
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
 

      LELKIPÁSZTORI LEVÉL    

2017.12.25.        A Debrecen-Füredi úti Református Missziói Egyházközség tájékoztató levele       I. évf. 22. sz. 

HIRDETEK NEKTEK NAGY ÖRÖMET! 

Lekció: Lk 2,8-20  
Textus: Lk 2,10-11 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, 

amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 

Kedves Testvérek! Az angyalok karácsonyi örömhíre az, hogy Megtartó, Üdvözítő, Szabadító született. Egy 

éve olvastam egy történetet, ami jól szemlélteti, mit is jelent ez. Volt egyszer egy ember, aki nem hitt Istenben 

és soha nem habozott, hogy mások tudtára adja, mit gondol a vallásról és a vallási ünnepekről, köztük 

természetesen a Karácsonnyal. Felesége viszont hívő volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hite szerint 

nevelte, férje rendszeres bántó megjegyzései ellenére. 

Egy havas Karácsony estén a feleség és a gyerekek a falusi templom karácsonyi miséjére készülődtek. 

Hívták az apát, de ő persze hallani sem akart arról, hogy elkísérje őket. “Ez a történet egy nonszensz,” mondta. 

“Miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy emberként jöjjön a földre” Teljesen nevetséges!” A feleség és a 

gyerekek így nélküle indultak útnak. Kicsit később felerősödött a szél és a hóesésből hóvihar lett. A férfi az 

ablakon kinézve csak vakító fehérséget látott. Leült a kandalló elé és elégedetten nézte a csendesen égő tüzet. 

Néhány perc elteltével egy nagy puffanást hallott odakintről. Valami nekiment az ablaknak. A hang 

megismétlődött. Kinézett, de még egy méterre is alig lehetett ellátni. Amikor a vihar alábbhagyott egy kicsit, 

kimerészkedett, hogy megnézze mi adhatta a furcsa hangot az ablak közelében. A ház melletti mezőn egy 

csapat vadludat látott. A jelek szerint a ludak délre igyekezhettek a téli hideg elől, de a hóvihar miatt nem 

tudták folytatni útjukat. Eltévedtek és végül a farmon kötöttek ki, étel és menedék nélkül. Ijedten csapkodtak 

szárnyaikkal, körbe-körbe repkedve a mező felett, vakon és céltalanul. Bizonyára némelyik madár nekirepült 

az ablaknak. Ezt hallhatta korábban.  

A férfi megsajnálta az állatokat és segíteni akart rajtuk. Az istálló tökéletes hely lenne nekik, gondolta. 

Meleg és biztonságos. Ott tölthetnék az éjszakát és biztonságban megvárhatnák a vihar végét. Miután ezt 

kigondolta, odament az istállóhoz és tágra nyitotta az ajtaját. Megállt és figyelt, azt remélve, hogy a madarak 

észreveszik az istállót és bemennek. A ludak azonban csak ide-oda repkedtek céltalanul és úgy tűnt, egyáltalán 

nem vették észre az istállót, illetve, hogy mit jelenthet az épület számukra. A férfi megpróbálta magára terelni 

a madarak figyelmét, de ettől csak megijedtek és messzebbre húzódtak. 

Bement a házba egy kis kenyérért. Morzsává szaggatta és egy csíkban elszórta a bejáratig. Még mindig 

nem értették meg, mit akar. Most már kezdett elfogyni a türelme. A madarak mögé lopódzott és megpróbálta 

az istálló felé terelni őket, de csak még jobban megijedtek és a szélrózsa minden irányába repültek, csak éppen 

az istálló felé nem. Akármit tett, egyszerűen nem tudta elérni, hogy az istállóba terelje őket, ahol melegben és 

biztonságban lehettek volna. “Miért nem követnek engem?” – morfondírozott magában türelmetlenül. “Nem 

látják, hogy ez az egyetlen hely, ahol átvészelhetik a vihart?” Addig törte a fejét, míg rájött, hogy a madarak 

soha nem követnének egy embert. “Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket,” mondta ki 

hangosan. Ekkor eszébe jutott valami. Bement az istállóba és kihozta egyik saját libáját és óvatosan a 

vadlúdcsapat mögé ment vele. Amikor elengedte, saját libája átrepült a madárcsapaton, egyenes be a meleg 

épületbe. A vadludak egyenként követték. 

A férfi megállt és hirtelen eszébe ötlöttek néhány perccel korábban kimondott saját szavai: “Ha én is 

lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket!” Azután a feleségére és a köztük korábban lezajlott párbeszédre 

gondolt. “Miért akarna Isten olyanná válni, mint mi? Ez nevetséges!” Hirtelen minden világos lett. Pontosan 

ezt tette Isten. Mi emberek vagyunk a vadlibák. Vakon bolyongva, elveszetten bukdácsolunk a halál felé. Isten 

olyanná tette a Fiát, mint mi, hogy megmutassa az utat és megmentsen. Rájött, hogy ez a Karácsony értelme. 

Ahogy a szél és a hóvihar csendesedni kezdett, úgy csendesedett és nyugodott meg lelke is, miközben 

ezeket a csodálatos gondolatokat forgatta fejében. Végre rájött, hogy miről szól a Karácsony és miért jött el 

Krisztus. Hosszú évek kételyei és hitetlensége, mint a múló vihar, szertefoszlottak egy pillanat alatt. Térdre 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

esett a friss hóban és elmondta élete első imáját: “Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess 

a viharból!” 

A példabeli embernek megesett a szíve a vadlibákon, ahogyan Istennek is megesett a szíve rajtunk, 

embereken. Ő látja azt, amit sok ember még csak észre sem vesz, hogy milyen veszély leselkedik minden 

emberre. S mivel Ő meg akar menteni minket e veszélytől, a kárhozattól,  mentési tervet dolgozott ki. S aztán, 

amikor megszületett Jézus, akkor egy csodálatos ajándékban részesült néhány nyáját őrző betlehemi pásztor. 

Isten kiválasztotta őket arra, hogy tudomásukra hozza: a mentési terve, amelyet Ő már a világ kezdetén 

eltervezett, amely céljából népet választott ki magának minden nép közül, amelyet próféták jövendöltek meg, 

íme most megvalósul. Ezek az egyszerű pásztorok pedig álmélkodnak, hiszen előbb egy angyal jelenik meg, 

aztán pedig angyalok sokasága. Átérzik, itt valami rendkívüli történik, ami megmozgatja az egész mennyet. 

Az angyal pedig azt mondja nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép 

öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11)     

Ezt kellene megértenie minden embernek! Azt az egyszerű igazságot, hogy Jézus az Üdvözítő, a 

Megtartó.  Ő a Szabadító, a Megmentő! Ő a szabadulás. Aki hisz Benne, azt Ő megtartja, azt kiszabadítja a 

bűn fogságából, és megmenti a kárhozattól. Benne van a mi Üdvösségünk, megmaradásunk. Egyedül Ő képes 

erre, s egyedül Ő az út a mennyei Atyához. Ezért adjunk hálát karácsonykor. Ámen.                Dr. Pótor Áron  

                   
Dec 17. istentisztelet, Dec. 18-én az Őrálló Zenekarral szolgálat a Nagytemplom előtt, Magyar Etelka: Betlehem 

Alkalmaink (2017. december):                (Képek: AÁ) 

26. kedd 10.00 
Istentisztelet karácsony 2. napján (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 9.40-

től karácsonyi énekek éneklése 

31. vasárnap 10.00 Istentisztelet és gyermek-istentisztelet 9.40-től énektanulás 

31. vasárnap 18.00 Óévzáró istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 

01.jan hétfő 10.00 Újévnyitó istentisztelet (párh. gyermekfelügyelet) 9.40-től énektanulás 

Hirdetem, hogy a templomtér székeinek fűtését első körben 63 széket fűtő, a derekunkat is melegen tartó 

elektromos ágymelegítőkkel oldottuk meg. Mivel az erre kiadott pénz 80%-a összegyűlt, így örömmel hirdetem, 

hogy a múlt héten további 24 széket sikerült ellátnunk ágymelegítőkkel. Szeretnénk még további székeket is fűteni, 

főként a karzaton és az alagsori kisteremben, ezért folytatjuk a gyűjtést az ülésfűtés bővítése valamint egy további 

célkitűzés érdekében. A jövő év elején lekerül a Reformáció 500. évfordulójának molinója, mivel 2018-ban már 

az 501. évfordulót fogjuk ünnepelni. Szeretnénk ezért a templom két utcafronti oldalára 2 új molinót helyezni, 

amin egy-egy ige (Isten szeretet. (1Jn 4,8), Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz! (ApCsel 16,31)), gyülekezetünk 

neve, honlap-, illetve facebook címe lesz olvasható. A még tartó vásárunk bevétele is e két célt szolgálja.  

Örömmel hirdetem, hogy a templom előtt, közel a zebrához egy nagyméretű hirdetőtáblával 

gazdagodott gyülekezetünk. Naponta több ezer gyalogos kénytelen várakozni a zebránál a zöld jelzésre, s addig 

alkalmuk lehet tájékozódni gyülekezetünkről. A hirdetőtábla az újlétai gyülekezet adománya. Köszönetet mondok 

Tabajdi György gondnok úrnak, aki sokat fáradozott azért, hogy e hirdetőtábla a jelenlegi helyére kerülhessen. 

Hirdetem, hogy a múlt héten befejezte gyülekezetünkben végzett szolgálatát Szakálné Juhász Éva. A bánki 

református óvodában kapott állást. Bemutatom gyülekezetünk új munkatársát, Nagy Gergőt. 

Hirdetem, hogy az elmúlt héten gondnok úr elvitte a Szeretetszolgálathoz azt a 15 db kékvödröt, amelyeket 

gyülekezetünk tagjai töltöttek meg száraz élelmiszerrel, s amiért ezúton is köszönetet mondok az MRSZ nevében. 

            Hirdetem, hogy gyülekezetünk volt kántora, Tabajdi Ádám orgonaművész, aki jelenleg a párizsi 

Conservatoire hallgatója Osztrosits Eszter hegedűművésszel Újévi Kamarahangversenyt ad 2018. január 5-én 

pénteken 18 órától a Szabadságtelepi Református Templomban. A koncertre szeretettel hívja és várja 

gyülekezetünk tagjait. A hirdetőn lévő plakáton olvasható a koncert műsora. 

Hálás szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatták ebben az 

évben gyülekezetünket. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr a mi Istenünk.  
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