
Istentiszteleti rend: 

Fennálló ének: 329/1. Itt állok jászolod felett…  

Keresztelő előtt: 329/2. Nem éltem még e föld színén… 

Keresztelő Máté evangéliuma 28:18-20 

Jézus különleges, ezért karácsony és a keresztség is az - híd… 

Áldó ének: 134. zsoltár 3. vers Megáldjon téged az Isten… 

Hirdetések: (leülve) 

Ma és a holnapi istentiszteleten ünnepi szokás szerint megte-

rítjük az úrasztalát. Jöjjünk és ünnepeljük Isten ránk sugárzó 

kegyelmét ilyen módon is! A járványügyi előírások megtartása 

mellett ezen az ünnepen külön intézkedésként az úrvacsora-

vétel éneklés nélkül történik. 

Biblia felolvasás: Lukács evangéliuma 2,8-19. 

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrköd-

tek éjszaka a nyájuk mellett. És íme, az Úr angyala megjelent 

nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon 

megrettentek. És az angyal így szólt: Ne féljetek, mert íme, 

nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, 

mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő, aki 

az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra: találtok egy kis-

gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelen meny-

nyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik 



Istent dicsérték, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban 

Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat! 

Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így 

szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és lássuk meg e 

dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk! Elmentek hát nagy 

sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a jászolban fekvő 

kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felől 

kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodál-koztak 

azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mind-ezeket a 

dolgokat megjegyezte és a szívében forgatta. 

Imádság (fennállva) 

Igehirdetés előtti ének: 699. ének Betlehemi csillag… 

Textus: Lukács evangéliuma 2:19.    „Mária pedig 
mindezeket a dolgokat megjegyezte és a szívében forgatta.”  

IGEHIRDETÉS: (leülve)      Hogyan nő a hit? 

Mária – a hívő ember jó példája. Külső megerősítésre szorul (ő is). 

Ezért ebbe az egy mondatba sűrűsödik történetünk lelki tanulsága:  

Máriáéhoz hasonlóan bontakozhat ki  a mi kis hitünk; lássuk az utat! 

– A „pedig” szócska jelzi a különállás, befelé fordulás szükségességét 

– „dolgokat” (szó szerint „beszéd”) az „együgyű” gyermek is kíváncsi 

– „mindezeket” (lefordíthatatlan „együtt” igekötő) egybe látni végig 

– „megjegyezte” fontosnak tartva ragaszkodott a még nem értetthez 

– „szívében forgatta” vita önmagaddal      Járd karácsony belső útját! 

Úrvacsorára készítő ének: 436/1-3. Örülj, szívem… 

Úrvacsoraosztás alatti nincs éneklés… 



Imádság (fennállva), Mi Atyánk 

Áldás 

Kivonuló ének: (leülve) 705. ének Csendes éj… 
 

Következő alkalmaink: 
Istentisztelet (úrvacsorás):  szombat 10 óra (online is) 

Istentisztelet:   vasárnap 10 óra (online is) 

Kékkeresztes alkalom  kedd fél 6 (online) 

Gyülekezeti bibliaóra  szerda 6 óra (online) 

Évzáró áhítat (templom) csütörtök 6 óra (online is) 

Újévi istentisztelet (templom) péntek 10 óra (online is) 
  

Bővebb információ a honlapon! 

Imádkozzunk… 
… hogy ne felejtsük el az igehirdetésben említett belső utakat is járni! 

… hogy az evangélium terjedjen városunkban, kerületünkben! 

… hogy a gyülekezetben szolgálóknak is legyen pihenésük, megújulásuk! 

… hogy református óvodát, iskolát indíthassunk! 
 

Szeretettel várunk mindenkit az istentisztelet előtt negyed-

órával közös imádságra a harangszobába.  
 

Elérhetőségek: 
 

Honlap:      www.refcsepel.hu 

Facebook:    www.facebook.com/bcskre/ 

Telefon:  06-1-780-93-83 

Mobil:  06-30-730-21-29 

Számlaszám (OTP): 11721026-20334846 (gyülekezetünk) 

    11721002-20014933 (alapítványunk) 

http://www.refcsepel.hu/
http://www.facebook.com/bcskre/
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