
DECEMBERI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK 
„Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az ÚR 

nevében, és támaszkodjon Istenre. „   Ézs 50,10b 
 

 

 

KARÁCSONYI  AJÁNDÉK 

Szívügy vagy pénztárcaügy? 

   Az ünnep közeledtével egyre nagyobb gondot okoz a megfelelő ajándék megtalálása 

szeretteink számára.  

   Mielőtt bármit is veszünk, előtte  egy alapvető kérdést kellene tisztáznunk, hogy mi is 

valójában az ajándék?  A kérdés megválaszolásához, szeretnék felidézni egy jól ismert jelenetet. 

A szülő gyermekével együtt lép be a bevásárlóközpontba. Egyszer csak megakad a csöppség 

szeme egy színes játékon és egy pillanat alatt beleszeret. Neki ez kell, és ekkor kezdődik a 

jelenet. Ki enged a szülő vagy a gyerek? Nem kívánom a történetet tovább folytatni, mert 

megvan, amire a választ kerestük. Az igazi ajándék az, amihez az ember szíve hozzáragad. 

Mit szeretnénk karácsonykor, kihez vagy mihez tapadjanak hozzá szíveink? Tárgyakhoz vagy 

egymáshoz? Valójában ezt kell eldönteni. Nekem kire van szükségem, a férjemre, a 

feleségemre, a gyermekemre vagy egy csillogó csecse-becsére? Ha arra van szükségem, akit 

„Szívemnek” nevezek, akkor arra kell tenni a hangsúlyt. Ezt viszont csak egy valakitől lehet 

megtanulni, Jézustől. Nem véltelen, hogy Jézus születését, a Szeretet Ünnepének nevezzük. Ő  

egész földi életét ránk és értünk áldozta fel. Nem érzelmeket kívánt kiváltani az emberekből, 

hanem élete cselekedeteivel mutatta meg a szeretetét. Ha ezt mi is meg tudjuk mutatni 

szeretteinknek, akkor lesz igazi karácsonnyá az ünnep, melynek járulékos kifejező része lehet 

egy meglepetés, egy ajándék. Ha nem, akkor jöhetnek a hitelek is, mégsem válunk egymás 

szeretteivé csak megajándékozottjaivá. Idén is mi döntünk, hogy magunkat adjuk, vagy valami 

tárgyat veszünk ajándéka, elveszítjük vagy megnyerjük egymást! 



Istentiszteletek: 

december 01.     11.00     Családi istentisztelet (születésnaposok és névnaposok köszöntése) 

december 08.     11.00     Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

december 15.     11.00     Istentisztelet 

december 22.     11.00     Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

december 24.     16.00    Szentesti istentisztelet 

december 25.     11.00    Karácsony ünnepi istentisztelet a gyerekek szolgálatával 

                                            amit úrvacsoraosztás követ                                    

december 26.     11.00    Karácsony 2. napi istentisztelet és úrvacsoraosztás 

december 29.     11.00    Istentisztelet 

december 31.     17.00    Óév esti istentisztelet  

január        01.     11.00    Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással  

január        06.     11.00    Vízkereszt ünnepi istentisztelet 

Bibliaóra – minden kedden 17 órától a földszinti bibliaórai teremben.  

Bibliaórások karácsonya - december 17-én 17 órától a földszinti bibliaórai teremben. 

Gyülekezeti "tornaóra", gerinctorna minden korosztály részére szerdánként 16.30-tól Máger 

Ágnes festőművész (presbiterünk) vezetésével az emeleti Tanácsteremben. 

Énekkari próba  -  minden csütörtökön 17 órától az emeleti Tanácsteremben.  

Gyermek hitoktatás - minden vasárnap a „nagyünnepek” kivételével 11 órától az 

istentisztelettel párhuzamosan óvodás és iskolás korosztály számára a földszinti bibliaórai 

teremben. 

Konfirmációi oktatás - péntekenként 16 órától a 12-18 év közötti korosztály részére. 

Ifjúsági óra - minden pénteken 16 órától, azok részére, akik már konfirmáltak. 

Dec. 7-én szombaton 10 órától kb. 14 óráig gyerek-csendesnap lesz karácsonyi 

ajándékkészítéssel egybekötve. 

December 15-én 16 órától lesz templomunkban a gyülekezet Luther kórusának 

karácsonyi koncertje.  A belépés díjtalan! 

Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

Hivatali órák: 

Lelkészi Hivatal:           keddtől  péntekig    9.30 – 12.00  és kedden 15.00 – 17.00 

Tel/fax: 46 505-726                                                                            

Gondnoki Hivatal:       keddtől  péntekig     9.30 – 12.00  és kedden 15.00 – 17.00 

Tel/fax: 46 505-727                                                                         

Temető Gondnokság: keddtől péntekig      9.00 – 12.00  és kedden 12.00 – 14.00 

Tel: +36 20-824-39-76                    

 

 


