
Istentiszteleti rend: 

 

Kezdő ének: 182. dicséret 1. Karácsony ünnepében 

 

Hirdetések (leülve) 

 

Derekas ének: 327. dicséret 1-2. Ó jöjjetek hívek 

 

Biblia-felolvasás: János evangéliuma 15.rész 9-16.vers 

 

„ 9 Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: 

maradjatok meg az én szeretetemben! 10 Ha parancsolataimat 

megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig 

megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő 

szeretetében. 11 Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm 

legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. 12 Az az én parancsolatom, 

hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 13 Nincs 

senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. 

14 Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. 15 

Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit 

tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit 

hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. 16 Nem ti választottatok 

ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy 

elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, 

hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 17 

Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.” 

 

Imádság (fennállva) 

 

Igehirdetésre készítő ének: 327. dicséret 3-4. 

 
Igehirdetés alapja: János evangéliuma 3.rész 16-17-vers 
 

 „16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 

aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17 Mert Isten 

nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem 

hogy üdvözüljön a világ általa.” 

 

IGEHIRDETÉS: (leülve)  
Isten emberré lett 

Karácsony a szeretet ünnepe.....de milyen szeretetről is 

beszélünk ilyenkor? Az agapé -görög szó fejezi ki leginkább ezt 

a szeretetet, hiszen Isten felénk irányuló szeretetét ünnepeljük 

benne. Hiszen Isten emberré lett ezen az éjjelen. 

De mi oka lehetett Istennek erre, hogy felvállalja ezt értünk? 

Az ok megtalálható igénkben, hiszen úgy szerette a világot, 

hogy Jézust küldte érte. 

Jézus a testet öltött ige, ő általa milyen csodákban részesülünk 

mi? A karácsonyra úgy kell tekintenünk, mint ami a húsvéti 

ünnepben teljesedik ki Krisztus váltságművével. Az örök élet és 

gondviselés reménységével ajándékozott meg minket. 

És mi mindezért mit adhatunk Istennek? Egyszerűen azt, hogy 

kövessük Jézus parancsát: szeressük egymást, és szeressük 

Istent. 

 

Ráfelelő ének: 326.dícséret 1-3. Dicsőség mennyben.... 

Imádság (fennállva)  

Csendes perc 

Mi Atyánk 

 

Úrvacsora 

Áldás 


