
Ádventi Ige: 
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó 

hátán.”  (Zakariás 9,9)  
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Spiritualitás vagy kegyesség? 
 

 
A spiritualitás a protestáns egyházakban csaknem 
mint idegen szó hangzik, hiszen a reformáció óta a 
Biblia olvasása, megértése és a prédikáció áll a 
középpontban, pedig a spiritualitás a kereszténység 
kezdete óta az ember személyes kapcsolatát 
Istennel és az ilyen lelkiség alapján látható 
életvitelt jelenti. Inkább kegyességet értünk alatta, 
de nem a világtól eltávolodott bensőséget, hanem 
az Istennel való kapcsolat konkrét és 
megtapasztalható megnyilvánulását. Az ádventi és 
a karácsonyi idő évről évre az Istennel való 
találkozás és Isten jelenléte észlelésének a 
lehetősége. Isten jövetelét hozzánk valamennyi 
érzékünkkel átélhetjük, így a bibliaolvasással, az 
énekekkel, a bibliai jelenetek ábrázolásával, az 
illatokkal, az érzésekkel. A gyertyafényben és az 
ismerős énekekben is található a spiritualitásnak 
kis része. 
A spiritualitás szó immár évek óta divatossá vált. 
Sokrétű használata van, így pl. spirituális indíttatás 
vagy a spiritualitás megújítása. Különösen akkor 
hallunk erről, amikor az egyházak szemére 
hányják, hogy elhanyagolják a spiritualitás 
közvetítését és gyakorlását. Kis igazság van ebben, 

a hiány érezhető, de meggondolandó, hogy 
szavakban nemcsak nehéz megfogalmazni a 
spiritualitás lényegét és különféle megnyilvánulási 
formája is van. 
A spiritualitás veszített hatásából a 18. századtól 
kezdve, majd egy racionális Isten-ember kapcsolat 
került a súlypontba a protestáns egyházakban. 
Továbbra is van azonban protestáns 
spiritualitás/kegyesség, amely főleg a napi 
bibliaolvasásban, imádkozásban, meditációban és 
az istentiszteletben nyilvánul meg. Nem 
szabadidős szórakozás, nem is eltávolodás a 
mindennapi élettől. Vannak közösségek, amelyek 
felkínálják a közös spirituális és lelki életet. 
Számtalan szekta is ezt teszi, de az ő útjuk nem 
ajánlott, mert sokszor nem a bibliai teljességet 
tartják szem előtt, hanem csak a részlegességet. Az 
istenkeresés mindenki számára mindennapi 
feladat. Mint a zsoltáríró is mondja: 

„Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! 
Utánad szomjazik lelkem, 

utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, 
víztelen föld.“ (Zsoltár 63,2) 

Ezt a sóvárgást kívánom mindenkinek. 
Fónyad Pál 
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(Át)látható egyház? 

Vajon képesek vagyunk-e lélekben olyan szabadok lenni, hogy azt 
környezetünk is észrevegye? 2011-ben Belgiumban egy igazán 
különleges templomot adtak át. Az épület nemcsak építészeti 
elgondolásában, annak megvalósításában, hanem üzenetében is 
újszerű tartalommal bír. A megszokottnak mondható zárt 
templomszerkezettel, vagy az nyitott templomokkal szemben, 
melyek a fényt bár beengedik, de a belső térből a kilátást korlátozzák, merőben új meglátást hordoz 
magán a fenti templom. Itt a szakrális tér nemcsak kívülről, hanem belülről is egységet képez 
környezetével. Nem elzár, de mégis jelzi, hogy egy másik térbe, de a környező világtól nem független 
környezetbe lép be a látogató. Ezen kívül a védelmet jelző erős falak helyett kívülről is láthatóvá 
válik, hogy ki van bent.  

 
Talán szokatlan számunkra ez a megközelítés. 
Idősebb generációk tudják, hogy milyen volt 
abban az időben a templomba járás, amikor 
figyelték, hogy ki megy be a szakrális térbe. 
Ma, amikor a vallás magánügy, szintén nem 
szokás beszélni arról, hogy hova tartozunk. 
Furcsa világot élünk. Mert bár szabadon 
gyakorolhatjuk, megélhetjük hitünket, mégsem 
vállaljuk fel azt nyilvánosan. Félreértés ne 
essék, nem magamutogató keresztyénségről 
álmodozom, hanem láthatóan keresztyén 
emberekről.miért rejtjük az ágy alá a 
lámpást?Evangélikus stratégiánk világosan, 
iránytűként fogalmazza meg a láthatóan 
evangélikus közösség lehetőségét. Kérdés 
természetesen, hogy mi, ennek a közösségnek a 
látható vagy éppen – a népszámlálási adatok 
alapján – láthatatlan tagjai vajon miért nem 
éljük meg és bontjuk ki, azaz tesszük úgy 
személyessé hitünket, hogy az ne csak saját 
lelkünknek, hanem másoknak is üzenetet 
hordozzon? Avagy bibliai példával élve miért 
rejtjük az ágy alá a lámpást? Egy németországi 
kis templom kijárati ajtaja mellett az alábbi 
felirat áll: „Ha innen kilépsz, missziói területre 

érkezel.” Ez a felhívás azonban nemcsak 
lelkésznek, felügyelőnek vagy presbiternek 
szól, hanem mindenkinek, aki ezt olvassa, 
vagyis megegyezik azzal, amit Jézus mond: 
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet” (Mt 28, 19b).  
Mi, akik a láthatóan evangélikus egyházban 
élünk vagy szeretnénk élni, fel kell ismernünk 
környezetünknek szóló, avagy keresztyén 
életünkből fakadó küldetésünket. Vagyis 
hitünk megéléséből fakadóan azt a felismerést, 
hogy a hit nemcsak magunknak nyújt örömhírt, 
hanem mi is részesei vagyunk az örömhír 
közvetítésének. A hit ugyanis lehetőség a 
keresztyén vagy emberileg teljes élet 
megélésére. Arra, hogy rádöbbenjünk, hogy a 
keresztyén élet olyan ajándék, mely nemcsak 
minket gazdagít és tesz szabaddá, hanem 
másoknak is utat mutathat. A hit ezáltal a 
láthatatlanból láthatóvá, a megfoghatatlanból 
megfoghatóvá válik a maga absztrakt voltában. 
Azaz a Krisztusból töltekező ember a hit által 
felismeri, hogy szeretete mindenkire irányul. A 
láthatóan evangélikus egyház lüktetése, 
ébredése talán éppen az lehetne, ha tagjai a 
szentírásalapú identitás hordozói lennének, 
azaz komolyan vennék, hogy Isten eszközei. 
Az Istenhez tartozó ember ugyanis belülről 
jövően nemcsak imádságos óráiban, hanem 
örömében és bánatában, magányában és 
szélesebb környezetében is keresi az Istennel 
való találkozás és a Róla való híradás 
lehetőségét. Talán erre hívja-hívhatja fel a 
figyelmünket ez a kis kápolna is. 

 
Forrás: http://www.evangelikus.hu/ 2014. július 14. 
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Utóirat a 
reformáció 
ünnepéhez  
és a Halloween-
hez 
 

A Luther Márton által kiváltott reformációnak még 
mindig van forradalmi ereje és töltése mind a 
társadalom, mind az egyház számára – jelentette ki a 
schleswigi evangélikus püspök, Gerhard Ulrich. 
Luther a gondolkodás szabadságát erősítette fel a 
tudományban, az államéletben és az egyházban. ... 
Ez Luther megfogalmazásában így hangzott: „A hitet 
életgyakorlattá kell változtatni”. Ebből következően 
az egyház a szabadság intézményeként működhet – 
hangsúlyozta Ulrich püspök -, és soha nem válhat  a 
vallási kényszer vagy kényszerítés eszközévé. – A 
Kurhessen-Waldecki Protestáns Egyház püspöke, 
Martin Hein pedig rámutatott: az USA-ból behozott 
Halloween-ünnep, ami pontosan a reformáció 
napjára esik, az élvezetről és a vidámságról szól.  
Azt elgondolkodtatónak tartja, hogy a gyermekek és 
a fiatalok október 31-ét és november 1-ét egyre 
inkább a Halloweennel kapcsolják össze, nem a 
reformációval, illetve a mindenszentekkel. A helyes 
egyensúly és rangsor megtartása érdekében az 
egyházaknak, szülőknek, óvodáknak és iskoláknak 
többet kellene tenniük. (ekd.de – 2010-10-30- dr. 
Békefy-Röhrig Klaudia – reformatus.hu  
http://reformatus.hu/mutat/2953) 

 
 

Az Ágostai Hitvallás (1530) az egyházat 
így értelmezi: 

VII. cikkely: Az egyház 

„...az egy anyaszentegyház minden időben 
megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete, 
amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a 
szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház 
valódi egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen 
az evangélium tanításában és a szentségek 
kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy az 
emberi hagyományok, vagyis az emberi eredetű 
egyházi szokások és szertartások, mindenütt  

egyformák legyenek. Amint Pál mondja: "Egy a hit, 
egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek 
Atyja" stb. Ef 4,5-6. 

VIII. cikkely: Mi az egyház? 

Az egyház valójában a szentek és igazán hívők 
gyülekezete. De mivel ebben az életben sok 
képmutató és gonosz él közéjük keveredve, ezért a 
szentségekkel akkor is szabad élni, ha gonoszok 
szolgáltatják ki. Krisztus mondása szerint: "Az 
írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek" 
stb. (Mt 23,2). Mind a szentségeknek, mind az 
igének Krisztus rendelése és parancsa folytán van 
hatóereje, még akkor is, ha gonoszok szolgálnak 
velük. 

 
Luther így magyarázza a 
Kiskátéban az Apostoli 
Hitvallás harmadik 
hitágazatát, amelyet 
minden istentiszteleten 
elmondunk és amely így 
hangzik: 
 

„Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes 
anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a 
bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök 
életet.” 

 
…és ehhez a magyarázat:  

„Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem 
tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem 
Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem 
az evangélium által, Ő világosított meg ajándékaival, 
Ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben, ahogyan 
a földön élő egész egyházat is elhívja, gyűjti, 
megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál 
megtartja az egy igaz hitben. Ebben az egyházban 
nekem és minden hivőnek naponként minden bűnt 
bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és 
minden holtat feltámaszt és nekem minden 
Krisztusban hívővel együtt örök életet ad. Ez így 
igaz!” 
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Mi a szent? Vannak-e szentek? 

Bibliai elképzelés szerint eredetileg Isten lényét és a hozzá tartozó dolgokat tartották és nevezték is 
tiszteletből szentnek. A szent valami olyasmi volt, amely idegen a mindennapi világtól, és amelyet nem lehet 
megítélni emberi mértékkel. De a földön az is szent volt, amely Isten szentségével összefüggött. Ehhez lehet 
sorolni például a kultuszhelyeket, az istentiszteleti tárgyakat, amelyeket ott használtak, és bizonyos különleges 
időket, időszakokat, de a papokat és az emberek ünnepi időszakait is. A szentség elképzelését aztán 
kiszélesítették az egész, Isten által választott népre, Izraelre, amely arra volt elhívatva, hogy megőrizze 
szentségét és tartsa magát Isten parancsolataihoz.  

Az Újszövetségben Jézus az, aki Isten szentségét 
reprezentálta a földön és a kultikus szentséget 
magát feleslegessé tette. Aki hitében Jézussal 
egyesül, az a páli levelek szerint az egyház 
tagjaként maga is a szent, a szentség részévé válik. 
Idővel azonban egyre jelentősebb lett, hogy ezt az 
odatartozást az ember saját magatartása is vissza 
kell, hogy tükrözze. Az már a kezdetektől fogva 
világos volt, hogy semmi és senki nem szent csak 
úgy magától, hanem csak az által lesz azzá, ha 
részt vesz Isten szentségében. Az egyes szent 
tisztelete a korai kereszténység mártírtiszteletére 
vezethető vissza. Abból indultak ki, hogy azok az 
emberek, akik életüket a Jézus Krisztusban való 
hitért áldozták, haláluk után azonnal a mennybe 
kerülnek. Ott aztán úgy hitték, hogy Isten mellett 
állva a segítséget kereső emberek számára 
közbenjárhatnak. Nemsokára azonban ez a fajta 
tisztelet már nem csak a mártíroknak járt ki, hanem 
az elhunyt hit-példaképeknek is: az apostoloknak, 
egyházatyáknak, püspököknek vagy szüzeknek is, 
akikből szintén szentek lettek. Aztán pedig szent 
lett az is, akit a nép tagjai szentként tisztelni 
kezdtek. De, hogy a szentek kontrollálatlan 
inflálódásának határt szabjanak, bevezette végül az 
egyház azt, hogy bírósági eljárás során, annak 
végén kerüljön csak sor a szentté avatásra. Fontos 
kritériumok voltak ebben azok a kérdések, 

amelyekhez máig igazodik a katolikus egyház: 
hogy az illető személyt széles embertömegek 
tiszteljék, hogy mártíromság vagy csodatétel 
fűződjön hozzá. Szentek oltárai, relikviái, 
zarándokhelyek - a szentek katolikus formában 
történő imádását a protestánsok idegenkedve és 
kételkedve szemlélik. Még akkor is, ha a katolikus 
egyház újra és újra nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy a szenteket nem úgy kell imádni, mint Istent, 
hanem csak tisztelni – a gyakorlatban a szentek 
sírjai és csodatévő relikviái számos hívőt töltenek 
el tisztelettel. Bár a teljes bűntelenség még a 
katolikus egyházban sem volt soha a szentté 
kikiáltás kritériuma, a népi kegyesség mégis máig 
a szentek különös értelmezését gyakorolja, amikor 
a szenteket erkölcsileg tökéletesnek és minden 
világinál tisztábbnak és bűntelenebbnek tartja. 
Luther Márton joggal vetette fel azt, hogy egyetlen 
ember sem bűntelen. Óva intett a szentek 
imádatától, mert az elhomályosíthatja a Jézus 
Krisztusban, mint az Isten és ember közötti 
egyetlen közvetítőben való hitet. Már Pál apostol 
leveleiben is meg van írva: „Mert egy az Isten, egy 
a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember 
Jézus Krisztus, aki váltságul adta önmagát 
mindenkiért, tanúbizonyságul a maga 
idejében.” (1Timóteus2,5-6

 

Luther tehát kategorikusan kizárta a szentek közvetítő szerepét, de tartotta magát ahhoz, hogy a szentekről 
megemlékezzenek. Az Augsburgi Hitvallásban így fogalmaztak: „ A szentek tiszteletéről úgy tanítunk, hogy a 
szentekről meg kell emlékezni, hogy a hitünket erősítsük, midőn látjuk azt, hogy a kegyelem hogyan 
munkálkodott és hitük hogyan segített nekik.” (21. cikk) Kálvin János és Ulrich Zwingli ezzel szemben 
azonban alapvetően teljesen elutasították a szentek tiszteletét, sőt az ördög művének tekintették azt, mert 
abból indultak ki, hogy ez ellentétben van az ószövetségi képtisztelettel. 

Amíg tehát a katolikusok hiszik, hogy a szentek közbenjárhatnak az emberekért Istennél és jó cselekedeteik 
kincse a példás életük, amelyhez az egyház visszautalhat, amikor bűnbocsánatot hirdet, addig a szentek a 
protestánsok számára csak példaképek. Közbenjáróként az evangélikus keresztényeknek nincsen szükségük 
rájuk, mert „...ha vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelőáldozat 
a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is.” (1 Jn 2,1-2) 

Forrás: Sonja Poppe, www.evangelisch.de, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna www.evangelikus.hu 2014.04.29.  
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Keresztelő 
 

2014. november 2-án a bécsi istentiszteleten 
megkereszeltük Tóth Viola Sophie (Zsófia) néhány 
hetes kislányt, Tóth Géza és Horvath Bettina Maria 
gyermekét. 
 
Szülei keresztelési Igének ezt választották: 
 
 „Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam 
tartod.” (Zsoltár 139,5)   
 
Hálát adunk Istenünk, hogy ezt a kis gyermeket a 
szent keresztségben gyermekeddé fogadtad, és az 
üdvösség részesévé tetted. Kérünk, oltalmazd meg az 
édesanyát, az édesapát és gyermeküket minden 
gonosztól. Adj a szülőknek erőt szülői hivatásuk 
hűséges betöltésére, adj 
nekik élő hitet és bölcsességet, hogy gyermeküket a 
te akaratod szerint istenfélelemben és hitben 
neveljék! Áldd meg az egész családot jóságoddal, és 
tartsd meg őket a hozzád való hűségben mindvégig, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ágh Tihamér: Adventkor 

Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek, 
a földön sárguló, elkínzott levelek. 
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap 
sugárnyalábja felhőtlen megakad. 
Az ősz lassan lépked, majd télbe borul 
és ahogy megvirrad, be is alkonyul... 
Este tompa fények remegnek az utcán, 
megtörnek a tócsák fodródozó foltján. 
De a hétköznapok bágyadt szürkesége 
nem törheti meg azt, ami bennünk béke. 
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás: 
Ránk köszöntött advent, 
boldog Jézus-várás...  
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József Attila: Istenem 

Dolgaim elől rejtegetlek, 
Istenem, én nagyon szeretlek. 
Ha rikkancs volna mesterséged, 
segítnék kiabálni néked. 
Hogyha meg szántóvető lennél,  
segítnék akkor is mindennél. 
A lovaidat is szeretném 
és szépen, okosan vezetném. 
Vagy inkább ekeszarvat fogva 
szántanék én is a nyomodba, 
a szikre figyelnék, hogy ottan 
a vasat még mélyebbre nyomjam. 
Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat, 
én zavarnám a fele varjat. 
S bármi efféle volna munkád, 
velem azt soha meg nem unnád. 
Ha nevetnél, én is örülnék, 
vacsora után melléd ülnék, 
pipámat egy kicsit elkérnéd 
s én hosszan, mindent elbeszélnék. 

 (1928 eleje/1934) 
 
 
 

Pilinszky János:  
Advent: a várakozás 

 megszentelése.  
 

 

A magyar irodalom istenes versei között József Attila 
itt olvasható költeménye alighanem az egyik 
legbájosabb. Rendkívüli érzékkel formálja meg a 
gyermeki tisztaságot, bájt, a szeretetreméltóságot. 
Természetes kedvesség lengi be a rövid verset. 
Hitelességét külön erősíti, hogy nem kíván túllépni a 
személyesség határán. Mindezek együttes hatásaként 
jön létre a bensőséges hangvétel, amely mindjárt az 
első versszaktól érzékelhetővé válik. Az „Istenem, én 
nagyon szeretlek” sor után az a megkapóan bájos 
fordulat következik, miszerint a gyermek Istent 
munkálkodónak látja. Ezért beszél a rikkancsság, a 
szántóvető, valamint a csősz munkájáról. A „nagyon 
szeretlek” érzése pedig természetesen úgy tud 
legszebben megnyilvánulni, hogy a munkálkodó Isten 
mellé odaáll az ember, ez a kisfiú, aki mindenben 
segítségére szeretne lenni. E szívből jövő 
segítőkészség nyomán a szeretet áramolni kezd, és az 
utolsó sorokban Isten, valamint a hozzá bújó lélek 
megható összetartozásában lehet gyönyörködnie az 
olvasónak… 

Penckófer János 
Kárpátalja online, 2013. december 12. 674. szám 

 

  
Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy 
"meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a 
miénk". 
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk 
arra - ami biztosan megjött. Télen: az első 
hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem 
volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs 
nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni - 
beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És 
nincs gyengébb és "jogosabb" birtoklás se, mint 
szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret 
minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben 
születhet valódi "meglepetés", lehetséges 
végeérhetetlenül várakoznunk és 
megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és 
szakadatlanul hazatalálnunk. 

 

Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés 
és minden egyéb várakozás véges és kérdéses.Így 
értem azt, hogy a Karácsony a szeretet és advent a 
várakozás megszentelése.  
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár - jól 
várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-
hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már 
készülődésében otthon van.  
Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és 
mentes a birtoklás minden görcsétől, 
kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól 
várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a 
leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, 
órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki 
valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és jelentésében 
semmivel se kevesebb annál, amire vár.
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK  
 

Istentiszteletek 
 
 
 
 
Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a. kápolna   – mindig 11 órakor 

 

December 7.   Istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk beszélgetésre és közös ebédre 
 
Január 25., 17 órakor:  ökum. Istentisztelet, Ref. Templom, Dorotheergasse 16 
 
Február 8.     Március 1.     Április 12.     Május 3.    Június 7.   

 
Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.  mindig 16 órakor 

 
December 14.    Január 11. 
Február 1.         ökumenikus istentisztelet 
 
Március 1.    Április 12.    Május 3.    Június 7.   

 

Istentiszteleteinket közös beszélgetés és szeretetvendégség követi. 
Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe! 

A lelkészi hivatal telefonszáma: � +43 650 587 7712  E-mail: � evang-ungarisch@aon.at 
Home page: www.evang-ungarisch.at Blog: ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com 

 
 

Elektronikus kommunikáció 

 

….nélkül napjainkban már nem is tudunk információkat szerezni. Sokan kapcsolatot tartanak 

hazai egyházukkal és gyülekezetükkel, legyen ez személyes hazalátogatáskor vagy levélben, 

mégis hiányoznak az aktuális hirek. Ezért alább közöljük magyarországi és  szomszédos 

országokban élő protestáns egyházak honlapját: 

 
Magyarországi Evangélikus Egyház: http://www.evangelikus.hu/ 

Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház: http://www.evangluth.ro/  

Szlovákiai Evangélikus Egyház: http://www.evangelische.sk/  

Ausztriai Evangélikus Egyház: http://www.evang.at/ 

Ausztriai Református Egyház:  http://www.reformiertekirche.at/  

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa:  http://www.meot.hu/  

Magyarországi Református Egyház: http://reformatus.hu/ 

Szlovákiai Református Keresztény Egyház:  http://www.reformata.sk/ 

Kárpátaljai Református Egyház kerület: http://refua.tirek.hu/ 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület: http://www.kiralyhagomellek.ro/ 

Erdélyi Református Egyházkerület:  http://www.reformatus.ro/ 

Szerbiai Református Keresztény Egyház:  http://www.reformatus.ro/ 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=176&ei=c0xqVOa5DZbnoASBwoCwBQ&psig=AFQjCNG0bWLKUo5DKmTh6trf72-3Bjzdpg&ust=1416338893317395
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Sándor Ernő: Adventi hajnal 

Alföldön, fákon zúzmara, 
adventi hajnal zápora, 
ezüst mezők, ezüst világ... 
Szobánkban csend és béke van,  
karácsonyt vár a kisfiam. 

Ezüst mezők, ezüst világ, 
ti visszatérő szent csodák, 
ó, szép adventi hajnalok! 
Lelkemben halkan zengenek 
rég elfelejtett énekek. 

Ó, szép adventi hajnalok, 
Istent dicsérő angyalok, 
bús tájon, íme, zeng a szó: 
az éjszakának vége már, 
megtartó Krisztus erre jár... 

Bús tájon íme zeng a szó: 
Istennel élni volna jó 
az ég alatt, a föld felett, 
s üdén, miként a kisfiam, 
Jézusra várni boldogan. 

Az ég alatt, a föld felett 
pusztítva jár a gyűlölet... 
Adventi hajnal zápora 
e csendes téli reggelen 
nyugodj meg fájó lelkemen. 

 

 

 

 

Adventi hajnal zápora, 
új boldog élet mámora 
ó, hullj reám, ó, hullj reám! 
Hozzátok el a nagy csodát 
ezüst mezők, ezüst világ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ady Endre: Az Úr érkezése 

Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 

Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon 
De háborús éjjel. 

És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt,  
Mindörökre látom. 
 


