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2021. december 

 

Kegyelemben gazdag adventet, áldott karácsonyi ünnepeket, 
és békés, boldog újesztendőt kívánunk minden kedves olvasónak! 

 

         
 

A szeretet ünnepe 

Karácsony a szeretet ünnepe – halljuk az ünnepi szlogent 

minden évben. De miért az? Sokan úgy gondolják, hogy 

azért, mert ilyenkor jobban kifejezzük egymás iránti szere-

tetünket. Ajándékokat adunk gyermekeinknek és egymás-

nak, és hát mi más lenne ez, mint a szeretet kifejeződése? 

Persze tudjuk, hogy egymást nemcsak karácsonykor kell 

szeretnünk, hanem folyamatosan mindig – de ilyenkor 

mintha egy kicsit jobban sikerülne, ezért igyekszünk is arra, 

hogy minél értékesebb, minél jobb ajándékokat vásároljunk. 

Karácsony előtt az áruházak sokszorosan feltöltik készle-

teiket, és megjelennek azok is, akik különféle jótékonysági 

célokra gyűjtenek. Pontosan tudják, hogy ilyenkor mindenki 

szívesebben vásárol és szívesebben ad még a rászorulóknak 

is, hiszen karácsony a szeretet ünnepe.  

De vajon tényleg ez az ajándékozó kedv teszi karácsonyt a 

szeretet ünnepévé? Vagy netán az a hangulat, amit ilyenkor 

a fényekkel és angyalkákkal magunk köré varázsolunk?  
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Az adventi ragyogásban, csilingelő karácsonyi zenéket 

hallgatva olyan felemelő érzés tölti el a lelkünket, hogy azt 

érezzük: itt minden a szeretetről szól… 

Körülbelül eddig juthatunk el, ha a karácsonyból kihagyjuk 

Istent, kihagyjuk Jézust, mert elég hozzá a fenyőfa, a 

díszletek és az ajándékozás. Viszont a karácsony elsősorban 

nem az ember szeretetének az ünnepe, hanem az ajándékozó 

Istené! A Bibliában ezt olvassuk: „Abban nyilvánul meg 

Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el 

Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, 

ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett 

minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” 

(1Jn 4,9-10). A karácsony tehát nem azért a szeretet ünnepe, 

mert mi ilyenkor igyekszünk jobban kifejezni a saját szere-

tetünket, hanem azért, mert Isten irántunk való szeretetét 

látjuk Jézus Krisztusban, akit Ő nekünk adott az első 

karácsonykor. A mi szeretetünk csak válasz lehet arra, amit 

Isten értünk tett. Az előbb idézett bibliai rész így folyta-

tódik: „Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is 

tartozunk azzal, hogy szeressük egymást” (1Jn 4,11). Ha 

már Isten ajándékát elfogadtuk, akkor mi is adhatunk aján-

dékot, mi is válaszolhatunk szeretettel az Isten szeretetére. 

Amikor Isten az ő egyszülött Fiát adta nekünk, vele együtt 

nekünk adta mindazt, amire nekünk igazán szükségünk van: 

kegyelmet, bűnbocsánatot, szeretetet, örömöt, békességet, 

üdvösséget, örök életet. Ha Jézus nem váltott volna meg 

kereszthalálával minket, ha feltámadásával nem győzte 

volna le a halált, hiábavaló lenne az egész ünneplésünk. Ha a 

gyermek Jézus nem nőtte volna ki a betlehemi jászolt, 

hanem megmaradt volna „kis Jézuskának”, mit érnénk 

vele? A jászolban fekvő kis Jézus képe ne maradjon csupán 

egy karácsonyi kellék, hanem lássuk meg benne az Isten 

ajándékozó szeretetét! „Mert úgy szerette Isten a világot, 
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hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16). Az igazi 

ajándék tehát nem a karácsonyfa alatt keresendő, hanem a 

szívünket kell megnyitnunk Isten legnagyobb ajándéka, 

Jézus Krisztus előtt. 

Karácsony így lesz valóban a szeretet ünnepe. „Hála legyen 

Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” (2Kor 9,15). 

 

Vizi István lelkipásztor 

 
 

Ünnepi istentiszteleti rend  

December 19. vasárnap: 10 óra istentisztelet 

 16 óra gyermekek karácsonya 

December 24. péntek: 16 óra karácsonyesti áhítat 

December 25. szombat: 10 óra istentisztelet, úrvacsora 

December 26. vasárnap: 10 óra istentisztelet, úrvacsora 

December 31. péntek: 18 óra óévi istentisztelet 

Január 1. szombat: 15 óra újévi istentisztelet 
 

Istentiszteleteinket a járványhelyzet idején a temp-

lomból YouTube internetes csatorna segítségével élő 

adásban is közvetítjük. Aki szeretne élni ezzel a lehe-

tőséggel, kérésére felvesszük a gyülekezet levelező 

listájára, és rendszeresen elküldjük neki a közvetítés 

kapcsolódási linkjét. Ezirányú kérésüket a 

patyiref@gmail.com címre küldhetik.   

mailto:patyiref@gmail.com
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Adakozás 

 

Perselypénz és Isten dicsőségére befizetett adomány 
formájában is segítsük gyülekezetünk fenntartását, a 
további beruházási célok megvalósítását!  

Befizetni többféleképpen is lehet: 

• készpénzben – istentiszteletek után vagy hivatali 
időben a lelkészi hivatalban,  

• átutalással gyülekezetünk bankszámlájára: 

10400463-50526774-82901008 
• csekken – ezt azoknak ajánljuk, akik a fenti 

módon nem tudják adományaikat eljuttatni, 
tekintettel arra, hogy a csekkes befizetés össze-
géből levonásra kerülnek költségek. 

Minden adományt köszönünk!  
„A jó kedvű adakozót szereti az Isten!” 

 

Hivatali idő 

A lelkészi hivatalban (rendesen) kedden 16.30–18.00 ill. 
szerdán 9.00–12.00 van hivatalos idő. A járványhelyzet 
miatt előzetes telefonos egyeztetés szükséges!  
 
Cím: Kossuth Lajos utca 95. 
Telefon: (23) 343-386 
E-mail: patyiref@gmail.com 
Honlap: patyiref.hu 

A Pátyi Református Gyülekezet 
lapja 

Felelős kiadó:  
Vizi István lelkipásztor 

http://www.patyiref.hu/

