Az ószövetségben az áldást
ajándékozó Isten maga fogalmazta
meg Áronnak (Mózes által közvetíti),
hogy mi lesz a nemzet javára. Áldás
lesz, ha Isten őrizetét megtapasztalja
minden ember azáltal, hogy arcát ragyogtatja és odafordítja hozzájuk! Az
így megjelenő Isten könyörül rajtuk és
békességet ad. Karácsony áldásának
előzménye az ároni áldásban van!
(4.Móz. 6, 24-26).
Az újszövetség Isten karácsonyi tettét szintén ajándékok jelentkezésével érzékelteti. A félelmetesen sötét korszakot megtöri az égen megjelenő csillag célravezető fénnyel! Megszületett Jézus Krisztus! Megjelent
Isten a betlehemi gyermekben. Megölelhető, átkarolható, ölbe vehető! Kicsinysége és törékenysége mégsem lesz gyűlölői áldozata, hanem keresztáldozatával biztosítja Isten Vele jelentkező ajándékainak kimondhatatlan értékét. Pál erről így szól: „...megjelent Isten üdvözítő kegyelme... várjuk a mi
boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus
dicsőségének megjelenését” (Tit. 2, 11-13). A megszületett megjelent az
ember nyomorúságában, ünneptelen életében, majd megjelenik dicsőségben
az állandó ünnepi korszak megnyitásával. Erre úgy készít, hogy bemutatja a
valódi ajándékait, amelyek az első karácsonnyal érkeznek, és nem hervadnak meg az ünnepi fenyővel! „...megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és
emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő
irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által..., hogy kegyeméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk
az örök életnek” (Tit. 3, 4-7).
Karácsony az alázat kezdete! Mindennapi ünnepünk mindennapi alázattal jár kéz a kézben. Az alázat folytonos találkozás és együttlét a megigazító Istennel. Ezen az úton jön velünk jósága, hogy jók legyünk, emberszeretete,
hogy szeretni tudjunk. Mindezt karácsonykor ismerhetjük meg legtökéletesebben feltárulkozó csodákban.
Adjon Istenünk valamennyiünknek áldott ünnepet és ünneplő hétköznapokat jóra igazító szeretetével!
Nagyváradon, karácsony havában, a békesség kötelékében!
ft. Csűry István püspök
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ÖRÖMÜNK TELJES LEGYEN

Sok örömtelen napot hagytunk magunk mögött. Rengetegen
élnek körülöttünk – állandósult
bánattal – milliónyi ok eleven sebén. Annak ellenére történik
mindez, hogy Isten gondoskodik a
huzamosan mellénk szegődő és
életminőséget jelentő öröm folyamatos biztosításáról. Karácsonyunk olyan ünnep lehet, mely örömforrás az esztendő minden napjára. Azt
csak mi gondoljuk, hogy az ünnep hivatalos velejárója a kötelező mosoly, a
valahonnan előerőltetett jóság megnyilvánítása. Az igazi karácsony történelmileg Krisztus megszületése, ugyanakkor egyénileg elmaradhatatlan találkozás és közös élet Vele, mely nekünk újjászületés és mindennapi közös sors
Isten egyszülött Fiával!
Nem tekinthetjük múló napjainkat úgy, mint néhány ünnepi alkalom gyorsan illanó órája kevés boldog perc-ráadással, mert Isten az első karácsonytól komolyan vette, hogy „én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt.28,20).
János szemtanú feljegyzi: „Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is,
hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az
Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömötök teljes legyen” (1Ján.1,3-4). Íme a mindennapok örömforrása! Innen nincs többé
kevés ünnep alig örömmel, és rengeteg hétköznap keserűséggel és bánattal. Az ünnepnapokat nem árnyékolhatnák be a hétköznapok, ha hittel és tudatosan hordoznánk a szüntelenül velünk való Krisztust, és követnénk szavát. Innen, nem kellene
átkosnak minősített hétköznapokból mohón várni az enyhület ünnepi hangulatát,
amiről jó előre tudjuk, hogy haszontalanok. Krisztusban csak ünneplő napjaink
vannak, akkor is, ha azt másként minősíti, vagy nevezi a sérült világ.
Isten jelenléte biztosítja az ünnepi örömöt minden napra. Jelenlétében
már nincs kényszerű mosoly, nincsenek hazug mondatok, nem lehetnek gyilkoló tettek. Isten ezért jelenik meg, ezért küldi közénk Krisztust, ezért van és
marad közöttünk Szentlelkével.
(folytatás a hátoldalon)

ISTENTISZTELETEK ÉS SZOLGÁLATOK RENDJE

HIRDETÉSEK

December 23. Advent IV. vasárnapja
Délelőtt 10 órakor:
Bibliaolvasás: Ésaiás 9, 1-7 versei
Alapige: 2 Péter 1, 19 verse
Igét hirdet: Tőkés László ny. lelkipásztor-EP képviselő
Az ige üzenete: Izráel nagy nyomorúságában, az igazságos isteni ítélet elhárítása-és feloldozásaképpen Ésaiás próféta a Messiás születését hirdeti. Jézus eljövetele vonatkozásában az evangélisták is hivatkoznak Ésaiásra, aki azt jövendöli, hogy a sötétségben járónép lát nagy világosságot, és a halál árnyékának völgyében fény ragyog fel fölöttük.
Figyelmezzünk a prófétai beszédre - buzdít bennünket Péter apostol-, mivel jelenkorunk sötétjében is olyan, mint a „sötét helyen világító szövétnek”.
Szorongatott helyzetből a mai – a mindenkori-ember is csak így találhatja, meg a
kiutat, hogyha Isten küldötteinek, a prófétáknak a szavára hallgat, míg szavuk be
nem teljesedik, nappal virrad, és felragyog nékünk Krisztus.
Könyörgés: Drága jó Istenünk! Azzal a szívbéli váradalommal fordulunk te hozzád, hogy hajnali csillagként küld el szent Fiadat, Jézust, hogy előttünk járva Ő legyen
mindnyájunk, magasságunk és Európa népei számára az út, az igazság és az élet!Ámen!
Délután 5 órakor:
Igét hirdet: Dénes István Lukács lelkipásztor
Alapige: Zsoltárok 46, 9-11 versei
December 24. Szenteste
Délután 5 órakor:
Igét hirdet: Dénes István Lukács lelkipásztor
Alapige: Lukács 2, 10-11 versei
December 25. Karácsony I. napja
Délelőtt 10 órakor:
Bibliaolvasás: Máté 1, 18-25 versei
Alapige: Máté 1, 23 verse
Igét hirdet: Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztor
Úrasztali beszédet mond: Dénes István Lukács lelkipásztor
Délután 5 órakor:
Igét hirdet: Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztor
December 26. Karácsony II. napja
Délelőtt 10 órakor:
Bibliaolvasás: Lukács 2, 1-20 vesei
Alapige: János 3, 16 verse
Igét hirdet és keresztel: Dénes István Lukács lelkipásztor
Úrasztali beszédet mond: Nacsádiné Csuka Melinda lelkipásztor
Délután 5 órakor:
Alapige: Lukács 2, 21-40 versei
Igét hirdet: Dénes István Lukács lelkipásztor

◙ - Karácsony ünnepének alkalmából megterítettük az Úr szent asztalát. A szent jegyek javaiban karácsony I. és II. napja délelőttjén
részesülhetünk. Köszönjük a kenyér adományát Stretea Andrásnak
és családjának, valamint Szabó Józsefnek és családjának, illetve Tóth
Ilonának a bor adományát, gyülekezeti tagjainknak pedig a pénzbeli
adományait. Az Úr bőségesen adja vissza mindnyájuk áldozatát!
◙ - Ünnep másodnapján a délelőtti istentiszteletet követően elviszszük az úrvacsorát az idős testvéreinkhez, a betegekhez, a kórházba és a Szent Erzsébet Idősek Otthonába is.
◙ - Ünnep másodnapján részesül a keresztség sákramentumában Isten
kegyelméből Ágoston Jancsi Ottó Norbert és Szűcs Brigitta 2018.
március 21-én született Benedek nevű kisfia. Legyen, Isten áldása a
gyermek és családja életén!
◙ - Teremtő Urához költözött Szőcs Ferencné Vásárhelyi Julianna
benedeki (Mănăstirea) születésű gyári munkás 88 éves korában. A
Szentlélek vigasztaló ereje legyen és maradjon férjével, fiával és
menyével, két unokájával, négy dédunokájával, néhai testvéreinek
családtagjaival, sógornőjével, keresztlányával, a közeli és távoli
rokonokkal, ismerősökkel.
◙ - Kegyelettel emlékezünk néhai Varga Julianna halálának
huszonötödik évfordulóján. Emlékezik szerető fia és családja. Az Úr
adjon vigasztalást az emlékezőknek és az őt el nem feledő családnak!
Áldott legyen emlékük közöttünk!
“Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert
még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!” Zsoltárok könyve 42, 12 verse.
◙ - Köszönjük gyülekezeti tagjainknak nagylelkű adományait, melyekkel a rászoruló családokat és a gyerekek karácsonyi csomagját támogatták.
„mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól”
/Efézus 6, 8 verse/

◙ - Az év végéhez közeledve kérjük testvéreinket, hogy juttassák el
egyházfenntartói adományaikat a lelkészi hivatalba. Köszönjük!
◙ Isten éltesse mindazokat, akik az elmúlt héten ünnepelték születés
– és névnapjukat! Tartsa meg az Úr a V iola, Tamás és A nikó nevű testvéreinket!
◙ Szíves figyelmükbe ajánljuk iratterjesztésünkben megtalálható kiadványokat.

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
és e földön békesség,
és az emberekhez jóakarat!” (Lukács 1,14)

