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Paul Roth: 
Mentsd meg a Karácsonyt 
 
Óh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.  
Nekünk már nincs hozzá erőnk. 
Mi vásárolunk és rohanunk, 
kis csomagokat készítünk, 
karácsonyfákat díszítünk, 
és énekeljük: „Csendes éj”. 
De a titok, 
Isten Fiának titka, 
hogy emberré lett értünk, 
gyakran csak szirupos érzelgés, 
dekoráció. 
 
Jézusom, a mi bűnünk is, 
hogy ezt az ünnepet  
elborítják a reklámhegyek. 
Mi tudjuk, 
kinek jár karácsonyi üdvözlet és kötelező 
ajándék, 
mindenki tudja. 
De meg akarunk szabadulni végre 
a vásárlási és ajándékozási görcstől. 
Szent ünnepet akarunk ülni, 
amelyen nem az a mérték: ki mennyit ad. 
Jézusom, segíts, 
nehogy elsüllyesszük egészen, 
mit jelent ez az ünnep, 
segíts, hogy ne csak télapók legyünk. 
Segíts, hogy az ádventi hetekben  
a lelkünkbe nézzünk. 
Segíts, hogy az Útra visszatérjünk, s elin-
duljunk 
megint. 
Csak így lesznek az ajándékok 
jeleivé a szeretetnek –  
mint megannyi tükre a Te Szeretetednek. 
 
Óh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, 
ments meg minket. 
Ezért vállaltál embersorsot. 
 

Imádság Paul Roth: Istennel mindig 
beszélhetünk c. könyvéből 

Bécs 1978. 

Minden Kedves Olvasónknak 
Áldott Karácsonyt kívánunk! 

 
„Jézus Krisztus születése pedig így tör-

tént. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de 
mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott 
állapotban van a Szentlélektől. Férje, József igaz 
ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, 

ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt vé-
giggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában és 
ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, 
Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, 
akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez 
pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta 
által: ’Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek nevez-
nek’ – ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt 
álmából, úgy cselekedett, ahogyan az úr angyala parancsolta neki: 
magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte 
fiát, akit Jézusnak nevezett el.” 

(Máté evangéliuma 1:18-25.) 

____________________________________________________ 
 

Mikor született Jézus? 
 
 Diocletianus császár trónra léptétől számított 248. év-
ben Dionysius Exiguus római szerzetes úgy gondolta, mél-
tóbb az idő folyását Krisztus megtestesülésétől számítani, 
semmint „olyan ember után, aki inkább volt zsarnok, mint 
császár.” Dionysius Exiguus abból indult ki, hogy Jézust 
március 25-én feszítették keresztre. Mivel húsvét mozgó ün-
nep, megvizsgálta, hogy a korabeli húsvétok közül melyik 
esett erre a napra. Ebből az évszámból elvont harmincat, 
mert föltételezte, hogy Jézus harminc éves volt. Az így nyert 
dátumot nem a nulladik, hanem a világtörténelem első évé-
nek vette. 
 Jézus azonban valószínűleg nem 1-ben, hanem koráb-
ban, időszámításunk kezdete előtt születhetett, hiszen Heró-
des király, aki a Biblia szerint még élt Jézus születésekor, 
Kr. e. 4-ben halt meg. 

_____________________________________________________ 
 

„Az Igét nem tette silányabbá, hogy testté lett.  
De minket jobbá tesz, ha hozzá tartozunk.” 

Augustinus 

 



Református Reménység 
 

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ 
 

A jól ismert karácsonyi történet szól hozzánk újra. Feltárul előttünk egy régi kor, egy kedves történet, 
nosztalgiázunk, gyönyörködünk a „betlehemben”, felidézzük régi karácsonyok szívmelengető emlékét. Talán 
szomorkodunk is: régen minden más volt. De vajon mitől szép a Karácsony? A sok és drága ajándéktól? A ros-
kadásig rakott ünnepi asztaltól? A családi, baráti asztaltársaságtól? Lehet teljes egy ünnep az ünnepelt nélkül? 
Mert így lenne, ha Jézus nélkül telne el a Karácsonyunk. Figyeljünk most az Ige szavára, adjunk helyet szí-
vünkben, életünkben az Örömhírnek, a Világ Világosságának, a hozzánk is érkező Jézusnak. 

 
„…az Úr angyala megjelent neki álmában…” Isten „sokszor és sokféleképpen” (Zsid 1:1) szól az em-

berhez. Mózeshez égő csipkebokorból, Illéshez halk és szelíd hangban, máskor látomások, szózatok, jelenések, 
szimbolikus cselekmények, jelek, öröm, bánat, nyomorúság, szükség szaván keresztül. A Biblia lapjain több 
helyen is olvasunk arról, hogy Isten angyala az embernek álmában jelenik meg és úgy közli üzenetét. Így szól 
Józsefhez is ebben a történetben és majd a folytatásában ugyancsak. Így keresi minden ember szívét, hogy 
megajándékozzon reménységgel, vigasztalással, útmutatással, intéssel, szeretetével. Nem egyformán szól min-
denkihez, hanem személyre szabottan. A napkeleti bölcseket tudományukon, a csillagászaton keresztül szólítot-
ta meg Isten, és lám, a betlehemi csillag a bölcseket Jézushoz vezette. Erre emlékeztetnek a református temp-
lomok tornyain látható csillagok. A megszólítást lehet meghallani és lehet figyelmen kívül hagyni. Téged is 
megszólított már. Meghallottad? Válaszoltál rá hálaadással, imádsággal, adakozással, szolgálattal?  
 
 „…amikor felébredt álmából…” Az álom, az alvás elengedhetetlen része életünknek, pihenésünknek. Jó 
dolog békésen álomra hajtani fejünket és jó dolog kipihenten ébredni. Alvás és ébrenlét ritmusa kísér bennünket 
és nagy szenvedés, ha ez a ritmus felborul. Aki nem tud nyugodtan aludni, az nem tud igazán felébredni, „ész-
hez térni” sem. Mások pedig kóros aluszékonyságtól szenvednek. A Biblia az ember „lelkiállapotát”, azaz Is-
tenhez való viszonyát is az alváshoz-ébrenléthez, halálhoz-élethez hasonlítja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel 
a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” (Ef 5:14) Ébredj fel Isten-dicséretre, hálaadásra. Ébredj fel, mert a 
lelki álom halálos. Ébredj fel, mert a Krisztusban való Élet jobb, mint az öntudatlanság. A hitet, a lelkiismere-
tet, az Istenbe vetett reménységet el lehet „altatni”, de fel is lehet ébreszteni. „…gerjeszd fel az Isten kegyelmi 
ajándékát” (2Tim 1:6), azaz ne feledkezz meg Isten szeretetéről, ébredj tudatára és másokat is ébressz fel. 
Amikor így ébredünk fel álmunkból, akkor élünk igazán. 
 
 „…úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki…” Úgy cselekedni azt jelenti: engedel-
mesnek lenni. Engedelmes volt Mária: „történjék velem a te beszéded szerint!” (Lk 1:38) Engedelmes volt Jó-
zsef is. Engedelmesek voltak a pásztorok, akik „egészen Betlehemig” (Lk 2:15) mentek, hogy láthassák az Új-
szülöttet, engedelmesek voltak a napkeleti bölcsek, miután „kijelentést kaptak” (Mt 2:12), engedelmes volt 
maga Jézus is egész földi élete során. „Igen, Atyám” (Mt 11:26) Boldogok voltak mindazok, akik engedelmes-
ségben jártak. Csodákat éltek át, akik hallgattak Isten szavára. Részesei lettek az Úr titkainak mindazok, akik 
elfogadták az Ő akaratát. Úgy cselekedni, ahogyan az Úr parancsolja, azaz engedelmeskedni – ez az igazi bol-
dogság útja ma is. Ezen gondolatok fényében kívánok Áldott Karácsonyt! Ünnepeljünk együtt, a találkozás re-
ményében, testvéri köszöntéssel: 

Péntek Ágnes 
 

 

Karl Barth karácsonyi imádsága (részlet) 
 

Urunk, Istenünk! Te nemcsak a mennyben akarsz lakozni, hanem nálunk is, itt a földön; nemcsak ma-
gasságos és nagy akarsz lenni, hanem alacsony és kicsiny, mint mi; nemcsak uralkodni akarsz, hanem nekünk 
szolgálni; nemcsak Isten akarsz lenni az örökkévalóságban, hanem érettünk emberként születni, élni és meghal-
ni. 

Szeretett Fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban, nekünk nem kevesebbet, mint önmagadat ajándékoz-
tad, hogy mi egészen és teljesen hozzád tartozzunk. Mindnyájunkra tartozik ez, bár közülünk senki meg nem 
érdemelte. Mi marad más reánk, minthogy csodálkozzunk, örvendezzünk, hálásak legyünk, és erősen ragasz-
kodjunk ahhoz, amit Te velünk tettél. Ámen. 
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Anyakönyvi hírek 
 

Eltemettük: 
Októberben: 

 

34. Kollár Istvánné, Kóródi Krisztina, 86 évet élt 
35. Zsíros Béláné, Tóth Mária, 72 évet élt 
36. Virágos Sára, 66 évet élt testvéreinket. 
 

Novemberben: 
 

37. Pápai Lajosné, Jordán Rebeka, 90 évet élt 
38. Szatmári János 72 évet élt testvéreinket. 
 

„Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a  
meghalásnak.” (Préd 3:2) 

_________________________________________ 
 

Emlékharang 
 

Októberben: 
 

Orosz Mihály halálának 8. évfordulóján. 
 

Novemberben: 
 

Szirom Ferenc halálának 1. évfordulóján, 
Szirom Ferencné, Várszegi Róza halálának 1. évfordulóján, 
Tolnai Gábor halálának 8. évfordulóján, 
Debreczeni Antal halálának 12. évfordulóján, 
Debreczeni Antalné, Maróti Lídia halálának 11. évfordulóján, 
ifj. Méri Sándor halálának 18. évfordulóján, 
id. Méri Sándor halálának 18. évfordulóján. 
 

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!” 
(Zsolt 46:11) 

 

 
„Isten Úrrá és Krisztussá tette Jézust.” 

(ApCsel 2:36) 
 

„Az Ige Testté lett, közöttünk lakott, és 
láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egy-

szülöttjének dicsőségét, telve kegye-
lemmel és igazsággal.” 

(Jn 1:14) 
 

„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha 
valaki meghallja hangomat, és kinyitja 
az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacso-

rálok, ő pedig énvelem.” 
(Jel 3:20) 

 
„Örüljetek az Úrban mindenkor! 

Ismét mondom: örüljetek.” 
(Fil 4:4) 

 
Jézus szava: „Én vagyok a világ 

világossága: aki engem követ, nem 
jár sötétségben, hanem övé az élet  

világossága.” 
(Jn 8:12) 

 
„A régi elmúlt, és íme: új jött  

létre.” 
(2Kor 5:17) 

 
„Újuljatok meg szívetekben és lelke-

tekben! Térjetek meg és éljetek!” 
(Ez 18:31-32) 

 
Gyülekezeti hírek 

 
A 2005. november 06-án egybehívott Választói Közgyűlésen megújítottuk a Presbitériumot. 2006. janu-

ár 01-től az egyházközség gondnoka: Székely Lászlóné, presbiterei: Jordán Ágnes, Kardos Imre, Lovasné Vaj-
da Ilona, Arany János, Gálné Komáromi Zsuzsa, Péntek Albert Csaba, Tóth István, pótpresbiterei: Bordács 
Ferencné, Légrádi Benjáminné, Baranyai Lajosné, Kissné Rónyai Ildikó. Az új presbitérium ünnepélyes foga-
dalomtételére januárban kerül sor. Isten áldása kísérje szolgálatukat! 

 
November 08-án vettük át a Renault Megane típusú új szolgálati autót Debrecenben. Az autó tulajdono-

sa a Tisztántúli Református Egyházkerület, üzembentartója az Öcsödi Református Egyházközség. Isten iránti 
hálával köszönjük meg Nagytiszteletű Szabó József esperes úrnak, valamint a Püspökségnek a támogatást, il-
letve a szolgálatvégzést megkönnyítő segítséget. 

 
November 23-án Berekfürdőn került megrendezésre a Nagykunsági Református Egyházmegye évi ren-

des Közgyűlése, mely alkalommal egyházközségünket érintő döntés is született. Ennek értelmében 2006. január 
01-től Kunszentmárton társegyházközségünk lesz. „Aki szereti a testvérét, az a világosságban van.” (1Jn 2:10) 



 

Egyházfenntartói hozzájárulás 2005. 
 

„…a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
 

Ajánlott összeg: 2000 Ft/fő/év. Szeretnénk folytatni a felújítási és korszerűsítési 
munkákat a templomon, a gyülekezeti házon, valamint a parókián.  
Adományokat továbbra is köszönettel elfogadunk és Isten iránti hálával köszönjük 
meg egyházfenntartóink hűségét! 

 

Keresztyén humor 
 

- Mi a különbség 
teológia és geoló-
gia között? 

- ??? 
- Ég és föld.   

 
 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE 
 

9:00 Istentisztelet – Öcsöd  
11:00 Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás  
14:00 Istentisztelet – Kunszentmárton  

December 18. advent 4. vasárnapja 

16:00 Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, gyermekműsor – Mezőhék 
December 21. (szerda) 16:00 Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton   
December 22. (csütörtök) 16:00 Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd 

13:30 Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Szentelés – Idősek Otthona, 
Öcsöd 

December 23. (péntek) 

16:00 Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  
14:00 Ünnepi Istentisztelet, gyermekműsor – Kunszentmárton  December 24. Szenteste 
16:00 Ünnepi Istentisztelet, gyermekműsor – Öcsöd 
9:00 Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  December 25. Karácsony  

14:00 Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
9:00 Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  December 26. Karácsony  

14:00 Ünnepi Istentisztelet – Kunszentmárton  
14:00 Óévi Istentisztelet – Kunszentmárton  December 31. 
16:00 Óévi Istentisztelet – Öcsöd  
9:00 Újévi Istentisztelet – Öcsöd  Január 01. 

14:00 Újévi Istentisztelet – Kunszentmárton  
 

 
Egy rigófészek 

 
volt Jancsiék kertjében az egyik fán. Jancsi tudta, hogy mily nagy érték ez az énekesmadár, ezért különös örömmel 
észlelte egy szép napon, hogy kikeltek a fiókák. Sajnos egyszer az egyik kis rigó annyira nyújtogatta nyakát az eleség 
után, hogy kiesett a fészekből. Ott leselkedett a macska is. Ám Jancsi elzavarta, s visszavitte a kiesett madárkát a 
fészekbe. Az anyarigó nagyon megijedt tőle, s rémülten elrepült. 
 Jancsi elpanaszolta az édesanyjának: milyen hálátlan a rigómama! Ahelyett, hogy örült volna az ő segítségé-
nek, elrepült. Anyja megmagyarázta: „Persze, hogy megijedt tőled! Ahhoz, hogy megértse: mily szándékkal közeledel a 
fészek felé, át kellett volna változnod rigóvá: akkor nem félt volna tőled!” Mire Jancsi: „Ilyesmi, sajnos, csak a mesé-
ben van!” 
 Ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. Karácsonykor azért lett Isten emberré, hogy meg ne rémüljünk 
villámló szentségétől, mennydörgő hatalmától. Hogy így értésünkre adhassa: szereti ezt a bűnös világot; nem akarja a 
bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen; Nála készen a bocsánat; Ő üdvösségébe vár. 
 

(Részlet Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást című könyvéből) 
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