KARÁCSONYI KÖRLEVÉL
„Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a
könyvet és hét pecsétjét.”/Jel 5,5/

KARÁCSONYI CSODA
Érdekes a kép melyet látunk. Egy fenyőfa, ami egy család karácsonyi kelléke lehetne és
rajta egy nagy "cica", melyet szívesen megsimogatnánk, de természetét ismerve jobban
tesszük, ha erről lemondunk.
Az év egyik legszebb ünnepére készülünk. Karácsonykor szinte minden otthonban állni fog
a feldíszített fenyőfa és magunk is legszebb énünkkel készülünk az ünnepre. Sokan mégis
félnek ezektől a napoktól, mert amire elérkezik a Szenteste, már teljesen kimerülnek a
vásárlástól, sütés-főzéstől és a legszebb pillanatokban mi magunk válhatunk családunk
"oroszlánjává".
Sajnos lényünk mélyén ott van ez a "vadság" bennünk, a maga morgásával, vicsorgó
fogaival, kiélesített szemekkel és fülekkel. Nem csoda hát, hogy az ünnepre sem tudjuk
levetkőzni ezeket. Csoda kell ahhoz, hogy megváltozzunk. Valami valódi csoda.
A Biblia egy Júdabeli oroszlánról szól, aki szelíd és önfeláldozó, aki pont ellentéte a képen
látható oroszlánnak. A képes beszéd, Igénk, Jézusról szól. Milyen jó is lenne jézusi lélekkel és
természettel ünnepelni az idei karácsonyt. Mennyi boldog és szeretetteljes óra születne így,
mely eluralhatná a világot. Mi kellene ehhez? Természetcsere az ember szívében. Ez az igazi
isteni csoda. Isten ezt készítette el Jézusban nekünk.
Nem túl mesés ez? Tényleg valóság, nem csak ábránd erről beszélni? Megtörténhet ez a
változás? I G E N. Az egész keresztyénség erről a hihetetlen csodáról beszél. Akkor miért
nem változunk meg? Mert jó így nekem, ahogy van - hangzik sokszor a válasz. Ezért ilyen vad
a világ, pedig lehet krisztusi módon is élni, bár nem könnyű, de csak így érdemes. A világ vagy
megszelídül vagy nem lesz áldott, boldog, békés, örömteli se a karácsonya, se a jövője.

Áldott Karácsonyt és Istentől áldott Boldog Új Esztendőt
kíván a gyülekezet vezetősége!
Istentiszteletek:
december 02.

11.00

Családi istentisztelet (születésnaposok és névnaposok köszöntése)

december 09.

11.00

Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

december 16.

11.00

Istentisztelet

december 23.

11.00

Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

december 24.

16.00 Szentesti istentisztelet

december 25.
december 26.

11.00 Karácsony ünnepi istentisztelet a gyerekek szolgálatával
amit úrvacsoraosztás követ
11.00 Karácsony 2. napi istentisztelet és úrvacsoraosztás

december 30.

11.00 Istentisztelet

december 31.

17.00 Óév esti istentisztelet

január

01.

11.00 Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással

jan u ár

06.

11.00 Vízkereszt ünnepi családi istentisztelet

Bibliaóra – minden kedden 17 órától a földszinti Bibliaórai teremben.
Bibliaórások Karácsonya - december 18-án 17 órától a földszinti Bibliaórai teremben.
Gyülekezeti "tornaóra" 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 11 órától az istentisztelettel párhuzamosan óvodás
és iskolás korosztály számára. Dec. 8-án szombaton 10 órától kb. 14 óráig gyerekcsendesnap karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve.
Konfirmációi oktatás - péntekenként 16 órától a 12-18 év közötti korosztály részére.
Ifjúsági óra - minden pénteken 16 órától, azok részére, akik már konfirmáltak.
December 16-én 16 órától lesz templomunkban a gyülekezet Luther kórusának karácsonyi
koncertje. A belépés díjtalan!
Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal:
Tel/fax: 46 505-726

keddtől péntekig 9.30 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00

Gondnoki Hivatal:
Tel/fax: 46 505-727

keddtől péntekig

9.30 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00

Temető Gondnokság: keddtől péntekig
Tel: +36 20-824-39-76

9.00 – 12.00 és kedden 12.00 – 14.00

