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Csendes éj! Tiszta, szent éj! Mindenek álma mély. 
Nincs fent más, csak a drága, szent pár,  

Várja, gyermeke alszik-e már.  
Szent Fiú, aludjál, Szent Fiú, aludjál! 

 
 Csendes éj! Tiszta, szent éj! Angyalok hangja kél. 

Halld a mennyei halleluját,  
Szerte hirdeti drága szavát:  

Krisztus megszületett, Krisztus megszületett! 
 

 Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív, örülj, higgy, remélj! 
 Isten szent Fia jött ma hozzád,  

Békét, életet és reményt ád.  
Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít! 

Josef Mohr 1792-1848 (osztrák) 

 

 

 

 

Kedves Testvérek! 

 

A 2020. esztendő egészen sajátos év volt. A világjárvány miatt szigorú korlátozásokat kellett 
bevezetni. Nem tarthattunk gyülekezeti alkalmakat böjtben, nagypénteken, húsvétkor. A 
szokottnál szürkébbek voltak az ádventi heteink és csendesebbek lesznek karácsonyi 
ünnepeink.  

SZENTESTE NEM TARTHATUNK ISTENTISZTELETET! VADOSFAI TEMPLOMUNKBAN NEM LESZ 
SZERTARTÁS! 

A helyi Gondnokokkal és Presbiterekkel történt egyeztetés alapján Karácsonykor nem tartunk 
istentiszteletet Gyóróban, Magyarkeresztúron, Potyondon, Vadosfán és Zsebeházán.    

A helyi Gondnokok és Presbiterek döntése alapján, Karácsony ünnepén (december 25.) tartunk 
istentiszteletet Kisfaludon 9.30-kor, valamint Mihályiban 11 órai kezdettel. 

Szertartásainkon úrvacsoraosztásra és éneklésre nem kerülhet sor. Kérjük betartani a 
távolságtartásra és a maszk használatára vonatkozó szabályokat! 

 

Külön szeretettel gondolunk azon testvéreinkre,  
akik alkalmainkon nem tudnak jelen lenni! 
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„A Magasságos Isten, aki érted is emberré lett, 

őrizzen meg téged szeretetében. 

Ajándékozza neked a gyermek bizalmát, 

a kicsiség szépségét és erejét, 

a holnap reménységét, 

az ünnep békességét. 

És töltse be szívedet jelenléte örömével!” 

/Varga Gyöngyi: Áldáskönyv/ 
 

 Áldunk téged Istenünk, hogy egyszülött Fiadat Megváltóul adtad a világnak! Vágyódunk 
mi is Krisztus szeretetére, szabadítására, jelenlétére! Kérünk, add közelségedet oda, 
ahol reménytelenül, magányosan, fájó emlékek mögé húzódnak! Add csendedet oda, 
ahol ma is a békétlenség hangjai szomorítanak!  Add erődet oda, ahol a betegség gyötör. 
Add vigaszodat azon otthonokba, ahol gyász van, hiányzik hitves, gyermek, szülő!  A halál 
útján előrement szeretteinkre gondolva kérjük, takarja be őket a Te békességed! 

Urunk, csillogó tekintetű gyermekeinkért, boldog fiataljainkért, jóra vágyódó 
szeretteinkért, a világ ösvényén ismeretlenül is velünk járó embertársainkért és 
önmagunkért is könyörgünk: hozzánk lehajló hatalmaddal oltalmazd ezt a világot!                
ÁMEN. 

Áldó hatalmak oltalmába rejtve Csak várjuk békén mindazt, ami jő.  
Mert Isten őriz híven reggel, este, Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. 

Ha gyötri, bántja szívünket a régi, És múlt napoknak terhe ránk szakad,  
Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad. 

S ha szenvedések kelyhét adod inni, Mely színig töltött, keserű s nehéz,  
Te segíts békén, hálával elvenni, Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz! 

És ha az úton örömöt adsz nékünk, Ha szép napod ragyogva ránk nevet,  
Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, Hogy életünket szenteljük neked! 

   A csend köröttünk mélyen szerteárad. Hadd halljuk azt a tiszta éneket,  
Amely betölti rejtett, szép világod, Hol téged dicsér minden gyermeked! 

                                 Dietrich Bonhoeffer/Evangélikus énekeskönyv 355. éneke/ 

 

 

Áldott karácsonyt és Isten irgalmával, oltalmával átjárt új esztendőt kívánunk 
kedves testvéreinknek! 

Reményeink szerint, a korlátozó intézkedések enyhítését követően, 2021. január közepétől 
indítjuk újra istentiszteleteinket, gyülekezeti alkalmainkat.



 


