  apu  a 
fát  befaragta  a  karácsonyfatartóba,  és  hogy  apu 

olyankor nem csilingel, és nem énekel, viszont mond olyan 
dolgokat,  amiket  én  nem  mondhatok,  mert  csúnyák,  és 
ilyenkor  anyu  mindig  mondja,  hogy  ne  a  gyerek  elő�, 
Lajos,  ne  káromkodj,  Lajos,  meg  hogy  fogd már  be  azt  a 
nagy, na igen, ilyeneket nem mondhatok.

A tornaórán Coopert futo�unk, �zenkét perc ala� öt és fél 
kört  tudtam.  Joci kigúnyolt, ő hét kört  futo�, azt mondta, 
hogy mazsola vagyok, gyenge kis mazsola, és nem kapok a 
Kisjézustól  semmit,  én meg mondtam  neki,  hogy  ő  �szta 
zizi, és rosszul tudja, a fát nem a Kisjézus hozza, hanem az 
apja faragja be, és vegye tudomásul, hogy fogok ajándékot 
kapni. Kata hallo�a, és elsírta magát, mert akkor az egész 
egy nagy hazugság, az angyalok, a csillogó fa, a csilingelés, 
és  a  Kisjézus  nem  is  létezik,  ezt  kiabálta,  vörös,  szeplős 
arccal.  Joci  szerint meg  ez  csak  nálunk  van  így, mert  az  ő 
mamája megmondta, hogy az én papám kommunista volt 
és  a  kommunista  unokájának  nem  hoz  fát  a  Kisjézus,  és 
nem  olvassa  a  levelét,  de  amikor  ezt  mondta,  Kata  már 
nem  volt  o�,  hanem  a  biológia  szertárba  ment,  mindig 
bezárkózik a döglö� bogarak közé.

Én  remélem,  hogy  olvassa.  Kértem,  hogy  apu  jöjjön  haza 
karácsonyra,  mert  kamionon  dolgozik,  járja  a  világot,  és 
keveset van i�hon. Amíg nincs i�hon, én vagyok a férfi, és 
anyura  meg  mamusra  is  nekem  kell  vigyáznom.  Amikor 
kérdezem,  hogy  karácsonyra  hazajön‐e  az  apu,  nem 
mondanak  semmit,  csak  hogy  meglátjuk,  és  inkább  arról 
beszéljünk,  hogy milyen  sü�t  akarok  az  ünnepre,  én meg 
mondom,  hogy  bejglit  meg  méterest  és  Lajcsit,  mire  a 
mamus,  hogy  a méteres meg  a  Lajcsi  majdnem  ugyanaz, 
mondjak  mást,  én  meg,  hogy  nekem  mindegy,  olyat, 
amilyet apu szeret. 

Megírtam a Kisjézusnak, hogy nem kérek mást,  csak hogy 
ne  legyen  járvány  és  apu  kapjon  szabadnapot.  A  Kisjézus 
elég  befolyásos,  ha  előbbit  nem  is  tudja  elintézni,  akkor 
legalább az utóbbit, az talán fontosabb. Ő  is tudja, milyen 
fontos  az  apa,  mert  ő  is  az  apukájánál  van,  vagy  a 
jászolban, vagy a szívekben, vagy a fa ala�. 

Masri Mona Aicha 2018‐ban végze� a 
Károli Gáspár Református Egyetemen, 

gyakorla� évét lovasberényi gyülekezetben 
töltö�e. A diploma megszerzése után 

Tübingenben tanult. 2020. szeptembere 
óta gyülekezetünk beoszto� lelkészeként 

ak�v i�úsági munkát végez. Fontos 
számára az ön és istenismeret, továbbá, 
hogy minél több kérdés fogalmazódjon 
meg a  fiatalokban, amelyek által élő 

párbeszédbe kerülnek Krisztussal és az ő 
egyházával. Lelkészi szolgálat melle� 

irodalommal foglalkozik. Férjével, Inhoff 
Gergővel Budapesten él. 

Fotó: Füle Tamás
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Katának  feldagadt  a  szeme  a  sírástól,  ilyenkor  még 
pirosabb  a  picike  szája,  o�  ült  a  biológia‐szertárban  a 
Samu  lábánál. Utálom a  csontvázakat, de mellé ültem, 
éreztem az illatát. Édes, epres, talán a samponja mia�. 
Csak neki van ilyen finom illata az egész osztályban, sőt 
az  egész  világon. Mondtam  neki,  hogy  ne  haragudjon, 
csak Jocit akartam átverni, és persze, hogy az angyalok 
hozzák a fát, és nekem van is egy tollam, az egyik angyal 
hulla�a el nálunk tavaly, fehér, és elhozom neki, csak ne 
sírjon.  Rám  néze�  a  püffedt  nagy  kék  szemével,  a 
kisujját  nyújto�a,  eskü,  kérdezte.  Én  meg  mondtam, 
hogy eskü, és adtam a kisujjam. Ez ilyen férfi dolog, apu 
szerint vigyázni kell a nőkre, én így vigyázok Katára.

Mamus  bejelente�e,  hogy  nem  megyünk  idén 
karácsonykor  templomba,  hanem  online  hallgatjuk  a 
lelkészt, meg a  lelkész nénit,  és úgy  fogunk  imádkozni, 
meg  énekelni,  és  ünnepeljük  a  Kisjézus  születését,  így 
mondta,  hogy  a  születését  ünnepeljük,  kezdem  ezt  a 
Kisjézus  dolgot  feladni, mert  o�  van mindenhol,  pedig 
még meg sem születe�.

Kértem  a  mamust,  hogy  adja  oda  azt  a  nagy  fehér 
libatollat, amivel régen indiánosat játszo�am, minek az 
neked,  kérdezte,  elviszem  Katának.  Anyu  rám  szólt, 
hogy nem mehetek sehova, mert a járvány, nehezen, de 
megengedte,  hogy  Katáék  postaládájába  betűzzem. 

Nem ese�  a  hó.  Katáék  postaládája  piros  és  németül  van 
ráírva, hogy Briefe, mert  fél  éve apu  talált pár postaládát, 
amit  a  németek  kidobtak,  és  ő  elhozta,  teljesen  jó 
állapotban  vannak,  mondta.  Juto�  Katáéknak,  meg 
szemközt  a  Julika néniéknek,  sőt még Kecmec bácsinak  is, 
pedig  ő  nem  is  kedves. Mindegyiken  az  van,  hogy  Briefe. 
Hazafelé  imádkoztam,  hogy  tudom,  ma  van  a  Kisjézus 
születésnapja, és én igazán nem akarom őt háborgatni ezen 
a napon, még az sem gond, hogy nem esik a hó, vagy nem 
látha�am  Katát,  és  semmi  karácsonyhangulat  nincs,  de 
olyan jó lenne, ha apu. És nem kell más, és bocsánat, hogy 
hazudtam  Katának,  de  a  Kisjézus  ezt  igazán megérthetné. 
Már a kapuban éreztem a halászlé illatot, összesároztam az 
előszobát, anyu biztos leszid, látom a feldíszíte� fát, és egy 
pár negyvenhatos bakancsot a küszöb elő�.
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KAMERUN 

földrajz, élővilág, természetvédelem 

Az ország a Guineai‐öböl belső területén helyezkedik el, egy kis szakaszon 
még  a  tengerrel  is  érintkezik.  Déli  részén  a  Kamerun‐fennsík,  északi 
területein  pedig  az  Adamawa‐fennsík  terül  el.  Az  ország  észak‐déli 
kiterjedése  meglehetősen  nagy,  ezért  a  növényzete  is  igen  változatos. 
Esőerdő,  szavanna  gazdag  állatvilággal.  Legmagasabb  pontja  a  Kamerun 
csúcs,  4070  méter  magas.  Az  éghajlat  mindenü�  trópusi,  de  a 
csapadékmennyiség  délről,  a  partvidékről  észak  felé  haladva  egyre 
kevesebb. Míg délen a  száraz évszak nagyon  rövid, addig északon az esős 
évszak  rövid.  A  Dja  Állatrezervátum  Afrika  egyik  legnagyobb  és 
legvéde�ebb  esőerdeje  nagyon  nehezen  megközelíthető,  kivételesen 
változatos  állatpopulációval  rendelkező  természetvédelmi  terület,  90 
százaléka még érintetlen. A rezervátumba még mindig élnek hagyományos 
életmódot  folytató  pigmeusok.  A  terület  híres  a  síkvidéki  gorillákról  és  a 
nagyon ritka erdei elefántokról, de élnek i� csimpánzok, bajszos cerkófok, 
leopárdok, bongók, bivalyok, pitonok és krokodilok  is. A térséget azonban 
bozó�üzek és orvvadászok veszélyezte�k. 

történelem

A mai Kamerun területéről keveset  tudunk a gyarmatosítás elő�  időkről. 
Legrégebbi  folyamatos  lakóik a pigmeusok. Portugál  tengerészek az  i�eni 
partot 1472‐ben érték el. Feltűnt nekik a Wouri‐folyóban élő sokféle  rák, 
és elnevezték Rákfolyónak, ez portugálul: Rio dos Camarões. Ebből ered a 
Kamerun név. A következő néhány évszázadban az európaiak rendszeresen 
kereskedtek  a  par�  népekkel.  A  XIX.  század  elején  Mobido  Alana, 
fulani  népből  származó  katona  dzsihádot  hirdete�  az  északkele�  vidék 
nem  muszlim  –  és  részben  muszlim  –  lakossága  ellen  és  létrehozta 
az  Adamawa  Emirátust.  A  fulanik  elől  elmenekültek  a  népek  és  nagy 
mértékben  átrendeződö�  a  lakosság.  1884  –ben  a  Német  Császárság 
gyarmata  le�  Kamerun,  az  első  világháború  után  azonban 
Franciaországhoz  és  egy  kisebb  részben  Nagy‐Britanniához  került.  1960. 
január  1‐én  nyerte  el  az  ország  függetlenségét.  Yaoundé  1972  óta  az 
ország  fővárosa.  A  kezdetben  lendületet  ve�  gazdasági  fejlődés  a 
nyolcvanas  évek  közepétől  a  korrupció  és  az  alkalmatlan  vezetők  mia� 
végül  teljesen  kisiklo�  és  a  kilencvenes  évek  végéig  az  ország  külföldi 
segélyekre  szorult.  1990  decembere  óta  működik  többpár�  rendszer 
Kamerunban.   
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 népesség, etnikai, nyelvi és vallási megoszlás, gazdaság

1960 –ban körülbelül 5 millió  lakosa volt  az országnak, mostanra elérte a 
25 milliót. Kamerunban több mint 280 népcsoport él. Délen élnek a bantu 
törzsek, Közép‐ és Észak‐Kamerunban a semibantuk, a csádik és a szudáni 
népcsoportok. Kamerun hivatalos nyelve a francia, az ország  lakosságának 
mintegy 80% ‐a beszéli, és az angol (20%). A törzsi nyelvek közül a szangót 
beszélik  legtöbben  és  még  további  24  törzsi  nyelvet.  A  lakosság  40%‐a 
római katolikus, 30%‐a protestáns, 18%‐a muszlim és 12%  ‐a egyéb  törzsi 
vallású.  A  nagy  kiterjedés,  és  változatos  természe�  feltételek  mia� 
sokoldalú  mezőgazdaság  jö�  létre.  Fő  termények:  kávé,  kakaó,  gyapot, 
gumi (kaucsuk), banán, olajos magvak, manióka és a tea. Az árutermelés az 
ország  déli  területeire  összpontosul.  Az  északi  területeken  az 
álla�enyésztés a  jellemző. Az esőerdők kiirtása szerencsére még nem ve� 
óriási méreteket, de a kitermelt fa így is nagy bevételeket hoz az országnak. 
Főbb  ágazatok  az  iparban:  kőolaj  kitermelés  és  finomítás,  alumíniumipar, 
élelmiszer feldolgozás, tex�lipar és hajójavítás. Az ország lakosságának 25%‐
a  analfabéta,  annak  ellenére,  hogy  van  iskolaköteleze�ség.  Kamerunnak 
van katolikus, protestáns és még adven�sta egyeteme is!

történelem

A mai Kamerun területéről keveset  tudunk a gyarmatosítás elő�  időkről. 
Legrégebbi  folyamatos  lakóik a pigmeusok. Portugál  tengerészek az  i�eni 
partot 1472‐ben érték el. Feltűnt nekik a Wouri‐folyóban élő sokféle  rák, 
és elnevezték Rákfolyónak, ez portugálul: Rio dos Camarões. Ebből ered a 
Kamerun név. A következő néhány évszázadban az európaiak rendszeresen 
kereskedtek  a  par�  népekkel.  A  XIX.  század  elején  Mobido  Alana, 
fulani  népből  származó  katona  dzsihádot  hirdete�  az  északkele�  vidék 
nem  muszlim  –  és  részben  muszlim  –  lakossága  ellen  és  létrehozta 
az  Adamawa  Emirátust.  A  fulanik  elől  elmenekültek  a  népek  és  nagy 
mértékben  átrendeződö�  a  lakosság.  1884  –ben  a  Német  Császárság 
gyarmata  le�  Kamerun,  az  első  világháború  után  azonban 
Franciaországhoz  és  egy  kisebb  részben  Nagy‐Britanniához  került.  1960. 
január  1‐én  nyerte  el  az  ország  függetlenségét.  Yaoundé  1972  óta  az 
ország  fővárosa.  A  kezdetben  lendületet  ve�  gazdasági  fejlődés  a 
nyolcvanas  évek  közepétől  a  korrupció  és  az  alkalmatlan  vezetők  mia� 
végül  teljesen  kisiklo�  és  a  kilencvenes  évek  végéig  az  ország  külföldi 
segélyekre  szorult.  1990  decembere  óta  működik  többpár�  rendszer 
Kamerunban.   
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OGEM PASCAL MBU ARREY 

Orbán  Dániel:  Kedves  Pascal!  Régóta  jársz  már  a 
gyülekezetünkbe, de talán a nyelvi nehézségek mia� is, 
meg  talán  a  mia�  is,  hogy  egy  nagyon  szerény, 
visszahúzódó embernek ismertelek meg, keveset tudunk 
rólad. Szeretném, ha elmondanád honnan jö�él, milyen 
volt  a  gyermekkorod  és  mesélj  a  családodról, 
szere�eidről. 

Ogem  Pascal  Mbu  Arrey:  1977  –ben  szüle�em 
Kamerunban,  az  ország  délnyuga�  részében,  egy 
kisvárosban,  Mamfe  –ban,  ahol  az  angol  a  hivatalos 
nyelv.  Az  ország  �z  tartományából  nyolcban  a  francia 
nyelv  a  hivatalos,  ke�őben  pedig  az  angol,  Southwest 
és Northwest tartományokban. Nagy családban nő�em 
fel,  7‐en  voltunk  gyerekek,  3  fiú  és  4  lány. 
Édesapánknak  azonban  házasságon  kívül  is  volt  egy 
lánya  és  egy  fia,  így  összesen  valójában  kilencen 
voltunk  testvérek.  Sajnos  édesapám,  aki  egy  általános 
iskolában  igazgató  volt  már  20  éve  meghalt.  Innentől 
anyagi  értelemben  nehezebb  életünk  le�.  Katolikus 

család  voltunk,  rendszeres  templomba  járók,  az  egész 
család.  A  templomba  járást  soha  senki  nem  akadályozta. 
Azon  a  területen  ahol  én  nő�em  fel  nem  voltak  vallási 
problémák,  ellentétek.  Általános  iskolába,  majd 
középiskolába  Eynmojochba  jártam,  a  diplomámat  pedig 
Yaoundé –ban,  ‐ ami az ország  fővárosa  ‐,  szereztem meg, 
történelem szakon.   

Őszintén  szólva egy átlagos magyar  ember,  ‐  véleményem 
szerint  ‐,  nem  tud  sokat  Kamerunról.  Nekem,  ami  elsőre 
beugro�,  hogy  az  egyik  futball  világbajnokságon  a 
kameruni válogato� rendkívül szépen és ígéretesen játszo� 
és  egészen  a  negyeddöntőig  juto�  el.  Utánanéztem  a 
neten,  ez  még  1990  –ben  volt.  Emlékszel  erre  a  meccsre, 
ahol végül is a negyedik helyet szereztétek meg? Egyáltalán 
szereted a  focit? Mit  szere�él  csinálni gyerekkorodban, mi 
volt a hobbid?     

Igen,  emlékszem  arra  a  meccsre,  és  arra  is,  hogy  fekete‐
fehér  képernyős  televízión  néztük!  Nagyszerű 
világbajnokság  volt  az,  habár  még  csak  13  éves  voltam! 
Akkor  vertük  meg  a  címvédő  argen�nokat  is  1‐0  –ra.  De 
most  is  vannak  szép  eredményeink  az  Afrikai  Nemzetek 
Kupáján és vannak játékosaink neves futball klubokban is. A 
meccsek  nézésén  és más  sportok  követésén  túl  szere�em 
olvasni  és  tulajdonképpen  a  tanulás  is  hobbim  volt. 
Szere�em  belemélyedni  a  könyveimbe,  elmerülni  abba  a 
világba,  amiről  éppen  szóltak.  Ha  a  könyveimbe  bújtam, 
akkor  megszűnt  körülö�em  a  külvilág  és  azt  szere�em. 
Szeretem  a  csendet,  a  békét,  a  kiszámíthatóságot. 
Összességében azt mondhatom, hogy boldog gyerekkorom 
volt és ezért hálát adok Istennek. Mi o�hon az Istennel való 
szövetségkötésünket  a  bemerítkezéssel  pecsételjük  meg, 
engem  1990  –ben  meríte�  be  a  Fő�sztelendő  úr  a 
templomunk, a keresztszüleim és a gyülekezetünk elő�. Ezt 
a  szép  ünnepi  alkalmat  egy  kéthónapos  felkészítő 
hitmélyítő tréning előzte meg.   

Pascal édesanyja: Bridget Etalka 
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          új utakon, irány Magyarország

Diplomáztál,  révbe  értél  tanulmányaiddal.  Mi  jö� 
ezután?  

Igen,  elindult  az  élet,  részmunkaidőben  kezdtem  el 
dolgozni  tanárként.  Azonban  sajnos  jö�  egy  fatális 
autóbaleset 2011 –ben, ami gyökeresen megváltozta�a 
az  életemet!  Sajnos  amputálni  kelle�  a  balesetet 
követően  az  egyik  lábamat,  emia�  ellehetetlenült  az 
életem Kamerunban. Munkát  így már nem kapha�am, 
ráadásul  az  egészségügyi  állapotok  is  hiányosak 
odahaza. Ekkor döntö�em el, hogy megpróbálok kitörni 
ebből  a  helyzetből  és  elkezdtem  keresgélni  a  neten, 
hogy  milyen  lehetőségek  vannak.  Így  találtam 
Magyarországra,  a  Central  European  University  –re. 
Beadtam  a  pályázatom  és  elnyertem  egy  1  éves 
ösztöndíjat.  Így  egy  évvel  a  balesetem  után  már  i� 
lehe�em,  majd  sikeresen  levizsgáztam  szociológia  és 
szociális  antropológia  szakon.  Ezt  követően  kezdtem  el 
dolgozni  önkéntesként  a  Református  Misszió 
Központba, ahol találkoztam doktor Évával, aki elhozo� 
ide a gyülekezetbe. 

Hogy  érzed  magad  Magyarországon  és  i�  a 
gyülekezetben? 

Nagyon jól! Ezért szeretném, ha végre megkaphatnám a 
végleges  letelepedési  engedélyt,  mert  megszere�em 
Magyarországot,  az  i�eni  viszonyokat,  Budapestet  és 
nagyon  szeretek  a  gyülekezetbe  is  járni,  mert  i�  úgy 
tapasztalom,  hogy  mindenki  elfogad,  érdeklem  az 
embereket,  jóindula�al  vannak  felém  és  segítenek, 
támogatnak. Ezt megtapasztalni külföldiként különösen 
szívmelengető élmény. 

a polgárháború küszöbén, nincs visszaút 

Nincs honvágyad néha? Nem vágysz haza? 

Dehogynem!  Csak  sajnos  sokat  romlo�  a  helyzet 
odahaza  mióta  eljö�em.  2016  –ban  robbant  ki  egy 

eddig  ismeretlen  konfliktus,  a  többségi  frankofón  és  a 
kisebbségi  anglofón  népcsoportok  közö�,  ami  mára  már 
fegyveres  incidensekbe  torkollo�!  Fél  éve  történt,  hogy 
katonák  törtek a szülővárosunkra, Mamfe –ra és megölték 
az egyik sógoromat, az egyik bátyámnak pedig lerombolták 
az  o�honát.  Persze,  hogy  az  édesanyám  szívinfarktust 
kapo�,  azóta  is  gyengélkedik.  Hogy  menjek  haza,  hova 
menjek  haza?  Szülőföldemen  nem  lennék  biztonságban, 
ahogy  a  családtagjaim  sincsenek  o�  biztonságban,  mert 
kisebbségben  lévő angol  anyanyelvűek  vagyunk. Az ország 
északi részét a Boko Haram tartja re�egésben, a frankofón 
területeken  pedig  lenéze�  másodrendű  állampolgár 
lehetnék csak. Az elnökünk 1982 óta hatalmon van, semmi 
jót nem várhatunk tőle már. 

Fogadd  őszinte  részvétemet!  Számomra  ez  egyszerűen 
felfoghatatlan, hogy egy népnek a saját fegyveres testülete 
bemegy  egy  faluba,  lelövöldöz  embereket,  felgyújt 
o�honokat  és  azután  visszamegy  a  bázisukra,  mintha  mi 
sem történt volna! Nálunk ilyet még a banditák se mernek 
megtenni,  de  ha  meg  is  tennék,  annak  következménye 
lenne! O� meg nem lesz! Vérlázító és felfoghatatlan! Nehéz 
témát váltani, de térjünk vissza Budapestre. Már 8. éve élsz 
Magyarországon, mikor dől el véglegesen, hogy megkapod 
–e  az  állampolgárságot  és  ezzel  együ�  az  állandó 
tartózkodási engedélyt?         

December  8.  –án  kell  mennem  a  Fővárosi  Törvényszékre. 
Már állásom is lenne körülbelül 1 éve, ha előbb megkaptam 
volna  az  engedélyt.  Ez  bánt,  hogy  ennyire  elhúzódik  ez  a 
folyamat, de bízom benne, hogy 3 hét múlva már nem kell 
többet emia� izgulnom! Imádkozzatok �  is, hogy pozi�van 
bírálják el ügyemet. 

Imádkozni  fogunk  Pascal,  ebben  biztos  lehetsz.  Őszintén 
remélem,  hogy  a  hatóságok  tekinte�el  lesznek  speciális 
helyzetedre  és  egy  hazai  mondással  élve,  a  fürdővízzel 
együ� nem ön�k ki a gyermeket is! Isten áldjon, segéljen és 
őrizzen meg utadon.

Testvérei közül: Mary és Nancy 

Pascal nővéreinek, ‐ Mary, Nancy és E�a ‐, gyermekei
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Előadás a homoszexualitás és a gene�kai 
kutatások kapcsolatáról.

Sta�sz�kai  adatok  szerint  a  férfi  homoszexualitás 
standard  aránya  a  társadalomban  mintegy  4‐5%‐ra 
tehető, a női homoszexuálisoké ennek minegy fele. Bár 
az  arány  kicsiny,  társadalmi  jelentősége  ennél  jóval 
nagyobb,  és  ezen  kérdés  megkerülhetetlen  immár  a 
keresztyén közösségeket illetően is. A nyuga� világ több 
keresztyén  egyháza  elfogadta  a  homoszexuális 
párkapcsolatokat,  igazodva  a  társadalmi  elvárásokhoz, 
melynek  ideológiai  alapját  részben  az  adja,  hogy 
elfogadták  a  tudomány  azon múltbeli  állítását,  hogy  a 
homoszexuális  vonzódásról,  viselkedésről  senki  se 
tehet,  hiszen  ez  gene�kailag  determinált.  Minthogy  a 
tudomány  nem  egy  merev  dolog,  az  újabb  és  újabb 
kutatások  néha  meglepő  fordulatos  eredményeket  is 
hozhatnak,  ezért  vállaltam  el  egy  on‐line  előadást  a 
Keresztény  Értelmiségiek  Szövetsége,  KÉSZ  Egészség 
munkacsoportjának  felkérése  alapján.  A  cím:  A 
homoszexualitással  kapcsolatos  legújabb  gene�kai 
kutatások;  " Large‐scale GWAS reveals insights into the 
gene�c  architecture  of  same‐sex  sexual  behavior" 
szakmai  cikk  értelmezése  nem  szakmabeliek  számára. 
Az előadás (27 perc) meghallgatható ezen a linken: 

h�ps://youtu.be/sueBBChag64

A  cikk  a  Science  nevű  egyik  legtekintélyesebb 
tudományos  újságban  jelent  meg  tavaly,  aminek 
részleteit  i�  nem  ismertetem  (természetesen  a  linken 
meghallgatható),  de  annyit  tudni  kell,  hogy  közel  fél 
millió  ember  teljes  genomjának  gene�kai  vizsgálata 
történt,  ami  egy  hatalmas  munka,  eredménye 
gyakorla�lag  nem megkérdőjelezhető.  Nagyon  röviden 
azonban  a  következtetéseket  ismertetném,  és  szintén 
elmondom  saját  véleményemet  is,  hangsúlyozva,  hogy 
ezzel nem képviselek semmilyen keresztyén vagy tudós 

csoport  véleményét  sem,  ez  az  egyéni  meglátásom  a 
dolgokat illetően.

A cikk következtetései: 

A  homoszexualitás  gene�kai  há�ere  rendkívül  komplex, 
biztosan  nincs  olyan  gén  mely  felelős  lenne  a 
homoszexualitásért  (amit  a  média  korábban:  „gay  gene”‐
nek neveze�).

A  gene�kai  há�ér  poligénes  (sok  gén  együ�es  hatása) 
jellegű,  hasonlóan  gyakorla�lag  kvázi  minden  egyéb 
tulajdonságokhoz (pl. aggódás, nyíltság, magányosság).

A  poligénes  jelleg  alapján  se  lehet  előre  jelezni  a 
homoszexualitást  (a  poligén  „score”  kisebb  mint  1%, 
jelentősege akkor lenne, ha több lenne mint 50%).

Nincs  olyan  skála  (Kinsey  scale,  Klein  Grid)  mely  alapján 
meg  lehetne  állapítani,  hogy  valaki  mennyire  vonzódik  az 
azonos  illetve  a másik  nemhez,  valamint  nincs  kon�nuitás 
(folyamatosság)  az  azonos  és  az  ellenkező  nemhez 
vonzódók közö�.

A  szokványos  szexuális  felmérések/kérdőívek  téves 
koncepciójúak, ezek újra‐gondolására lenne szükség.

Az  X  kromoszóma  vizsgálata  során  semmi  olyan  gene�kai 
eltérés  nem  volt  található,  mely  összefüggést  mutatna  a 
homoszexualitással, mint ahogy ezt egy 1993‐as cikk annak 
idején állíto�a és mindmáig erre hivatkoznak is.

Saját véleményem a cikk alapján a témában:

Az  ismertete�  eredmények  alapján  az  utolsó  szöget  is 
beverték a „homoszexuális gén teória” koporsójába, hiszen 
az  azonos  nemhez  való  vonzódás  gene�kailag  nem 
determinált  és  semmilyen  gene�kai  hajlamosító  tényező 
nincs.

A  homoszexuális  viselkedés/éle�orma  társadalmilag 
elfogado�, jogi értelemben szó sincs arról, hogy bűn lenne, 
de  a  Biblia  szerint  és  Isten  szemében  bűn,  mint  minden 
más  szexuális  és  nem  szexuális  bűn  (ezek  egy  része  jogi 
értelemben is bűn, többségük azonban nem).

Isten minden bűnöst szeret és keres, azt akarja hogy hozzá 
térjen, de ha egy homoszexuális ember Istent keresi, akkor 
szembesülnie kell azzal, hogy a homoszexualitás bűn.

Nekünk is szerete�el kell fordulni a homoszexuális emberek 
felé,  nem  lehetünk  kirekesztőek,  türelemmel  kell 
meghallgatni  őket  és  ha  nem  is  azzal  kezdjük,  hogy  a 
homoszexualitás Isten szemében bűn, akkor is előbb utóbb 
ezt  világossá  kell  tenni,  hogy  az  illetőnek  meglegyen  az 
esélye  a  bűntől  való  szabadulásra  (mint minden más  bűn 
esetében is).

Az  egyház  nem  tekinthe�  a  homoszexualitást  Isten  által 
elfogado�  éle�ormának,  nem  hivatkozhat  arra,  hogy  az 
gene�kailag  determinált,  ugyanakkor  segítőkészséggel  kell 
fordulni mindenkihez aki ebben az állapotában Istent keresi 
és Krisztus szabadítását igényli.

Prof. Dr. Sápi Zoltán
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LELKIPÁSZTORI BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVRŐL

Akiknek már  több,  hosszú  év�zed  áll  a  hátuk  mögö�, 
talán  időnként  nehéz  felidézni  egy‐egy  régen  volt 
esztendő  meghatározó  eseményét.  Vajon  mit 
neveznénk meg kiemelkedő eseménynek 1992‐ből vagy 
1986‐ból, esetleg 2005‐ből? 

A 2020. esztendő úgy telik el, hogy valószínű, hogy aki 
megélte,  év�zedek  után  is  úgy  fogja  nevezni,  mint  a 
„járvány esztendeje”. De vajon tényleg nem szólt másról 
ez az esztendő?

Miközben  tagadhatatlan,  hogy  mélyen  meghatározta 
mindennapi  életünket  és  gyülekezetünk  életet  is  ez  az 
embert próbáló esemény,  vakok  lennénk és  Isten  iránt 
hálátlanok,  ha  nem  vennénk  számba  és  nem 
köszönnénk  meg  azt  a  sok‐sok  mindent,  amely 
személyes életünkben, családjainkban és gyülekezetünk 
közösségében történt.

Szeretnénk  néhány  fontos  történést  megemlíteni, 
amiért hálásak lehetünk.

Isten  különleges  ajándéknak  tartom,  hogy  nyáron 
megtartha�uk  a  gyülekeze�  családos  tábort,  a 
szívünknek  oly  kedves  helyszínen,  a  Lakitelki 
Népfőiskolán.  Sokáig  bizonytalan  volt  a megtartásának 
lehetősége.  Azt  is  tudom,  hogy  a  bizonytalan  helyzet 
mia� többen nem vállalha�ák a testvéri együ�létet, de 
végül így is szép számmal lehetünk együ�. A tábor lelki 
üzenetének  központjában  az  úrvacsora  és  e 
szentségünkhöz fűződő bibliai fogalmak álltak.

A másik  nagy  ajándék  nyár  végén,  a  tanév  kezdetével 
érkeze�  meg  hozzánk.  Lassan  két  esztendeje 
imádkoztunk  azért,  hogy  a  gyülekezetnek  újra  legyen 
beoszto�  lelkipásztora. Bár az Örökkévaló megvárakoz‐
tato�  bennünket,  de  úgy  gondolom  a  legmegfelelőbb 
embert,  szolgála�evőt  küldte  el  a  számunkra.  Inhoff 
Mona  lelkész  testvérünk  már  a  hivatalos  kinevezése 
elő�  szolgálatba  állt.  Átve�e  a  csütörtöki  i�úsági 
bibliaóra  vezetését  és  egy  új  csoport  szervezésébe 
kezde� huszonéves fiatalok számára. Isten hozta Monát 
férjével Gergővel együ� a gyülekezetbe!

A  következő  nagy  ajándéknak  tartom,  ahogyan  a 
gyülekezet közössége reagált a gyülekeze� életet érintő 
járványügyi  intézkedésekre.  Nagyon  köszönöm 
mindazoknak,  akik  sokszor  késő  este,  sőt  éjjel  is 
dolgoztak azért, hogy az isten�szteletek élő közve�tése 
megvalósulhasson.  Köszönet  ille�  többek  közö� 
gyülekezetünk  gondnokát  és  presbiter  testvérünket, 
Géczy Lajost. A  szükséghelyzetből nagy áldás  fakadt és 
fakad,  hiszen  sok  visszajelzést  kaptunk  az  elmúlt 
hónapokban, hogy nem csak a gyülekezet tagjai köve�k 
az  isten�szteleteket.  hanem  mások  is  szerte  az 
országban.  Az  ige  üzenete  sokszor  kétszer  annyi 
emberhez  is eljut  így, mint az online közve�tés elő�. A 
járvány elmúltával az élő közve�tés megmarad!

Folytassuk a sort a közösségi alkalmakkal. Ezen a téren 
is kiválóan ve�e az akadályt a gyülekezet. Hiszen mind a 
keddi  bibliaóra,  a  szerdai  felnő�  fiatalok  alkalma,  a 
csütörtöki  i�úsági  alkalmak  az  online  térben,  a  zoom 
rendszeren  keresztül  továbbra  is megtartásra  kerültek. 
Az  ősszel  induló  konfirmációi  oktatás,  de  a  házassági, 
keresztelői  felkészítők  alkalmait  is  megszoko�  rend 

szerint tartha�uk az internetes tér segítségével.

Természetesen  nem  hallgathatom  el,  hogy  a  járvány 
eseményei  több  dologra,  eseményre,  csoportra  nézve  is 
határokat  szabo�.  A  pénteki  bibliaóra,  amelyet 
többségében  idősebb  testvéreink  látoga�ak  megszűnt  a 
korlátozások  idejére.  Keresztelőket,  esküvőket  kelle� 
elhalasztani.  Ami  pedig  a  legérzékenyebben  érinte� 
engem, mint lelkipásztort, hogy a konfirmációs ünnepélyes 
fogadalomtétel elmaradt és a jövő esztendőbe kerül rá sor. 
Nagyon  hiányzik  péntek  es�  dicsőítések  valamint  a 
koncertek, szeretetvendégségek alkalmai. Kérjük, a minden 
kegyelem  Urát,  hogy  adjon  nekünk  újra  lehetőséget  ezen 
közösségi alkalmak megtartására a következő esztendőben.

A  2020.  esztendőben  temetési  szolgáltra  �zenhat 
alkalommal  került  sor.  Három  gyülekezetünkhöz  tartozó 
testvérünk távozo� el ebben az esztendőben.

Lakatos András
Lakatos Anna
Stutai Gyula

14  testvérünk  keresztelőjére  került  sor,  ebből  ke�ő 
felnő�kori  keresztelő  volt.  A  gyülekezethez  szorosan 
tartozó gyermekek keresztelője:

Csáki Julianna (Csáki Gábor – Balogh Leonóra gyermeke)
Magos Lászlóné testvérünk felnő� keresztelője 
Berke Áron (Berke Bálint – Viczencz Tímea gyermeke)
Hon� Viola (Hon� András – Szádvári Anna gyermeke)
Sziklavári Zsombor (Sziklavári Balázs – Sáling Noémi 
gyermeke)

Öt  fiatal  testvérünk  te�  konfirmáció  vizsgát,  amint  már 
írtam  az  ünnepélyes  fogadalomtételükre  tavasszal  kerül 
sor.  Rajtuk  kívül  három  testvérünk  felnő�  konformáció 
fogadalomtételére került sor szeptember 13‐án.

Házasságkötésre  áldást  öt  pár  kért,  három  pár  a 
templomunkban,  egy  pár  Egerben  ökumenikus  szertatás 
szerint,  egy pár  pedig Győrben  kötö� házasságot.  Közülük 
két pár tartozik szorosan a gyülekezethez.

Pavle�ts Gergő – Kovács Lilla augusztus 1.
Magos László – Szilágyi Andrea október 24.

Fogarasi Gábor lelkipásztor
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Az Ünnepek alkalmából kívánunk áldást, békességet 
minden kedves Olvasónknak!

Az újság összeállítója és kiadója: Orbán Dániel
Szerkesztő: Megyeri József
Nyomda: Aktaprint Bt 

Gondolatok Advent idején
Ezekben  a  napokban  sokat  hallunk  arról,  hogy  az  idei 
esztendő adven� időszaka, és a karácsony ünnepe más 
lesz,  mint  amit  az  elmúlt  években,  év�zedekben 
megszoktunk.  Talán  amikor  erről  hallunk,  erre 
gondolunk picit szomorú lesz a szívünk, mert valóban a 
bennünket körbevevő járvány sok mindenre kihat.

Lássunk  azonban  ebben  Istentől  jövő  lehetőséget,  a 
megszoko� át és újra gondolását.

Három  igeszakasz  jö�  elém,  amikor  ezeken 
gondolkodtam  és  fogalmazódo�  meg  bennem  az  idei 
advent és minden advent  lényege. Három sokat hallo� 
felszólítás,  amelyet  fogalmazzunk  át  az  ige  fényében, 
hogy  minden  javunkra  legyen.  Mert  „akik  Istent 
szere�k, azoknak minden javukra szolgál.” 

Biztonságos távolságtartás – Biztonság a közelség tartás 
által

„De  nekem  olyan  jó  Isten  közelsége!  Uramat,  az  Urat 
tartom oltalmamnak!” (73. Zsoltár 28.)

Az egyik  legtöbbet hallható  felszólítás  járvány  idején, a 
biztonságos  távolságtartásra  vonatkozik.  Közösségi 
életünket,  annak  korlátozo�  voltát  mélyen 
meghatározza mindez. Ha együ� is vagyunk, a közösség 
nem  léphet  át  bizonyos  közelséget,  mert  azt  veszélyt 
jelenthet ránk egészségügyileg. 

Adventben  pedig  Isten  azt  üzeni,  hogy  a  vele  való 
közösségben pedig éppen a távolságtartás betegít meg, 
az  igaz  biztonságot,  gyógyulást  a  vele  való  közelség, 
közösség ad.

Tartsuk �sztán kezeinket – Tisz�tsuk meg szívünket! 

„Tisz�tsátok meg a kezeteket, � bűnösök, és szenteljétek 
meg a szíveteket, � kétlelkűek.” (Jakab levele 4, 8)

A  vírussal  szembeni  védekezésünk  egyik  legfontosabb 
lehetősége  a  kezeink  �sztántartása,  annak  rendszeres, 
alapos  meg�sz�tása.  Hazaérkezésünk  legelső  te�e  ez 
legyen, hangzik az életet mentő tanács. 

Az  adven�  időszak  meghív  bennünket,  hogy  mindezt 
gondoljuk  tovább  a  lelkünkre,  a  bensőnkre  nézve  is, 
Ami  a  „szívből  származik,  az  teszi  �sztátalanná  az 
embert”,  mondja  a  Megváltó  az  ember  bensőjére 
nézve,  ráirányítva figyelmünket, annak �sztántartására, 
amely  a  vele  való  közösségben,  az  őszinteség  és 
töredelem által érkezik meg.

Takarjuk be,  fedjük be arcunkat  ‐    Legyünk a kegyelem 
és szeretet elfedezése, betakaró volta ala�! 

„Mindenekelő�  legyetek  kitartóak  az  egymás  irán� 
szeretetben,  mert  a  szeretet  sok  bűnt  elfedez.”  (Péter 
első levele 4, 8.)

A  harmadik  legfontosabb  szabály,  amit  a  társadalom 
jogosan  elvár  tőlünk  nemcsak  önmagunk,  de  a  másik 
védelme érdekében, az arcunk, orrunk, szánk elfedése. 
A  helyezet  súlyossága  már  a  köztereken  is  elvárja  ezt 

tőlünk.  Ezzel  vethetünk  gátat  a  vírus  terjedésének.  Egyéni 
felelősségünk hatalmas ezen a téren is.

A  Biblia  beszél  valami  másnak  is  a  betakart  voltáról, 
elfedeze�  voltáról,  ami  életünk  legnagyobb  lehetősége.  A 
szeretet  elfedező,  betakaró  voltáról  üzen.  Ez  egyszerre 
jelen�  Isten  Krisztusban  megnyilvánuló  szeretetét,  amely 
befedezi, elfedi vétkeinken, de beszél arról, hogy a krisztusi 
szeretet,  amellyel  a másik  felé  fordulunk,  „nem  rója  fel  a 
rosszat” és „mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr.

Fogarasi Gábor református lelkipásztor

12




