Istentől megáldott karácsonyi ünnepet, kegyelmében
gazdag, boldog újesztendőt kíván a
Hejőbábai Református Egyházközség
„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így
szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük
meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”
Lukács 2,15.
Azon a betlehemi éjszakán, amikor Jézus Krisztus megszületett,
hideg volt és sötét. A szürke napok csendje honolt a földön. De ünnep volt a
mennyben. A mennyei seregek tudták, hogy milyen páratlan jelentőségű
esemény következett be a Gyermeknek a földre jöttével.
Elhangzott azon az éjszakán az első karácsonyi prédikáció:
„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”
Nem is akárki volt az igehirdető, az Úr angyala mondta mindezt. Ezután
felharsant az első karácsonyi ének: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”.
És mit csináltak a pásztorok ezzel az örömhírrel, amit karácsonykor
hallottak?
Azon nyomban, halogatás nélkül, sietve elindulnak Betlehembe.
Lehet, hogy sokféle kétely van még benned, Testvér. Próbáld ki,
hogy igazat beszél-e az Isten!
A karácsonyi evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztus tud segíteni rajtad.
Isten mindent, valóban eget-földet megmozgatott azért, hogy a mi életünk
más legyen. Hogy már itt értelmes életünk legyen, amit a halál sem zavar
meg, és örök életünk legyen. Tőlünk csak ilyen kis mozdulatot vár, mint
ezektől a pásztoroktól, menjünk el egészen Betlehemig. Aztán az összes
többit Ő végzi majd el. Kicsi mozdulatokat vár, amiket nekünk kell
megtenni. Ezt nem teszi meg helyettünk Jézus. Ő megtette azt, amire csak Ő
volt képes: Isten lévén emberré lett egy időre, hogy segítsen rajtunk.
Elszenvedte a mi

ítéletünket a kereszten. Feltámadásával utat nyitott az örök életbe. Mindezt
csak Ő tehette meg miértünk.
Éljük át a csodát, menjünk el egészen Betlehemig, és boruljunk elé szent
csodálkozással!
Victorné Kardos Erika
lelkipásztor

REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÜNNEPI
ISTENTISZTELETEINEK RENDJE:

Dec.21. szerda

16.00. BŰNBÁNATI ISTENTISZTELET
GYÜLEKEZETI TEREM

Dec.23. péntek 10.00. FŐPRÓBA A GYEREKEKNEK!
Dec.24. szombat 15.30. SZENTESTI ISTENTISZTELET:
REFORMÁTUSTEMPLOM(gyermekműsorral)
Dec.25. vasárnap9.00.ISTENTISZTELET: GYÜLEKEZETI
TEREM(úrvacsorával)
Dec.26. hétfő9.00.ISTENTISZTELET: GYÜLEKEZETI
TEREM
Dec.31. szombat 16.00. ÓÉVIISTENTISZTELET:
GYÜLEKEZETITEREM
Jan. 1. vasárnap 9.00ÚJÉVI ISTENTISZTELET:
GYÜLEKEZETITEREM
ISTENTISZTELETEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL
HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

A HEJŐBÁBAI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG 2016. ÉVI
ANYAKÖNYVI ADATAI
AKIKET MEGKERESZTELTÜNK:
Fülep László és Frózsi Alexandra kislánya: LILI
Balogh Dezső és Károly Hajnalka kislánya: LIA
KONFIRMÁCIÓI FOGADALMAT TETTEK:
Balogh Fruzsina
Barancsi Zsófia
NagyLóránd
Sajnos házasságkötés a 2016-os évben nem volt.
AKIKTŐL ELBÚCSÚZTUNK:
Frózsi Lajos
Kóródy Sándor gondnok
Monoki Mihályné
Szemerszki János
Papp Istvánné
A családok örömében őszinte szívvel osztozunk; a gyászolók fájdalmára
Isten vigasztalását kérjük.

MEGHÍVÓ
Nagyon sok szeretettel meghívjuk Önt kedves családjával együtt
a gyermekek műsorával egybekötött ünnepi istentiszteletünkre,
amelyet
KARÁCSONY SZENT ESTÉJÉN
2016. december 24-én
15.30-kor tartunk a református templomban.
Hála és köszönet…
A Hejőbábai Református Egyházközség Presbitériuma és egész
közössége nevében őszinte tisztelettel mondok köszönetet a község nagyra
becsült Polgármesterének, Jegyzőjének és Képviselő Testületének azért a
támogató szeretetért, amelyben gyülekezetünket a 2016‐os esztendőben
hordozták.
Köszönetet mondok a Zrínyi Ilona Általános Iskola Igazgatójának,
Igazgatóhelyettesének, Tantestületének és Munkatársainak, valamint a
Mesevár Óvoda Óvodavezetőjének, Óvodavezető helyettesének, egész
Munkatársi Közösségének szolgálatunkat segítő jó szándékukért,
odafigyelésükért.
Hálásan köszönöm meg a római katolikus Testvéreknek és
Pásztoruknak értünk elmondott imádságait, felénk nyújtott kezét.
Köszönetet mondok Mindazoknak, akik meghallották a februári
körlevél segélykiáltását, és az Egyházfenntartói Járulék befizetésével,
persely‐ vagy egyéb Isten dicsőségére szánt adományokkal kifejezték a
Református Egyházhoz való tartozásukat, és vágyukat arra nézve, hogy
Gyülekezetünk túlélje a nehéz időket. Tették és tesszük ezt annak
reményében is, hogy Isten segítségével ‐ pályázati úton – szeretnénk
megújítani templomunkat, amely a jövő feladata és felelőssége. (Akik még
szeretnék befizetni reformátusként a 2016 évi Egyházfenntartói Járulék
3.000.‐ forintos összegét, Károlyi Ibolyánál és Lipták Gézánénál tehetik
meg.) Végül: hála és köszönet a Gyülekezetnek! Akik kitartottak, akik nem
adták fel, akik sokat sírtak és még többet imádkoztak azért, hogy Istennek
legyen református népe 2017‐ben is Hejőbábán.
Victorné Kardos Erika lelkipásztor

