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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!  

 

Gyülekezeti alkalmaink a 2022. esztendő karácsonyi ünnepkörében:  

 

2022.    december  11.  du. 17. óra:    Adventi istentisztelet és ünnepi műsor 

    az „Europa”-Club tagjaival 

    Ó, fényességes szép hajnal… Kóka Rozália  

    és az érdi Bukovinai Székely Népdalkör   

 

2022.    december  16.  du. 18. óra:    Karácsonyváró koncert – Fellépnek: 

    a bécsi Zeneakadémia növendékei 

 

2022.    december  18.  du. 17. óra:    Családi istentisztelet 

    A gyermekek és ifjak ünnepi műsora 

 

2022.    december  25.  du. 17. óra:    Karácsonyi istentisztelet - Úrvacsora 

 

2023.    január       15.  du. 17. óra:    Újévi istentisztelet 

 

2023.    január       22.  du. 17. óra:    Ökumenikus istentisztelet 

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:  

*  JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI VÁSÁR asztala – a karácsonyi ünnepkörben 

a templomban. A bevételt a diakóniai adománygyűjtés céljára használjuk fel.  

* A SZERETETVENDÉGSÉGEKHEZ – 2022. december 16., 18., 25. – köszönettel 

fogadjuk a hozzájárulást és a megrendezésben a segítségnyújtást. 

* ERDÉLYI FALINAPTÁR 2023 – megvásárolható az istentiszteletek után 

*  Gyermek-istentisztelet alkalmára szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket 

vasárnaponként 17.00 órától a gyülekezeti teremben. 

* A lelkigondozás, keresztelő, esküvő, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés stb. 

igénye esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető. 

* Az aktuális időpontokról, alkalmakról az Ausztriai Magyar Reformátusok 

Facebook-oldalon, valamint a reformatus.at honlapon is értesülhetnek.  

 
 

Áldott karácsonyi ünnepeket és jó egészségben, békességben, áldásokban 

gazdag új esztendőt kívánunk! 

 
Bécs, 2022. december 10.                                A gyülekezet vezetősége  

http://reformatus.at/


G Y Ü L E K E Z E T I  Ü N N E P V Á R Ó  A L K A L M A K 

MEGHÍVÓ - „Karácsonyi oratóriumok és kantáták” 

ünnepi koncert a bécsi Zeneakadémia növendékei előadásában 

2022. december 16-án 18.00 órai kezdettel a Bécs-Belvárosi református templomban 

JULIA BAUER-HUPPMANN professzorasszony növendékeit  

HANDL GYÖRGY orgonaművész kíséri  

 
Az ünnepi műsorban megszólalnak többek között neves zeneszerzők művei: 

J.S. Bach, W.A. Mozart, G. Fr. Händel, A. Vivaldi, J. Brahms 

 
A belépés ingyenes, az adományokat a növendékek örömmel fogadják! 

A templomudvaron meleg puncs és vendégség keretében beszélgetés az ifjú művészekkel 
* * * 

CSALÁDI ISTENTISZTELET KARÁCSONYI DALLAMOKKAL 
 

Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok! Zörgessetek máma este minden piciny ablakot! 

Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, Boldogságos ünnepet! 

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait  

4. advent vasárnapján, 2022. december 18-án 17.00 órai kezdettel  

a hagyományos adventi-karácsonyi családi istentisztelet alkalmára. 

Szeretetvendégség a gyülekezeti teremben: „Gyermekpuncs és mézeskalács”  

 
Az év egyik legkedvesebb alkalma a karácsony előtti családi istentisztelet, mikor a gyermekek és ifjak 

szavalatait halljuk, együtt énekeljük a jól ismert adventi és karácsonyi énekeket, ajándékot osztunk a 

gyermekeknek. A csillogó és örömkönnyekkel megtelt szemek, az ünnepvárás közös élménye, a vidám 

gyermekarcokon, a boldog szülők, nagyszülők, gyülekezeti tagok arcán sugárzik, hogy valami csodának, 

ünnepinek a részesei vagyunk így együtt. Istennel és Istenben megélt öröm ez, mikor Jézus Krisztus 

születését együtt ünnepeljük a templomban, a közösségben.  

 
Próbák: 2022. december 11-én 17.00 órától a gyülekezeti teremben, december 18-án 16.00 órától a 

templomban. Azokat a gyermekeket és ifjakat is várjuk, akik nem tudnak részt venni a próbákon, de 

szívesen előadnának egy karácsonyi verset, éneket.  

 

KARÁCSONYI ISTENTISZTELET ÜNNEPI DALLAMOKKAL 

 

2022. december 25-én a 17. 00 órai kezdettel az ünnepi istentisztelet keretében 

gyülekezetünk művészei: ALMÁDI FANNI, FISCHER ANNA, SZŐKE LEVENTE 

előadásában klasszikus műveket és karácsonyi énekeket hallhatunk HANDL GYÖRGY 

orgonaművész kíséretében elhangoznak a jól ismert magyar karácsonyi dicséretek: 

Ó, jöjjetek hívek; Mennyből az angyal; Itt állok jászolod felett; Csendes éj 

valamint J. Haydn: Nun Beut de Flur, Bach: Bereite dich Zion, Adolphe A.: O, holy night 

 

A templomi ünnep után a szeretetvendégség asztalainál nyújthatunk testvéri jobbot és 

adhatjuk át egymásnak karácsonyi jókívánságainkat! 

  



KARÁCSONYKOR A JÓAKARAT ÚTJÁN 

 
Felment József is a galileai Názáretből, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, … 

hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott 

voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és jászolba fektette, mivel a 

szálláson nem volt számukra hely. (Lukács 2,4-7) 

 

Isten világi erőket mozgatott meg, hogy a prófécia beteljesedjék és Dávid városában 

megszülethessen az Üdvözítő, az Úr Krisztus. Külső kényszer, császári rendelet indította útnak 

Józsefet és Máriát Názáretből Betlehem felé. Az emlékezet széppé szelídített karácsonyi története 

nem volt olyan idilli, mint amilyennek az ember ma elképzeli.  

Nem volt számukra hely. Az elutasítottság rideg ténymegállapítása ez. Egy békétlen kor 

hiánycikke a segítségre szoruló, a befogadást kérő megsegítése.  

Karácsony ünnepére készülünk a 21. század válsághullámainak fülsüketítő zajában. A rideg világ 

történései között kiüresedett emberi lélek keresi a helyét, boldogságát, örömét, ünnepét és valamiért 

mégsem találja. Próbálja elringatni magát az ünnep külsőségeiben, de mégis ürességet érez. Mert 

már nagyon távolian cseng, üresen kong a 21. század korára jellemző civilizációs zajban az 

örömteljes karácsonyi angyali híradás: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, 

és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14) 

Világunkban hiánycikk a békesség és a jóakarat. A békétlenségtől és a rosszakarattól eltorzult 

világban szenved az ember. Szenved a világ történéseitől, annak következményeitől és 

körülményeitől, az emberi rosszindulattól, gyűlölettől, haragtól, könyörtelenségtől, irigységtől…  

Vajon mi az, ami ebben a békétlen világban változást hozhatna az emberek életében? Vajon mi az, 

ami meglágyítaná a kőkeménnyé vált emberszíveket? 

Isten válasza ezekre a kérdésekre karácsonykor lett a legteljesebben nyilvánvalóvá, ami így hangzik: 

A változást a világban és a személyes életünkben is a JÓAKARAT hozhatja el. Jézus karácsonykor 

ezt hozta közénk és földi életében, tanításában ezt élte elénk. A hozzá érkező emberekhez 

jóakarattal fordult és senkit nem küldött el.  

Világunkban az emberek sokszor előítélettel, kritikával, irigységgel, rosszakarattal viseltetnek 

egymás iránt. Pedig a másikhoz jóakarattal fordulás nagy mértékű változást hozhat az ember 

életében. Ilyenkor megtapasztalhatjuk, hogy egy kis jóakarat miként formál bennünket vissza arra 

az istenképűségre, amit az Istentől való elfordulás darabokra tört. Erről tanít Jézus mikor második 

eljöveteléről szól a tanítványai előtt: 

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége 

trónjára. … Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a 

világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és 

innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, 

és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. … Bizony, mondom néktek, amikor 

megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. (Mt 25,31-40) 

Jézus itt az emberekhez jóakarattal fordulást üdvtörténeti távlatokba helyezi. Valakit felkarolni, 

segíteni, meglátogatni az Ő nevében, Krisztust befogadóvá tesz és megtapasztaljuk azt, hogy ezáltal 

mi lettünk a megajándékozottak. Nincs annál szebb, lélekemelőbb, mikor egymás arcában 

megláthatjuk az istenképűséget, azt a változást, amit az „emberekhez jóakarat” lelkülete hoz 

magával.  

Ma gyakori az ember ajkán elhangzó aggodalommal, félelemmel, kétségekkel telt sóhajtás: „Nehéz 

időket élünk!” Mert szeretnénk szebb, jobb, békésebb időket élni. 



Hát itt a recept, az isteni jótanács: Elindulni, tovább haladni a jóakarat útján a másik ember felé. 

Ezen az úton azokkal találkozunk majd, akikkel összefogva még nagyobb csodáknak megélőivé 

válhatunk.  Akik mindannyian megtapasztalták már, hogy Jézus születése azt jelenti, hogy Isten 

kegyelmében, irgalmában és gondviselésében van számukra is hely.  

Jézus ezért született meg az idők teljességében Betlehemben, hogy elmondja, megmutassa, 

megtanítsa nekünk, hogy a kárhozat alatt levő világ rabbilincseit hogyan oldja fel az a jóakarat, amit 

Isten az Ő Fiában a legteljesebben nekünk megmutatott.  

Ezért a kegyelemért mi is azt a mandátumot kaptuk, hogy az Isten felénk megmutatott jóakaratából 

merítve tegyük szebbé, jobbá, élhetőbbé a világot. Mert akkor már a pusztító farkastörvények 

világában általunk is az Isten országának törvényszerűségei kezdenek el működni. A jóakarat útján 

formálódunk mi is mindannyian krisztusarcúvá és Isten mennyei dicsőségének fényét szórhatjuk 

szét magunk körül. Ezt jelenti befogadni Jézus nevében a kicsiket, az elesetteket, azokat, akik 

semmit nem tudnak visszaadni a segítségnyújtásért, azokat, akik számára nincs hely.   

Ünnepre készülő Testvérek, ma, a 21. század elutasító világában Jézusnak és az ő kicsinyeinek van-

e hely nálunk, az ünnepünkben és életünkben?  

Isten Jézusban aláhajló kegyelmét és jóakaratát fogadjuk be, éljük meg advent idejében és hálaadó 

szívvel készüljünk karácsonyra, megajándékozásunk ünnepére. Ámen. 

 

ADVENTI IMÁDSÁG 

 

Ajándékozó Istenünk, gazdagító Krisztusunk! Köszönjük advent csendjét, az ünnepvárás 

örömteljes időszakát. Jó készülnünk arra a szent ünnepre, ami életközelbe hozza számunkra, hogy 

Jézus születésében az isteni szeretet jelent meg a földön. Hálás szívvel köszönjük meg, hogy a 

betlehemi éjszakában meghirdetett örömüzenet 2000 év távlatából is embert, életet, világot formáló 

híradás. Mindazok, akik nyitott szívvel fogadják ezt az evangéliumot, elindulnak a jóakarat útján 

egymás felé és megtapasztalják, hogy mekkora ajándékot jelent egymásban az emberi méltóságot 

tisztelve a te dicsőséges istenképűségedre, krisztusarcúvá formálódni. Te látod Atyánk, hogy ebben 

az összezavarodott világban milyen nehézségekkel, próbákkal küzd az ember, hogy mi az, ami fáj, 

ami teher, ami megszomorít. Köszönjük, hogy a megfáradások idején erősítesz, a fájdalmak idején 

vigasztalsz, a bántások miatti külső és belső könnyeket letörlöd. Te látod mennyei Atyánk, hogy 

világunkban hiánycikk a békesség és a jóakarat, melytől szenved az ember. Ezért kérünk, könyörülj 

rajtunk és mutasd meg minél több embernek a jóakarat útját, használj fel ehhez bennünket is, hogy 

az ünnepvárásban és az ünnep megélésében a legfontosabb ki ne maradjon megint. Könyörgésben 

eléd hozzuk betegeinket, imádkozunk az életterhek alatt megtört Testvérekért. Gondviselő 

kegyelmedbe ajánljuk szeretteinket, a szívünknek oly kedveseket. Kérünk, az adventi 

csendességben és az ünnepben is te légy az életünk középpontjában és formálj bennünket, hogy 

minél inkább Krisztust követőkké és Krisztust megmutató jóakaratú emberekké válhassunk mi is. 

Ámen. 

 

Áldott karácsonyt, békés ünnepszentelést kívánok! A mennyei dicsőség ragyogása, a 

békesség és a jóakarat töltse be az ünnep napjait, vezessenek az új esztendő 

hétköznapjain és ünnepein át Isten áldásával. 

Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor 

 

2022 karácsony ünnepkörében 


