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8. szám                                                                                                                                              2002. december 

Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 
 

 

KARÁCSONY 
A Máté írása szerint való evangéliumban a 

karácsonyi történet így kezdődik: „amikor pedig 
megszületett Jézus…” 

Ezt az „amikor”-t, ezt az időt isten 
előkészítette. 

Csak tudnunk kell azt, hogy az Ószövetség 
Jézus Krisztusról beszél. Ő maga mondja: 
„tudakozzátok az írásokat… és ezek azok, 
amelyek bizonyságot tesznek rólam.” (Jn 5:39) 

Már az Ószövetség legelején olvashatunk 
róla: „És monda az Úr Isten a 
kígyónak.:…ellenségeskedést szerzek közötted 

és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az néked a fejedre tapos…”(I.Móz 3:14-15) 
Jézus Krisztus az, aki nem férfi és nő gyermeke, hanem csak az asszony „magva”, ahogy az Apostoli 

Hitvallásunkban is valljuk: „fogantaték Szentlélektől, születék Szűzmáriától…” 
Ő az, akit lát a pogány próféta, Bálám, „aki tudja a Magasságosnak tudományát”, Mózes kortársa 

/időszámításunk előtt 1500/. „Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból” (IV: 
Móz 24:17).Ő Dávidnak az a fia, akiről Nátán próféta jövendőlt: „ezt mondjad…Dávidnak: ezt mondja a 
Seregek Ura:…mikor betelnek a te életednek napjai, hogy a te atyádhoz elmenj, a te magodat feltámasztom te 
utánad…és megerősítem az ő királyi székét mindörökké. Én leszek néki atyja, ő pedig fiam lészen (I Krón 17:7, 
11-13) Nátán próféciáján keresztül /ie. 1050/ vitettek át a messiási ígéretek Dávidra, Isai megkoronázott fiára. 

Ettől kezdve a Messiás Dávid fia. 
S valóban, mind Jézus Krisztus „jog szerinti” atyja, József, mind Szűzmária Dávid leszármazottai. Izrael 

földi királysága később elpusztult. Sedékiás király  megvakíttatásával és Babilonba hurcolásával /i.e. 587/Dávid 
nemzetsége elveszítette a koronát, de az ország, a hatalom és a dicsőség mégis Dávidhoz kötött maradt, s az 
utolsó időkben Krisztus – éppen úgy, mint Dávid – legelteti majd népét és a népek világát. „És az én szolgám  
Dávid az ő fejedelmök örökké.” (Ez 37:25, Jel 22:16) 

A Messiás megszületésének helyéről Mikeás prófétált i.e. 725 körül: „De te Efratának Bethleheme, bár 
kicsiny vagy …belőled származik…kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” /Mik 5:2/ 

Nem szóltunk még az Úr Jézus születésének időpontjáról. Ezt Dániel próféta adja meg: „Tudd meg azért és 
vedd eszedbe: a Jeruzsálem újjáépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelmig hét hét és 
hatvankét hét van..”/Dán 9:25-26/ Ezt az isteni kijelentést kapja a próféta kb. ie. 536-ban, amit ő könnyen 
megérthetett, mert a mózesi törvények szerint minden hetedik év szombatév volt. A 7 + 62 = 69 évhét a Messiás 
megjelenéséig 483 évet jelent. A babiloni fogságban lévő zsidóknak Jeruzsálem újjáépítésére egy perzsa 
uralkodó, I. Artaxerxes Longimanus adott engedélyt i.e. 457-ben /Babilon ekkor már perzsa uralom alatt volt../ 
Az újjáépítést Ezsdrás pap, Nehémiás helytartó és Malakiás próféta vezették. Tevékenységük az engedély 
kiadásától kezdődött, innen számítandó a 69 évhét, azaz a 483 esztendő, s megkapjuk az időszámításunk utáni 
26-27 évet, azt az időt, amikor kezdte hirdetni Jézus Krisztus Isten országa elközeledtét. Amikor az Úr fellépett, 
30 éves volt, ugyanis Ő a mi (keresztyén) időszámításunk előtt 4, vagy 5 évvel előbb született. Ismeretes, hogy 
Dionysius Exiguus, aki 525-ben kidolgozta a máig érvényes, Krisztus születésétől kezdődő időszámítási 
rendszert, 4-6 évet tévedett. 

Így a beteljesedés itt is a legmeglepőbb módon erősítette meg a jövendölést.  
Láthatjuk tehát, hogy az Ószövetségi próféciák a Megváltó ember mivoltát család, hely és idő szempontjából 

pontosan meghatározták. 
Az Ószövetség a csillagos éjszakai égbolthoz hasonlít, míg az Újszövetség a fényes nappalhoz, „és nincs az 

Újszövetségben egyetlen szó sem, amely ne lenne megjövendölve az Ószövetségben,…mert az Újszövetség nem 
más, mint az Ószövetség kinyilatkoztatása, mint mikor valaki kezében tart egy lezárt levelet, és aztán felnyitja 
azt.”/Luther/.  Az Ószövetség utolsó messiási jövendöléséhez /Mal 3:1/ csatlakozik az Újszövetségnek 
Keresztelő János születéséről szóló első híradása. Krisztus az Ószövetség omegája – és az Újszövetség alfája. 

 
Dr. Szalkay Kázmér 
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Páskulyné Kovács Erzsébet: 
 

KARÁCSONY VAN 
 
Karácsony van, fények villannak. 
Ünneplőbe öltözik a szív. 
Ahogy illik vendéget várni 
ölelő karral, mosollyal mindig. 
De szívedbe, lelked legmélyén 
megvizsgáltad őszintén mi van? 
Méltó-e Istenhez az érzés 
vagy emberi megszokása van? 
Kibomlik benned a titok 
mi ezredeken át kísért? 
„Egy gyermek születik nekünk” 
- És meglett Isteni ígéretként. 
 
- Évenként áll eléd a kérdés 
bezártad-e a szívedbe Őt? 
Méltó szeretet öleli? 
Más lettél mint voltál azelőtt? 
A betlehemi éjszaka sürget 
az őszinte válaszadásra: 
átutazó vendég lesz-e csak,  
vagy az életed Messiása? 

Páskulyné Kovács Erzsébet: 
 

KARÁCSONY ÉJSZAKÁN 
 
Megejt a szépség varázsa, 
hófödte már a táj. 
Csend van a mindenség fölött 
lelkem szavadra vár 
 
Szavad hótiszta fehérség 
hullasd szívemre le. 
Hogy boldog, békességes legyen 
karácsony ünnepe. 

Kopjári Zoltánné: 
ZÚZMARA 

 
Tél virága zúzmara 

Csipkét aggat éjszaka 
Fűre, fára, házra, kertre. 
Csupa-csupa jégvirág, 
Csillog-villog a világ. 
Tündérkert, mesevilág 
Ha kinéz a napsugár, 

Szinte már a mennyben jársz. 
Mindenütt angyali fény, 
Szivárványos tükrözés. 

Olyan szent és szép csoda, 
A Teremtő mosolya. 

Kopjári Zoltánné: 
HIMNUSZ 

 
Zeng szívemben angyali 

kedv, 
Téged imádni mennyei Szent! 

Örömben élni, Téged 
dicsérni. 

Életünk céljához így tudunk 
elérni, 

Nagy harmóniában menny és 
föld között, 

Angyali karral áldást zeng 
szívünk! 

2 
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Füle Lajos: 
Megtérésre való időt 

 
Megtérésre való időt 
ISTEN kinek-kinek megád,
Ninivének negyven napot, 
Sodomának egy éjszakát. 
De nem lehet megtérni már, 
Ha egyszer az idő lejár. 

  
 
 

 
 November 3-án a mögöttünk lévő egy éven elhunyt 

gyülekezeti tagjainkról és szeretteinkről is 
megemlékeztünk 
 November 14-én dr. Nagy Károly ny. ref. Lelkész 

(Marosvásárhelyről) a bibliaóra keretében tartott 
előadást tudományos kutatásairól, ószövetségi 
témakörben. Könyve megvásárolható. 
 November 17-én előadás hangzott el az iszlám 

(mohamedán) vallásról, „Fenyegetés az emberiség és 
a világbéke ellen” címmel, a baptista imaházban. Az 
elgondolkoztató előadást Kovács Jánosné és Kovács 
Józsefné hallgatták meg gyülekezetünkből. 
 A november 21-i bibliaórán csatlakoztunk a Gyermek 

Világimanap mozgalomhoz, a Vasárnapi Iskola 
Szövetség felhívására. Az Árpád téren harmadjára 
került sor közös fohászkodásra a gyermekekért. A 
meghirdetett alkalmon 15-en vettek részt, akik mind 
érezték, hogy szükséges a felnövekvő nemzedék 
sorsáért, a hitre jutásáért Istenhez könyörögni. 
 December 1-e Advent és Mikulás ünnepek jegyében 

telt. Az Ifjúsági Bibliakör tagjai bizonyságtételét 
hallhattuk a szeretetről. 
 A december 5-i bibliaórán dr. Szalkay Kázmér tartott 

beszámolót a Lepramisszióról és átadta a 100 éves dr. 
Dobos Károly köszöntését a jelenlévőknek, aki még 
mindig lelkesen végzi missziói munkáját. 
Gyülekezetünk anyagilag és fáslik, illetve takarók 
kötésével támogatja a Lepramissziót. Lehet erre a 

szolgálatra jelentkezni! Kardos Dénesné presbiter ismertette 
a presbiter továbbképzés tervezetét a Tiszántúli 
Egyházkerületre vonatkozóan a Presbiteri Szövetség 
titkárának előadása alapján, amelyet november 29-én 
hallgatott meg Bokor Kálmánnéval együtt. 
 December 14-én Egyházmegyei Közgyűlés volt a Debreceni 

Egyházmegyében, az esperesi hivatal kistanácstermében a 
lelkészek és gondnokok részvételével. Lelkipásztorunkat 
egyházmegyei bírónak választották meg, három 
egyházmegye /Debrecen, hajdúvidék, Bihar/ bíróságának 
tagjává. Isten áldását kérjük – a választások lezárulásával – a 
régi-új egyházi tisztségviselőkre, elsősorban is püspök úrra, 
dr. Bölcskei Gusztávra, és esperes úrra, Derencsényi 
Istvánra. 
 December 24-én 15 óra 30-tól Szentestei műsoros áhítat 
 December 25-én 9 órától Úrvacsorás karácsonyi 

istentisztelet 
 December 26-án 9 órától karácsonyi istentisztelet Liszka 

Noémi, IV. évfolyamos teológiai hallgató, legátus 
szolgálatával. 
 December 31-én évzáró istentiszteletet tartunk a 

templomban. 
 2003. január 19-én, 15 órától gyülekezetünk Nőszövetsége 

teadélutánt rendez vendégelőadóval az imatermünkben. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Újév napja (január 1) 

A télközépre eső, karácsonyi, újévi évkezdés a napév szerinti 
időszámítással együtt honosodott meg Európában, s a római 
birodalomból sugárzott szét. Az egységes január elsejei évkezdést 
azonban sok nép csak az utolsó évszázadokban fogadta el, 
hazánkban is csak néhány évszázad óta kezdődik ezen a napon az 
év. 

Feltételezhetjük, hogy a honfoglaló magyaroknál az évkezdés 
őszre vagy tavaszra eshetett. A nomadizáló pásztornépeknél a két 
időpont jelentőségét növelte a nyári legelőkre vonulás és az őszi, 
téli legelőkre, szállásra való visszavonulás gyakorlata. Ennek a 
régi, tavaszi-őszi évfordulónak emléke az őszi és tavaszi 
pásztorünnepekben maradt fenn, ezek azonban egy évezred alatt 
más jelleget öltöttek, "európai" ünnepekké váltak. 

Az évkezdő újévi szokások főként abból a hitből nőttek ki, hogy a 
kezdő periódusokban végzett cselekmények analógiás úton 
maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését, 
ezért az emberek, hogy az egész évi jó szerencsét biztosítsák, 
igyekeztek csupa kellemes dolgot cselekedni. Közismert szokás 
az is, hogy az óévtől hatalmas lárma, zaj, kolompolás közepette 
búcsúznak el. E zajkeltés ősi oka sokféle lehetett: a gonosz 
hatalmak, az óév kiűzése, vagy csak az általános ünnepi 
féktelenség. 

A jósló szokások közé tartozik a hagymakalendárium készítés (12 
gerezd fokhagymába sót tesznek; amelyik gerezd reggelre nedves 
lesz, az annak megfelelő hónapban sok eső vagy hó fog esni), a 

szilveszteri ólomöntés (a frissen öntött ólom formájából 
jósolnak), a gombócfőzés (a lányok papírszeletekre 
férfineveket írnak, ezeket gombócokba dugva vízbe dobják; 
amelyiket először dobja fel a víz, az lesz a leány jövendő 
férjének a neve). 

Vízkereszt (január 6) 

Már a XV. században jellegzetes magyar szokás volt a papság 
vízkereszt napi alamizsnagyűjtése. Ezen a napon volt a 
házszentelés, és ilyenkor írták fel a három napkeleti király 
nevének kezdőbetűjét az ajtóra. 

A XVI. század óta dokumentált szokás a csillagozás és a 
csillagének éneklése. Egyes vidékeken a mai napig is járnak 
gyermekek a kirúgható csillaggal háromkirályok képében 
köszönteni. 

 
 

Év eleji népszokások 
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KERESZTELÉS: 
 Név:   született: 
Varga Szilárd 2002.08.29
Nagy Tamás 1992.06.14
„ Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!.”/Ézsaiás 43,1b/ 
 

TEMETÉSEK 
Név        Életkor(év)  Lakcím: 

Molnár Lajosné Czibere 
Teréz 82 Gólya u. 15. 
Nagy Sándorné Vágner Ilona 85 Haláp 
Pál László 75 Fényes udvar 7. 
Gellén Béláné  Molnár 
Erzsébet 94 Kút u. 53 
Molnár Miklósné Juhos 
Erzsébet 81 

Gáborjáni Szabó u. 
3. 

Both Istvánné Mezei Erzsébet 
10

2 Gyöngyösi u.  
Molnár Lajosné Czibere 
Teréz 82 Gólya u. 15. 
Nagy Sándorné Vágner Ilona 85 Haláp 
Pál László 75 Fényes udvar 7. 
Gellén Béláné  Molnár 
Erzsébet 94 Kút u. 53 
Molnár Miklósné Juhos 
Erzsébet 81 

Gáborjáni Szabó u. 
3. 

Both Istvánné Mezei Erzsébet 
10

2 Gyöngyösi u.  
Bak Gáborné Jóna Erzsébet 91 Ajtó u. 
Bacsó Józsefné Szendrei Katalin 76 Monostorpályi út 
Kovács Mihályné Schindler 
Juliánna 

81 Hadházi u. 

Katona Miklós 83 Csapó u. 
 „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” (Zsoltárok 90,1 

 
 

 
 

KONFIRMANDUSOK 
Felnőtt keresztség és konfirmáció 

 
Név      Született:        

Konfirmáció: 
Pozsár Andrásné Szűcs 
Mónika 1976.10.15 2002.11.17 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Adományozók 

 
 

1. Gyülekezetünk egy tagja vallásos 
kiadványokat ajándékozott a gyermekek 
és fiatalok karácsonyi csomagjához. 

 
 

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A JÓSZÍVŰ 
ADAKOZÓKON! 

 
 

ISTENTISZTELETI ÉS EGYÉB ALKALMAINK: 

Vasárnap: de.   9 óra, templom – istentisztelet 

Vasárnap: de. 9 óra, gyülekezeti terem – gyermek istentisztelet. 

Vasárnap: du. 16 óra, gyülekezeti terem – istentisztelet 

Csütörtök: du. 17 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra 

Péntek: du. 18 óra, lelkészi hivatal – ifjúsági Bibliaóra 

Hétköznap: de. 8 óra, gyülekezeti terem –reggeli istentisztelet 

♦ Nőszövetségi teadélután: minden hónap harmadik vasárnapján 
délután 15 órakor, a gyülekezeti teremben 

♦ Presbiteri bibliaóra: minden hónap első csütörtökén, du. 17 
órától a gyülekezeti teremben 

♦ Családi istentisztelet: minden hónap első vasárnapján, délután 
16 órától a gyülekezeti teremben 

♦ Csigatészta készítés: minden szerdán du. 13 órától a 
gyülekezeti teremben. 

 

Szerkesztette: Szilágyiné Asztalos Éva
Felel�s kiadó: Dr. Szalkay 

Benedek Elek: 
A KARÁCSONYFA 

 
Csingilingi, szól a csengő, 
Jertek, fiúk, lányok! 
Föl van gyújtva, meg van rakva 
A karácsonyfátok. 
 
Csingilingi, szól a csengő, 
Arany a csengése, 
Aranyosabb, szebb ez, mint a  
Muzsika zengése. 
 
Csingilingi, szól a csengő 
Vajon kik csengetnek? 
Mennyországból az angyalkák  
A jó gyerekeknek. 
 
Csingilingi, szól a csengő 
Nyílik már az ajtó, 
Cseng a szoba, zeng a szoba 
Vidám gyermek zajtól. 
 
Csingilingi, szól a csengő, 
Jertek, fiúk, lányok, 
Föl van gyújtva, meg van rakva 
A karácsonyfátok. 


