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Kedves református Testvéreink !  
 

Istentiszteleteink rendje 2009 december végén és 2010 január elején:  
   

2009. december  20.   du. 17 óra:    Istentisztelet, Advent negyedik vasárnapja. 
   Gyülekezetünk gyermekeinek karácsonyi  ünnepe,            
   Nagy Zoltán operaénekes karácsonyi mősora, 
   majd szeretetvendégség a gyülekezeti teremben. 
 

2009. december  25.   du. 17 óra:   Karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsorával. 
 

2010. január       10.    du. 17 óra:   Újesztendıt nyitó istentisztelet. 
         
 

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra:   
 

* az idei utolsó bibliaóra december 17.-én lesz, majd 2010 január 14.-tıl minden 
csütörtökön 18.30 órától imaközösséget, majd 19.00 órai kezdettel bibliaórát tart 
Karvansky Mónika lelkésznı a gyülekezeti teremben.  

 

  * mindazok számára, akik betegek, idısek, és személyesen nem vehetnek részt a                                            
karácsonyi istentiszteleten, de igénylik az úrvacsoravételt, kérésre házhoz visszük,    
(vagy kórházba, öregotthonba) és kiosztjuk az úrvacsorát. Kérjük jelentkezésüket. 

 

* szeretetvendégségünkhöz kérjük és elıre is köszönjük híveink jószívő hozzájárulását. 

 
* * * * * 

 

MEGHÍVÓ 
 

2009 december 20-án vasárnap du. 17.00 órai kezdettel  
a Dorotheergasse-i református templomba az istentiszteletet követı ünnepi mősorra, amelynek 

elıadói: 
Nagy Zoltán  operaénekes (bassbariton) 
Németi Gergely  operaénekes (tenor) 

Elhangzik egy ária  Händel: Messiás c. oratóriumából, majd jellegzetes karácsonyi egyházi és világi 
dalokat hallhatunk. 

Az elıadáson közremőkıdik Szakács Ajtony Csaba (orgona) 
 

Nagy Zoltán Erdélyben született. Tanulmányait a kolozsvári Református Kollégiumban végezte, 
ahol aktív tagja és szólistája volt a híres kórusnak, - majd a  kolozsvári Zeneakadémián tanult, a 
mesteri fokozatot a salzburgi Mozarteumban végezte. Számos hazai és külföldi fellépés utan 2008 
szeptemberétıl a Bécsi Állami Operaház magánénekese (bassbariton).  
Németi Gergely ugyancsak Erdélyben született. Tanulmányait a váradi Konzervatóriumban végezte, 
majd  Cardiff-ban tanult. A temesvári Operaház szólistája volt, 2007-tıl a Bécsi Állami Operaház 
magánénekese (tenor). 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Szeretetvendégségünkhöz  kérjük és köszönjük testvéreink jószívő hozzájárulását 



KARÁCSONYI IMÁDSÁG 
 

Mennyei Atyánk! 
Az ünnep csendjében hálás szívvel köszönjük neked, hogy kegyelmed és szereteted hajolt hozzánk 

Krisztusban. Az Ige Testté lett és lakozott közöttünk, a Te dicsıséged fényét hozta közénk. 
Add Urunk, hogy ebben a dicsıségben fürödjön a mi arcunk, a Te szeretetedben rejtsd el életünket. 

Ámen. 
 

„Íme, a szőz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az 
Isten.  (Mt 1:23) 
 

Karácsonyt ünneplı keresztyén Testvéreim! 
Csendesebb lett a világ. Az ünnepek fényei egy-egy gyertyalángban, az ünnep hangjai egy-egy karácsonyi 
énekben átmelegítik lelkünket. Az elhalkult világ történéseiben, ünnepi mozdulataiban beszél a csend. 
Megindít lelket, dobogtat szívet. És ezekben a napokban a templomok csendje erıteljesebben „belekiált” a 
világba. Üzen a hirdetett Igén keresztül, üzen a látható Igén keresztül, a közös karácsonyi éneken keresztül, a 
közös imádságon keresztül. Egy olyan ígéret üzenete hangzik újra a templomi istentisztelet csendjében, 
melyet már prófétáltak a próféták, hirdettek Isten küldött emberei. És ezt hirdetjük mi is. Immanuel – Velünk 
az Isten! 
Ez az ígéret teljesedett be a Karácsonyban. Ez lett nyilvánvalóvá ott, a betlehemi jászolban. A megszületett 
Jézus, a földre jött Istengyermek reménységet és üdvösséget ajándékozott a világnak. 
Mi történt akkor? Isten az egész Római Birodalmat mozgatta meg, hogy József és Mária Betlehemig jusson. 
Az egész földkerekség összeírását egy császár rendeli el. Még egy ilyen hatalmas embert is, mint a császár, 
az akkori világ leghatalmasabb ura, akinek lábai elıtt az egész világ alattvalóként hever, még ıt is 
hatalmában volt Istennek eszközként felhasználni, csakhogy a régi prófécia, a régi ígéret – az üdvösség 
ígérete beteljesüljön.  
A napkeleti bölcsek útmutató csillagot követtek. Még Heródes ravasz terve sem állíthatta meg ıket. A 
csillag, mely a Messiáshoz vezetı utat mutatta szintén már az ószövetség prófétái által meghirdetett prófécia 
beteljesülése.  
Látjátok Testvéreim! Az Isten nemcsak az akkori lakott világot, hanem az univerzumot, a világmindenséget 
is mozgásba hozta. Micsoda hatalom, micsoda isteni akarat, micsoda nagyság – és mindezt az Istenétıl 
elpártolt emberért teszi. Mert İ az emberrel akar lenni.   
A pásztorok angyal szavát hallották, mennyei seregek Istent dicsıítı éneket zengtek az éjjeli hegyvidékes 
legelı fölött. És ezt látjátok Testvéreim!? Emberi ész határait túllépı dolgok történnek meg. Isten nemcsak a 
látható világot, eget és földet mozgatja meg, hanem a mennyei világot, a láthatatlan világot is. 
A pásztorok angyali parancsra indulnak a jászolig. A pásztor, mint ember, az akkori világ kivetettjének, 
tisztátalannak, bőnösnek számított. Ez a zsidó vallási szempontból elveszett embersereg, a pásztorok, egész 
nyájukat otthagyva elmennek, hogy üdvösségükkel találkozzanak. A megszólított pásztoroknak, a világ 
szemében kivetett bőnösöknek a lelke megváltás után vágyott. Elindultak az angyali hírnök szavára, mint 
egykor Ábrahám, mert hittek a mennyei üzenetnek. 
A kérdés most az, hogy te az isteni szóra elindulsz-e és eljutsz-e a betlehemi üdvösség jászolához, melyben 
az Isten gyermek képében beleszületett a világba, hogy akinek szeme van a látásra, meglássa üdvösségének 
zálogát, mint egykor az agg Simeon, aki isteni próféciát lát beteljesülni a kisdedben: „mert meglátták 
szemeim az üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a 
pogányoknak, és dicsıségül népednek, Izraelnek!”  
(Lk 2:30-32) 
Bizony Testvéreim egy nagyon nehéz élet indult ott útra, Betlehemben. Egyetlenegy célért – az ember 
megmentéséért. Azért mert Isten a világgal akar lenni, azért, hogy egyen-egyenként és a közösségben 
elmondhassuk: Immanuel  -  velünk az Isten! Ámen. 

    Karvansky Mónika 

 
Minden kedves Testvérnek kívánunk békés, boldog Karácsonyt, örömteljes 

ünneplést szeretteik és a gyülekezet közösségében. 
Az  új  esztendıben  Isten  gazdag  áldását,  egészséget, szeretetet  és  az  Úr 

közelségének  megtapasztalását  kívánjuk. 
 
 Bécs,  2009. december                                                      a gyülekezet vezetısége 


