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

 

 
 

Karácsony – úgy, mint régen? 

Ahogy évről-évre megérkezünk a karácsony ünnepéhez, feltör 

belőlünk a vágy: de jó lenne most egy igazi, szép karácsonyi 

ünnepet tartani! Nosztalgiával gondolunk vissza gyermekkorunkra, 

mennyire tudtunk örülni mindennek: a szép karácsonyfának, az 

alatta lévő ajándékoknak, és milyen jó volt készülni rá, várni azt a 

szép estét, amikor szinte túláradó öröm töltötte be a szívünket. 

Lesz-e még valaha olyan szép karácsonyunk, mint régen? – Amikor 

a járványhelyzet két évre megnehezítette az életünket, többen is 

föltették ezt a kérdést. Most, hogy még a fűtéssel is spórolnunk kell, 

meg talán az ajándékok is drágábbak lettek, arról nem is beszélve, 

hogy évek óta alig látunk havat, a „régi szép idők” karácsonya 

bizony már csak a múlté… 

De vajon nem azért engedi Isten a körülményeket folyton változni, 

hogy mi magunk mindenestől megújuljunk, beleértve a karácsonyi 

ünneplésünket is?  

Ezt üzeni nekünk Ézsaiás könyvében: „Ne a régi dolgokat 

emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, 
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most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a 

pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok” (Ézs 43,18-19).  

Ha Isten cselekszik újat, akkor nekünk nem a díszleteket kell 

megújítanunk, hanem a szívünket. Nem az egyre modernebb 

programozható karácsonyfaégőt kell beszereznünk, vagy a legújabb 

ízesítésű szaloncukrot, hanem belül kell újjá lennünk, az Úrral való 

kapcsolatunkban kell megújulnunk. Jézus Krisztus születésnapját 

ünnepeljük, hát akkor hívjuk meg Őt is az ünnepre! Ne felejtsünk el 

az ünnepen hálát adni Istennek, hogy azért küldte el Fiát erre a 

világra, hogy nekünk örök életünk legyen.  

Ha egyedül is kell karácsonyoznunk, ez a hálaadó imádság sokkal 

nagyobb örömet és fényt jelenthet, mint a feldíszített karácsonyfa, 

vagy a régi karácsonyaink szertefoszló emléke.  

Ha pedig családban ünneplünk, akkor az együtt éneklés, az első 

karácsony történetének felolvasása és a közös imádság vigyen közel 

bennünket Jézushoz, az ajándékbontás csak ráadás legyen! Hiszen a 

legnagyobb ajándékot már megkaptuk.  

Ha Isten Ajándéka, Jézus Krisztus ott van a szívünkben, akkor a 

következő években sem kell szomorú szívvel nosztalgiáznunk, mert 

Jézus Krisztussal együtt megkapjuk mindazt, amire tényleg 

szükségünk van. Pál ezt így fogalmazta meg: „Aki tulajdon Fiát 

nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna 

nekünk vele együtt mindent?” (Róm 8,32).  

A legrégebbi (első) karácsony sokkal szegényesebb volt, mint ahogy 

ma ünneplünk. Viszont az angyal a betlehemi mezőkön örömet 

hirdetett, a pásztorok hallották a dicsőségről és békességről szóló 

angyali éneket, és találkoztak Jézussal. Csak ez a találkozás ne 

maradjon ki a mi karácsonyi ünnepünkből!  

Így kívánok mindenkinek áldott, boldog karácsonyt: „Hála legyen 

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

 

Vizi István lelkipásztor 
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Egyháztagság 
 

A Magyar Református Egyház Alkotmánya 7. § szerint: „Teljes jogú 

egyháztag az, aki a református egyház rendje szerint konfirmációs 

fogadalmat tett, aki a református egyház hitvallásai és törvényei szerint 

él, az egyház anyagi terheinek hordozásában részt vállal, és aki valame-

lyik egyházközségnek nyilvántartott választójoggal rendelkező tagja”.  

Teljes jogú felnőtt egyháztagjainkat az évente frissülő egyházközségi 

választói névjegyzékben rögzítjük. Adatvédelmi törvényeink értelmében 

ahhoz, hogy valaki nyilvántartásba kerüljön, adatai közléséhez hozzá 

kell járulnia – ezt a kitöltött egyháztagsági adatlap aláírásával tehetjük 

meg. Aki az elmúlt 4 évben nem töltött ki ilyen adatlapot, kérjük, hogy 

tegye meg, valamint egyházfenntartói járulékát rendezze. 

Az egyházfenntartói járulék mértéke törvényileg nincs meghatározva (a 

Biblia mértéke a tized!) – mindenesetre a szükséges kiadásaink 

fedezésére kérjük, hogy havonta legalább 1 kg kenyér árával járuljon 

mindenki hozzá egyházunk fenntartásához. 

2023-ban presbiterválasztás lesz, így különösen is fontos, hogy ne 

maradjanak ki a névjegyzékből egyháztagjaink, ugyanis mind a 

presbiter-jelölteknek, mind a presbitereket választó gyülekezeti 

tagoknak szerepelniük kell a választói névjegyzékben. Az egyháztagsági 

adatlap kérhető a lelkészi hivatalban, ill. elérhető a gyülekezet 

honlapján: patyiref.hu 

Egyházfenntartói járulékot, perselypénzt és Isten dicsőségére szánt 

adományt 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. 

Minden adományt köszönünk!  

 

„A jó kedvű adakozót szereti az Isten!” 
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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 

Ünnepi istentiszteleti rend  

December 18. vasárnap: 10 óra istentisztelet 

 16 óra gyermekek karácsonya 

December 24. szombat: 16 óra karácsonyesti áhítat 

December 25. vasárnap: 10 óra istentisztelet, úrvacsora 

December 26. hétfő: 10 óra istentisztelet, úrvacsora 

December 31. szombat: 18 óra óévi istentisztelet 

Január 1. vasárnap: 10 óra újévi istentisztelet 

http://www.patyiref.hu/

