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A VASÁRNAPI IGEHIRDETÉSEK ALAPIGÉI
Advent 1. 2020. november 29.
1 [Mózesnek, Isten emberének imádsága.] Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről
nemzedékre. 2 Mielőtt hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva
mindörökké vagy Te, Istenem. 3 A halandót visszatéríted a porba, és azt mondod: Térjetek
vissza, embernek fiai! 4 Mert ezer esztendő annyi Előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt;
és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. 13 Térj vissza, URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!
14 Jó reggel elégíts meg minket kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden
napon. 15 Örvendeztess meg bennünket nyomorúságunk napjaihoz mérten, azokhoz az
esztendőkhöz mérten, amelyekben gonoszt láttunk. 16 Hadd látszódjék meg műved szolgáidon
és dicsőséged az ő fiaikon. 17 Legyen mirajtunk Istenünknek, az Úrnak jóindulata, és kezünk
munkáját tedd maradandóvá; kezünk munkáját tedd maradandóvá! (Zsoltárok 90, 1-4; 13-17)
17 És a Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! És aki hallja, ezt mondja: Jöjj! És aki
szomjúhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! 20 Ezt mondja, Aki ezekről
bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök! Ámen, jöjj, Uram, Jézus! 21 Az Úr Jézus kegyelme
legyen mindnyájatokkal! Ámen! (Jelenések 22, 17; 20-21)
Advent 2. 2020. december 6.
3 Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek egyenes utat
Istenünknek a kietlen tájon át! 4 Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és
halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! 5 Mert megjelenik az Úr
dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt. (Ézsaiás 40, 3-5)
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LELKI GONDOLATOK
Kólya Lajos
ÉNEK: 25. zsoltár 1.-2. vsz.
1. Szívemet hozzád emelem És benned bízom Uram; :/: És meg nem szégyenítetem,
Nem nevet senki rajtam. Mert szégyent nem vallanak, Akik hozzád esedeznek, Azok
pironkodjanak, Akik hitetlenül élnek.
2. Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem; :/: Te ösvényidre taníts meg,
Miken intézd menésem. És vezérelj engemet A te szent igaz Ígédben; Oltalmazd életemet, Mert
benned bízom, Úr Isten.
IMÁDKOZZUNK!
„Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a
pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.
Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak
benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát.”
Urunk, a zsoltáros szavait folytatva, hadd áldjunk azért, hogy aki téged vár, ahhoz
lehajolsz, aki benned bízik, azt boldoggá teszed. Téged várunk az adventi időben, közeledve a
karácsony ünnepéhez. Téged várunk bűnök és bajok terhét hordozva, testünk és lelkünk
fáradtságát napról - napra érezve. Könyörülj rajtunk, állítsd sziklára lábunkat és tedd biztossá
lépteinket...
Köszönjük neked, mennyei Édesatyánk, hogy most is kiönthetjük előtted szívünket.
Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat és tanítasz bennünket. Vizsgálj meg, Urunk,
hogy jó úton járunk-e. Tedd a Te Igéd mérlegére szavainkat, tetteinket és egész
életfolytatásunkat. Vizsgálj meg, hogy helyesen várunk-e téged, van-e elég olaj a
lámpánkban, nem köti-e le túlzottan figyelmünket e világ gondja, baja. Add, hogy felismerjük
vétkeinket, és itt hagyhassuk azokat Te előtted. Szólíts meg Igéd által, hirdettesd közöttünk a
kegyelem üzenetét, a bűnbocsánat evangéliumát. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg
imádságunkat! Ámen!

IGE: Lukács 1, 39-45
39 Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik
városába. 40 Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41 Amikor Erzsébet
meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet
Szentlélekkel, 42 és hangos szóval kiáltotta: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te
méhed gyümölcse! 43 Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? 44
Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat
méhemben. 45 Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” (Lukács
1, 39-45)
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IGEHIRDETÉS
Szeretett Testvérek!
Advent első vasárnapján, arra a kérdésre kerestük a választ Urunk igéjéből, hogy
KI AZ, AKIT VÁRUNK? És HOGYAN VÁRJUK, HOGYAN VÁRJUK VISSZA?
A múlt vasárnap, Advent második vasárnapján, arra a kérdésre kerestük a
választ Urunk igéjéből, hogy MIT VÁRUNK? ÉS HOGYAN KÉSZÜLÜNK?
A mai vasárnapon, Advent harmadik vasárnapján Erzsébet és Mária adventi
találkozása alapján készülünk karácsony ünnepére.
Mária és Erzsébet találkozása az egyik legbensőségesebb evangéliumi történet. Nem
véletlen, hogy sokszor megihlette a festőket és más művészeket is. Van egy festmény, a 14.
század elejéről: Giotto: Vizitáció (Látogatás) című alkotása, amely nagyon szépen kifejezi az
Ige mondanivalóját. Mária és Erzsébet karja szinte egymásba fonódik, amikor átölelik
egymást. A kép kifejezően mutatja, hogy mennyire szükségük van egymásra, mennyire fontos
mindkettejük számára ez az adventi találkozás.
Tiszta szívemből kívánom és kérem, hogy most, amikor e szép történet részleteire
figyelünk, ébresszen bennünk vágyat az Úr az igazi találkozásra...
Igénk kezdetén arról olvasunk, hogy Mária útra kelt és sietve elment Erzsébethez.
Az angyali látogatás után történik mindez. Máriának elmondta a mennyei követ, hogy
gyermeke lesz, akit a Magasságos Fiának mondanak majd – és Mária nem tarthatja magában
ezt az örömhírt. Útra kell kelnie. Nem kis utat vállal: a magyarázók szerint Názáretből a Júdea
hegyvidékéig mintegy 130 kilométert kellett megtennie! De mégis megy, sietve megy, mert
közösségre van szüksége, mert találkozni akar rokonával, Erzsébettel, aki ugyanúgy átélte
Isten kegyelmét, mint Mária. Szükségük van egymásra, hogy együtt hálát tudjanak adni, és
hogy egymást hitben erősítsék.
Advent idején Isten Szentlelke azt kérdezi tőlünk: vannak-e útjaink egymás felé?
Olyan sok utunk van, melyekről sokszor azt mondjuk, hogy ügyintéző utak, hiábavaló utak...
De elindulunk-e egymás felé? A koronavírus-járvány miatt most csak lelki értelemben
indulhatunk el, indulhatunk útnak. Lelki utazást tehetünk azok felé, akik fizikailag közel
vannak, s azok felé, akikkel ritkán találkozhatunk. Valljuk meg, bizony sokszor elmulasztjuk
e találkozások lehetőségét, sokszor nincs meg bennünk a készség, hogy sietve keressük
egymást. Pedig szükségünk van egymásra. Szükségünk van a közös hálaadásra, és az egymás
hite által való épülésre is. Ki a te Máriád, és ki a te Erzsébeted? Észreveszed-e, hogy az Úr
indítana a te szeretted felé, vagy felebarátod felé? Nem lehet annyi dolgunk még így az ünnep
előtt sem, hogy ne vegyük észre a másik embert!
Amikor Mária megérkezett Erzsébethez, és köszöntötte rokonát, akkor azt olvassuk az
Igében, hogy megmozdult a magzat Erzsébet méhében. A gyermeket váró édesanya
életének legtermészetesebb és legmeghittebb pillanatai ezek. Különös, hogy mégis le van írva
a Szentírásban. Isten Igéje hatalmas eseményekről ad számot, népek felemelkedéséről és
bukásáról olvasunk benne – mégis, egy ilyen kis mozzanat is meg van írva! Egy magzat
megmozdulása, egy kisbaba mozgása is eszköz lehet Isten kezében. Egy ilyen parányi
mozdulat kijelentés-hordozóvá lehet, hiszen azt olvassuk, hogy amikor a magzat megmozdult
méhében, Erzsébet megtelt Szentlélekkel. Ez volt az a pillanat, amikor felismerte, hogy eljött
az idők teljessége.
Testvéreim, van-e szemünk a látásra, fülünk a hallásra, és szívünk a megértésre?
Annyira felgyorsult körülöttünk a világ, hogy gyakran a keveset, a kicsit, a csendes csodát
már észre sem vesszük. Talán többen ismerik közületek Reményik Sándor szép versét,
melynek címe: „Csendes csodák”. Hadd idézzek ebből néhány sort:
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„Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
…
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.”
Erzsébet, és vele Mária is felismerte Isten üzenetét a magzat megmozdulásából. Mi
készek vagyunk-e ilyen felismerésekre? Meg tudjuk-e köszönni Isten kegyelmének legkisebb
jelét is? Kérjük alázattal Urunkat, hogy adjon szemet a látásra, fület a hallásra, és szívet az Ő
jeleinek megértésére.
Erzsébet észreveszi Isten jeleit, és nagy alázatról tesz tanúbizonyságot: „Hogyan
lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?” Nem Máriának szól ez a
bizonyságtétel, hanem Istennek. Ebben a találkozásban mindkét asszony átérzi, hogy Isten
találkozik velük. Fontos az emberi találkozás és együttlét – de túl kell, hogy mutasson
önmagán. Isten keresi meg Erzsébetet és Máriát is. Ez az adventi találkozás lényege. Mi is
együtt vagyunk itt, együtt készülünk az ünnepre, de a lényeg az, hogy ebben az órában is az
Úr keres téged és engem!
Talál-e alázatot Isten a szívedben? Uradnak tudod-e Őt mondani? Erzsébet felismerte
az Urat! Ismerd fel te is: Ő az, aki betöltötte az adventi ígéretet, elküldte érted egyszülött Fiát.
Ő az, aki Krisztusban, ott a kereszten, megszabadított a bűn, a halál rabságától. Ő az, aki meg
akar újítani téged. Csak akkor tud nagy dolgot cselekedni veled, ha alázattal odaadod neki
magad.
Erzsébet folytatja szép hitvallását Isten színe előtt: „Boldog, aki hitt, mert
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki”. Ez az Újszövetség első boldogmondása;
majd az Úr Jézus fogja folytatni ezek sorát. Erzsébet úgy szól itt, mint a hit
evangéliumhirdetője.
Mire való a hit? A hit találkozás Istennel, vele való áldott összeköttetés. Ebben lett
bizonyossá Erzsébet, és ebben erősíti meg Máriát is. Boldog, aki hitt! Emberileg mindketten
kivetettek, gúny tárgyai lehetnek. Máriának még nem kellene szülnie, Erzsébetnek már nem
kellene szülnie. Legalábbis a világ vélekedése szerint. De Isten másként akarta! Mert előtte
semmi sem lehetetlen. Ő hatalmasokat dönt le, és megalázottakat emel fel. Aki hisz, az erre a
hatalmas isteni akaratra mond igent.
Kinek akarunk tetszeni: Istennek, vagy a világnak? Isten azért küldte el egyszülött
Fiát, hogy hitet adjon, s a hit által vele legyen találkozásunk. Sokszor oly nehéz hinni, sok a
kételkedés, a bizonytalanság bennünk és körülöttünk. Oly nehéz ellentmondani a világ
lelkületének, a Sátán kísértéseinek. De az Úr találkozásra hív, mint Máriát és Erzsébetet, és e
találkozás során megerősít a hitben: boldog, aki hitt, boldog, aki hisz – mert Isten beteljesíti
az ígéretet.
Áldja meg mindenható Istenünk a vele és egymással való találkozásainkat, hogy
ezekben épüljön és erősödjön meg hitünk. Ámen!

7

IMÁDKOZZUNK!
Örökkévaló Istenünk, mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Hálát adunk
neked, hogy újra adventben élhetünk, készülhetünk szent Fiad, s mi Urunk Jézus Krisztus
testetöltésének ünnepére. Hálát adunk Neked mindazokért a kedves, szép, örömteljes
dolgokért, amiket ezek a napok jelentenek, hoznak számunkra.
Téged kérünk Istenünk, hogy áldd meg készülésünket. Munkálkodj bennünk
Szentlelked által, hogy mindenekelőtt és mindenekfölött az, az öröm töltse be szívünket, hogy
megajándékoztál bennünket legdrágább kincseddel, egyszülött Fiaddal, Jézus Krisztussal, s
Benne mennyei világod minden lelki áldásával. Dicsőítünk téged, amiért ma is ugyanúgy itt
vagy, mint annak idején Zakariás házában Mária és Erzsébet találkozásakor. Köszönjük, hogy
adventi rohanásunk idején a mi házunk is a Veled való találkozás helye lehet. Köszönjük,
hogy itt vagy, mert emberré lettél, s szenvedésed és megdicsőülésed után sem menekültél el
közülünk, hanem Lelked által köztünk maradtál. Köszönjük ezt Neked.
Vágyunk a Veled való találkozás által közelebb kerülni egymáshoz is, ezért kérünk,
hogy segíts meg minket!
Magasztalunk téged, hogy a hétköznapi találkozásokban is jelen vagy közöttünk, Te
vagy az, aki megszólítasz, hitünkben megerősítesz minket. Veled kell találkoznunk az
adventben és az ünnep napjaiban is.
Vedd ki szívünkből az önhittséget, és ajándékozz meg őszinte alázattal. Vedd el
vakságunkat és süketségünket, hogy lássuk, halljuk és értsük meg szeretetednek jeleit
életünkben. Adj erőt az ünnep eljöveteléig munkáink elvégzésére, de kérünk, irányítsd
figyelmünket a legfontosabbra, hogy lélekben felkészülhessünk karácsony ünnepére.
Áldd meg mindenütt ezeket a napokat, adj békességet a szíveknek, a családi
otthonoknak, és a nemzetek közösségének. Áldd meg mindennapi utunkat, karácsonyra való
készülésünket, és terjeszd ki ránk oltalmazó szárnyad.
Eléd hozzuk imádságunkban azokat, akiket fájdalom, betegség, magány, gyász terhel.
Szüntelen gondolunk azokra a testvéreinkre is, akik magányosan készülnek karácsony
ünnepére. Igéd és Szentlelked ajándékait osztogasd közöttünk. Hisszük, hogy kész vagy rájuk
is rájuk tekinteni. Szeretetedben hadd találjanak gyógyulást és békességet.
Szabadítónk, Megváltónk, Gondviselőnk! Légy áldott örökkön örökké! Ámen!
MI ATYÁNK…
ÉNEK: 479. dicséret 4. vsz.
4. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Jézus, te visszajössz: várni taníts! Majd ha
kegyelmesen Nézed az életem: Állhassak csendesen. Hinni taníts!
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ÁLDÁS:
24 „Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! 25 Világosítsa meg az arcát rajtad
az ÚR, és legyen kegyelmes hozzád! 26 Fordítsa feléd arcát az ÚR, és adjon neked
békességet!” (4 Mózes 6, 24-26)
Kólya Lajos
lelkipásztor

ADVENT
Bruno Ferrero: A látogatás
„Holnap érkezem. Várjatok! Aláírás: Jézus.”
Az üzenet lázba hozta a falut. A plébános, a polgármester, az önkormányzati
képviselők mind azon kezdték törni a fejüket, mit kellene tenniük, hogy a fogadtatás igazán
emlékezetes legyen Isten Fia számára?
Összedugták a fejüket és kisütötték, hogy mindenki ajándékozza oda Jézusnak, ami a
legszebb és legdrágább neki! Feledhetetlen esemény lesz és a falu ezzel igazán kitesz
magáért!
Másnap a faluba vezető úton megláttak egy sántikáló, foltozott ruhájú, lyukas cipőjű,
hosszú szakállú koldust.
–Ez Ő! –mondta a plébános. –Felismerem! Gondoltam, hogy koldusnak fogja álcázni
magát!
–Csakugyan! Úgy van! –Kiáltották a többiek.
És körülvették az öreget, eléje hordták versengve dicsért, drága ajándékaikat. Az
ajándékokba elrejtették kéréseiket, amelyeknek teljesítését remélték. Az ember őszinte
csodálkozással az arcán, mindent felrakott a fogatra, amit maga a polgármester ajándékozott
neki.
Végül megköszönt mindent, megáldott mindenkit, és elment a kocsival.
A falu népe megkönnyebbülten fellélegzett: derekasan kivágták a rezet! Az angyalok is
megirigyelhetnék, pontosított a plébános!
Estefelé azonban megérkezett Jézus.
–Bocsánatot kérek a késésért –mondta. Egyéb kötelességeim tartóztattak fel...
–De hiszen Te vagy Jézus! –kiáltotta megütközve a plébános.
–Akkor... Az az ember ...
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–Egy csaló volt! Magával vitte a holminkat! –kiáltoztak az emberek.
–Gyerünk utána!
Mindenki futásnak eredt, hogy visszaszerezze az ajándékait, a drága holmit.
És Jézus szokás szerint egyedül maradt a kihalt tér közepén…
Szeretett Testvérek! Ha beszélgettek volna a koldussal, ha elhívták volna az
otthonukba, ha leültették volna az asztalukhoz, akkor észrevették volna, hogy nem ő Jézus. De
önzőségükben csak le akarták kenyerezni az ajándékaikkal, hogy a kéréseiket teljesítse, nem
tartották fontosnak rá figyelni, a szavát meghallgatni... Vigyázzunk, ne járjunk mi is így, mint
a falu lakói! Az Adventünk valóban Jézusra figyelés legyen, ne csak formaság! Ne behunyt
szemmel és bezárt szívvel jöjjünk Jézus elé, ne kényszerből, illedelemből csendesedjünk el az
otthonaikban az Istentisztelet időpontjában! Ne csapjuk be magunkat azzal, hogy a
kötelességünket megtettük, megadtuk Istennek, ami Istené..., mert ha nem szívből jön a mi
kegyességünk, akkor semmit sem ér!
Szőke Barnabás
lelkipásztor

GYERMEKSAROK
Kedves hittanos gyermekek!
Jézus mondja: „Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e
kicsinyek közül …, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát.” (Máté 10, 43)
A mai vasárnap már Advent harmadik vasárnapja. Az adventi koszorún, már a
harmadik gyertyát gyújtjuk meg. Akinek van „csokis adventi kalendáriuma”, ma már a 12.
napi csokit fogja megenni. Mind a 12 csokit Te etted meg? Vagy adtál belőle a testvérednek,
osztálytársadnak?
A mai gyermeksarokban olvashatsz egy rövid történetet, ami egy kisfiúról szól, aki
nagyon szereti a csokoládét. Komoly fejtörést jelent számára, hogy kinek adjon a
csokoládéjából, hogyan legyen jószívű.
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Lackfi János: JÓSÁG NÉNI CSOKIJA
Jóság néninél mindig van csoki, ha találkozunk vele. És az hagyján, hogy van nála, de
ad is nekem. Igaziból Országh néni a neve, csak annak nincs értelme. Városnak se hívnak
senkit, nem?
Mikor kicsi voltam, Jószág nénit mondtam, de Anya kérte, hogy ne hívjam így, mert bántó.
Nem állat, hanem néni. Még kicsibb koromban Jószag néninek neveztem, a jószagú csokik
meg az illata miatt, amit magára fújt.
Érdekelne, hány darab csoki lehet a táskájában, ha mindig ad egyet. Mini
csokiautomatát rejt az a tatyó, és mindig újabb csokit termel varázsütésre?
Először az jut eszembe a csokiról, hogy meg kéne ennem. És meg is eszem. Vagy inkább csak
a felét eszem meg, a másikat elteszem későbbre. Hogy legyen. Két perc múlva már később
van, és akkor megehetem.
A Barni is szereti a csokit. Elteszem neki a felét. De melyik felét? Azt, amit már
megettem? Vagy azt, amit majd később eszem meg? Az osztálytársak és a hittanosok jófejek,
ők is szeretik a csokit. A Vivi, a Norbi, a Kende, a Csenge, a Kevin meg a többiek. De ha
ennyifelé osztom, csak egy egérpiszoknyi marad mindenkinek, az még finom se tud lenni.
A Tiszi azt mondta, ne csak a feleslegből adjunk, hanem néha olyat is, amiért fáj a
szívünk. Hát csokit én még sosem éreztem feleslegesnek.
Ott vannak az afrikai meg dél-amerikai gyerekek, akik éheznek, csak mire hozzájuk ér a csoki
postán, rég megolvad, mert arrafelé meleg van. Persze itthoni szegény gyerekeknek is
adhatnám. De akkor miért nem adom? Ha minden csokit szétosztok, én leszek a szegény
gyerek, és nekem is kéne, hogy adjon valaki csokit. Vagy nagyon gyakran kell találkoznom
Jóság nénivel. Aki egy csokigyár.
Egyszer épp nálam volt a Jóság-csoki, és ott ült egy nagyon koszos koldus bácsi az
aszfalton, és hirtelen forró lett az arcom és remegett a kezem, és gyorsan belecsúsztattam a
kitett kalapba a csokimat. Még anya sem vette észre, azt kérdezte: nahát, máris megettem?
Tudom, hogy ezt Isten súgta vagy egy angyal, én nem akartam ilyet csinálni. De akkor
máskor miért nem súg ilyet? Hogy nekem is maradjon?
Nagyi azt mondja, minden beteget Jézus se gyógyított meg, jusson munka az
orvosoknak is.
Én azért adnék csokit minden koldusnak, ha a Jóság néni mindig adna nekem.
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Rajzold le meséből azt a részt, amikor a kisfiú jószívű volt!

Kiemelve szerepel a történetben, hogy:
„Egyszer épp nálam volt Jóság-csoki”.
Szerinted Ki volt épp a kisfiúnál? Miért adata oda a kisfiú a csokiját? Mit
érezhetett a koldus bácsi, amikor a kisfiú neki adta a csokit?
Ajándékozz képzeletben csokoládét Te is! Írd a sablonokba azoknak a neveit,
akiknek csokoládét ajándékoznál! Díszítsd ki a csokikat!

Kedves hittanos gyermekek!
Sajnos az idei esztendőben nem tudunk számotokra kézműves foglalkozást szervezni.
Ezért a pénteken kiküldött gyülekezeti újsággal együtt alapanyagokat küldtünk a számotokra,
amelyekből ablakdíszt és ajtódíszt készíthettek.
12

Ablakdísz

Amit a csomagban találsz:





1db angyal
1db szív
2db hópehely
1db zsinór

Amire szükséged lesz:
 ragasztó
 tű vagy valami hegyes tárgy

1. Szurkáld ki egy tű segítségével az angyal ruháján a díszeket!
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2. Ragaszd a fejére a szívet!

3. A ruhája két szélén található bemetszéseket csúsztasd egymásba!
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4. Rögzítsd az angyal hátuljára (a szív mögé) a zsinórt!

5. Ragaszd a zsinórra a két hópehelyhet!

Ha elkészültél, díszítsd vele az otthonotok tetszőleges pontját!
Áldott Adventet kívánnak Nektek a hitoktatók!
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Ajtódísz

Amit a csomagban találsz:








1db koszorú alap
3db magyal levél
2db magyal bogyó
1db gyertyaláng
1db lefolyt viasz
1db masni
1db szalag

Amire szükséged lesz:
 ragasztó

1. Ragaszd fel a 3 levelet és a 2 bogyót, a képen látható módon, vagy tetszés szerint!
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2. Ragaszd fel a gyertya lángját és a viaszfolyást!

3. Végül rögzítsd a helyére a masnit!
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4. Ha mindent felragasztottál, a csomagban található piros szalaggal hurkold át a
tetejét, és így már fel tudod bárhova akasztani!

Jó munkát, szórakozást és áldott készülődést kívánnak a hitoktatók!
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LEVÉL
ÚTMUTATÁS A 2020. ÉVI KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR
MEGÜNNEPLÉSÉRE VONATKOZÓAN
Kedves Testvéreink! A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és
Esperesi Kara a kormányzati intézkedések bejelentése (2020. december 7.) után a
következő útmutatással él (a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezete
számára) a 2020. évi karácsonyi ünnepkör megünneplésére vonatkozóan.
1. A Zsinati Elnökségi Tanács 2020. december 2-i ajánlása szerint adventkor,
karácsonykor, az óévi és újévi ünnepek alatt lehetséges személyes jelenléttel is
templomi istentiszteletet tartani a hatályos kormányzati és biztonsági előírások szigorú
betartásával és az alábbi általános szabályok figyelembe vételével, melyek a
következők: kötelező a kézfertőtlenítés, az orrot és szájat eltakaró maszk használata,
és a biztonságos távolságtartás érdekében ülőhelyek kijelölése, az ülőhelyek, kilincsek
fertőtlenítése, a szellőztetés, valamint a közös templomi éneklés lerövidítése.
2. A templomokban és a gyülekezeti termekben a korábban már megállapított
létszámkorlátig lehet személyes jelenléttel istentiszteletet tartani (4 m2/fő). Ahol ez
indokolt, több istentisztelet megtartását javasoljuk (az alkalmak közötti szellőztetést
biztosítva).
3. Azok az egyházközségek, amelyek a fenti feltételeket nem tudják megteremteni,
kérjük, továbbra is mellőzzék a személyes jelenléttel tartott istentiszteletet.
4. Kérjük, hogy a hagyományos ünnepi szeretetvendégségeket mellőzzék.
5. Ha az időjárás és a megfelelő terület ezt megengedi, szabadtéri istentiszteletet is lehet
tartani.
6. Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, az online közvetítéseket továbbra is biztosítsák,
mert így azok is csatlakozhatnak az istentiszteleti közösséghez, akik a
létszámkorlátozások miatt vagy egészségük megóvása érdekében nem tudnak
személyesen részt venni a templomi alkalmakon.
7. Az úrvacsorai közösség ünneplésére csakis a korábban bevezetett biztonsági előírások
betartásával kerüljön sor. (Ld. a pünkösdre kiadott úrvacsorai ajánlást.)
8. Egyházunk különböző honlapjai folyamatosan tájékoztatást adnak interneten, illetve
televízión közvetített istentiszteletekről, ezekbe is bekapcsolódhatnak otthonukban
azok, akik személyesen nem tudnak istentiszteleten részt venni.
9. A hétközi istentiszteleti alkalmakra is a fenti szigorú szabályok érvényesek.
10. Az egyházi hivatalok nyitvatartásáról az érintett egyházközségek elnöksége
rendelkezzen.
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11. Amennyiben egy adott településen az egyházközség elnöksége úgy látja, hogy a
járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az istentiszteletek biztonságos megtartását, ott
– a rendkívüli helyzetre vonatkozó felhatalmazásuknak megfelelően – dönthet arról,
hogy nem tartja meg személyes jelenlét mellett az istentiszteleteket.
Kérjük Testvéreinket, hogy kövessék figyelemmel és minden tekintetben tartsák be a
kormányzati előírásokat és a helyi rendeleteket.
Köszönjük mindenkinek a rendkívüli helyzetben hozott intézkedéseink megértő
tudomásul vételét. Köszönetet mondunk minden Testvérünknek az egész évben végzett
hűséges szolgálatáért és helytállásáért. Hordozzuk imádságban a betegeket, a gyógyítókat, az
ápolókat, a szociális ágazatban dolgozókat, a kutatókat és a döntéshozókat! Isten vigasztaló
szeretetét kérjük gyászoló testvéreinkre. Hirdessük a testet öltött Igében megjelent isteni
kegyelmet, tegyünk hitet Isten örökkévaló hűségéről, hordozzuk alázattal és reménységgel a
nehéz időket! „Ő a mi békességünk.” (Ef 2,14)
Gyülekezeteink tagjainak és lelkipásztorainknak áldott adventi készülődést és
kegyelemteljes
karácsonyi
ünnepet
kívánunk.
Testvéri
köszöntéssel:
2020. december 8.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara

AZ ÚR LEGYEN MINDNYÁJUNK ŐRZŐ PÁSZTORA!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
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