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„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.”
(János evangéliuma 1,9.)
Kedves Testvéreink!
A meghirdetett gyülekezeti alkalmaink 2020. végén és a 2021. új esztendő elején a járvány miatti
3. lezárás időszakában sajnos elmaradnak. A karácsonyi ünnepi istentiszteletet megtartjuk:

2020. december 25. du. 17. óra:

Karácsonyi istentisztelet, Úrvacsora

A karácsonyi istentiszteletre kérjük a bejelentkezést a fenti elérhetőségeken!
Az istentiszteletek résztvevőinek száma korlátozott, az alkalmakon 60-70 fő vehet részt. Ezért kérjük a Testvéreket,
hogy amennyiben lehetséges, jelezzék a részvételi szándékukat a lelkipásztor elérhetőségein, hogy megfelelőképpen
koordinálni tudjuk az alkalmakat, valamint biztosítani a feltételeket a Testvérek egészsége érdekében. A bejelentkezés
nem kötelező, anélkül is részt lehet venni az istentiszteleteken, csupán megkönnyíti a szervezők munkáját és az
előkészületeket.
FELHÍVÁS: A templomba érkezésnél és az istentisztelet után a távozásnál a zöld kiskaput és a templom
oldalajtaját használják! Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy a mindenkire kötelezően érvényes
rendelkezéseket felelősséggel tartsák be, így védve egymást, figyelve másokra és magunkra egyaránt.
Kérjük mindazokat, akik a betegség legkisebb jelét is tapasztalják magukon, saját maguk és mások érdekében is
maradjanak otthon!

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK – A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN
TEMPLOMI ISTENTISZTELETEK ISMÉT SZÜNETELNEK
Ausztria kormánybejelentése alapján a járvány miatti 3. lezárás (Lockdown) 2020. december
26-tól lép érvénybe és 2021. január 18-ig tart. A lezárás időszakában az egyházvezetés döntése
szerint a templomi istentiszteletek, az egyházi élet alkalmai elmaradnak – kivétel a temetés. Az
újévi körlevélben értesítjük a Testvéreket, hogy mikortól tarthatunk ismét istentiszteleteket,
gyülekezeti alkalmakat.
A bezárt és lezárt 2020-as évben, amikor lehetőségünk volt, megtartottuk a gyülekezeti alkalmainkat,
ünnepeinket. A sok nehézség ellenére a gyülekezet lelkiekben épült, a közösség erősödött, a bajban
és a hányattatások között még összetartóbbá vált, közelebb kerültünk egymáshoz. Mindezért legyen
hála és dicsőség a minket nehézségek és szebb napok között is mindvégig kísérő Istennek.
LELKIGONDOZÁS – a lelkipásztor az ismert elérhetőségeken a 3. lezárás ideje alatt elérhető.
ADOMÁNY – TÁMOGATÁS - 2020
1) Karácsonyi diakóniai adomány: egy felvidéki magyar református lelkipásztor tragikus baleset következtében egyedül maradt
özvegyének és 3 gyermekének megsegítése és a gyülekezetünkben szükséget szenvedők támogatása: „Diakónia 2020”;
2) Szolgálatunk fenntartására szánt támogatás: „Spende 2020”;
3) Perselypénz: akik a perselybe szánt összeget szeretnék elküldeni „Persely”,
4) Kis úrvacsorai kelyhek készítésére szánt adományokat a „Úrvacsorai kehely” megjegyzéssel utalhatják át a gyülekezetünk
bankszámlájára. Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich;
Az eddig megajánlott adományokért a kuratórium hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ilyen formában is
támogatják az ausztriai magyar református egyházi élet fenntartását!

Áldott karácsonyi ünnepeket és jó egészségben, békességben, áldásokban
gazdag új esztendőt kívánunk!
Bécs, 2020. december 19.

A gyülekezet vezetősége

Ó, JŐJJETEK, HÍVEK MA LELKI NAGY ÖRÖMMEL…
„Ó, jőjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel, A jászolhoz Betlehembe jöjjetek el!
Megszületett az angyalok királya:
Ó, jőjjetek, imádjuk, ó jőjjetek, imádjuk, ó, jőjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.
A 327. karácsonyi egyházi ének magyar nyelvű fordítása az „Adeste fideles” kezdetű 17. századi latin
himnuszból – valószínű, az angol fordítás figyelembe vételével - készült el. A források több szerzőt is
említenek: 4. János portugál királytól kezdve, John Reading angol zeneszerzőn és orgonistán át, John
Francis Wade angol himnológusig. A "királyi eredet" azért is elképzelhető, mert az ének egy igazi
fanfár jellegű kezdéssel és nagyon ünnepélyes karakterrel rendelkezik. Trombitákra illő dallam. Mi
is hirdethetné fenségesebben Jézus születését, mint egy uralkodóknak kijáró, trombitákra írott fanfár?
Az eredeti himnusz négy versszakból áll - akárcsak a magyar dicséret.
Az első versszak hív, gyűjt minket, hívőket a jászol köré, egyúttal lefesti, bemutatja számunkra a
körülményeket és a helyszínt: a kis Jézus jászolát. A versszak végén háromszor elhangzó hívás: „Ó,
jőjjetek, imádjuk…” - sürget és gyűjt a hírnök bennünket a jászol köré.
A második versszak bemutatja Jézust, hirdeti eredetét és - a látszattal szöges ellentétben álló hatalmát. „Az életnek szent Ura, dicsőség Királya itt fekszik a jászol mélyén nagy szegényen.” Az
éles kontraszt: a dicsőség Királya és a jászolban fekvő kiszolgáltatott gyermek az Isten fiának titkát
tárja elénk. A hármas hívogatás, úgy, mint minden versszak végén, itt sem maradhat el.
A harmadik versszak a sürgető hívást elfogadó, jászol köré sereglett hívők lelkületét írja le. Az eddigi
"közelítő perspektíva" után oldalazó irányba mozdul el a tekintetünk, majd a hála felfelé irányuló
szavai következnek. „A magas mennyben dicsőség Istennek!”
A negyedik versszak a legintimebb perspektívájú, hiszen a jászolban fekvő Jézust láthatjuk újra
közelről. Jézus személyének és valójának legpontosabb meghatározását is itt találjuk: "Isteni
Gyermek, testet öltött Ige."
Míg a szöveg egyszer, a dallam kétszer is
tartalmazza a hármas fokozást: először az
ének elején láthatjuk, amint három szinten,
egyre magasabban kezdődik a dallam;
majd az ének végén ugyanígy, a szöveggel
egybeesően. Az első három fokozást egy
nyugodtabb, a korábbiakhoz képest
lejjebb elhelyezkedő dallam követi, hogy
ezt egy még ujjongóbb felkiáltás "Megszületett!"- szakítsa félbe. Ezt az
ujjongást zárja le és egyúttal nyugtatja meg
a már említett újabb hármas zenei fanfár.
A versszakról versszakra ismétlődő
Krisztushoz hívás sürgeti a mindenkori
keresztyéneket, hogy érkezzenek meg az
élet Urához, örvendezzenek, mert a
dicsőség Királya gyermekként érkezett
nagy szegényen, hogy őket gazdaggá
tegye. A sürgető hívás nekünk is szól!
„Ó, jőjjetek, imádjuk…”
Handl György orgonaművész, kántor
Gyalai István alkotása: A napkeleti bölcsek Jézust imádják

NEHÉZ IDŐK KARÁCSONYA
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János evangéliuma 1, 14)
Az idei karácsony ünnepén bizonyára sokakban megfogalmazódik az az óhaj, amelyet a jól
ismert Karácsonyi regében leírt a költő: „De jó volna ünnepelni odahaza… - úgy mint régen.
De jó volna megnyugodni. De jó volna, mindent, elfeledni…”
Bizony sok mindent jó lenne elfeledni abból a rosszból, ami ránehezedett az életünkre. Bizony
jó volna a nyugtalan világ zakatolásától megnyugodni, mert „bántja lelkem a nagyváros durva
zaja…”. Bizony jó volna ünnepelni szeretteinkkel odahaza, akiktől határok, rendeletek,
szigorítások választanak el még karácsony ünnepén is.
Mindnyájan érezzük, hogy most valami megváltozott, valami másképpen van, egy olyan
történés és változás ez, ami mintha nem a mi javunkat szolgálná. Ami nem örömöt szerez,
hanem szomorúságot, bánatot, fájdalmat okoz. Szinte tüntetően követelné magának az ember,
hogy ennyi lemondással, kompromisszummal, megélt nehézséggel a háta mögött legalább a
karácsony ünnepe lenne szép, meghitt, úgy, mint régen. Az öröm fényei helyett a szomorúság
sötétje telepszik a világunkra, mert egy járvány következtében számolni kell, hogy a
családtagok az ünnepi asztalnál beleférnek-e a megszabott létszámba, nagyon sok helyen még
arra sincs lehetőség, hogy „a templomba hosszú sorban induljanak el az ifjak és vének”.
Az emberi élet körülményei nem mindig kedvezőek. Vannak nehéz időszakok, sajnos néha
több, mint amennyit szeretnénk, vagy el tudnánk viselni. A sötétség árnyai lengik be az élet
megannyi területét, életünkre és ünnepeinkre gyakran a szomorúság, a hiány, a bizonytalanság,
a fájdalom oly sok formában nyomja rá bélyegét. Isten az idei karácsonyon azzal bíztat
bennünket, hogy nézzünk fel, emeljük fel a fejünket magasabbra a jelen körülményeinél.
Karácsony ünnepe mindig a bátorítás, a bíztatás, a vigasztalás ünnepe az ember számára.
Karácsony a mélység és magasság, a menny és a föld, a sötétség és a világosság találkozása
Jézusban. Isten Jézusban szétfeszíti a határokat, széttépi az ég boltozatát, hogy a mennyei öröm
fénye ragyogja be a sötétségben élőket. „A nép, mely sötétségben jár, nagy világosságot lát,
a homály földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézsaiás 9,1).
Hívjuk be életünkbe és ünnepünkbe őt, aki magáról mondta, hogy „én vagyok a Világ
Világossága”, és meg fogjuk tapasztalni, hogy a külső világ ezer alakban megjelenő rémisztő
sötétsége oszlani kezd körülöttünk. A testté lett Ige dicsőségének fénye ragyogja be a kissé
bezárt világunkat és ünnepünket, és ez a fény betölti a hiányt, átmelegíti a szívet, békéssé teszi
az otthont, és megszenteltté az ünnepünket. Mert voltak, vannak és lesznek nehéz időszakok,
ünnepnapok, amikor a homály völgyében a körülmények eltakarják a fényt, de éppen ilyenkor
kapaszkodhatunk abba az ígéretbe, amiért karácsony ünnepe lett: Megváltó született nékünk.
Ezért a körülmények ellenére van okunk az ünneplésre, a hálaadásra, mert ha kissé szűk is a
földi mozgástér, a Világ Világossága elhozza az ünnep örömét és az ő ajándékait, a békességet,
a jóakaratot, a kegyelmet és az igazságot, amire talán már régen volt akkora szüksége a
világnak, mint éppen napjainkban. Ámen.

NEHÉZ IDŐK KARÁCSONYA
Az elmúlt években, amikor a gyülekezetünk történetét kutattam, kezembe akadt egy
megsárgult jegyzőkönyv, mely olyan karácsonyról tudósított, amikor sokaknak az ünnepét a
fájdalom, a hiány, a rettegés, a félelem töltötte be. Megrendülve olvastam ezeket a német
nyelven írt sorokat, és sokadjára olvasva is mindig megtelik a szemem könnyel. A svájci
egyházi segélyszervezet, a HEKS munkatársának jelentése ez, akit azért küldtek 1956
decemberében Ausztriába, hogy segítse a magyar menekültek között végzett egyházi
szolgálatot. A jegyzőkönyvhöz egy kép is társult a felsőőri lelkipásztor özvegye, Dr. Gyenge
Imréné, Edit néni jóvoltából, aki elmesélte, hogy ez a kép akkor készült, amikor férje és a
Svájcból érkezett Elsbeth Werner karácsony éjszakáján az osztrák-magyar határ mellett
fogadták az 56-os magyar menekülteket. Ez a beszámoló is a nehéz idők karácsonyáról szól.
„Szenteste. Autóval utazunk a hófödte mezők és a fehér ruhába öltözött erdők mellett. Hideg
van és csillagvilág, úgy látszik, hogy ezt a békét semmi nem törheti meg. Éjfél körül jár az
idő. A mi utunk a következő faluba vezet, ahonnét már az éjféli misére hívó harangot halljuk.
De mit hallunk eközben? Egy csörgő hangot keresztül kasul. Ezek gépfegyverek a másik
oldalról. A határ kb. 100 méterre van tőlünk. Itt ütközik két világ egymással össze. Egy
csapásra a békés téli éjszaka más arcot ölt. Hol van a karácsonyi fény, hol van a békessége a
világnak? Pontosan ezért vagyunk mi, egy osztrák lelkész, aki Magyarországról származik és
én, továbbá ebben az időben még különböző csoportok úton, hogy az újonnan érkezett
menekülteknek egy kis fényt mutassunk. Elmondjuk nekik, hogy számukra is, sőt éppen
számukra Megváltó született.
Ebben a faluban elénk áll egy szakács, aki büszkén mutatja a konyháját, mennyire tiszta.
Érezteti velünk, hogy milyen szeretettel törődik a menekültekkel. Egy kis csoport éppen egy
negyed órája érkezett. Ők mesélik, hogy sok százan az erdőben bujkálnak, mert félnek, hogy
élesen lőnek majd rájuk. Mi a konyhában hagyunk a templomba jövőknek és a menekülteknek
karácsonyi csomagokat. Ez egy közvetlen üdvözlet, karácsonyi ajándék a HEKS-től ezzel a
köszöntéssel: Nagy a fájdalom, a félelem és a gyűlölet a világban, de még nagyobb az Isten
szeretete! Krisztus megszületett! Ezért hát, ne veszítsétek el bizodalmatokat, aminek nagy
jutalma lesz. – Ez állt magyar nyelven kinyomtatva a
kártyákon. Mikor elhagytuk a csendes falut, még
láttuk, hogy egy magyar a mi általunk ajándékozott
feldíszített fenyőágat kirakja a hóba és meggyújtja a
gyertyákat, hogy a sötét éjszakában a házat rögtön
felismerjék a menekültek.”
Elsbeth Werner beszámolója 1956 karácsonyáról.
Jelentésének címe: „Karácsony a magyar menekültek
körében az ausztriai Burgenlandban.”
Áldott karácsonyt, békés ünnepszentelést kívánok! A testté lett Ige dicsőségének
ragyogása töltse be az ünnep napjait és kísérjen áldásával az új esztendőben is.
Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor

KARÁCSONYI JÓKÍVÁNSÁGOK KOSARA
A karácsonyi jókívánságok kosarát gyülekezeti tagjaink nagyon kedves üzenetekkel, mélyről jövő érzések
megfogalmazásával, ünnepi jókívánságokkal töltötték meg. Ezeket a kedves sorokat szeretettel küldjük
karácsony alkalmából és az új esztendő békésebb napjait várva minden kedves Testvérünknek. Köszönöm
mindazoknak, akik elküldték szívből jövő jókívánságaikat! Isten hallgassa meg ezeket a kéréseket,
áldáskívánásokat, imádságokat az Úr Jézus Krisztus nevéért!
Kedves Mónika, kedves ünneplő Gyülekezet!
A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit nem lát.
Nem kell külön elmesélnem, milyen nehézségeket
Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja
tartogatott számunkra az idei év, hiszen mindannyian
azt, amiben hisz. (Augustinus) - Gyülekezeti tag
ugyanazt éltük át, hasonlóan nehéz évünk volt
mindannyiunknak. Nekünk 2020 egy hatalmas ajándékot
Szabadka/Bécs ***
is tartogatott a vírus okozta nehézségek mellett, hiszen
végre megszületett várva várt gyermekünk. Nagyon
Egy boldogabb világot kívánok Neked,
bíztam benne, hogy élete első karácsonyát kis családja
ahol sokkal több a szeretet.
mellett nagy családja szerető körében ünnepelheti majd.
Nem akartam elhinni, egészen december elejéig, hogy
Ahol derűvel, hittel élheted az életet,
megtörténhet az, ami miatt már ősz óta aggódtam, hogy
ahol a mosoly és a nevetés a lételemed lehet.
idén ez a nagyon fontos találkozás a nagy családdal
Egy boldogabb világot kívánok Neked,
bizony elmarad. És amikor erre a pontra eljutottam, hogy
ahol nem félsz magad lenned.
tehát itt maradunk, átgondoltam, az otthonomon kívül hol
is van az én karácsonyom Bécsben. És az bizony itt van,
Ahol bátran kimondhatod mi a jó Neked,
évről évre, ebben a gyülekezetben, ennek a templomnak a
ahol célodtól vezérelve éled az életed.
falai közt, köztetek. Alig ismerek valakit személyesen,
Egy boldog világot kívánok Neked,
mégis ismerős minden arc, hiszen itt, Isten házában, Bécs
ahol 365 napon át feltétel nélkül szerethetsz,
belvárosában mi mégis összetartozunk. Így ismeretlen
ismerősként kívánom szívből mindenkinek, hogy legyen ez
ahol 52 héten át reménnyel teli szívvel élhetsz,
a karácsony olyan békés és áldott, amilyen csak lehet az
Hiszel magadban, bízol az isteni gondviselésben.
adott körülmények között. A gyülekezet minden tagjának
Egy gyülekezeti tag Vác/Bécs ***
és családjaitoknak kívánok egészséget, békességet,
megnyugvást a viharban és egy minél boldogabb
Kívánunk minden egyes gyülekezeti tagnak
karácsonyt Jézus születésének minden sötétséget
beragyogó fényénél.
boldog, Istentől megáldott karácsonyi ünnepet.
Gyülekezeti tag Bécs/Budapest
Kívánjuk, hogy minél több ember szívébe jöjjön
***
Az ünnepi jókívánságok kosarához csatlakozva a 37.
zsoltár 4-6. verseivel és János apostol 3. levelének 1.
rész 2. versével szeretném köszönteni a gyülekezet
tagjait:

„Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved
kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál
benne, majd ő teljesíti.
Felhozza a te igazságodat,
mint a világosságot, és a te
jogodat, miként a delet.”
Szeretett
testvérem,
kívánom, hogy mindenben
olyan jó dolgod legyen, és
olyan
egészséges
légy,
amilyen jó dolga van a
lelkednek.
Áldott ünnepeket kívánok,
sok erőt és egészséget az új
esztendőben, Isten áldja Önt
és a gyülekezetet. Kaip
Gabriella
Klosterneuburg/Budapest

el személyesen a Megváltó és legyen velük az

életük minden napján. - Gyülekezeti tag és
családja - Bécs/Felvidék ***
Mit kívánok a szeretteimnek és a világnak 2020
karácsonyán és a 2021-es új esztendőre? Szeretetet,
reményt,

hitet,

egyetértést,

békét,

türelmet,

kitartást, áldást… - Stelczner Britta VajdahunyadErdély/Bécs - ***

Jókívánság: Elsőként szeretnénk megköszönni, hogy e
csodás gyülekezet tagjai lehetünk, lelkésznőnk, Mónika
odaadó és fantasztikus munkáját. Kívánjuk, a gyülekezet
maradjon mindig ilyen összetartó és reményteljes.
Mónikának pedig a lehető legjobbakat, sok erőt és
kitartást, hogy szeretetével tovább motiválja a gyülekezet
tagjait, ilyen csodás programokat szervezzenek és a
legfontosabb, hogy továbbra is ilyen gyönyörűen hirdesse
Isten igéjét! Sok szeretettel -Sziklai család: Tibor, Angéla,
Mátéka és a kicsi Áron. Tatabánya/Bécs

KARÁCSONYI JÓKÍVÁNSÁGOK KOSARA
Gyökössy Endre lelkipásztor „A Karácsonyi
csillag fényében” megírt gondolatait olvastam
és egy nagyon szép üzenetet találtam, amit a
gyülekezettel a jókívánságok keretén belül
szeretnék megosztani: „Ne zsugorítsuk össze a
karácsonyt!” A többi napján, a szürke
hétköznapokon is kövessünk el mindent, hogy
szeretetet tudjunk adni és kapni. Tartson a
karácsonyi szeretet karácsony után is, tudjunk
karácsony után is karácsonyosan szeretni. Isten
Jézus Krisztus által előbb szeretett minket,
adjunk ebből a szeretetből embertársainknak
tovább. „Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy
szeressétek egymást!” (Jn 13,34-35). „Akiknek
élő Istenük van, akiknek szerető Istenük van, s
akik Isten szeretetét embertársaiknak adják
tovább, ők azok, akik nem zsugorították össze
egy napra a karácsonyt, és ma is karácsonyuk
van, és holnap is az lesz, ők nap mint nap élik a
szeretet ünnepét.” Orbán Tímea – Beszterce/Bécs
***
„Szívünk felett az éjszakából, csupán a hit mécse világít.
Tartson hát össze titeket, a hit, remény, s a szeretet.
Mert a szívben érzés lakik, Az Isten tudja, hányadik,
S az érzés tiszta dalt kíván. Legyen a szíved egyszerű,
Ború után jön a derű.” E szent karácsony ünnepén
Önöknek ezt kívánom én. - Schneider Erzsébet
Nyíregyháza/Nagyhalász/Bécs
***

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI JÓKÍVÁNSÁG
– IMÁDSÁG - Kegyelmes Istenünk!
Tereld rá figyelmünket ebben az áldatlan
korona-vírusos időszakban a Te Igéd
befogadására, hogy kihasználjuk a
szabadság-fokainkat lezsugorító kijárásikorlátozás idejét a Te értékrendszered
felismerésére! Adj tisztánlátást, hogy
kitaláljuk a Te velünk kapcsolatos
szándékaidat! Segíts kifejlesztenünk ezt a
képességet a Veled való kapcsolat
felélesztésére, mely váljék napi szokásunkká! Adj jó érzéket,
hogy eltaláljuk azt a frekvenciát, melyen keresztül Te közölni
akarsz nekünk valamit! És ilyenkor azt is tudjuk, hogy ez az
adottság vagy megérzés és nem egy tehetség, hanem egy
tanulható kommunikációs technikai rafinéria!
Kérjük, adj affinitást a megfelelő applikáció letöltésére
ugyanúgy, mint a helyes kulcsszó megtalálásához, mert sok
fals password és PIN-kód van, de a Hozzád vezető megfelelő
jelszó: SZERETET. Tedd hozzáférhetővé számunkra ezt a
hajlamot! Bizonyosak vagyunk abban, hogy ez a vírusos
„istencsapás” nem véletlen, éppen ezért kérjük, adj erőt a
Veled való párbeszéd elmélyítésére, így, hogy most
akaratlanul is többet vagyunk egyedül, de mégis, illetve
éppen ebből kifolyólag többet Veled! Vezess múló életünk
zivatarjain át, miközben kergetjük a hétköznapi vágyak
délibábjainak utolérhetetlenségét, hogy belássuk és meg
tudjuk különböztetni a szenvedélyek béklyójában a csábítás
élményeit az örök értékektől! Az ember hajlamos az
anyagiak rabságában saját kicsi élete megvilágításában
túldimenzionálni
lényegtelen
dolgokat,
miközben
megfelejtkezünk a legfontosabbról. Ismeretségi köreinkben

megannyian váltak nagy hirtelen halálfélelmükben
keresztényekké. Na, de amikor jól mentek a dolgok,
elmulasztottak hálát adni, inkább saját tudásuknak és
tehetségüknek tulajdonították a sikereket. Ez a pandémia
legyen egy rávilágítás, hogy bármelyik pillanatban
bekövetkezhet ideiglenes földi létünk vége, és hogy
belássuk: testünk nem a mi tulajdonunk, és a halálunk
időpontját és mikéntjét nem tudjuk megválogatni, de ha
tisztán tartjuk lelkünket, akkor nem érhetnek ilyen
meglepetések, nem lehetnek kételyeink. Ez a maszkos
időszak eltakarja ugyan a szánk mosolyát-fintorát, de egy
ártatlan-együttérző vagy mély tekintet még az utastársaknak
is feltűnik. Add meg a képességet, hogy úgy tekintsünk
ember- és sorstársainkra, mint egy darabkára Belőled,
Istenem! Add, hogy így legyen! Adj okos és intelligens
egészségügyi megoldásokat, társadalmi normákat és korrekt
interperszonális viselkedést! Mindazonáltal és mindenek
felett pedig a Veled való helyes kommunikáció megtalálását
a Jézus Krisztus nevében! Ámen - Név nélkül

Egy gyülekezeti tag Kolozsvár/Budapest/Bécs
***

Túrmezei Erzsébet - Találkozó a jászol mellett.
Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk,
de most találkozót adunk,
és a jászolnál mind-mind ott leszünk.
A Királynak tisztességet teszünk,
a Királynak, aki lejött közénk,
s nem volt, hová fejét lehajtsa.
Mi, boldog népe,
odatérdepelünk elébe,
s meghallgatjuk, mi a parancsa:
Örömhírt vinni szerteszét!
Világosságot, mert nagy a sötét!
Elhirdetni, hogy Ő itt van jelen!
Futni a fénnyel át az éjjelen!
Őrizni reggelig!
Szívünk a szent örömmel megtelik.
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk
lett,
feledtet minden fájó veszteséget,
minden keserű könnyet letörül.
Karácsonyi béke ölel körül.
Győzve a távolságon, téren,
boldog betlehemi találkozóra
várlak, testvérem.
Minden kedves gyülekezeti tagunknak Istentől gazdagon áldott
békés, boldog Karácsonyt, reményteljes boldog Új évet kívánunk!
Szabó Editke és családja Felvidék: Kassa/Dunaszerdahely/Bécs
***

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve, vagy sírva.
Sokan bíz örömest búcsúznak tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itt benn:
Jobb időket éljünk, mint az elmúlt évben!
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést!
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Új Esztendőt nékünk.
Egy gyülekezeti tag- Vác/Bécs

