
Lelkipásztoraink és családjuk, valamint a vártemplomi gyülekezet 

presbitériuma nevében Istentől áldott, békés, boldog karácsonyt  
és kegyelemben bővelkedő  új évet kívánunk Mindenkinek! 

 

,,Mert megjelent az Isten 
üdvözítő kegyelme minden 
embernek.” (Titusz 2,11) 
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Megjelent Isten kegyelme! 

 

Kedves testvéreim! Karácsonyt megelőző hetekben, 

a különböző hatásgyakorló reklámszlogenek között egyre 

gyakrabban szerepel az, hogy megjelent, erre szükséged 

van, vedd meg… 

Pál apostol ezeknél sokkal fontosabb dologra hívja 

fel a figyelmünket, ami szintén karácsonykor jelent meg. És 

ez csupán két szóban nyer kifejezést: ÜDVÖZÍTŐ 

KEGYELEM.  

Vajon mire jó ez az üdvözítő kegyelem? Lehet, hogy 

sok embert ez nem érdekel, ennek ellenére Isten Igéje mégis 

áll, mert örök. Megjelent, azaz megmutatta Isten az Ő 

kegyelmét, láthatóvá tette azt. Az Ószövetségben is volt 

Isten-megjelenés: Ábrahámnak, Mózesnek, prófétáknak stb. 

De úgy, ahogyan karácsonykor jelent meg Isten, ez még 

nem történt meg. 

Van-e valami különleges ebben a parányi 

gyermekben, aki maga is mások gondoskodására szorul? 

Tudnunk kell, hogy Isten megjelenése mindig valami nagy 

dologra tekint: Illést a halk és szelíd szava által hatalmas 

feladattal ruházta fel. Saulnak a damaskusi úton jelenik 

meg, és szintén hatalmas feladattal bízza meg. Isten úgy 

jelenik meg, mint a mustármag Jézus példázatában, mely 

magból olyan fa lesz, melyen a madarak is fészket raknak. 

Így jelenik meg Isten kegyelme egy kisgyermek által, aki erőtelennek tűnik, mégis megmozdított 

egy világot: bölcsek vándorolnak, pásztorok elindulnak, Heródes fél, csecsemők és gyermekek 

százai vesznek el, később tömegek mennek a Jordánhoz, betegek indulnak el, hogy 

meggyógyuljanak, bűnösök, hogy megtisztuljanak. A szabadulás reménye ilyen mozgató erővé vált. 

Ezért olyan nagyon-nagyon fontos a karácsony üzenete: MEGJELENT. Ezt kell nekünk 

tudomásul venni, mert erre sokkal nagyobb szükségünk van, mint a legmodernebb találmányra. 

Milyen sok ellenállási szándék van bennünk is, és nem tud az ember megtörni, csak akkor, amikor a 

kegyelem körbefonja, hogy már többé nem tud szabadulni. Mert akkor megnyílik az ég, s átéli a 

csodát: Jézusban Isten maga jelent meg. 

Így jelenik meg ezen a karácsonyi ünnepen is a számodra ISTEN ÜDVÖZÍTŐ 

KEGYELME. Vallod-e, hogy „nekem is megjelent” – mert akkor teljes a karácsonyi ünneped. 

Ámen. 

Dezső András lelkipásztor 
 



„Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette 

zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem 

megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, 

emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is 

embernek bizonyult.” (Fil. 2,5–7) 
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Magatartásában is ember 
 
Születésnapodra készülök 

Megváltóm, és arra kérlek, adj nekem erős 

hitet, hogy a világmindenség porszemeként 

tudjak bizonyságot tenni a karácsonyi 

örömhírről azoknak, akiket rám bíztál. 

Szeretném a karácsonyi eseményt egyszerű 

szavakba önteni, hogy mindenki megértse 

azt, hogy mi történt akkor, amikor Istenként 

emberré lettél. De máris érzem Uram, hogy 

zsákutcába kerültem, mert ezt az isteni 

csodát megértetni szeretném. Az értelemre 

hivatkozok, pedig születésedet nem 

megérteni, hanem megélni kell. A saját 

életünkben, a szívünkben.  

A juhpásztorok sem kérdezősködtek 

sokat, csupán meghallgatták az első 

karácsonyi prédikációt. De azt 

meghallgatták, és szívükbe zárták. Ennyi 

éppen elegendő volt ahhoz, hogy 

megtörténjen a csoda. Meghallgatni 

szívünkkel a te szavadat és életünk 

messzeségeiből, sötétségeiből elindulni, 

hogy találkozzunk veled.  E találkozás után a pásztorokból angyalok lesznek, Isten földi küldöttei, akik 

viszik tovább a karácsonyi örömhírt. De jó lenne, Uram, ha ezen az ünnepen még több ilyen igemeghallgató 

és -befogadó emberek lennének. Akik a te földi küldötteidként térnének haza az otthonaikba, szívükben 

csordultig az örömhírrel, mely mind a mai napig képes életeket megmenteni az örök haláltól. 

Uram, most már tudom, hogy azért vetted fel az isteni természeted mellé az emberi természetet, hogy 

hozzánk mindenben hasonló legyél, kivéve a bűnt. Tudom, hogy csak így tudtál eleget tenni Isten 

igazságosságának, hiszen a mi bűneinknek az árát csak így fizethetted ki, csak így szenvedhetted el, ha bűn 

nélküli emberi természettel is rendelkezel. Éppen ezért teljesen meg vagyok győződve arról, hogy nincs az az 

öröm, szomorúság az életemben, amit te ne ismernél. Bármilyen helyzetbe kerüljek is, Szabadítóm, te 

bűntelen emberként ismered a te bűnös gyermekedet, és megmentő kegyelmeddel úgy indulsz a 

megmentésére, mint Örökkévaló Isten. Éppen ezért eléd hozom azokat, Krisztusom, akik ennek ellenére nem 

hiszik el istenséged, és nem hiszik el, hogy Te és az Atya egyek vagytok. A Szentlélekkel egyetemben ott 

voltatok már a teremtés hajnalán. 

Köszönöm, Jézusom, hogy a karácsonyi készülődésemben arra figyelmeztettél, hogyha emberként 

akarok élni ebben az embertelen világban, akkor ezt is Tőled kell megtanuljam, mert te nemcsak emberekhez 

hasonlóvá lettél, hanem magatartásodban is embernek bizonyultál. Az ember nemcsak hús-vér testből áll, 

hanem lélekből is. Bocsáss meg, ha sokszor kimarad, lemarad vagy elmarad a lélek. Bocsásd meg, ha 

sokszor csak a test van jelen. Gyógyítsd meg, Uram, ezt a világot és e világban azt az sátáni indulatot, mely 

úgy akarja emberségre nevelni az embert, hogy nem az emberré lett Istentől veszi a példát. A kísértő el 

akarja hitetni velem, hogy igenis jó dolog az, ha testileg oly ritkán vagyok jelen szeretteim életében. Sőt, ez a 

természetes. Vegyél hangos mesekönyvet, hogy ne te, az EMBER olvasd fel gyermekednek a mesét. Vegyél 

bújócskát játszó robotállatot, hogy ne kelljen neked, az EMBERNEK játszani gyermekeddel. Vegyél 

pelenkáztató, etethető, síró „kistestvért”, hogy ne kívánja az EMBERI kistestvért. Vegyél neki drága és gyors 

számítógépet, hogy még több időt tölthessen előtte, így testileg még több időt tudsz távol lenni tőle, 

EMBER. Sorolhatnám még Uram, de már ennyi is elég... Zokog a lelkem, és csak kérni tudok ismét: tégy 

engem emberré!!  

Emberként példát mutatsz, hogy milyenekké kell legyünk, Istenként pedig adod az erőt, hogy 

mindezt megtegyük. Uram, ebből az erőből kérek még többet. Élje meg mindenki, hogy kisdedként is a 

legnagyobb vagy. Szívünkbe költözve a legnagyobb ajándékot adod: az örök életet. Ezzel az ajándékkal tedd 

áldottá az idei karácsonyi ünneplésünket. Ámen. 

 
Bucsi Zsolt Tamás, beosztott lelkipásztor 
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Elkészült gyülekezünk honlapja 

 
Örömünkre szolgál hírül adni, hogy végre sikerült elkészíteni gyülekezünk honlapját. Több 

mint egy évvel ezelőtt döntöttem el, hogyha Isten is megsegít, akkor készítünk egy gyülekezeti 

honlapot a Vártemplomnak. Akkor nem sejtettem, hogy ennek a jó célnak a megvalósítása nem is 

olyan egyszerű dolog, mint ahogyan azt annak idején elképzeltem. Anyagi kiadás, idő-és 

türelemigényes stb. Ennek ellenére nem csüggedtem el, hanem reménykedtem abban, hogyha Isten 

is jónak tartja ezt a tervet, akkor biztos rendel olyan segítőtársakat, akik segítségemre lesznek.  

Először megvásároltuk a honlapunk nevének a kiterjesztését, majd a tárhelyet és Csoma 

Köntés Attilával – most már másodéves konfirmandusunk – elkezdtük szerkeszteni a honlapot. Ez 

idő alatt az ördög sem aludt, ezért tett róla, hogy amikor már majdnem elkészült, akkor egy 

„vírusjárvány” miatt újra kelljen kezdeni. Itt már éreztem, hogy kezd csődbe menni ez a terv, hiszen 

lassan felülmúl minket a technika. De milyen jó, hogy Isten sem alszik, sőt erősebb, mint az ördög, 

és egy jó barátot küldött a segítségemre, aki újraszerkesztette a honlapot, türelmesen megtanított a 

honlap további szerkesztésére, és ha most bármikor elakadok, akkor szívesen segít.  

Miért kell ez a honlap? Napjainkban a fiatalok körében már természetessé vált a világháló 

használata. Ott jutnak információkhoz. De egy legújabb kutatás szerint már nemcsak a fiatalok, 

hanem a középkorúak is előszeretettel használják az internetet: az 55 év felettiek közül 35%-uk akár 

naponta többször is használja az internetet, 92%-uk pedig legalább heti 2–3 alkalommal. Ezek 

szerint az egyházak is kötelességüknek kell hogy érezzék azt, hogy az interneten is létezzenek, 

közvetítsenek, evangelizáljanak és hívogassák Krisztushoz a kereső embereket. Nem hinném, hogy 

csak az ördög műve lenne a világháló. Krisztus elvárja tőlünk, hogy a világhálót is, mint eszközt, 

arra használjuk fel, hogy: „elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket”. Ugyanakkor számos 

gyülekezeti tagunk kiköltözött idegen országba, ők szintén örömmel fogják tudomásul venni az 

interneten azt, hogy milyen események történnek abban a gyülekezetben, mely szorosan 

kapcsolódik az életükhöz, bárhol éljenek.  

Mit láthat, láthatnak a honlapunkon? Igyekeztünk minél egyszerűbben megszerkeszteni a 

honlapot, hogy a lényeges dolgok könnyebben elérhetőek legyenek. Az első dolog, ami 

szembetűnik, az a templomunk rövid története, gyülekezetünk elérhetősége, és ha van egy fontos 

esemény, akkor ezt is elolvashatják hirdetés formájában. Ezeket mind a KEZDŐLAPON találják. 

Bármilyen gyülekezeti eseményről igyekszünk tájékoztatni mindenkit, és ezekről az eseményekről 

megpróbálunk élménybeszámolókat is feltölteni, mert ez lesz, ami megmarad az utókornak. Az 

eseményekről szóló híradásokat két menüben olvashatják: az ÚJ BEJEGYZÉSEK és a 

VISSZATEKINTÉS menükben. A GYÜLEKEZETI ÉLET című menün belül minden olyan 

gyülekezeti eseménynek a leírása lesz, amely alkalmakra gyülekezetünk tagjait hívogatjuk. Itt 

fognak majd olvasni a vallásoktatásról, a konfirmációi felkészítőkről, az Ike tevékenységeiről, 

nőszövetségről, az idősek vasárnapjáról, ugyanakkor igyekszünk tájékoztatni majd egy külön 

menüben az olvasókat arról, hogy milyen ügyintézés szükségeltetik egy életünkkel kapcsolatos 

egyházi esemény lebonyolításához. Külön menüben meg lehet tekinteni elektromos formában is 

ÜZENET című gyülekezeti lapunk eddig megjelent mindegyik számát. A KÉPTÁR menüben pedig 

igyekszünk minden olyan képet feltölteni, melyek eddig készültek és ezután fognak készülni 

gyülekezetünkről és gyülekezeti alkalmainkról azért, hogy minden kép egy helyen legyen. És végül 

az OLVASMÁNYOK menüben megtalálhatóak a hitvallásaink, különböző imádságok, temetőnk 

szabályzata, a Romániai Református Egyház törvénye, ugyanakkor itt található az a virtuális 

vendégkönyv is, ahová a jó szándékú olvasók névvel ellátott véleményt írhatnak a gyülekezetről, a 

honlapunkról. Az új évtől tovább szeretnénk bővíteni a honlapot. Többek között egy online 

Bibliaolvasó Kalauz program segítségével az olvasó elolvashatja a mindennapi igét és 

igemagyarázatot.  

Reméljük, hogy gyülekezeti honlapunkkal egy kicsit mi is beállhatunk 2013. karácsonyán a 

gyülekezeti tagjainkat megajándékozók sorába. Kellemes böngészést. Áldott ünnepet! 
 

http://www.sepsivartemplom.ro/
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Év végi számadás 
„Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed.” (Péld. 4,13) 

  
Esztendő vége, számadások ideje. Gondosan számba vesszük a megvalósítottakat és azt, amit nem 

valósítottunk meg. Keserédes az eredmény, mert a nőszövetségünk tagjai az idősebb nemzedék soraiból 

kerülnek ki, fiatalításra sajnos reményünk sincs. Ugyanúgy, ahogyan a templombajárok száma csökken, 

csökken a nőszövetségünk aktív tagjainak a száma is. Ugyanakkor szomorúan vesszük tudomásul, hogy ami 

máshol, még a falvakban is megvalósítható, az nálunk csak részben vagy egyáltalán nem kivitelezhető. Belső 

ellentétek és személyeskedések nehezítik a tevékenységünket, és a megoldás egyelőre várat magára. 

Szeretnénk magunk megtervezni tevékenységünket anélkül, hogy állandó ellenkezésbe ütköznénk. A 

széthúzás helyett jobb lenne, ha még jobban összetartanánk, és jó lenne tudni, hogy van, aki konkrétan 

támogat, vagy legalább nem akadályozza a munkánkat.  

 Mindezek ellenére a tagok zöme mégis rendesen kiveszi részét a tevékenységekből. Mivel az idei 

évben a nyári nagy kirándulás elmaradt, mert úgymond „agyonszerveztük” – ezt igyekeztünk pótolni azzal, 

hogy több kiszállást szerveztünk a közeli és távoli egyházközségekbe, ahol a valamikori segédlelkészeink 

szolgálnak.  

Így vehettünk részt az árapataki templom felszentelésén, majd azt követően advent első vasárnapján 

szintén Árapatakon együtt vettünk úrvacsorát. A közös szeretetvendégségek és beszélgetések nagyon közel 

hoztak egymáshoz. A teleki nőszövetség meghívására közös istentiszteleten vettünk részt, ami után szintén 

szeretetvendégség és közös megbeszélés következett. Örömünkre szolgált, hogy mind a két helyre elkísért 

fiatal lelkészünk, Bucsi Zsolt Tamás.  

Komollón részt vettünk a nőszövetség megyei konferenciáján, amely tartalmában példaértékű volt. 

Kézdivásárhely szervezte idén a székelyföldi régiójának a konferenciáját, melynek fő témája a család volt. 

Különösképpen kiemelték a nők szerepét a családban, a gyülekezetben, a mindennapi életben. Sok 

élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk. Ugyanakkor nem feledkeztünk meg egyházközségünk időseiről 

sem, az idén is megszervezett idősek napjára nőszövetségünk tagjai finom süteményekkel kedveskedtek. 

Az idei Kárpát-medencei Imanap megszervezése a mi nőszövetségünkre hárult, ezért sok szeretettel 

fogadtuk városunk és a környező egyházközségek nőszövetségeinek küldötteit, valamint a brassói 

Reménység házának nőszövetségét. Nagy örömünkre szolgált, hogy igen szép számban voltak jelen a 

meghívottak. A közös programot még színesebbé tette a Cantus Firmus kórus ünnepi előadása. Az egyetlen 

szépséghiba az volt, hogy a templomban lévő hideget, sajnos, a meleg fogadtatás sem tudta kiegyensúlyozni.   

Nagy örömünkre szolgál, hogy újraindult a kórus, mely reményeink szerint mindnyájunknak 

örömére fog szolgálni. Bízunk benne, hogy a karácsonyi ünnepek alkalmával már bemutatkozhatunk.  

Nőszövetségünk nevében kívánok áldott  karácsonyt és boldog új esztendőt az egyházközség minden 

tagjának és családjaiknak. Béke és szeretet költözzön mindenki szívébe! 

 

írta Román Edit nőszövetségi elnök 

 

 
 

Imatized Sepsiszentgyörgyön 

2014. január 17-26 

 

Jan. 17. Gyöngyvirág utcai Református Gyülekezet (Szolgál: Dávid György). 

Jan. 18. Evangélikus templom (Szolgál: Bancea Gábor). 

Jan. 19. Krisztus Király templom (Szolgál: Incze Zsolt György). 

Jan. 20. Szemerjai Református templom (Szolgál: Kovács István). 

Jan. 21. Szent Gellért templom (Szolgál: Dezső András). 

Jan. 22. Vártemplom (Szolgál: Hajdú János). 

Jan. 23. Szent Benedek templom (Szolgál: Zelenák József). 

Jan. 24. Belvárosi Református templom (Szolgál: Szabó Lajos). 

Jan. 25. Szent József templom (Szolgál: Pap Attila). 

Jan. 26. Unitárius templom (Szolgál: Takács Dezső). 
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Karácsony messze földön 

  
Hiányzik a karácsonyunk. Ma az erdőben voltunk kiválasztani a fánkat. A kidíszített fenyő itt, 

Németországban is a karácsony szimbóluma. Sok házban már az advent első napján állítják fel. Más ez az 

ünnep számunkra. Nem érezzük december havát, nincs a lelkünkben az ünnep varázsa. Nehéz leírnom arra a 

kérdésre a választ, miért is, hiszen a szívben, ha ott az ünnep, akkor a világ bármely részén lehetsz. De nem 

így van. Én nem hallom a Vártemplomom hívó szavát, nem látom a barátaink mosolygó arcát, szorító kezét. 

Az idén elsírom a tavaly szép karácsonyát. Az első karácsony, amit nem otthon töltünk, és nem magyarul, és 

az első, amit mégis itthon élünk át. Az év minden napján értékeljük új életünk minden percét, de most, 

karácsonykor egyedül vagyunk. Az idén megfigyeljük a karácsonyt. Otthon a karácsonyi készülődés 

hagyományosabb, mint itt. Itt a kényelem nagybetűvel van írva. Azt hittem, itt, a minden lehetőség 

országában túlzás az ünnep. De nem. Csak úgy elsuhan... szinte észrevétlenül. Mi jelzi? Unottan bólogató 

emberek. A munkámnak köszönhetően nap mint nap megélem és hallom azt a mondatot, „Már alig várom, 

hogy lejárjon”. De mi? – teszem fel a kérdést. Mennyire van jelen a karácsony igazi értéke, Jézus 

születésének csodája? Úgy érzem, most élem életem leganyagibb karácsonyát. Bárhová nézek, ez tükröződik 

vissza. Szemet gyönyörködtető a város. Meseszép „rénszarvasok legelnek”, és este nem is kell utcai világítás 

a díszítés miatt. Nagy plakátok jelzik, hogy karácsonykor jó programlehetőség a templom is. Mindenhol, 

mindenre akció, leárazás. Ez alól a könyvesbolt (ahol dolgozom), sem kivétel. Kitettünk egy táblát, amin 

„Hatalmas akció” áll. Bibliát kínálunk. Nem fogy. Mint mondtam, a karácsony elszalad. Mi hárman 

megállítjuk pár napra, és elmondunk egy imát. 
 

írta Karácsony Annamária Németországból 

 

Karácsony ifjú szemmel 
 
  A karácsony a kedvenc ünnepem, így minden évben nagy üggyel-bajjal készülök rá. Jézus 

születésének ünnepe a szeretet és a család ünnepe, nekem pedig a szeretteim jelentik a mindent. Mosolyogva 

emlékszem vissza arra, hogy milyen áhítattal álltam szenteste a karácsonyfa pislákoló fényei előtt, arra, hogy 

micsoda gyermeki boldogsággal bontottam ki a díszes papírral borított ajándékdobozokat alig néhány évvel 

ezelőtt. Egészen mást jelentett számomra 6–7 évesen ez a nap. Ahogy telnek-múlnak az évek, úgy változik a 

hozzáállásom a karácsonyhoz. Mára már kellőképpen megtanultam értékelni a legapróbb figyelmességet is. 

Ma már tudom, tapasztalom, hogy valóban jobb adni, mint kapni. Bevallom, amikor ajándékkal készülök 

valakinek, mindig egészen az átadás pillanatáig izgulok, hogy fog-e tetszeni, és az egyik legjobb érzés az, 

amikor a puszta gesztussal mosolyt csalok valakinek az arcára, akit nagyon szeretek. Tudom, ennek nem 

csak ilyenkor kellene így lennie, de mégis úgy érzem, hogy ilyenkor egy picit mindenki hátán ott az 

angyalszárnyacska. Tulajdonképpen a karácsony fogalma számomra egyenlő a csodával. Ezzel a gondolattal 

szeretnék mindenkinek áldott, békés, szeretetben gazdag, boldog karácsonyt kívánni! 

 
írta Kovátch Orsolya 

 

 Családi hírek 
 

2013. december 1-ől  lapzártáig a következőkről számolhatunk be: 

Megkereszteltük 
Frenkó József István és Vass Andrea lányát Fruzsina névre. 

Imádkozzunk érte! 

 
Eltemettük 
Benedek Lajos, özv. Nagy Dénesné szül Nagy Vilma, ifj. Gyöne Józsefné szül. Gecző Gyöngyi 

testvéreinket.  

Imádkozzunk a gyászoló családokért! 
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Karácsonyi sorok ’89-ben 

Sepsiszentgyörgyön 

 
Elmúlt egy esztendő  

Gyertya se világol,  

Ma is ostorozzák  

Ezt a szent karácsonyt. 

  

Hová jutunk, Jézus, 

Pogány szemen szálka, 

Ne szálljon keresztre 

A hitetlenek átka.  

 

Inkább te szenteld meg 

Bűnhődő életünk, 

Mint Mózes a pusztában,  

Hihetetlenül éltünk. 

 

Hogy ünnepeljünk ma 

Puskagolyó szóra? 

Vér folyik a földön, 

S a karácsonyi hóra. 

 

De megkérem szent Jézust, 

Szálljon le a földre, 

Hozzon már karácsonyt  

Igaz örömünkre. 

 

S ahol lépegetne, 

Zöld fenyőket szórnék, 

Mária helyett is 

Őrizője volnék. 

 

Így vártunk mi Téged, 

Gyermek, anyák sírtak, 

Apák s a férfiak 

Tűzhalálban voltak. 

 

írta Vitéz Nagy B. Viktor 1990-ben  

            Karácsonyvárás 

 
Habár a nyolcvanat s hetvenhetet jártuk, 

A karácsony jöttét, mint régen, úgy vártuk 

Dávid gyökerének rügyező hajtását, 

A világmindenség kicsi Jézuskáját. 

 

Annak módja szerint Betlehembe mentünk, 

Ajándékul Néki szíveinket vittük. 

Meleg szeretettel jól betakargattuk, 

Hálakönnyeinket Reá potyogtattuk. 

 

Menvén arrafele szép utakon jártunk, 

Csillag sem vezetett, mégis rátaláltunk. 

„Üdvözlégy, Megváltó”, köszönjük, hogy jöttél, 

Átélt életünkért ennyi sok jót tettél. 

 

Köszönjük a Hitet, hogy Veled járhattunk, 

Gondunk s bajunkban Reád találhattunk. 

Keresztjeink súlyát vinni segítetted, 

Göröngyös útjaink járhatóvá tetted. 

 

Köszönjük a Reményt, amellyel tápláltál, 

Kétségek közt élni minket sose hagytál. 

Te voltál a Remény kishitűségünkben, 

Áldott orvosunk, ha voltunk betegségben. 

 

A Szeretetet is megköszönjük neked, 

Hogy abban éltük le e hosszú életet. 

Megtöltötted vele mindig szíveinket. 

Szereteted útjain vezéreltél minket.    

 

Mikor az öregség útján botorkáltunk, 

Éjek és nappalokon a jöttödre vártunk. 

E szent ünnepen is térj be hajlékunkba, 

Karácsonyunk fénye, Te légy otthonunkba. 

 

 

írta Ruzsa Dénes presbiter 

 
Kíváncsi lennék, mi történne, ha úgy bánnánk a Bibliánkkal, mint ahogy a mobilunkkal? 

 

Mi lenne, ha a Bibliánkat is a pénztárcánkban és a táskánkban hordanánk? 

Mi lenne, ha jó párszor elővennénk a nap során? 

Mi lenne, ha visszamennénk érte, ha valahol otthagytuk? 

Mi lenne, ha úgy olvasnánk, mintha ezt a szöveget személyesen nekünk írták volna? 

Mi lenne, ha úgy bánnánk vele, mintha nélküle nem tudnánk élni? 

Mi lenne, ha ezt vennénk a gyerekeknek ajándékba? 

Mi lenne, ha utazás közben is olvasgatnánk? 

Mi lenne, ha ehhez fordulnánk segítségért, ha veszélyben forgunk? 

Talán, ha ezt elolvasod, a következőt gondolod: 

"Hmmm...  hová is tettem a Bibliámat?” 

Ja, és még valami: ellentétben a telefonnal, nem kell amiatt aggódnunk, hogy „megszakadt a kapcsolat”, mert 

Jézus már „kifizette a számlát”! 

Remélem, ez segít elgondolkozni arról, hogy mi is igazán fontos számodra. 

És végül: itt nincsenek sikertelen hívások! 
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Szeretethimnusz karácsonyra 
(Pál apostol alapján) 

  

  Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és 

csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs 

bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.  

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök 

kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan 

megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem 

szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.  

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában 

karácsonyi énekeket, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem 

szeretet, mindez semmit nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen 

veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, 

miről is szól a karácsony.  

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és 

megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.  A szeretet nem irigyel másokat 

házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.  A szeretet nem kiált rá a 

gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet 

nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem 

tudják viszonozni.  A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.  

A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka 

megmarad. A szeretet soha el nem múlik.  

 

Karácsonyi imádság 
 
Itt állok szemtől szemben a legnagyobb titokkal, amely mindent megmagyaráz, a karácsonyi 

örömmel, és szeretnélek úgy magasztalni Téged, édes Istenem, mindenható Szeretet, ahogyan az angyalok 

vagy a pásztorok énekelhettek egykoron dicsőítő éneket a karácsonyi éjszakán Tenéked. Megfoghatatlan 

előttem, és mégis az egyetlen lehetőség, hogy megismerjenek Téged, Felséges Isten: a karácsonyi gyermek 

érkezése. Annyira szeretted ezt a világot, hogy emberi testet öltöttél érette. Annyira megszántad a bűneiben 

gyötrődő embert, hogy fiadat küldted megmentésére. Törékeny emberi formát vett föl, kicsiny gyermekként 

jött el a földre, szegények közé, hogy szabadító legyen, hazavezessen minket, és meggazdagítson minket. Én 

is gyönge szómmal, kicsiny hitemmel, esendő életemmel boldogan mondom láthatatlan százezrekkel együtt 

a magasztaló éneket. Én is, felriadva az én bűneim álmából, elindulok, hogy találkozzam ővele. Esedezem 

hozzád, adj nekem teljes és gazdag karácsonyt. Nem tudok megelégedni azzal, Atyám, hogy mennyei karok 

zengenek róla dicsőséget. Nem elég énnekem az, hogy hívő lelkek tanúbizonyságot mondanak arról, hogy 

megtalálták őt. Nem elég nekem, ha boldog szemek tükrében pillantom meg homályosan. Én is arra kérlek, 

Atyám, adj nekem találkozást szemtől szemben a Te szent Fiaddal. Hadd lássam a hitem szemével olyan 

bizonyosan, mint ahogy a karácsonyi seregek látták Őt. Hadd töltse meg az én életemet is az a 

kimondhatatlan ujjongás, az a világ fölötti békesség, amit azok kaptak, akik Őt megpillantották. Hadd legyen 

az én arcomon, az én szeretetemben, az én karácsonyi örömszerzésemben az a fény, amely azoknak az arcán 

és életében tündöklött föl, kik az Ő szemébe nézhettek. Hadd tapasztaljam meg, hogy nem távol tőlem, a 

mindenség fölött uralkodol és ítélsz, hanem itt vagy, eljöttél hozzám is, engem se vetettél meg, és énhozzám 

is szóltál. Hadd hirdessem én is, hogy nemcsak teremtő Úr, félelmetes király, szent és mindenható Isten 

vagy, hanem megváltó Isten, aki szerettél engem is, aki azt akarod, hogy az én életem is áttüzesedjék irántad 

való szeretettel. Könyörgök olyan karácsonyért, amelyik nem múlik el holnap, amelyik Veled való állandó 

együttlét. Hadd találjalak meg, földre szállott örök Szeretet, s hadd legyen az életem Veled való állandó 

közösség. Ezt a karácsonyt add ennek a kereső, fázó világnak is. Hadd fogadja be a kicsiny betlehemi hajlék 

azt a millió és millió lelket, aki a mai napon Őt keresi. Gazdagok hadd érezzék szegénységüket, a Te kiáradó 

kegyelmed gazdagsága mellett. A szegényeket gazdagítsd meg a Te legnagyobb ajándékoddal. Add Krisztust 

mindnyájunknak. Ámen.    

 



További alkalmaink 
 

Karácsony I. napján  18:00 órától   IKE ÜNNEPI MŰSORA (Tolcsvay László: Magyar Mise) 

      Szolgál: Dezső András 

 

Karácsony II. napján  10:00 órától   ISTENTISZTELET – ÚRVACSORAOSZTÁS 

      Szolgál: Pál Árpád Csaba ünnepi legátus 

      Ágenda: Bucsi Zsolt Tamás  

      Az újraalakúlt kórus műsora 

18:00 órától ISTENTISZTELET (Pál Árpád Csaba ünnepi legátus) 

 

Karácsony III. napján  10:00 órától  ISTENTISZTELET (Pál Árpád Csaba ünnepi legátus) 

 

December 29.   10:00 órától  DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET 

               18:00 órától   DÉLUTÁNI ISTENTISZTELET 

December 31.   18:00 órától  ÓÉVI ISTENTISZTELET  

Január 1.    10:00 órától  ÚJÉVI ISTENTISZTELET 

Szeretettel várunk! 
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HIRDETÉSEK:  
 Akik egészségi okok miatt nem tudnak eljönni karácsonykor Úrvacsorát venni, de szeretnének élni ezzel a 

lehetőséggel, azokat kérjük jelezzék a körzetükért felelős presbitereiknél, vagy a következő telefonszámon: 

0742413269 (Bucsi Zsolt Tamás). 
 Ifjúsági istentiszteletet tartunk, december 29-én, délután 6 órától, melyen igét hirdet Simon Barna az Illyefalvi 

Református Gyülekezet gyakornok lelkipásztora. Az istentisztelet alatt keresztyén ifjúsági énekeket játszik Hajdú 

Loránd és barátai. Istentisztelet után pedig GITÁREST lesz teával és kaláccsal. Szeretettel várunk mindenkit erre 

az alkalomra. 

 Az újév első kóruspróbája január 8-án lesz 18 órakor az újév első nőszövetségi bibliaóra után.  

 Január 10-én délután 6 órától tartjuk meg az újév első Ike Bibliaóráját. Szeretettel várjuk fiataljainkat! 

 Január 11-én, szombaton kezdődnek az újév első kátéórái, azzal a különbséggel, hogy most a másodévesek 

jönnek 9 órára és az első évesek pedig 10 órára. Kátéórák után, ugyanúgy mint eddig 11 órától a vallásórásokat 

várjuk nagy szeretettel. 

 Január 5-én istentisztelet után közgyűlést tartunk, melyen a 2013-as év beszámolóját hallgathatják meg.  

 A Diakóniai Keresztyén Alapítvány köszönőlevélben köszönte meg a 2701 RON anyagi támogatást, mely 

tartalmazza a kartonperselyes adománybögrékben összegyűjtött összeget (2326 RON), valamint az Advent első 

vasárnapja délutánján gyülekezetünkben megtartott Kárpát-medencei Imanap perselypénzét (375 Ron). 

Köszönjük az adományokat és örvendünk annak, hogy a vártemplomi gyülekezet tagjai is hozzájárulnak a 

Sepsiszentgyörgyre tervezett gondozóotthon felépítéséhez.  

 

Elérhetőségünk: 
 

Dezső András: 0723588395      Bucsi Zsolt Tamás: 0742413269       Lelkészi Hivatal: 0267351254 
 

Köszönjük:  
 az adományaikat, mellyel támogatják az Üzenet további megjelenését; 
 az úrvacsorai és az ünnepi adományokat valamint az ünnepi legátusnak szánt adományokat; 

 

Az Üzenetet kiadja a Sepsiszentgyörgy I. Vártemplomi Református Egyházközség 
Szerkesztette: Bucsi Zsolt Tamás beosztott lelkipásztor 
Korrektúra: Babos Erika 
 


