
December 

1. November 29. – Advent első vasárnapja, a délelőtti istentisztelet 

kórusunk szolgálatával. Karácsonyi vásár. A hajléktalanoknak 

szánt tartós és szárazélelmiszer és a Nyilas Misi csomagok 

gyűjtésének a kezdete  

2. December 7. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

3. December 19. 14:00-16:00 – Adventi kézműves foglalkozás, 

karácsonyi vásár, a Nyilas Misi pakkok csomagolása 

4. December 20. –A délelőtti istentisztelet után Kereskényi Sándor 

előadása A karácsony a református teológiában címmel. Gyülekezeti 

ebéd. 

5. December 20. 15:00 – Önkénteseink főznek a hajléktalanoknak a 

Szent Ferenc konyhán; a szárazélelmiszer átszállítása a 

ferencesekhez 

6. December 24. 14:30 – Családok karácsonya 

7. December 25. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

8. December 26. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

9. December 27. 10:00, 18:00 – Istentisztelet 

10. December 31. 15:00 – Óévzáró istentisztelet 

11. Január 1. 10:00 – Újévi istentisztelet 

12. Január 3. 10:00, 18:00 – Istentisztelet 

 

 

Imádkozzunk! 

Köszönjük, Istenünk, hogy mindeddig megsegítettél minket. 

Vezettél az év minden napján, megbocsátottad vétkeinket. Add, 

hogy le tudjuk tenni terheinket eléd, és úgy menjünk tovább, hogy 

megbocsátottunk egymásnak! Ámen! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 
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„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért 
jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse…” (1Tim 1,15) 
„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus…” (Lk 2.11) 

Az év vége felé leggyakrabban használt szavaink: december 25., fenyőfa, 
karácsony. 

Krisztus után a negyedik században Constantinus, római császár a 
keresztyénség nagy védelmezője lett. Azon fáradozott többek között, hogy a 
pogány ünnepeket keresztyénné változtassa. Így lett a niceai zsinat (325) 
jóvoltából a téli napforduló –, amelyet akkor még december 25-re tettek – Jézus 
születésnapja. A fenyőfát mint örökzöldet mindig is kedvelték a régi kultúrák. Az 
első, erre az alkalomra feldíszített ág a 15. század végén jelent meg Európában. A 
karácsony szavunk pedig az egyházi szláv nyelvből (kracsun – napforduló) került 
hozzánk bolgár közvetítéssel Sem a naptári időpontnak, sem a szimbólumnak, 
sem a magyar megnevezésének nincsen tehát semmilyen bibliai alapja. 

Bár a külsőségekben is – közvetetten – a keresztyén ember Jézus iránti 
szeretete nyilvánul meg, az ünnep eredetének egyetlen tanulmányozásra méltó 
forrása a Biblia. Már több mint hét évszázaddal Jézus születése előtt Ézsaiás 
próféta ezt jövendölte a világot megváltó Érkezőről: „Íme, egy fiatal nő teherben van, 
és fiút fog szülni, és Immánuélnak (velünk az Isten) nevezik el.” (Ézs 7,14), majd 
később: „… így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 
Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,5) 

Jézus személye nem a napfényes órák számának rendkívüli alacsony 
volta miatt, nem a méretes fenyőfa illata és hibátlan alakja miatt és még csak nem 
is a történés megnevezésének nyelvi kalandossága miatt kedves nekünk. A zsinati 
atyák annak a csodálatos eseménynek kívántak emléknapot kijelölni, amikor a 
betlehemi pásztorok meghallották az egész világnak szóló örömhírt (Lk 2,8-20): 
Isten közénk, bűnösök közé jött – megváltásunkra. Jézus, a világ Üdvözítője – 
magát megalázva – a leghátrányosabb körülmények között kezdte földi létét. 
Tökéletes élete, a kereszten értünk hozott áldozata és feltámadása valóban 
békesség, öröm, remény forrása lehet nemcsak ezen az egyetlen napon, hanem az 
év minden napján.                 Nemes Gábor 

http://www.honvedter.ref.hu/


Adventi gondolatok – Könyvbemutató 

 
„Adventben igazából nem elsősorban mi várunk, hanem minket vár 
az Isten. Nekünk kellene megérkezni Hozzá." Fekete Ágnes 4 hét – 
Adventi gondolatok című kötetét november 13-án mutatták be az 
Adna kávézóban. A Kálvin Kiadó gondozásában megjelent 
könyvecske huszonnyolc rövid áhítatának segítségével mélyülhet el 
az olvasó az adventi várakozásban. 
Fekete Ágnes elmondta, hogy az advent a legkedvesebb ünnepe: „Minden, 
amit a mai korban megél az ember, az advent. A fokozott várakozás a 
világ végére, Jézus visszajövetelére, az advent az egész létünk nagy 
metaforája. Ez a kötet az elmúlt tizennyolc évben a Kossuth Rádió 
református félórájában elhangzott áhítatokból született. Nagy élmény volt 
számomra is megkeresni ezeket a régi áhítatokat, így a saját eddigi 
életutamat is végignézhettem ezek mentén. Adventben igazából nem 
elsősorban mi várunk, hanem minket vár az Isten. Nekünk kellene 
megérkezni Hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy rajtam múlik az eljövetele, 
mert eljön nélkülem is, de sokszor bevár minket, ahogyan a tékozló fiút az 
Atya. Tavaly jelent meg a böjti áhítatoskönyv, onnan jött az ötlet, hogy 
folytassuk a sorozatot. Az negyven nap, ez meg négy hét, így maradt a 
négyes szám a borítón. Szeretném az olvasót minden leírt gondolattal 
elindítani saját megértései felé, kicsit továbblökni, hogy Istenhez közelebb 
kerüljön." 

(Forrás: Horváth Zsuzsanna, Parokia.hu) 
 

 

Mindenes 

Ebben az évben is megszervezzük a karácsony előtt már összeállítandó, 
Nyilas Misi csomagok készítését és összegyűjtését. 
Egy cipősdoboznyi ajándékot várunk azoknak a gyermekeknek, akiknek 
szülei nem tudják megajándékozni őket karácsonykor. Kérjük, az 
összeállított csomagokon feltűnő helyen jelezzék, milyen nemű és korú 
gyermeknek szánják az ajándékot! 
 

*** 
 

De profundis. Segélykiáltás a (kórus) mély(é)ből. – Kedves Testvérek! 
A szépen szóló kórusunk az utóbbi időben különböző okokból 
(természetes fluktuáció, az idő múlása, stb.) kissé élemedetté vált. 
Szükségünk lenne új, friss, fiatal hangokra. Kérjük, aki szeret énekelni és 
énekelve Urunkat dicsőíteni, semmiképpen se tartsa távol magát tőlünk, – 
jöjjön közénk, zengjük együtt dicséretét! Minden szólam örömmel fogadja 
a hangfrissítést. – Lejegyezte: egy elárvult tenor. 
 

*** 

 

Kedves Gyerekek! A feladat megoldásához el kell olvasni Sámuel 
első könyvének harmadik fejezetét! Megoldásaitokat várjuk a 
templom bejáratánál elhelyezett Imakérések feliratú dobozba! 
 

1. Hol feküdt Sámuel, amikor Isten először szólította? 

 
2. Mit felelt végül Sámuel az Úrnak? 

 
3. Kinek a felügyelete alatt volt az ifjú Sámuel? 

 
4. Hányszor szólította az Úr Sámuelt? 

 
5. Mit jelentett ki Isten Sámuelnek? 

 
6. Később még megjelent az Úr Sámuelnek? 

 
7. Mi volt Éli válasza Sámuel beszámolóját követően? 


