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Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet
Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott,
hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.
És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött
fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
(Lukács 2,4-7)

www.nagytemplom.hu

Karácsonyi körlevél
Szeretett Testvérünk!
Karácsonykor hálát adunk azért, hogy Isten eljött, megjelent ebben a világban, megszületett Betlehem
városában. Isten megtette az első lépést felénk, emberek felé, hogy megmentsen és kiszabadítson bennünket bűn és halál rabságából. Istennek ezen az ünnepen is az a szándéka, hogy Jézus Krisztus megérkezzen a mi életünkbe is. Az első karácsonykor Máriának és Józsefnek a fáradtságos utat követően nem
volt helyük éjszakára. Több fogadóba is bekopogtathattak, de a népszámlálás miatt Betlehemben összesereglett tömeg miatt nem volt helyük. Szomorú és aggódó szívvel kereshettek szálláshelyet maguknak.
Végül egy barlang istállóban találtak nyugodalmat, és ott született meg Megváltó Urunk. Ismerjük a
történet folytatását, hogyan találták meg ezen a félreeső helyen a gyermek Jézust a pásztorok és a mes�sziről érkezett napkeleti bölcsek.
A karácsonykor szállást kereső, kopogtató család képe bennünket is kérdez.
A mi életünkben ezen az ünnepen van-e hely a szívünkben Jézus számára? Meghalljuk-e kopogtatását, kinyitjuk-e szívünk ajtaját, beengedjük-e az életünkbe?
Az ünnepi készülődésünk során mi is megteszünk mindent azért, hogy szép, tartalmas ünnepünk
legyen, amelynek része a szépen feldíszített karácsonyfa, az ünnepi asztal, az ajándékok, a családi, baráti találkozások. Ezek mind fontos összetevői az ünnepnek, azonban ha csak ezekkel töltjük meg életünket, ezzel még nem érünk el az ünnep lényegéhez. Az ünnepelt Jézus Krisztus a szívünkben ma is
helyet akar magának kérni, hogy ne legyen más az ünnepünk középpontjában. A karácsony ünnepe a
szívek megnyitásának ideje is. Ilyenkor valahogy jobban keressük a melegséget, szeretnénk szeretteinknek és másoknak is örömet adni. Szeretnénk, ha az ünnep szeretettel teljes lenne. Ez a Betlehemben
megszületett Jézus Krisztussal lehetséges. Ő benne akar lenni az életünkben, családi otthonunkban,
hogy szeretetet, békességet, örömöt hozzon, vagy megvigasztaljon, bátorítson, reményt adjon számunkra. Vele együtt van ünnepünk. Isten csodálatos karácsonyt ajándékoz nekünk most is. Azért teszi, hogy
a karácsony ünnepeltjének, Jézus Krisztusnak ereje, fénye, jelenléte töltsön el minket. Ebben az évben
is Isten találkozást készít a gyülekezetben számunkra. Ebbe a közösségbe hívunk szeretettel mindenkit,
hogy erősödjünk meg Isten szeretetében, éljük meg együtt a karácsony csodáját, az értünk testé lett Ige
közelségét. Legyünk együtt az úrvacsorában, ahol Isten bűnbocsánatának és könyörülő szeretetének
valóságát és a testvéri közösséget élhetjük meg. Jöjjünk, legyünk együtt karácsonykor is, hogy az ünnep
valódi öröme, a Krisztussal való közösség megvalósuljon mindnyájunk életében.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk minden kedves testvérünknek Istentől gazdagon megáldott,
békés karácsony ünnepet!
2019. december hava
Szeretettel:
Ember Sándor
főgondnok

Vad Zsigmond
esperes-lelkipásztor

Dr. Fekete Károly
püspök-lelkipásztor

Oláh István
lelkipásztor

Tárczyné dr. Mányi Sarolta
gondnok

Juhász László
gondnok

Szolgálati beosztás a Nagytemplomban
2019. december
2019. december 11. szerda
18 óra Nyugalmat találtok lelketeknek – Adventi elcsendesedés az Ige fényében.
		 (Nagytemplom Imaterme)
2019. december 15. vasárnap
8 óra (úrvacsora)
10 óra
18 óra

Oláh István lelkipásztor
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Ésik Ádám segédlelkész

2019. december 22. vasárnap
8 óra
10 óra
18 óra		

Szász Anna beosztott lelkipásztor
Oláh István lelkipásztor
Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

2019. december 24. kedd
Szenteste
16 óra

Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2019. december 25. szerda
Karácsony I. napja
8 óra (úrvacsora)
10 óra (úrvacsora)
18 óra (úrvacsora)

Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Oláh István lelkipásztor
Káposztás Gábor beosztott lelkipásztor

2019. december 26. csütörtök
Karácsony II. napja
8 óra
10 óra
18 óra

Püski Gábor segédlelkész
Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor
Dancsó Zoltán beosztott lelkipásztor

2019. december 29. vasárnap
8 óra
10 óra
18 óra (úrvacsora)

Szász Anna beosztott lelkipásztor
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
Oláh István lelkipásztor

2019. december 31. kedd
Óévi istentisztelet
16 óra

Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2020. január 1. szerda
Újév
8 óra
10 óra
18 óra

Molnár Szabolcs beosztott lelkipásztor
Oláh István lelkipásztor
Ésik Ádám segédlelkész

Ünnepi istentiszteleteinken borítékos hálaáldozatos adománnyal
segítheti gyülekezetünk szolgálatát!
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi alkalmainkra!

