
VASÁRNAP 
2005, december 25. 

Advent IV. vasárnapja 
 

DÉLELŐTT - 10:00  

 
Közösének:   
Imaáhítat:  Róma 6:23. 

            Kulcsár Dániel 
Adjunk hálát Istennek a 
Krisztusban megjelent kegyelmi 
ajándékért! 

Közösének:   
Ima – Köszöntések 
Igeolvasás:  Lukács 2:1-20. 
Énekkar: 
Igehirdetés: Találtok egy kisgyermeket 

Lukács János 
Közösének:  
Áldás 

................................................. 

 

DÉLUTÁN – 5:00 

 
Közös éneklés 
Programvezető: Szabó József 
A gyermek- és ifjúsági csoport szolgál 
Igehirdetés:   Fil. 2:5-11. 

Lukács János 
   Szolgai formát vett fel 
 

Békességben és szeretetben 
teljes, Istentõl megáldott 

ünneplést kívánunk 
mindenkinek! 

 

Jegyzetek:  Lukács 2:1-20. 
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Az igehirdetésekről készített hangfelvételek 
megrendelhetők hangkazettán, CD-n, és 
meghallgathatók az interneten. 
(http://www.hungarianchicagobaptist.org)    

 
 
 

 
 

 
 

Szeretettel 
Várunk  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lelkipásztor: Lukács János 
Telefonszám: 773-750-7682  
5757 W. Windsor Ave.  
Chicago IL 60656 
 

Rendszeres  alkalmaink 
Szerda este 7 órakor – Bibliaóra 

Szombat este 7 órakor – Ifjúsági közösség 
 

Fil. 2:5-11. 
Szolgai formát vett fel 



*** 
Vasárnap 

10 órakor – Imaáhítat 
11 órakor – Istentisztelet 

délután 5 órakor – Istentisztelet 
 

 

Hírek, események 
 

 
• Szeretettel köszöntjük Bíró Janka 

testvérnőt Palm-Bay, Floridából. 
• A Máté család és a Szabó József család 

Karácsony másodnapján elutaznak 
Texasba meglátogatni Vad László 
testvéréket és Elviráékat. Újév harmadik 
napján érkeznek haza. Gyülekezetünk 
általuk köszönti a volt tagjait. Testvéreink 
utazására pedig, kívánjuk Isten oltalmát. 

• Tihamér szerencsésen megérkezett 
Magyarországra és az ünnepeket ott tölti. 

• Ma délután 5 órától van istentiszteletünk. 
Az alkalom után ajándékosztás lesz a 
gyerekek számára.  
Karácsony másodnapján, hétfőn este 7 
órától lesz istentiszteletünk. Szentestén is 
együtt volt a gyülekezet.  

• Szilveszter este 8 órakor kezdődik az óévi 
istentisztelet. A Karácsony utáni szerdán a 
bibliaóra elmarad. 

• December 28-án, szerda este 7 órától   
bizottsági ülést tartunk. 

 
 

Imatémák 
  

• Szász Ibolya testvérnőt az ünnepek után 
műtik. Imádkozzunk Ibolya testvérnő 
gyógyulásáért. 

• További betegeink: Bálint Boriska, Kovács 
Irénke. 

 
 
 
 

 
 

 

 

A betlehemeknek és az első 
karácsonyéjszakát ábrázoló képeknek 
hagyományos alakja az ökör és a szamár. 
Ismerősként köszöntjük őket, nemcsak 
azért, mert megszoktuk, hogy ott vannak a 
kis Jézus közelében, hanem azért is, mert 
valóban odaillenek a jászol mellé. Mégsem 
árt tudnunk, hogy az evangélium karácsonyi 
beszámolójában kifejezetten nem esik szó 
róluk. A Biblia íróinak nem szokása, hogy 
egy-egy esemény színhelyét pontosan 
leírják, figyelmük rendesen csak a lényeges 
szereplőkre irányul. Jézus születéséről is 
csak ennyit ír Lukács evangélista: "Mária 
megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és 
jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely 
a szálláson.” Lukács 2: 7.  

Érdemes-e kutatnunk, hogy került mégis 
oda az ökör meg a szamár a karácsonyt 
ábrázoló képekre, a kódexek miniatúráira s 
a mi karácsonyfáink alá is? Nem 
egyszerűbb megelégednünk azzal, hogy 
bizonyára a képzeletnek természetes 
leleménye állította őket a jászol mellé, szinte 
önként adódó mozdulattal kiegészítve a 
Biblia szűkszavú beszámolóját? Elvégre így 
is lehetne, csakhogy akkor aligha vált volna 
ennyire általánossá, szinte kötelezővé 
ennek a két alaknak az ábrázolása, s ez az 
állat-téma bizonyára több változatot is 
ismerne: megjelennének a jászol közelében 
más háziállatok is, esetleg egyszer-másszor 
egyedül maradna az ökör vagy a szamár.  

A bibliatudósok valószínűnek tartják, hogy 
ez a két jámbor állat Ézsaiás próféta 
könyvéből került a betlehemi jelenetbe. Mert   

 

 

 

 

 

Ézsaiás szerint Isten így emel vádat választott 
népe ellen :  

"Halljátok meg egek, figyelj ide föld, mert az Úr 
szól: Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők 
elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a 
szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, 
népem nem ért meg engem." Ézsaiás1: 2, 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Ha ismerjük ezt a prófétai szemrehányást, 
más szemmel nézzük az ökröt meg a szamarat 
a betlehemi ábrázolásokon. Nem azért vannak 
ők ott a jászol körül, hogy leheletükkel Jézust 
melengessék, hanem inkább azért, hogy 
minket önvizsgálatra indítsanak. 
Okoskodásunk, gyanakvásunk, 
fölényeskedésünk nem irtotta-e ki belőlünk az 
istenismeret elemi értékeit: a hűséget, a hálát, 
a szeretetet, az önfeledt örömet? Aki ezekből 
"kinőtt", hiába hivatkozik az értelemre, 
messzebb szakadt az Isten megértésétől, mint 
az ösztönösségben tájékozódó ökör és 
szamár.  

Jelige - 2005 “Legyen meg a Te akaratod!” 
 Máté 6:10. 

          

A  j á s z o l   ö k r e  é s  s z a m a r a 


