
A karácsonyi ünnepkör
istentiszteleteinek rendjét:

lásd a 2. oldalon.

Vasárnapi
istentiszteletek

de. 10-től és du. 5-tól

Rendszeres alkalmak

felnőtt bibliaóra
szerdánként este 6-tól

angolnyelvű istentisztelet
Minden hónap harmadik
vasárnapján du. 4 órától

presbiteri Találkozó
Minden hónap második vasárnapján
du. 6 órától

egyetemisták bibliaórája
szerdánként este 7:30-tól
(a Koinónia Házban, Str. Mărginaşă
nr. 42.)

ifi
péntekenként du. 7-tól
(templomunk alagsorában)

kisifi
szombatonként du. 6-tól
(templomunk alagsorában)

mama–babakör
péntekenként de. 11-től du.1-ig

gyermek klub
szombatonként du. 5-től

vasárnapi iskola
vasárnaponként de. 10-től

gyülekezeti énekkar próbái
keddenként este 7-től

Irodai szolgálat
kedden és pénteken

10–12 között
szerdán és csütörtökön

17–19 között

TÓKÖZHÍR

Alaṕıtotta: Bálint B. László
Visky Péter

E lapszám James D. Doepp
elkészüléséhez Lovász B́ıborka

hozzájárult: Mihály Krisztina

Szabó Ágota
Szakács Levente

és a cikkek szerzői

”
Mert született néktek
ma a Megtartó, ki az

Úr Krisztus.”
(Luk 2,11)

Vegyetek pénz nélkül
Karácsonyi vásárlás céljából egy bevásárló-központ dúsan megrakott polcai
között ténfergek. Lenyűgöz a bőség, az árucikkek közötti választék bősége,
a csillogás. Karácsonyi hangulat árad mindenfelől, mintha a vásárlók arca is
ezt tükrözné felém. Az együvé tartozás örömét kezdem érezni. Nagy kiváltság
a vásárlók közösségéhez tartozni! Mindenki könnyedén maga előtt tolja az
együvé tartozás jelvényét, a bevásárló kosarat, amely ugyanakkor a reménység
igazi jelképe is: a kijárat végéhez közeledve – exit – meg fog telni!

És hogy a hangulat valódisága miatti gyanakvásom, kételkedésem meg-
szűnjön, a lágy zenei aláfestés jó szolgálatot végez.

”
O, ce veste minunata” –

való igaz,
”
csodálatos h́ır” lengi be a bevásárló csarnokot: karácsonyi élmény

kapható! Jó nekünk itt lenni!
Valójában – döbbenek rá –, mintha egy zsúfolásig megtelt templomban

lennénk, ahol a piac-vallásnak nagy évi ünnepét ülnénk, a karácsonyt !
Folyamatosan történik a zarándoklat. A leleményesen megszerkesztett

akusztikus és vizuális reklámok az árukhoz illő emelkedett hangulatot szál-
ĺıtják. Szól tehát az örömh́ır, semmi kétség: garantált a siker, az élmény, az
egészség.

S csodák csodájára megtörténik az
”
átlényegülés”: egy bizonyos márkájú

mosószert használó háziasszonyok élete boldog lett; az új fogpaszta nemcsak
csillogó fogakat, hanem szűnni nem akaró mosolyt teremt az arcon; a rivalda-
fényben úszó kirakatban, masnival átkötött vadonatúj autó pompázik, melyet
a vásárlók közösségéből bármelyikünk megnyerhet. . . mekkora lehetőség, csu-
pán hinni kell a szerencsében, és adatik!

Közeledem a kijárathoz. A kasszánál a szűk folyosó sorba álĺıt, nincs
visszaút, fizetni kell! S ekkor az élmény-rituálé egy szempillantás alatt szer-
tefoszlik: vajon nem illúziókat és álmokat vásárolok, amelyeket e tárgyakkal
kötök össze?

”
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek

nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz
nélkűl és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, a mi nem
kenyér, és gyűjtött kincseket azért, a mi meg nem eléǵıthet? Hall-
gassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lel-
ketek kövérségben.” (És 55,1–3)

Kedves Testvéreim! Isten beszéde megelégedett életformára h́ıv mindannyiun-
kat, mely nem ér véget, hanem kiteljesedik. A szomjazóknak, éhezőknek ingyen
kegyelemből már most megeléǵıtést nyújt. A megszületett Jézus Krisztus mun-
kálja Szentlelke által követőinek életében a békesség, a türelem, a öröm, az erő,
a

”
felülről” való bölcsesség hiánycikkeit.
Áldott karácsonyi ünnepeket ḱıvánok, és élő reménységben gazdag új esz-

tendőt!

Visky Péter, lelkipásztor
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A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

ISTENTISZTELETEINEK RENDJE

November 30., advent I. vasárnapja:
10:00 és 17:00 órától úrvacsorás istentiszteletek
17:00 órátül istentisztelet a Fébé Otthonban
December 7., advent II. vasárnapja:
10:00 órától istentisztelet
17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban
December 14., advent III. vasárnapja
10:00 órakor adventi zenés istentisztelet (lásd a programot
– 8. old.)
Utána: adventi szeretetvendégség, és gyermekeink által
barkácsolt karácsonyi diszek kaphatók
17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban
18:00 órától adventi asztalközösség az ifjúság számára
December 18.
17:00 órától iskolás gyermekeink karácsonyi ünnepélye
December 19.
Óvodás gyermekeink karácsonyi ünnepélye
December 20 - 23.
18:00 órától bűnbánati istentiszteletek

December 21. advent IV. vasárnapja
10:00 órától istentisztelet
16:00 órától angol nyelvű istentisztelet
17:00 órától istentisztelet a Fébé Otthonban
December 24., Szenteste
17 órától vallásórás gyermekeink karácsonyi köszöntője
December 25., karácsony I. napja
10:00 és 17:00 órától úrvacsorás istentiszteletek
17:00 órakor úrvacsorás istentisztelet a Fébé Otthonban
December 26., karácsony II. napja
17:00 órától karácsonyi ünnepség a Fébé Otthonban
(Küküllő u. 1. sz.)
December 27., karácsony III. napja
10:00 órától istentisztelet
December 28.
10:00 és 17:00 órától istentiszteletek
December 31. (szerda)
18:00 órától óesztendei istentisztelet

Harangszentelés a radebeuli testvérgyülekezetben. . .

Sok szó esett már a radebeuli testvérgyülekezet ünnepsé-
géről, vagyis a három új harang szenteléséről. Abban a
szerencsében volt részem, hogy jelen lehettem ezen a cso-
dálatosan szép és megható ünnepségen.

Ami az utat illeti, a forgalmi dugókat leszámı́tva min-
den jól sikerült. Első este Maneszes Márton testvérünkkel
Cegléden szálltunk meg. Itt a házigazdánk, Bálint Tibor,
a pünkösdi közösség lelkipásztora, megh́ıvott istentisztele-
tükre, amin ḱıváncsian részt is vettünk. Nagyon hasonló
a miénkhez: sok szép ének, igeolvasás, ennek magyarázata
után imádság, majd az egyéni imádság hangosan történik,
egyszerre mindenki a saját maga számára. Áldással és zá-
róénekkel végződött. Radebeulba érkezve rövid hálaadás
után a fogadó házigazdánkkal távoztunk. Másnap prog-
ram szerint reggel 7 órakor szálltunk fel a kis állomásról
a nálunk

”
vicinálisként” ismert vonatra, amelyen Moritz-

burgba utaztunk a harangokért. A kisvonatot 16. századi
restaurált mozdony húzta, ami úgy ki volt vikszolva, ahogy
talán még újkorában sem. A vagonocskák fapadokkal meg
kályhákkal voltak felszerelve. Nehézkesen pöfékelve, siv́ıtó
fütty meg csilingelés közepette elindultunk a csodaszép vi-
cinálissal. Az állomásokon áthaladva fúvószenekarok meg

sok ember üdvözölt.

Moritzburgba érve nagy tömeg várta a kis vonatot. Itt
rárakták a harangokat az erre a célra késźıtett kocsikra.
A harangok koszorúkkal, virágokkal meg lufikkal voltak
feld́ısźıtve. A kis vonat és utasai büszkén haladtunk Ra-
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debeul felé. Itt lelkes tömeg fogadott: fúvószenekar, kóru-
sok, szóló énekesek léptek fel. A polgármester úr üdvözlő
beszéde után Kozma András tiszteletes interjúja követke-
zett. Többek között az a kérdés is elhangzott, hogy hon-
nan is érkeztünk, milyen messze van Kolozsvár. A válasz
után tapsot kaptunk, és sźıvélyesen integettek kis csapa-
tunk felé. Az interjú rövid volt, mert a tajtékzó paripákkal
már nem lehetett b́ırni, nagyon igyekeztek indulni a haran-
gokkal.

Hát azok a gyönyörű szép lovak! Mintha formába let-
tek volna öntve, egyforma fényes feketék, a lószerszámok
kivikszolva, olyan szépek voltak, hogy még az angol ki-
rálynő is befogatta volna királyi hintója elé. Az első kocsit
(amelyet régen tömegszálĺıtásra használtak) négy paripa
húzta. Ezen a fúvószenekar foglalt helyet, majd követke-
zett két kettős fogat, végül a kisharangot szálĺıtó utolsó
kocsi, melyet talán a legszebb deres paripa húzott. A ze-
nekar rázend́ıtésével indult a menet. A főbb utcákon vé-
gighaladva érkezett a templomtér elé, ahol a nagy sokaság
üdvözölte.

A harangokat egy állványra helyezték, ünnepi beszé-
dek és a harangszentelés következett. A nagyharangba
öntve az Ige után a Kolozsvár-Tóvidéki Egyházkerület
mint testvérgyülekezet van emĺıtve. Azon tűnődtem, hogy
meg fognak-e emlékezni a testvérgyülekezetről majd egy
fél évezred után. Hálaadó istentisztelet következett. A fel-
nőttek a templomba, a gyerekek az ez alkalomra késźıtett
sátorba a bohóc és csengettyű ḱıséretében, nagy zajjal vo-
nultak be. Az istentisztelet énekkarok, fúvószenekarok ḱı-
séretével történt, ami felemelő érzést váltott ki bennem.
A közös ebéden több mint 1200-an vettünk részt az ez al-
kalomra késźıtett nagy sátorban. Az ünnepség késő estig
folytatódott, egymást követték a programok meg koncer-
tek. A másnap a harangok felvonásával kezdődött, ami szá-
momra igazán nagy élmény volt. Csodáltam azt az össze-
hangoltságot, pontosságot, komolyságot, amellyel dolgoz-
tak. Egy személy iránýıtotta ezt a nagy pontosságot kö-
vetelő munkát, mindenki az ő iránýıtását figyelte. A ha-
talmas daru működésbe lépett, először üresben próbált,

majd megkezdődött az igen idegfesźıtő munka. Elsőnek a
nagy harangot emelték a toronyból kiálló śınpárra, ott egy
görkorcsolya-féle görgőre helyezve tolták a torony belse-
jébe. Ezután hálaadó istentisztelet következett, majd foly-
tatódtak a programok.

A házigazdám megh́ıvott egy falusi tanyára. A város-
ból kiérve hamarosan megfigyelhettük, hogy itt majdnem
mindenki kicsitől nagyig külön sávon, biciklin közlekedik.
A gyér autóforgalomban a szabályokat és a sebességet be-
tartva értünk a tanyára. Itt egy lovaglópályafélére lettem
figyelmes, amin lovagolt is egy család, a gyerekek pónilo-
von teljes szerelésben. A házat, ahova mentünk, igen régen
éṕıthették, az ajtókon a sarkokat meg zárakat és a kilincse-
ket is kovácsmesterek késźıtették. A belseje igen modern
bútorokkal volt berendezve. Nagy meglepetésemre egy af-
rikai régiség-gyűjteményt mutattak meg a padlásszoba-
félében berendezve. Nem is tudom, hogyan ı́rjam le azokat
a nagyon régi időkben használt harci szerszámokat, masz-
kokat, használati tárgyakat meg mindenféle dobot, pen-
getésre, zenélésre használt tárgyat. A padlón és a falakon
állatbőrök meg kitömött csúszómászók voltak. Az egyik
fal polcain csak harci fegyverek voltak elrendezve. Eze-
ken sokféle nýılvessző pattintott kőből készült hegyekkel
felszerelve, harci maszkok, nyilak, balták meg miegymás.
Egy másik helyiségben különböző porcelán régiség mellett
nagyon értékes meisseni remekművek voltak felhalmozva.
Megkérdeztem, hogy lehet ennyi műtárgyat a falusi ház-
ban tartani. Házigazdám meg is magyarázta, de én alig
értettem vagy egy-két szót. Természetesen helyeslően bó-
logattam a magyarázatra.

A szép élmények vége felé már csak a hazaindulásra
gondoltunk. A házigazdáink elḱısértek a templomtérre,
ahol búcsúzkodásra került sor. Az út fáradságos és hosszú
volt, de minél közelebb értünk Kolozsvárhoz, annál jobban
b́ırtuk a fáradságot. Minden szép volt, de mégis a főtéri
Szent Mihály-templom tornyán a legfényesebb a kereszt.

Kı́vánok egyházunk minden tagjának áldott, békés ka-
rácsonyt és egy boldog új évet!

Máté György, presbiter

Gyülekezetünk h́ırlevele olvasható a www.tokoz.ro honlapon
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Beszámoló testvérgyülekezetünk képviselőivel eltöltött

szeretetvendégségről

Jó érzés volt találkozni és együtt lenni radebeuli testvér-
gyülekezetünk négy képviselőjével, akik hosszú utat tettek
meg azért, hogy gyülekezetünk tagjaival egy szeretetven-
dégségen találkozhassanak.

A szeretetvendégségen elhangzott a következő Ige:

”
Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül szü-

letik a nyomorúság idejére.” (Péld 17,17) Ahogyan az Igé-
ben is áll, az igaz barát testvérül születik a nyomorúság
idején. Így született gyülekezetünk testvérévé a radebeuli
gyülekezet is, amikor épp a legnagyobb szükségünk volt a
seǵıtségre.

Testvérgyülekezetünk képviselői éppen 20 évvel ezelőtt
jöttek először Kolozsvárra. Akkoriban a tóközi templomot
egy kis imaház jelentette, mely hála az Úrnak vasárnapról-
vasárnapra zsúfolásig megtelt. Gyülekezetünknek szüksége
volt egy nagyobb templomra, melyet Kozma Endre lel-
kipásztorunk álmodott meg. Radebeuli testvérgyülekeze-
tünk nagy szerepet játszott ennek az álomnak a valóra
váltásában. Jó érzés volt hallani és látni, ahogyan német-
országi testvéreink sugárzó tekintettel emlékeztek vissza
első útjukra, mely – nem kis kockázatot vállalva – Kolozs-
várra, a kis imaházba vezetett. A szeretetvendégség kere-
tén belül megemlékeztünk mindazokról is, akik oly sokat
tettek a tóközi templom megépüléséért és már nincsenek
köztünk.

Diákat meg képeket is nézegettünk, visszaemlékezve
templomunk megépülésére. Nagyon megmaradt bennem,
hogy Michael R. azt mondta, amikor nyugalomra vágyik,
mindig ellátogat gyülekezetünkbe, hiszen számára kikap-
csolódást jelent, ha itt lehet. Köszönjük mindazoknak akik
hozzájárultak gyülekezetünk megépüléséhez!

Hála legyen az Úrnak, hogy szüntelenül munkálkodik,
és imádkozzunk azért, hogy mindig meghalljuk és megért-
sük akaratát!

Lovász Bı́borka

Adventi est

November 28-án 16 órára tűztük ki a Tóközi Református
Egyházközség Bóbita óvodájában az adventi szülői est kez-
detét. A közös együttlét egyik legfontosabb célja az volt,
hogy szülők és gyerekek együtt éljük át az adventi vára-
kozás örömét, amely során Jézus születésének megünnep-
lésére készülünk fel lelkileg. Az ünnepségen nagyon sokan
részt vettek, és nem csak anyukák és apukák, hanem a
nagy testvérek is együtt barkácsoltak kisebb testvéreikkel.

Az adventi szülői esten nagyon sok karácsonyi d́ıszt
késźıtettünk: kid́ısźıtettük a gyerekekkel közösen sütött
mézeskalácsokat, gipszből öntött karácsonyfad́ıszt feste-
gettünk, fogpiszkálóból és cérnából is készült karácsonyi
csillag, paṕırból hajtogattunk csillagokat, illetve Kozma
Erika tiszteletes asszony csillag formájú ablakd́ıszek hajto-
gatásában seǵıtett nekünk. Emellett elkészült a adventi a
koszorú, mely egyben az est szimbóluma is. Az est végén,
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amikor letelepedtünk az adventi koszorú köré, a termet
szeretet és az együttlét öröme járta át. Visky Péter tisz-
teletes jelenlétében megköszöntük a jó Istenek, hogy ezen
a napon együtt lehettünk, ennyi szeretetet adhattunk és
kaphattunk, és hogy Jézus születésével megváltotta a vi-
lágot.

Az együttlét végén az adventi gyertya meggyújtásánál
örömmel zendült fel az ének:

”
Ég a gyertya, ég,

El ne aludjék,
A sźıvünkből a szeretet
Ki ne aludjék!”

Hogy a kedves olvasó is részesülhessen ezekből a közös
élményekből, advent 3. vasárnapján

”
adventi bazárt” szer-

vezünk az óvodában, ahol megtekinthetik vagy akár meg is
vásárolhatják az adventi szülői esten késźıtett tárgyakat.

Szabó Kata, óvónő

Adventi nap

December hatodikán iskolánkban adventi barkácsoló na-
pot szerveztünk. A bevezető áh́ıtat során Mária énekét
hallgattuk, mely Isten magasztalásával kezdődik. Innen te-
hát az alaphang, ezt próbáltuk meg követni, és nem is bán-
tuk meg, hiszen jókedvet, lendületet adott a munkához.
Sok szép tárgy született: adventi koszorúk, gyertyatartók,
karácsonyfa-csillagocskák, gyönggyel h́ımzett filcd́ıszek és
még sorolhatnánk soká, no és az elmaradhatatlan fincsi
kókuszgolyók.

Végül
”
utcai zenészek” éneke hozta közelebb hozzánk

az ünnep hangjait. (Kalapjukba gyűltek az iskolának szánt
adományok.) Bárcsak ezek a hangok visszhangozhatnának
kevésbé ünnepi hétköznapjaink minden pillanatában.

Tordai Soós Kata, igazgató

Hı́rek

Keresztelők:
Lovász Roland

Mátyás Eduárd-Adrian
Nagy Lóránd-Norbert

Temetések:
Benedek István (élt 64 évet)
Bálint István (élt 87 évet)

Cristea Erzsébet (élt 58 évet)
Bal Viorica Ibolya (élt 77 évet)

Kun István (élt 42 évet)
Rózsa Júliánna (élt 66 évet)

Özv. Pataki Mária (élt 84 évet)

A gyászoló családoknak Isten vigasztalását ḱıvánjuk az alábbi Ige alapján:
Jézus ı́gy válaszolt:

”
Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn. 14, 6)
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A 2009. januári imahét programja

A NYOLC NAP TEMATIKÁJA

”
legyenek eggyé kezedben” (Ez 37,17)

1. nap
Keresztyén közösségek szemtől szemben a régi és az új megosztottságokkal
Ez 37,15–1; 22–24a Eggyé a kezedben
Zsolt 103,8–13; 18 Irgalmas és kegyelmes az Úr. . .
1 Kor 3,3–7; 21–23 Irigység s viszálykodás van közöttetek. . .
Jn 17,17–21 Hogy mindnyájan egyek legyenek. . . 2. nap

Keresztyének szemtől szemben a háborúval és az erőszakkal
Ézs/Iz 2,1–4 Hadakozást többé nem tanul
Zsolt 74,18–23 Szegényeid életéről ne feledkezz meg örökre
1 Pt 2,21–25 Az ő sebei által gyógyultatok meg
Mt 5,38–48 Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket

3. nap
Keresztények szemtől szemben a gazdasági igazságtalansággal és a szegénységgel
3 Móz/Lev 25,8–14 Fölszabad́ıtó örömünnep
Zsolt 146 Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak
1 Tim 6,9–10 Minden rossznak gyökere a pénz szeretete
Lk 4,16–21 Szabad́ıtás, mint Jézus és az Úr kedves esztendeje

4. nap
Keresztyének szemtől szemben a környezeti válságokkal
1Móz/Ter 1,31–2,3 Látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó

Zsolt 148,1–5 Ő parancsolt, és azok létrejöttek
Róm 8,18–23 A teremtés átalakulása
Mt 13,31–32 A mustármag kisebb minden magnál

5. nap
Keresztények szemtől szemben a hátrányos megkülönböztetéssel és a társadalmi elő́ıtéletekkel
Ézs/Iz 58,6-12 Ne zárkózz el testvéred elől
Zsolt 133 Mily szép, ha egyetértésben élnek a testvérek
Gal 3,26–29 Mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban
Lk 18,9–14 Az elbizakodott ember igaznak tartja magát

6. nap
Keresztyének szemtől szemben a betegséggel és a szenvedéssel
2 Kir 20,1–6 Emlékezz rám, Ó, Uram!
Zsolt 22,1–11 Miért hagytál el engem?
Jak 5,13–15 A hitből való imádság megszabad́ıtja a szenvedőt
Mk 10,46–52 Jézus megkérdezte tőle:

”
Mit ḱıvánsz, mit tegyek veled?”

7. nap
Keresztények szemtől szemben a vallási soksźınűséggel
Ézs/Iz 25,6–9 Itt van az Úr, benne reméltünk.
Zsolt 117,1–2 Dicsérjétek az Urat mind, ti nemzetek.
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Róm 2,12–16 A törvénynek... a megtartója igazul meg.
Mk 7,24–30 Ezekért a szavakért az ördög leányodat elhagyta.

8. nap
A keresztyén remény hirdetése egy megosztott világban
Ez 37,1–14 Felnyitom śırjaitokat
Zsolt 104,24–34 Megúj́ıtod a föld sźınét
Jel 21,1–5a Újjáteremtek mindent
Mt 5,1–12 Boldogok vagytok. . .

Presbiter választás

Advent II. vasárnapján gyülekezetünkben közgyülést tartottunk, melynek napirendi pontja a tisztúj́ıtás volt. A 2009–
2015 ciklusra a következő testvéreink lettek presbiternek megválasztva:

Székely József
Maneszes Márton
Sebestyén Elemér

James David Doepp
Porkoláb Ferenc

Vig József
Orbán János
Szabó Mihály
Farkas Miklós
Péter András

Pótpresbiterek:
Máté György

Szatmári Dénes

Minden teremtmény. . .

(A zenés istentiszteleten megtanulandó ének szövege)

Minden teremtmény ujjong örömében,
Nagy csoda történt éjszaka csendjében,
Ím, a titkok titka: Krisztus született!
Isten jön mint kis gyermek.

Megjelent az Úr, Igéje világol,
Minden embert h́ıv ma is közel, távol.
Szegények Királya, vezesd népedet,
Hogy megleljen tégedet!

Szegény pásztornép és a gazdag bölcsek
Jönnek nagy v́ıgan hozzád, ifjak, vének.
Mind látni akarja szeĺıd arcodat,
Áldani irgalmadat.

Atya és Fiú, vezérlő Szent Lélek,
Dicső Háromság, magasztaljon ének!
Te, csodák csodája, örök szeretet,
Ég és föld dicsérjenek!
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Zenés istentisztelet advent második vasárnapján

Időpont: 2008. december 14., délelőtt 10 óra

AZ ISTENTISZTELET PROGRAMJA

Gyülekező ének:
”
Küldé az Úr Isten” – (énekeskönyv: 186. sz. ének, 1–4. versszak)

Előfohász
Apostoli köszöntés

Hegedűszóló: Taheli – Gedicke

Gyülekezeti ének:
”
Halld, mint zeng az egész ég” (438. sz. ének, 1–3. versszak)

Bibliaolvasás I.:
”
Fennszóval h́ıvom az Urat” – Zsolt 142,1–8

Énekkar:
”
Légy h́ıv mindhalálig” – Gárdonyi Zoltán

Bibliaolvasás II.:
”
A nép, amely sötétségben jár” – És 9,2–7

Bűnvalló imádság

Gyülekezeti ének:
”
Ó, jöjjetek, h́ıvek” (énekeskönyv: 203. sz. ének, 1–4. versszak)

Énekkar:
”
Most zendülj, énekszó” – D. Buxtehude

Bibliaolvasás III.:
”
Magasztalja az én lelkem az Urat” – Lk 1,46–55

Imádság

Gyülekezeti ének:
”
Dicsérd Istent, keresztyénség” (énekeskönyv: 177. sz. ének, 1–8. versszak)

Homı́lia

Gyülekezeti ráfelelőének:
”
Jer, mindnyájan örüljünk” (énekeskönyv: 190. sz. ének, 1–8. versszak)

Imádság – Imacsend – Mi Atyánk

Ifjúsági énekek:

”
Isten fénye út a sötétben”

”
Ajándék az én karácsonyom”

Énektanulás:
”
Minden teremtmény. . . ” (lásd a 7. oldalon)

Hirdetések

Kánon:
”
Karácsony ünnepén” (énekeskönyv: 491. sz. ének, 1. versszak)

Könyvbemutató

Áldás

Közreműködnek:
Bran Oana

Oláh Mátyás
Sándor Balázs
Szántó Lóránt

Szekeres Botond
Visky Anna

Zenei szerkesztő és programfelelős: Visky M. Krisztina kántor


