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„…Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az 

Isten az őt szeretőknek.”(1Korinthus 2,9b) 

 

Kedves Testvéreink!  

Istentiszteleteink rendje a 2015. esztendő Karácsonyán és 2016. január havában:  

2015.   december           25.   du.  17 óra: Karácsonyi istentisztelet, 

    Úrvacsora  

 

2016.   január                10.   du.  17 óra:  Újévi istentisztelet  

 

2016.   január                17.   du.  17 óra:  Istentisztelet  

 

2016.   január                24.   du.  17 óra:  Ökumenikus istentisztelet  

 

2016.   január                31.   du.  17 óra:  Istentisztelet  

 

    

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   

* Vasárnaponként várjuk a gyermekeket a gyermek-istentiszteletet 

alkalmaira.  

* Bibliaóra alkalmait 2016. január 14-én és 28-án tarjuk 19.00 órai kezdettel 

a gyülekezeti teremben. 

* Lelkészi fogadóóra 2016. január 14-én és 28-án 18.00 órától 19.00 óráig a 

gyülekezeti teremben.  

* Ökumenikus istentisztelet házigazdája 2016-ban az evangélikus 

gyülekezet. 

 

* 2015. december 25-én 10.30. órai kezdettel tartjuk Linz-Leondingban 

a karácsonyi istentiszteletünket, mely alkalommal megterítjük az Úr szent 

asztalát is. Szeretettel hívjuk és várjuk a Felső-Ausztriában élő 

Testvéreinket.                         Cím: Haidfelstraße 6, 4060 Linz-Leonding. 

Istentől megáldott Karácsonyi Ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván a 
gyülekezet vezetősége! 

 
Bécs, 2015. december 19-én  



A KARÁCSONY CSODÁJA 

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.” (Ézsaiás 9,5) 

 

A betlehemi gyermek Isten titkának, misztériumának, örökkévalóságának testet öltése.  

Ez a csodálatos születés a sötétségben élő emberiség világába az örök mennyei világ 

dicsőségének fényét hozta magával, hogy a halál árnyékának földjén lakókra világosság 

ragyogjon! Ez a karácsonyi csoda, ez az evangélium örömteljes üzenet évről-évre.  

Ez a jó hír megunhatatlan, Testvéreim! 

A 2700 évvel ezelőtt megírt Ézsaiási prófécia az idők teljességében valósággá vált. 

A karácsonyi csodát a Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez. Mindezt az 

emberért, a bűnös, nyomorult, tőle távol levőkért teszi, hogy az Ő Fiában újra magához 

vonhassa, szeretetébe fogadhassa, átölelhesse az élet kísértéseitől, az ördög 

cselvetéseitől, a bűntől sötétté vált életeket. Isten cselekszik, mert mint a tékozló fiú 

atyja, hazavárja, az ő házába, az ő szeretetébe várja vissza a tőle távol sodródott 

gyermekeit. Ezért születik meg az efrátai Betlehemben Jézus, akit földi szülei a 

jászolbölcsőbe fektetnek. Ennek a Csodálatos Tanácsosnak, Erős Istennek, Örökkévaló 

Atyának, Békesség Fejedelmének földi útja indult el ott a betlehemi barlangistállóban 

azért, hogy a mi életünk sötétségébe felragyogni lássuk azt a nagy világosságot, amit a 

Megváltó hozott mindnyájunknak.  

Ez Testvéreim a karácsonyi csoda, az Isten titka és misztériuma, amelynek varázsa 

nem pár napig tart, hanem egy életprogram, melynek fő jellemzői a békesség, a 

boldogság, az öröm. A prófécia által megígért gyermek pedig a legnagyobb ajándékok 

ígéretével született bele az időbe és térbe, hogy a megváltás, a szabadítás, az örök élet 

ajándékát átadhassa nekünk. Ezt a karácsonyi csodát, misztériumot, isteni titkot 

csakis hittel lehet megérteni és befogadni.  

Csodálatosan írja le ezt Dömötör Tibor Karácsony c. versében. 

„Karácsonykor: harangok zúgnak,  

Szent igék szólnak, Imádság szárnyán, 

Szívek vágyán, Zsoltárok hangján,  

Szeretet hídján, Bocsánat útján 

Mennyben jár az ember.” Ámen. 

Karácsony csodájának, Isten mennyei titkának világossága ragyogja be életünket az 

Ünnepek idejében és az új esztendőben! 

Karvansky Mónika, református lelkipásztor 


