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„A kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.” 
(Jn 1,17)
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„Én azért születtem, és azért jöttem a világba, 
hogy bizonyságot tegyek az igazságról.” (Jn 18,37)

Az Úr Jézus Krisztus elmondja számunk-
ra karácsony értelmét, hogy miért hagyta 
ott mennyei dicsőségét, és miért jött el kö-
zénk kisgyermekként.

Nagy sötétségbe borult a világ attól kezd-
ve, hogy elfordult az első emberpár Isten-
től, és azóta keresi a visszautat, amit Isten 
megígért.  Jézus Krisztus az út, az igazság és 
az élet, azért jött el közénk ebbe a világba, 
hogy a mennybe vezető egyetlen, keskeny 
utat elkészítse számunkra. Tanításaival és 
egész életével megpecsételte ezt az igazsá-
got, amikor előre beszélt a megváltásunk-
ról, és beteljesítette azt.

Tanítványainak ezt mondta: „Ha ti meg-
tartjátok az én Igémet, valóban tanítványa-
im vagytok; megismeritek az igazságot, 
és az igazság megszabadít titeket.” (János 
8,31-32.)

Az igazság megismerésének felszabadító 
ereje van. Aki megérti, hogy Jézus érte is 
kifizette a váltságdíjat a kereszten, és hittel 
elfogadja a bűnbocsánatot, annak szívét Ő 
feloldozza a lelki terhek alól, megtisztítja és 
betölti szeretetével.

Olyan nagy hatása van az ő igazságának 
a világon, hogy ha bárki bárhol hittel hall-
gatja az ő szavát, annak élete újjászületik, 
újjáformálódik és megszentelődik.

Jézus születése, élete és megváltó mun-
kája a mi lelki újjászületésünket hozta el, 
véget vetett a bűn és a gonosz hatalmának, 
és a szeretet és békesség útjára vezetett 
minket.

Jézus a világ világosságaként kész meg-
világosítani minden embert, aki még té-
kozló úton jár Istentől távol, és szabaddá 
tesz mindenkit a hiábavaló beszédektől és 
cselekedetektől.

Amikor elcsendesedünk, és átgondoljuk, 
hogy kit ajándékozott nekünk az Isten, ak-
kor szívünk megtelik örömmel és hálával, 
hogy így szeretett minket, hogy egyszülött 
Fiát adta értünk, és vele együtt kész min-
dent nekünk adni.

Jézus azért jött, hogy megszabadítsa né-
pét bűneiből, és az ő örök biztonságába 
helyezzen minket. Az ő kezében és az Atya 
kezében van a legjobb helyen a mi életünk, 
mert onnan senki ki nem ragadhat minket, 
még az elmúlás sem, mert itt is és odaát a 
mennyben is oltalmában lehet életünk.

Ő megelégíti lelkünket, megvigasztalja 
szívünket, és reménységet ad a szívünkbe, 
hogy szeretetétől semmi el nem választhat 
minket, ő megtart jelenlétével, velünk ma-
rad minden nap a világ végezetéig, és vele 
együtt lehetünk országában örökké.

Fogadjuk örömmel Isten legnagyobb 
ajándékát, Jézus Krisztust, és zengjük mi is 
az angyalok énekét, adjuk tovább mások-
nak is: 
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a 
földön békesség, és az emberekhez jóaka-
rat.” (Lukács 2,14.)

Tárnok Tamás lelkipásztor



3

Karácsonykor is: Ne félj!

Karácsony örök érvényű üzenete újra és 
újra beragyogja az ember szívét. Nem ért-
jük, csak csodáljuk: a Menny megnyílt az 
ember számára! Maga Isten jött el közénk 
emberi testben, hogy helyreállítsa azt, amit 
az ember visszafordíthatatlanul elrontott. 
Jézus Krisztusban Isten felemel és átölel – 
ezzel nem lehet betelni!

Az evangélisták karácsonyi beszámolói-
ban visszatérő mennyei üzenet ez a rövid, 
mindössze két szóból álló mondat: Ne félj! 
Nyilvánvalóan nem véletlenül, hanem ok-
kal hangzott el ott és akkor, és hangzik ma 
is: Ne félj! 

Zakariás pap idősödő korára sok min-
dent megélt már. Feleségével együtt Isten 
útján járt, igaz és feddhetetlen életet élt, 
imádkozott és végezte a rá bízott szolgála-
tot. A templomban, a füstölőáldozat órá-
jában jelent meg neki a mennyei küldött, 
akinek megjelenése megrettentette és féle-
lemmel töltötte el. Ezért hallotta a mennyei 
üzenet kezdetén: „Ne félj, Zakariás, meghall-
gatásra talált a te könyörgésed...”(Lk 1,13) 

Mária, egy fiatal lány a galileai Názáret-
ben szintén istenfélő életet élt, komolyan 
véve Isten parancsolatait. Ahogy olvas-
suk róla, kegyelembe fogadott volt, aki 
Isten jelenlétét megtapasztalhatta. Ami-
kor azonban Gábriel angyal megjelent és 
megszólalt, Mária is megdöbbent. Majd ezt 
hallotta: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet ta-
láltál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és 
fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, 
és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr 
Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, 
ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és 
uralkodásának nem lesz vége.” (Lk 1,30-33) 

József, Mária jegyese, szintén igaz ember 
volt. Amikor szembesült menyasszonya 
áldott állapotával, nem akart világra szóló 
botrányt, címlap sztorit. Csendben, titok-
ban és szépen rendezni, amit kell. Álmában 

jött a mennyei üzenet: „József, Dávid fia, ne 
félj magadhoz venni feleségedet, Máriát!” 
(Mt 1,20) Ne félj a rossz nyelvektől, mert 
Aki benne fogant, a Szentlélektől van, és ha 
elfogadod, Te is és együtt is a Szentlélek vé-
delmét és őrizetét kapjátok! 

A betlehemi pásztorok bátor emberek 
voltak, hiszen enélkül nem tölthették vol-
na az éjszakát a mezőn, sok-sok veszélynek 
kitéve. Mégis, amikor az angyal, sőt egy 
egész angyalsereg jelent meg az éjszaka 
sötétségét beragyogva, akkor nagy félelem 
vett erőt rajtuk. Igazi karácsonyi üzenet bá-
torította őket is:
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üd-
vözítő született ma nektek, aki az Úr Krisz-
tus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz 
számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki 
bepólyálva fekszik a jászolban.” (Lk 2,10-12)

Itt vagyunk a 2022. esztendő karácso-
nyán. Mi más hangzana, ragyogna fel előt-
tünk, mint a Mennyből jövő bátorítás: Ne 
félj! A bűneset óta óriási teherként ránk 
nehezedő félelemnek vége van! Isten meg-
hallgatja az imádságaimat, ha nem is min-
dig úgy, ahogyan én elgondolom! Jézus 
Krisztus felkínált kegyelme nekem is szól, 
ezért kegyelembe fogadott lehetek én is! A 
Szentlélek vezetése, útmutatása és őrizete 
ma is a legnagyobb biztonság! Ebben a ki-
üresedett, közömbössé és örömtelenné vált 
világban is van még igazi, jó hír!

Járvány, betegség, háború, pusztulás..., 
rossz laboreredmény, széthullott család, 
hideg és rideg ünnep... Sorolhatnánk még 
a félelmet keltő helyzeteket és eseménye-
ket, de: Zakariás, Mária, József és a pász-
torok után mi is halljuk meg és fogadjuk el 
a Mennyből jövő, karácsonyi, de nem csak 
három napig tartó, hanem örökre érvényes 
üzenetet: Ne félj!

Lakatos Zoltán lelkipásztor
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Ha én betlehemi
pásztorgyerek lennék,
karácsony estéjén
a jászolhoz mennék.

Ha volna egy szelíd
szép, fehér báránykám,
azt is odavinném,
azt is odaszánnám.

Gyorsan letérdelnék...
Milyen jó is volna!
Angyalok éneke
gyönyörűen szólna.

Talán egy kis angyal
kezemen is fogna...
Megtartó Úr Jézus
rám is mosolyogna.

De én nem lehetek...
mért is nem lehetek
betlehemi nyájat
őrző pásztorgyerek!
Magyar földön járok...
el is múlt az régen,
hogy az a csillag
ragyogott az égen.

Van most csillag elég,
de úgy egy se ragyog.
Nem énekelnek már
mennyei angyalok.

Úr Jézus elébe
Elmegyek én mégis,
száz nap és száz éjjel,
Ha mindig mennék is.

Száz nap és száz éjjel,
még nem is kell járnom:
Odarepít engem,
az én imádságom.

Mért megyek elébe?
megköszönni szépen,
a sötét világra,
hogy leszállott értem.

Megmondani neki:
életem, halálom:
már én csak ezentúl
mindig őt szolgálom.

Megsimogat, tudom,
Szerető szemével,
Megtelik a szívem,
Szíve melegével.

Megtartó Úr Jézus
édes mosolyával:
karácsonyestének
nagy boldogságával.

Túrmezei Erzsébet
Karácsonyi kívánság
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Aligha lehetne hatásosabban szólni Is-
tennek földi megjelenéséről annál, mint 
amit a főpapi imádság (Jn 17. rész) első 
öt versében olvashatunk. Ebben a cso-
dás gyöngyszemben Jézus önmagáért, de 
ugyanakkor Atyjához is imádkozik. Köl-
csönös megdicsőítésről beszél itt. Azt kéri 
ugyanis Istentől, hogy dicsőítse meg őt 
az, aki egyúttal az ő Atyja. Ennek pedig 
egyenes folytatásaként hozzáteszi, hogy 
ugyanakkor ő is az ő fiaként, megdicsőíti az 
Atyát. Ezzel a kettős megdicsőüléssel pedig 
az üdvtörténet újabb korszaka („az óra”) 
érkezik el az embervilág számára, mintegy 
láthatóvá lesz az Isten szeretete.  

Lássuk hát, mit is jelenthet nekünk ez a 
dicsőséges kisugárzás? Először is tehát ar-
ról tudhatunk, hogy Jézus megjelenésével 
az Atya dicsőül meg Jézus földi tevékenysé-
gében, halálában és végül feltámadásában. 
Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy 
a fizikusok és biológusok szerint megszüle-
tésünkkor a csodás magzatburok felcseré-
lődik a testünket körülvevő, szabad szem-
mel nem látható, de speciális eszközökkel 
igazolható, különös valamire, amit aurának 
nevezünk. Ez egy olyan energiamező, mely 
körbeöleli egész testünket körülbelül más-
fél méter távolságig. Az aura érzékelhető 
valóság tehát, még ha az emberi szem szá-
mára többnyire nem is mindig látható. E 
megjegyzés után kézenfekvő arról beszélni, 
hogy Isten az ő különös kegyelmével Jézus 
Krisztus által mintegy kisugározza, meg-
jeleníti magát az embereknek. Brunswick 
Teréz (1775-1861), az első magyarországi 
óvodák létrehozója így tett vallomást: „A 
világtörténelem megértésének kulcsa egye-
dül Isten igéjében van, ám maga Isten igéje 
a csupán földiekbe gyökerezett ember ér-
telme számára elzárt dolog.”  Jézus máskép-
pen ezt így mondta: „A világ nem lát meg 

engem, de ti megláttok…” (Jn 14,19). Tehát 
csakis hit által kaphatunk bizonyos belátást 
az isteni titkok érzékeléséhez. Mert „hitben 
járunk, nem látásban” (2Kor 5,7), és „mert 
a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örök-
ké tartanak” (2Kor 4,18).

Jézus beszámol az Atyával való beszél-
getésében arról is, hogy Ő hatalmat kapott 
a teremtettség felett.  Az ige azonban arra 
figyelmeztet, hogy az isteni javakat csak a 
Krisztus hatáskörébe került emberek kap-
hatják meg. „Senki sem jöhet énhozzám, 
ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött 
engem” (Jn 6,44). A szőlőtőről és szőlővesz-
szőkről szóló példabeszédben pedig arról 
beszél Jézus, hogy „nélkülem semmit sem 
tudtok cselekedni” (Jn 15,5). Valójában 
tehát Isten eljövendő gyülekezetéért imád-
kozik tanítványai jelenlétében. Az Ő meg-
dicsőítése tehát számunkra nem más, mint 
hogy amíg tart földi létünk, cselekedjük 
szüntelenül Isten akaratát, hozzunk gyü-
mölcsöket, és éljünk szeretetében. Gyü-
lekezetépítés ez Isten indítására, Fia által, 
„mert Isten az, aki munkálja bennetek 
mind az akarást, mind a cselekvést az ő tet-
szésének megfelelően” (Fil 2,13), és „mert 
más alapot senki sem vethet a meglevőn 
kívül, amely a Jézus Krisztus” (1Kor 3,11).

Végül karácsony táján gondolkozzunk 
el azon is, mit jelent Jézus főpapi imájában 
az örökélet. Ez az ő megfogalmazásában 
nem más, mint egyfajta folyamatos, hit ál-
tal Istennel kapcsolatot teremtő megisme-
rés Krisztus által. „Az én Atyám mindent 
átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, 
csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, 
csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kije-
lenteni” (Mt11,27). Legyen előttünk ismét 
Brunswick Teréz csodás vallomása: „…az 
én Jézusom az, akivel kapcsolatom van, aki 
bennem lakik, a lelkem Őbenne, akit min-

Isten dicsőségének kisugárzása…  
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denütt megtalálok és meglátok”. Persze az 
előbb elhangzottak nem földi mértékek sze-
rinti végtelen életről, hanem Istennel való 
megszakíthatatlan kapcsolatról szólnak.

Háborúval zaklatott világunkban ezért 
nagyonis érdemes komolyan venni Ady 
Endre csodás szavait:
„Ha ez a szép rege / Igaz hitté válna / 
Óh de nagy boldogság / Szállna a világra.
Ez a gyarló ember / Ember lenne újra, / 

Talizmánja lenne / A szomorú útra.
Golgotha nem volna / Ez a földi élet, / 
Egy erő hatná át / A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás, / 
Nem volna csak ennyi: / Imádni az Istent / 
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege, / Ha valóra válna, / 
Igazi boldogság / Szállna a világra…”

 
Rácz László lelkipásztor
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„A farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor 
jön el az Isten országa. Ezt válaszolta: 
„Az Isten országa nem jön el szembetűnő 
módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, 
itt van, vagy amott! Mert az Isten országa 
közöttetek van.” (Lk17,20-21.)
A református énekeskönyvben a 225. di-
cséret szövege így kezdődik:
„Itt van Isten köztünk, jertek Őt imádni, hó-
dolattal elé állni.”
Kedves testvérek! Mi van, ha továbbgon-
dolva a fenti két információt, azt mondom, 
hogy Isten valóban közöttünk él, mégpedig 
az arra érdemes emberekben lakozva. Me-
rész elgondolás. Ráadásul többes számban, 
mert Isten a mindenség alkotója és fenn-
tartója is egyben, ezért nem lehet bezár-
ni egyetlen testbe csupán. Jézus Krisztus 
önmagát adta értünk, hogy örök életünk 
lehessen. Megváltott bűneinkből, ám csak 
annak lehet örök élete, aki befogadta Őt a 
szívébe. Az Ő szívében minden kétséget ki-
záróan Isten lakozott!
Az előbbi dicséret egy másik sora így hangzik:
„Az, aki hirdeti / S hallja itt az igét: 
adja néki szívét!”

Majd a befejező versszakban ezt olvashatjuk:
„Jöjj, és lakozz bennem: hadd legyen már 
itt lenn / Templomoddá szívem-lelkem!”
Ez egy komoly útmutatás. A törvény gya-
korlati megvalósítása rendeletek útján tör-
ténik. Ez itt  - ha úgy tetszik- maga a rende-
let, arra vonatkozóan, hogyan cselekedjük 
meg Isten akaratát.

Azt gondolom, aki valóban befogadta 
Istent a szívében, engedi Őt rajta keresztül 
tevékenykedni, az biztosan nem ártó szán-
dékkal tölti földi élete napjait. Minél több 
ember fogadja be Őt a szívébe, annál in-
kább meg fog látszani, hogy Isten országa 
közöttünk van. Akiben Isten munkálkodik, 
az nem hoz rossz döntést, nem árt egyetlen 
felebarátjának sem, nem háborúzik, nem 
tart rettegésben másokat. Ennek pedig az 
kell legyen a megjelenítése, eredménye, 
hogy napról-napra egy szebb, élhetőbb vi-
lágban tölthetjük földi életünket. Nem kell 
rettegni attól, hogy mit fogok holnap enni, 
lesz-e mit fölvennem, lesz-e elegendő pén-
zem a téli napokban fűteni a lakást, félelem 
nélkül sétálhatok a kivilágítatlan éjszaká-
ban, nem kell félnem az idegenektől, nem 

Itt van Isten köztünk
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terrorizál senki senkit, nincsenek háborúk.
Miből láthatjuk meg majd, hogy Isten or-

szága épül körülöttünk? Ha a fentebb felso-
rolt – habár a lista nem teljes- negatív hatások 
eltűnnek majd a napjainkból. Segítjük egy-
mást, nem pedig hátráltatjuk. Nem úgy gon-
dolunk a másikra, hogy mit nem úgy mon-
dott vagy tett, ahogy szerintem kellett volna, 
hanem szeretettel fordulok hozzá, és őszintén 
beszélek vele mindenről. Lehet ez vélemény-
ütköztetés is, de az eredmény legyen olyan 
kompromisszum, ami Istennek tetsző!
Pál apostol így beszél erről a zsidókhoz írt 
levelében:

„Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és 
jó cselekedetre buzdítsuk.” (Zsid.10,24)
Megtudjuk ezt valósítani Testvéreim?
Befejezésül - mindazt alátámasztva, amiről 
írtam - János evangéliumának igéjére sze-
retném felhívni a figyelmeteket:
„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressé-
tek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti 
is úgy szeressétek egymást! Arról fogja meg-
tudni mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn13,34-35)

Potyók Áron presbiter

Kedves Testvéreim!
A Szentháromság Isten nagy irgalmassá-
gából egy „maszk nélküli” adventi ünnepi 
időszakot kaptunk ajándékba 2022-ben. 
Reménységgel, bizakodással gondolok 
arra, hogy velem együtt ti is hálásak vagy-
tok ezért is, sok-sok más ajándékával együtt 
Urunknak, amelyekkel ebben az esztendő-
ben megajándékozott bennünket.
Hálás lehet a szívünk, hogy újra hangzott 
adventi igehirdetés sorozat egy héten át 
vendég szolgálatokkal Gyülekezetünkben.
Egy személyes vallomást is engedjetek 
meg, mielőtt az elhangzott szolgálatokat 

írásban is összefoglaljuk feleségemmel 
együtt. Nekem, mint „egyre inkább” nyug-
díjas lelkipásztornak, mindig volt, és most 
is nagy hála van a szívemben, amikor fiatal 
lelkipásztorok szolgálatát hallhatom, látha-
tom. Újra és újra megdobbantja a szívemet 
ilyenkor az az Ige, amelyet a 100. zsoltár 
5. versében olvashatunk: „Mert jó az Úr, 
örökkévaló az Ő kegyelme, és nemzedékről 
nemzedékre való az Ő hűsége.”

Említsük meg hát ezt az 5 fiatal szolgá-
lót sorban: Erős-Joó Béla papfalvi /Er-
dély/, Szilágyi János konyári, Csernák Béla 
okányi, Dr. Pótor Áron debrecen-füredi úti 

Adventi hitmélyítő esték
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és Kocsisné Asztalos Anikó hajdúszováti 
lelkipásztor. Valaki persze rögtön mond-
hatná, a szombat esti igehirdető testvérünk 
azért nem éppen „legátus korúnak” lát-
szott. Én pedig írásban is vállalom, hogy 
onnan, ahol én ültem a templomban, és 
hallgattam bizonyságtevő evangélium hir-
detését, úgy láttam, nem lógott ki a sorból, 

Kedd –Máté 3,1-12
Keresztelő János az első Adventben, az 
Isten által megígért Szabadítóra való vá-
rakozásban élt. Életében beteljesedett az 
isteni ígéret. Eljött a megígért Szabadító, a 
Megváltó, Akinek Ő lett az útkészítője. Raj-
ta keresztül hosszú hallgatás után újra, és 
minden eddiginél hangosabban megszólalt 
a messiási prófécia: „Térjetek meg, mert el-
közelített hozzátok az Isten országa!” Szin-
te beharangozza Jézus Krisztus megjelené-
sét, Aki már itt is van. Így hív megtérésre 
Őhozzá. Rá kell ébrednünk, hogy a bűn 
életében, a bűn világában vagyunk, kies-
tünk az Isten országából, a Vele való sze-
mélyes kapcsolatból. Itt a halál és a végső 
pusztulás vár ránk. De eljött Az, Aki azért 
jött, hogy magához hívjon, és megmentsen 
a bűn világából az Isten országába. 
A Keresztelő János által hirdetett megtérés-
ben 2 örökre fontos dolgot akar elvégezni 
Jézus, a bűnbocsánatot és a megtért ember 

megszentelődését, a gyakorlatban megélt 
hívő életet. Tanuljunk Jézustól, Aki min-
denkinél nagyobb, Akinek minden lehet-
séges. Először az, hogy golgotai keresztje 
által a bűnt, a bűnös életet, a kárhozatot 
eltörölje, másodszor pedig, hogy új életet 
kezdve, a megszentelődés útján teljes győ-
zelemre vezesse az övéit. Ez az Ő Igéjével 
való mindennapi táplálkozás, a Vele való 
imádságos kapcsolat, a Neki való engedel-
messég és megértett akaratának cselekvé-
se útján történik. Ennek eredménye a Mt. 
13,23 szerinti gyümölcstermő élet.
Figyeljünk a Zsidókhoz írt levélben emlí-
tett megrendítő példára, ahol az Isten Igéje 
az ószövetségi nép tragédiáját tárja elénk. 
Isten kihozta őket az egyiptomi fogságból, 
elvezette az Ígéret földje határáig, de hitet-
lenségük miatt nem mentek be oda. 
Őrizzen meg Isten bennünket ettől a hi-
tetlenségtől. Fogadjuk el az Ő, Keresztelő 
János által hirdetett teljes megtérésre hívó 
szavát!

Szerda - Ézsaiás  35. és Jakab 5,7-11
Az utóbbi években a járványok és az ebből 
is fakadó sok bizonytalanság miatt külön-
féle lelkiállapotban készültünk a Kará-
csony ünnepére. Most is gazdasági válság, 
háború árnyékolja be életünket, és a hírek 
arról szólnak, hogy a neheze még hátra 
van. Hogyan tudunk ennek ellenére békes-
séggel és örömmel készülni Jézus Krisztus 
születésének ünnepére egy olyan világban, 
ahol minden fontosabb Jézusnál?
Ézsaiás azt a jó hírt mondja, hogy a nyo-
morúságra jutott és szétszakadt fogoly 
nép újra eggyé válik minden nehézség és 
lehetetlen körülmény ellenére. Új élet fog 
kezdődni: „Örvend a puszta és a kietlen 
hely, örül a pusztaság ...” Majd így biztat: 
„Mondjátok a remegő szívűeknek: Legye-
tek erősek, ne féljetek!” Az 5. verstől a 10. 
versig pedig egyenesen az üdvösség útját 
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írja le. Ez a mindenek felett álló új kezdet a 
zsidó nép és minden nép számára, szemé-
lyesen a mi számunkra is.
Mi milyen személyes gondokkal, problé-
mákkal jöttünk Őelé? Bármilyen testi, lelki 
gonddal, betegséggel küzdünk, az ézsaiási 
prófécia által azt üzeni Urunk, hogy van 
Nála megoldás! Hozzunk elé mindent! 
Ahogy Izrael népe a fogság után hazatér-
hetett, új életet kezdhetett, ugyanúgy van 
számunkra is megújulás, új kezdet. Az üd-
vösség útjának ígérete nekünk is szól.
Ézsaiás próféciái mintha sürgető igék len-
nének, Jakab pedig türelmes várakozásra 
int. Mindkettő fontos. De hogyan lehet 
egyszerre örülni és türelmesen várni? 
Jakab a földműves példájával tanít bennün-
ket, aki meg van győződve arról, hogy nem 
hiába várta türelemmel a korai és a késői 
esőt, nem hiába szántott és vetett, lesz gyü-
mölcstermés. Mi is várjuk türelmesen, - szí-
vünket, lelkünket ünneplőbe öltözteve- az 
Úr Jézus visszajövetelét, akkor is, ha ezért 
semmit nem tehetünk. Hihetjük, hogy biz-
tosan betartja, amit ígért, vissza fog jönni a 
tőle megkészített időben. 

Csütörtök - Lukács 21,25-28. 34-36
Jézus Krisztus maga mondta el, hogy az Ő 
második eljövetelét, amelynek időpontját 
nem tudjuk előre, megrettentő jelek előzik 

meg. Nem fenyeget bennünket, hanem a 
Vele való találkozásra készít. 
Arra figyelmeztet, hogy ne a megrendítő 
körülmények és a próbatételektől való fé-
lelem uralkodjon el rajtunk, hanem Őrá 
figyelve, Neki engedve készüljünk erre a 
találkozásra. A mi megváltásunk beteljese-
dése közeledik. 
Különös hangsúllyal irányítja a figyelmün-
ket arra, hogy ne engedjük, hogy a min-
dennapi gondok akadályozzanak, hogy a 
szívünk megnehezedjék, nehogy váratlanul 
törjön ránk ez a nap. Ne csak a külsőségek-
kel törődjünk, hanem engedjük, hogy belül 
a szívünkben teremthessen tisztaságot és 
rendet, hogy felkészülten állhassunk Ő elé. 
Legyünk éberek, és készüljünk szüntelen 
imádkozva.
 Micsoda vigasztalás lesz ez nekünk, hogy 
megláthatjuk Őt a felhőben nagy hatalom-
mal és dicsőséggel eljönni, megállhatunk 
Előtte, és beteljesedik mindaz, amit meg-
ígért, Vele lehetünk örökre!

Péntek – Jelenések 21,1-8
Az Adventben 3 dologra várunk: 1.hogy 
az Úr Jézus Krisztus visszajöjjön, 2.hogy 
megtörténjen a Benne hívők elragadtatá-
sa, és 3.hogy az Úrral együtt bemenjünk 
a Mennybe. Olyan jó, hogy akik hisznek 
Jézusban, és Őtőle bűnbocsánatot nyerve 
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Isten gyermekeivé lettek, ebben a boldog 
várakozásban élnek. Nem köti őket gúzs-
ba a haláltól való félelem, és az a kérdés, 
hogy mi lesz a halál után? Tudják, hogy ez 
a világ el fog múlni, a föld tűzben fog meg-
semmisülni, de Isten egy új, örökkévaló te-
remtést, új eget és új földet készít, amelyet 
az Övéi örökölnek. Ez az új teremtés Jézus 
Krisztus első eljövetelével már elkezdődött, 
és Őbenne folytatódik. A Benne hívők az 
új teremtés részesei, és boldog örömmel 
várják annak beteljesedését, az új ég és az 
új föld eljövetelét, amikor az Isten sátora 
az emberekkel lesz – ahogy Igénk 1-4 ver-
sében olvasunk erről. Szüntelenül élő re-
ménység tölti be a szívüket, és már itt a föl-
dön egy másfajta, más minőségű, Istentől 
ajándékba kapott, Őneki szolgáló, örömte-
li, boldog életet élnek. 
Erről beszél Pál apostol a 2.Kor. 5,1-10.
versében, és Péter apostol is, 1. levele 1,3-5. 
verseiben.
Azok pedig, akik Jézus nélkül élik az éle-
tüket, és nem fogadták el az értük hozott 
áldozatát, a kárhozatban, az Istentől örökre 
elvetve folytatják a halál után az életüket, 
attól függetlenül, hogy elhiszik ezt, vagy 
nem. 
Mi legyünk Jézus Krisztus hűséges követői, 
és éljük hívő életünket ennek a dicsőséges 
jövőnek a reménységében, a Vele való nagy 
találkozásra készülve!

Szombat –Ézsaiás 40,1-5
Az ember a bűneset óta Isten nélkül, Tőle 
távol, kietlen pusztaságban él. Csüggedt, 
nyugtalan, félelmekkel, békétlenséggel, bi-
zonytalansággal van tele.
Olyan csoda, nagy kegyelem, hogy Isten 
nem nyugodott ebbe bele. Ezért küldte a 
prófétákat, Ézsaiást is, hogy vigasztalják 
és ébresszék a népet. A vigasztalás alapja, 
hogy bűnei megbocsáttattak. Küldte őket, 
hogy kiáltsanak, hogy szólítsák fel az em-

bereket, hogy építsenek utat a pusztában, 
hogy az érkező Úr eljuthasson, megérkez-
zen és elkezdhesse uralmát, amely által 
megoldódik és kivirágzik az emberi élet. 
Az út egyenetlen. Hegyek és völgyek, lyu-
kak, mélységek, buckák vannak rajta. Ilyen 
úton, úthibák miatt nem juthat el a legfon-
tosabb személy a céljába. Az emberi éle-
tekben a csüggedés, a gyász, a különböző 
félelmek, ... a kapcsolatokban a meg nem 
bocsátás, harag, sokféle rendezetlenség je-
lentik a lyukakat. A hegyeket, a magassá-
gokat az elbizakodottság, gőg, megvetés, 
büszkeség... Ez mind akadály, amit el kell 
távolítani, el kell rendezni, és így kell egye-
nessé tenni az utat az érkező legnagyobb 
Úr, Jézus Krisztus előtt. Mindig volt az ér-
kező legfontosabb személy előtt előhírnök, 
aki kiáltott: ”Készítsétek az utat, és így fo-
gadjátok őt!” Ez a bibliai Advent lényege is. 
Várjuk Jézus Krisztust, Neki készítsük az 
utat, és fogadjuk Őt! 
Régen a próféták hirdették, most a mi fel-
adatunk, hogy bizonyságot tegyünk Róla. 
Hirdessük, hogy eljött, hogy megoldotta 
kereszthalálával az emberi életet, és újra el 
fog jönni, mint Úr, hatalommal és dicső-
séggel.
Az útkészítő szó kiáltó szó. A Jézusnak utat 
készítő szó sürgős, mert baj van a szemé-
lyes életünkben, családunkban, nemze-
tünk, szomszédaink életében. És sürgős, 
mert azt Úr Jézus visszajövetele közel van. 
Készítsük az utat Jézusnak Dáviddal együtt 
így könyörögve: „Tiszta szívet teremts ben-
nem, óh, Istenem, és az erős lelket újítsd 
meg bennem. Ne vess el engem a Te orcád 
elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el tő-
lem!” /Zsolt.51,12-13/
Készüljünk így a Karácsonyra, legyen az Úr 
Jézus Krisztus ünnepünk és életünk köz-
pontjában!

Szegedi Gyula lelkipásztor
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November 26-án Örömhír klubba hívtuk a 
gyülekezetünkhöz tartozó gyermekeket és 
családjaikat, hogy hirdessük azt az öröm-
hírt, az evangéliumot, amelyet mi az Isten 
Igéjéből már megismertünk, s személyesen 
megtapasztaltunk. Ez alkalommal a Vasár-
napi Iskolai Szövetség (VISZ) által össze-
állított Szu Ling karácsonya című missziós 
történet alapján hangzott el az Igei üzenet. 
Szu Ling egy kínai árva kislány, aki az ár-
vaházban szolgáló misszionáriusoktól hall 
először az élő Istenről, és arról, hogy Isten 
kapcsolatban szeretne lenni vele. A bűnei 
viszont elválasztják Istentől. Szu Ling meg-
tér, azaz bűneire bocsánatot kér Istentől, 
és kéri, hogy költözzön be az ő szívébe is, 
legyen ő az életének vezetője.

Nem sokkal később, karácsony közeled-
tével a kislány imádságban 288 darab aján-
dékot kér Istentől. Merész kérés, nem? De 
Isten pontosan látta a szívében az indítékot 
is: nem önmagának szeretné, hanem ebben 
az évben Szu Ling az otthon minden lakó-
jának szeretett volna ajándékot adni. Bár-
mennyire is lehetetlennek is tűnik ez a ké-
rése, Istennél minden lehetséges (Mt 19,26 
b). Még az is, hogy 288 ajándék érkezzen 
egy kínai árvaházba, egyetlen kislánynak. 
A felnőttek aggódtak a gyermekért, hogy 
a hite megrendül, ha nem teljesül kérése. 
Annál nagyobb az ő örömük is, amikor ka-
rácsony napján, az ajándékbontáskor kide-

rül, hogy Isten pontosan 288 fésűt küldött 
Szu Lingnek, aki rögvest megajándékozza 
társait. Később fény derül rá, hogy az aján-
dékot küldő amerikai kislányok összecse-
réltek két dobozt, s tévedésből küldték ide 
a fésűket. Pontosabban, Istennek hatalma 
van arra is, hogy az emberi tévedéseinket, 
figyelmetlenségeinket is eszközként hasz-
nálja. Ezúttal egy kislány hitének megerő-
sítésére, imájának teljesítésére. Később az 
árvaházban szokássá vált a nehéz helyze-
tekben -- például, amikor már fogytán volt 
a rizs, s félő volt, hogy nem lesz mit enni --, 
hogy a gyermekek azt mondogatták egy-
másnak: „Emlékezzetek Szu Ling fésűire!”

Kedves karácsonyt ünneplő testvérek! 
Átélték-e már, amit ez a kislány: a mi Is-
tenünknek semmi sem lehetetlen. Bátran 
és őszintén vihetjük elé terheinket, a nyo-
masztó gondokat, problémákat, bűnöket. 
Neki hatalma van arra, hogy ezeket ren-
dezze, megszabadítson belőle. Ünnepeljük 
idén a karácsonyt úgy, hogy mi viszünk 
ajándékot az ünnepeltnek. Nagyon örülne 
ha bűneinket bűnbánattal neki adnánk, 
„hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és 
megtisztít minket minden gonoszságtól.” 
(1 János 1,9). Ha nehéz, lehetetlennek 
tűnő helyzetet enged meg Isten az életünk-
ben, bátran emlékeztessük magunkat úgy, 
ahogy a kis kínai árvák tették: „Emlékez-
zetek Szu Ling fésűire!” Isten mindig meg-

Nagyobb boldogság adni, mint kapni
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hallgatja a mi imádságainkat, és ha akara-
tával egyező, akkor teljesíti is.

A gyermekeket az Igei üzeneten kívül szá-
mos egyéb programmal is vártuk. Érkezés-
kor hat különböző állomáson, játékos fel-
adatok hangolták őket a délutánra: például 
Kína térképének kirakása puzzle darabok-
ból; toronyépítés kövekből; kínai evőpál-
cikák használata; kínai írásjelek másolá-
sa. Ezt követte az énekek tanulása, melyet 
Tárnok Ferencné vezetett, s Tárnok Tamás 
kísért gitáron. A missziós történetet Sze-
gedi Gyuláné és Lakatosné Hegedűs Judit 
osztotta meg, majd Tóth Anna vezetésével 

átismételtük a tanultakat, s megtanultuk 
az aranymondást. Bár nagy erőfeszítése-
ket tettünk a Ige, tökéletes kínai kiejtéssel 
való megtanulására, igazából csak magya-
rul sikerült, úgy viszont az alkalom végére 
mindenki fejből el tudta mondani: „Na-
gyobb boldogság adni, mint kapni.” (Ap-
Csel 20,35b). Közös éneklést, s imádságot 
követően, lelki táplálékkal eltelve mentünk 
át a gyülekezeti terembe, ahol szeretetven-
dégséggel és kézműves foglalkozással foly-
tatódott a program. Ez utóbbin Molnárné 
Fábián Emese, Szabóné Bulyáki Mónika, 
Kerekes Gáborné, Benedek-Földesi And-
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rea, Kerekes Noémi, Szabó Hanna, Béres 
Nóra vezetésével adventi koszorút készít-
hettek kicsik és nagyok, miközben a szülők 
visszatérve a templomba, az adventi hitmé-
lyítő alkalmak aktuális igehirdetésével ké-
szülhettek advent első vasárnapjára.

Búcsúzóul egy Bibliát, az aranymondást 

tartalmazó igés kártyát, áhítatos és foglal-
koztató füzeteket tartalmazó csomaggal 
megajándékozva bocsátottuk haza az 54 
gyermeket, remélve, hogy az ajándékok 
segítik őket a karácsonyra készülődésben.

Tóth Anna

Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Jn.3,16
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Így adventben, december 17-én szombaton 
karácsonyi délutánon lehettünk együtt a 
testvérekkel Domboson.
Lelkipásztoraink mellett szolgált a dombosi 
gyülekezet apraja-nagyja és a csapókerti 
gyülekezet kórusa. Az alkalom közös ének-
léssel és szeretetvendégséggel zárult. 
Egy igazán meghitt délutánt tölthettünk 
együtt Istenre figyelve, elcsendesedve, sze-
retetben.

Az elmúlt napokban eljutottak a családok-
hoz a csapókerti gyülekezet gyermekek ré-
szére, illetve a családok számára készített 
csomagok.

A Debrecen-Csapókert Hitbéli Megújulá-
sáért Alapítvány nevében ezúton is köszön-
jük a testvéreknek az imádságos hátteret, a 
testvérek áldozatait, mellyel ötven család 
karácsonyához járultunk hozzá.

Dombosi karácsony
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A napokban azzal a kéréssel kerestek meg 
a gyülekezetből, hogy a Magvetés újságba 
írjam le megtérésem történetét. Látványos 
szenzációról nem tudok beszámolni, hisz 
református keresztyén család nyolcadik 
gyermekeként születtem 1981-ben. Szü-
letésem óta nap mint nap hallhattam az 
evangéliumot az otthonomban, a gyüleke-
zetben vagy éppen házi istentiszteleteken. 
Ezekre az alkalmakra rendszerint „készül-
nöm kellett” bibliai történettel, versmon-
dással vagy épp hangszeres szolgálattal. 
Lelkész keresztapám jóvoltából általános 
iskola alsós koromban már belekóstolhat-
tam a börtönmisszióba vagy épp a katona-
ságnál végzett misszióba. Mindez szép és 
jó volt, de inkább kötelességből csináltam, 
mintsem szívből.

Isten jól látta ezt, és elvezetett 1995-ben 
Tóalmásra az Élet Szava Ifjúsági táborba, 
ahol egy evangélizáció alkalmával meg-
szólított és az Ő kegyelméből én IGEN-t 
mondhattam az Ő hívására.

Ezen az alkalmon az igehirdető a Luk-
ács 5,27-28-ból prédikált: „Ezután kiment, 
és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, 
aki a vámnál ült. Így szólt hozzá: „Kövess 
engem!” Az otthagyott mindent, felkelt 
és követte őt.” Ezen az alkalmon és az azt 

követő lelkibeszélgetésen Isten megmu-
tatta nekem, hogy a Mennybe nem lehet 
bejutni a hívő Szüleim és Testvéreim által. 
Megérthettem azt, hogy ezt az örökélet-
re szóló döntést nekem személyesen kell 
meghoznom és nekem kell eldöntenem, 
hogy követem Őt. 14 évesen behívtam Őt 
az életembe, és Ő elkezdett bennem mun-
kálkodni. Látványos változás nem történt, 
hisz megtérésem előtt sem éltem kicsapon-
gó életet. A szívemben viszont volt bőven 
mit kitakarítani és a mai napig is munkál-
kodik bennem, tisztogat, amiért én nagyon 
hálás vagyok Neki.

Olyan jó tudni azt, hogy ebben a roha-
nó, szörnyűségekkel teli világban az Ő ke-
zébe tehetjük le az életünket, a Szeretteink 
életét, hisz mindannyian ott vagyunk a 
legjobb helyen. Hálás vagyok azért, hogy 
megismerhettem Őt és napi kapcsolatban 
lehetek Vele, Tőle kérhetek és várhatok ve-
zetést az életem bármely területén. Az a vá-
gyam, hogy lehessek engedelmes, alázatos 
gyermeke és az életemmel Rá mutathassak.

Áldott Karácsonyt kívánok a kedves 
Testvéreknek, és az a vágyam, hogy minél 
többen élhessük át az Úr Jézussal való sze-
mélyes találkozás örömét.

Szeretettel: Ágostonné Lakatos Márta

ÉTELBIZONYSÁG
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GYERMEKOLDAL

1.) Hol született meg Jézus? 
Ügyelj a pontos meghatározásra!
a) a júdeai Názéretben
b) a júdeai Betlehemben
c) Betlehemben
d) a galileai Názéretben

2.) Melyik uralkodó idejében
született meg Jézus?
a) Heródes király idejében
b) Dárius király idejében
c) Pilátus király idejében

3.) Honnan érkeztek a bölcsek?
Ügyelj a pontos meghatározásra!
a) keletről
b) délről

c) napkeletről
d) északról

4.) Mit kérdeztek a bölcsek?
a) Hol van a megváltó Krisztus, 
aki most született?
b) Hol van a zsidók királya, 
aki most született?
c) Hol van az új király, 
aki most született?

5.) Hogyan fogalmaz a prófécia 
az érkező fejedelemről?
a) vezetni fogja népemet
b) támogatni fogja népemet
c) legeltetni fogja népemet

Ma a legtöbb embernek egy szó jut az eszé-
be a Karácsonyról: AJÁNDÉK. Jól gondol-
ják, még ha nem is ismerik a Karácsony 
igaz történetét. Több, mint 2000 évvel ez-
előtt, az első Karácsony éjszakáján Isten 
valóban azt akarta elmondani a világnak, 
hogy Ő egy ajándékozó Isten. Ezt egy an-
gyal által mondta el az embereknek. Az 
angyal szavait a Bibliában is elolvashatod a 
Lukács evangéliumának 2. fejezetében.

„Üdvözítő született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus a Dávid városában.” 

Az angyal egy gyermekről mondta ezt, aki 
aznap született „a Dávid városában”, vagyis 
Betlehemben. Azért hívták Dávid város-
ának, mert a zsidó nép nagy királya, Dávid 
király is Betlehemből származott. Hihetet-
len! Az angyal egy pár órás újszülöttet ne-
vezett Üdvözítőnek, vagyis Szabadítónak. 
Minden zsidó ember tudta: Isten azt ígérte, 
hogy egy nap elküldi a Szabadítót. Az an-
gyal azt is elmondta, hogy az Üdvözítő „az 
Úr Krisztus”. 
Olvasd el a teljes karácsonyi történetet a Luk-
ács evangéliumából és készítsd el a feladatokat!

Jelöld be a helyes válasz betűjelét!

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.”
Lukács evangéliuma 2,11
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napkeleti bölcsek

pásztorok

angyalok

• Menjünk el Betlehembe!
• Nézzük meg azt, ami ott történt, 
amit az Úr tudtunkra adott!
• Megszületett a Megváltó, az Úr Krisztus!
• Hol van a zsidók királya, 
aki most született?
• Keressétek a kisgyermeket, 
aki bepólyálva fekszik egy jászolban.
• Láttuk az ő csillagát napkeleten 
és eljöttünk, hogy imádjuk őt.
• Ne féljetek! Nagy örömöt hirdetek nektek!

Jézus születésének történetéből összekeveredtek a napkeleti bölcsek, 
a pásztorok és az angyalok mondatai. 

Válaszd szét őket, ahogyan emlékszel rájuk és húzd a megfelelő helyre!

Jézus születését különleges jelek kísérték. Melyek voltak azok? Emlékszel rájuk?
Válaszd ki az alábbiak közül, amelyik NEM Jézus születéséhez kapcsolódik!

a) angyalok jelentek meg a pásztoroknak,
b) megjelent egy különleges csillag
c) feltámadtak emberek
d) angyal jelent meg József álmában
e) angyal látogatta meg Máriát
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Mit mondtak a nepkeleti bölcsek Heródesnek?
Segít neked a titkosírás!

Színes angyal - karácsonyfadísz

 

Évfolyam/csoport

 

Tanuló neve

Dátum

Hely

1. Színes angyal - karácsonyfadísz

1. Vágd ki és színezd ki a sablonokat! 2. Ragaszd össze az angyal testét! 3. Hajtogasd meg a 
szárnyakat a szaggatott vonalak mentén, és ragaszd az angyal hátára! 4. Fűzz fonalat az angyal 
fejéhez!

Feladatsor azonosító: RPI-FB-FS-homohoj-1670781850 1 Magvetés - Karácsony 2022

1. Vágd ki és színezd ki a sablonokat!

2. Ragaszd össze az angyal testét!

3. Hajtogasd meg a szárnyakat a szaggatott vonal mentén, és ragaszd az angyal hátára!

4. Fűzz fonalat az angyal fejéhez!

Mire lesz szükség?

sablonok (test és szárnyak)
olló

ragasztó
színes ceruzák vagy filctollak, 

esetleg festék
fonaldarab

Kiknek ajánljuk?

Óvodás és alsós 
korosztály számára
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Évfolyam/csoport

 

Tanuló neve

Dátum

Hely

1. Színes angyal - karácsonyfadísz

1. Vágd ki és színezd ki a sablonokat! 2. Ragaszd össze az angyal testét! 3. Hajtogasd meg a 
szárnyakat a szaggatott vonalak mentén, és ragaszd az angyal hátára! 4. Fűzz fonalat az angyal 
fejéhez!

Feladatsor azonosító: RPI-FB-FS-homohoj-1670781850 1 Magvetés - Karácsony 2022

1. Vágd ki és színezd ki a sablonokat! 2. Ragaszd össze az angyal testét!

3. Hajtogasd meg a szárnyakat 
a szaggatott vonalak mentén 
és ragaszd az angyal hátára!

4. Fűzz fonalat az angyal fejéhez!

 

Évfolyam/csoport

 

Tanuló neve

Dátum

Hely

1. Színes angyal - karácsonyfadísz

1. Vágd ki és színezd ki a sablonokat! 2. Ragaszd össze az angyal testét! 3. Hajtogasd meg a 
szárnyakat a szaggatott vonalak mentén, és ragaszd az angyal hátára! 4. Fűzz fonalat az angyal 
fejéhez!

Feladatsor azonosító: RPI-FB-FS-homohoj-1670781850 1 Magvetés - Karácsony 2022

 

Évfolyam/csoport

 

Tanuló neve

Dátum

Hely

1. Színes angyal - karácsonyfadísz

1. Vágd ki és színezd ki a sablonokat! 2. Ragaszd össze az angyal testét! 3. Hajtogasd meg a 
szárnyakat a szaggatott vonalak mentén, és ragaszd az angyal hátára! 4. Fűzz fonalat az angyal 
fejéhez!

Feladatsor azonosító: RPI-FB-FS-homohoj-1670781850 1 Magvetés - Karácsony 2022

Mire használható?

Egyéni díszítéssel
A mintázat nélküli angyal ruháját színezd és mintázd tetszés szerint! 

Ragaszthatsz rá színes papírt, flittert, gyöngyöt vagy más tetszés szerinti anyagot!
Történet elmeséléséhez

A mintázat nélküli angyalsablont (szárnyak nélkül) a gyermekek más szereplők 
megjelenítéséhez is elkészíthetik. Így alkothatnak Mária, József, pásztor és bölcs 

figurákat. A mintázat nélküli sablonon az arcot is a gyerekek maguk egészíthetik ki. 
Így lehet női arcot rajzolni, illetve szakállas férfiarcot.

Aranymondáshoz
Mielőtt ráragaszod, írd az angyal két szárnyára az aranymondást!

Karácsonyfadísz
Díszítsük a templomi karácsonyfánkat angyalokkal!

Rejtett üzenet
Mielőtt összeragsztod az angyal testét, írj be a belsejébe egy üzenetet valakinek 

és ajándékozd neki!
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Hiszen Ő maga a SZERETET
A Karácsonyi tájon – 
Megszületett nekünk, hogy BÉKE legyen velünk.

Ő nekünk a legszebb ajándék a 
Karácsonyi éjben!
Zengjen hát az ének az Ő nevében.

Visszajön mint egy álom,
hogy a Világra Béke szálljon.
Visszajön, hogy övéit elvigye,
hogy a csoda megmaradjon mindörökre.
Ámen

Kis Gáborné 
Jézus

Úgy jött el, mint egy Álom,
hogy a Világra Csoda szálljon!

Várták Őt akkor is 
a Betlehemi tájon
Dicsérték – ünnepelték
Mindenekfelett -  nagyon SZERETTÉK.
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„Majd fogta a szövetség könyvét és felolvasta a nép előtt.  Azok ezt mondták: 
Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr mondott!” (2Móz.4, 7)

Bibliai szépolvasó- és szépíró verseny
2-8. évfolyam számára

A verseny neve: 
Bibliai szépolvasó- és szépíróverseny 

A verseny kiírója és rendezője: 
Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség 

4033 Debrecen, Mátyás király u. 23/b
A verseny kategóriái: 

A versenyt az 2-8. évfolyamon tanuló diákok számára hirdetjük meg 
a következő kategóriákban:

Szépolvasás: 3-4., 5-6. és 7-8. évfolyam
Szépírás: 2-4. évfolyam

A versenyen egyénileg csak az egyik kategóriában lehet indulni.
A verseny jellege, részei: 

Az olvasás, írás szövegei a Szentírásból lesznek feladva. 
A szépolvasó versenyen a versenyzőknek először az otthoni, 

egyéni felkészülés során gyakorolt bibliai szakaszt, 
majd egy ismeretlen szöveget kell rövid felkészülés után felolvasniuk.

A szépíró versenyen az ott kapott ismeretlen bibliai szöveget 
kell lemásolniuk a versenyzőknek.

A verseny időpontja: 
2022. február vége (a pontos időpontról tájékoztatjuk a jelentkezőket)

A jelentkezés és nevezés módja, határideje: 
A nevezési lapot kitöltve, a judithegeduslakatosne@gmail.com e-mailcímre 

kell elküldeni 2023. február 10-ig. 
A szervezők a jelentkezések alapján a tervezett létszámadatok összesítése után 

értesítést küldenek a sikeres nevezésről és a versenybeosztásról.
A verseny díjazása: 

Minden résztvevő tanuló emléklapban részesül.
Az 1-3. helyezett tanulók oklevelet és könyvutalványt/tárgyjutalmat kapnak.

Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!
A Szervezők
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Jelentkezési lap 

Név, osztály:

Születési dátum: (év, hónap, nap)

Iskola: 

Kategória:    Szépolvasó    /    Szépíró     (a megfelelőt aláhúzni)

E-mail elérhetőség:

Dátum:        

Aláírás:

A vigasztalás Igéjét hirdettük
Szabó Sándor (67), Kollár József (84), Varga Imréné Illés Margit (78), 
Horváth Attila Ervinné Strébeli Mária (68) és Madar Imre László (75),

Balogh Józsefné Karádi Gabriella Ilona (80) elhunyt testvérünk ravatalánál.
A feltámadás és örök élet bizonyosságával kívánunk vigasztalást!

Anyakönyvi adatok
(2022. október 26. - 2022. december 22.)
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Vasárnap 9.30-tól imaközösség az istentisztelet áldásáért a gyülekezeti házban
  9.45-től énektanítás a templomban
  10.00 órától istentisztelet a templomban
  Az istentisztelettel párhuzamosan vasárnapi óvoda és iskola
  15.00 órától istentisztelet Domboson
  17.30 órától imaóra a gyülekezeti házban

Kedd  17.30 órától bibliaóra

Szerda 10.00-tól Baba-mama kör
  10.30-tól bibliaóra az Idősek Napközi Otthonában
  15.00 órától bibliaóra Domboson
  17.30 órától minden hónap első szerda estéjén presbiteri bibliaóra

Csütörtök 9.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör – Kertészkedés
  14.00 órától Tevékeny Kezek Szeretetkör – Csigakészítés
  17.00 órától Énekkari próba
  18.00 órától kéthetente felnőttként konfirmáltak bibliaköre

Péntek 16.00 Konfirmációi előkészítő gyermekeknek
  17.00 órától ifjúsági alkalom

Szombat  15.00 órától minden hónap második szombatján Férfi Bibliakör
  15.00 órától minden hónap harmadik szombatján Női Bibliakör

ÁLLANDÓ gyülekezeti alkalmaink

Aliansz Imahét
2023. január 1–8-ig

Január 1. vasárnap 10 óra A teremtett világ öröme
Január 2. hétfő 17.30 Öröm Jézus Krisztusban
Január 3. kedd 17.30 Az öröm mint a Szentlélek gyümölcse
Január 4. szerda 17.30 Örömre teremtve
Január 5. csütörtök 17.30 Öröm az együttlétben
Január 6. péntek 17.30 A megváltottság öröme
Január 7. szombat 17.30 Öröm a szenvedésben
Január 8. vasárnap 10 óra templomunkban és 17 óra a baptista imaházban: Örök öröm


