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MILYEN A KARÁCSONYOD? 

Egyre korábban jelennek meg a karácsonyi 

dekorációk a boltokban, ez vásárlásra ösztönöz. 

Néhányan komolyan gondolják, hogy a 

karácsony nevét töröljük el, s ’téli ünnepekre’ 

változtassuk. Csillogó fények, roskadozó polcok, s 

megdöbbentő lelki üresség. Az emberek készülnek 

az ünnepre, de csak külső szemlélői maradnak. 

Szentestén nem jutnak el az emelkedett 

hangulathoz sem, a szertartások, amit az évszázadok hagyományai követelnek 

nem jelennek meg. 

Mi történik körülöttünk? 

Az értelmezés, a megélés csak rajtad múlik. 

Nem számít, mások meddig jutnak.  

Senki nem lophatja el tőled azt, hogy igazi karácsonyod legyen. 

János evangéliuma így kezdődik: Jézus Krisztust „a világ nem ismerte 

meg: a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.” (Jn 1,10-11) 

Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezünk. 

Megtestesülésekor sem jutottak el sokan az igazi felismerésre. Ez Isten 

titkainak világa. Ide hív karácsonykor. Mert a Gyermek Immánuel, azaz: 

’velünk az Isten. Jézus bizonyságot hoz, nem hagy el bennünket. Mi ezt 

ünnepeljük. 

Neki jár a legnagyobb ajándék. Akinek a legdrágábbat adom, az az én 

istenem. Jézus nem materiális ajándékokat vár. 

Kedves Olvasó! Ne siránkozz, hogy ezek a karácsonyok nem igaziak. 

Ne engedd magadtól meglopni a karácsonyt! Az értelmezés csak rajtad múlik. 

Nyisd meg szívedet, s engedd be oda Jézust! Hozzád jött, hogy veled legyen. 

Nem maradsz ki Isten szívéből ezen a karácsonyon sem! 
Czirokné Botár Éva  

lelkipásztor 
Istentől megáldott békés karácsonyt és jó egészséget  

kívánunk minden kedves olvasónak! 



 Füle Lajos: 

KARÁCSONYI KÖNYÖRGÉS 

Mint Betlehem, zsúfolt a város, 

megszállta tenger idegen. 

Uram, szállásra hol találsz most, 

nem maradsz-e a hidegen? 

 

Csilló arannyal, drágakővel 

nincs ékesítve ez a ház. 

Mégis, ne rettenj vissza tőle, 

ha szénát, pozdorját találsz. 

Szívem istállójába, amely 

szállást csak barmoknak adott, 

térjél be hát! Számodra van hely: 

találsz egy csendes jászlat ott. 

 

Ha nem lehet méltó Tehozzád, 

Kinek egek örvendenek! 

Lásd, ez vagyok, így térj be hozzám, 

hozd el szívembe fényedet! 

 

ÜNNEPEK KÖZT 

 A naptár telis-tele van fekete számokkal és betűkkel, de a monoton 

szürkeségben megjelennek a piros betűs napok, az ünnepek. Egyházi évünket, 

és egész életünket ezek az ünnepek töltik meg élettel. 

 Az ünnepek felkiáltójelként figyelmeztetnek bennünket megállásra, és 

felnézésre. Lehet ünnepünk és örömünk a legszürkébb hétköznapok után vagy 

éppen a legnehezebb időszakban is. 

Miért? Azért, mert az ünnepek nem csupán pirossal jelölt napok, nem 

csak egy-egy kiemelt időszak, hanem valódi történésekre, Isten tetteire és 

szeretetére emlékeztető napok! 

Karácsony? Isten a Fiát küldte 

el a világba. Húsvét? Jézus életét adta 

az emberért, és harmadnap feltámadt, 

legyőzve a halált. Pünkösd? Isten 

kitöltötte a Szentlelkét, aki velünk 

van ma is! Vasárnap? Krisztus 

feltámadását ünnepeljük minden 

héten, hálával és örömmel. 

Isten ünnepelni hív, és 

bűnbocsánatát, békességét és áldását 

készíti nekünk. Elfogadod? 
Ábra: Református  

Pedagógiai Intézet 



BOLDOG ÚJ ÉVET! 

2022. Néhány nap múlva új évbe érkezünk, ilyenkor sok mindent 

átgondolunk az életünkben. Értékeljük az elmúlt évet, számba vesszük 

erősségeinket és gyengeségeinket. Sokan fogadalmakat tesznek, és vannak, 

akik csak csendességükben fogalmazzák meg, hogy mit kellene másképp. 

Összegyűjtöttünk néhány segítő gondolatot: 

 Imádkozom minden nap, elmondom Istennek, ami a szívemben van. 

 Olvasom naponta a Bibliát, hogy meghalljam Isten szavát. 

 Vasárnap istentiszteletre megyek. 

 Figyelek szavaimra, tetteimre, gondolataimra, hogy azokkal ne 

bántsak meg másokat. 

 Ha megbántottam valakit, merek bocsánatot kérni. 

 Figyelek a Szenvedőre, az Elesettre, segítem azt, akit Isten elém hoz. 

 Odafigyelek testi és lelki egészségemre 

 

Amelyik változásra szükséged van, pipáld ki, és imádkozz a változásért! 

Ha pedig gyengének érzed magad a változáshoz, vagy segítségre van 

szükséged, keress bennünket, hogy segíthessünk! 

 

ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK! 

A Magyarországi Református Egyház 

Zsinatának döntése alapján, 2021. adventjétől új 

hivatalos énekeskönyve van Egyházunknak.  

Az új énekeskönyv néhány kivétellel 

tartalmazza a régi, 1941-es könyv énekeit, valamint 

több, mint kétszáz új éneket is. 

Aki énekel, kétszeresen imádkozik – tartjuk ma 

is, ezért is hasznos, ha vannak új énekeink, amelyek 

vezetnek bennünket az imádságunkban. Használjuk 

nyitott szívvel az új énekeskönyvet, az abban 

található énekeket és imádságokat!  

Néhány hét múlva mi is kezünkbe vehetjük az énekeskönyvet, és 

alkalmainkon már ebből énekelhetünk. 

 
(A kialakult nyomdaipari alapanyaghiány miatt várhatóan februárban érkeznek meg a 

megrendelt könyvek, akkor lehet majd megvásárolni. Az énekeskönyv ára: 3.300 Ft) 



HIRDETÉSEK  

Rendszeres alkalmaink: Vasárnap 9 óra, 

istentisztelet párhuzamosan gyermek- 

istentiszteletet tartunk; Kedd 17 óra bibliaóra; 

Csütörtök 18 óra Kékkeresztes Bibliaóra; Péntek 

16:30 Hittanóra alsósoknak, 17:30 Ifjúsági óra. 

Köszönjük az Egyházközség számára 

eljuttatott adományokat! Adományainkat és az 

egyházfenntartói járulékot az Egyházközség 

bankszámla számára utalással is eljuttathatjuk. 

Bankszámla szám: 56900068-10619881 

Takarékbank Zrt. 

Istentiszteletek Algyőn és Mórahalmon: 

Algyő: december 26., január 23., február 27.,  

Mórahalom: január 9., február 13. 

Egyházközségünk honlapján, Facebook 

oldalán, valamint gyülekezetünk YouTube 

csatornáján, sok érdekes és hasznos tartalom 

kerül felöltésre rendszeresen. Ezeken a 

felületeken lehetőség van az online közvetítések 

megtekintésére, valamint régebbi alkalmak 

felidézésére. (Részletek: www.reformatustemplom.net) 

2022-ben is rendelkezhetünk adónk kétszer 

1%-áról, amelyet felajánlhatunk: 

a Magyarországi Református Egyháznak 

(Technikai szám: 0066)  

az Együtt a Délmagyarországi Szórvány 

Református Közösségekért Egyesületnek  

(Adószám: 18407323-1-06) 

 

Kiadja: a Szeged-Petőfi telepi Református Missziói Egyházközség * 6727 Szeged,  

Sirály u. 16.  Összeállította: Gyatyel Péter * Telefon: +36-30/826-0590  

Honlap: www.reformatustemplom.net * E-mail: szeged-petofi.telep@reformatus.hu 

Adószám: 19982335-1-06 * Bankszámlaszám: 56900068-10619881 Takarékbank Zrt 

 

KARÁCSONYI 

ISTENTISZTELETEK 

 

SZENTESTE 

DECEMBER  24. 14 ÓRA 

Szentesti istentisztelet a 

gyermekek szolgálatával 

KARÁCSONY I. NAPJA 

DECEMBER 25. 9 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet 

KARÁCSONY II. NAPJA 

DECEMBER 26. 9 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet 

DECEMBER 26. 11 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet 

Algyőn 

 

ÓÉV NAPJA 

DECEMBER 31. 17 ÓRA 

Óévi hálaadóistentisztelet 

ÚJÉV NAPJA 

JANUÁR 1. 17 ÓRA 

Újévi istentisztelet 

JANUÁR 2. 9 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet 
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