
 OLVASMÁNY: ÉZS 9,2-6
2 Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek
színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak,
akiknek zsákmányt osztanak. 3 Mert terhes igáját, a hátát verő botot,
sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. 4 Mert
minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz
martaléka lesz. 5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 6 Uralma
növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és
országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal
mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi
véghez ezt!

 ALAPIGE: ÉZS 11,1-10
1 Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 2 Az Úr
lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke,
az Úr ismeretének és félelmének lelke. 3 Az Úr félelme lesz a
gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, 4
hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az
ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka
leheletével megöli a bűnöst. 5 Igazság lesz derekának öve, csípőjének
öve pedig a hűség. 6 Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a
gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek,
és egy kisfiú terelgeti őket. 7 A tehén a medvével legel, kölykeik együtt
heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. 8 A
csecsemő a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek
mérges kígyó üregébe dugja a kezét. 9 Nem árt és nem pusztít szent
hegyemen senki, betölti a földet az Úr ismerete, ahogyan a tengert víz
borítja. 10 Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek,
mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz.

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA:

 CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel
 Ráhangoló kérdés:
 Mit várunk legjobban a

karácsonyban?
Apostoli köszöntés

 Fennálló ének: 328:1
(„Jöjjetek Krisztust dicsérni…”)

Köszöntés
 Gyermekek szolgálata
 Ének: „A sötétség szűnni kezd már…”

(szöveg a lap túloldalán)

 Fohász
 Olvasmány (ld. középen )
 Imádság
 Igehirdetés előtt: KÉ 65

(„Ragadj magaddal…”)
 Alapige (ld. középen )
 Igehirdetés (ld: a túloldalon)
 Csendes imádság
 Ráfelelő énekek:

 KÉ 37 („Jézus, neved oly csodálatos…”)
 Imádság
 Miatyánk

 Hirdetések (ld. jobb oldalon )
 Születésnaposok köszöntése
 Gyermekek szolgálata

 Záróének: 326
(„Dicsőség mennyben az Istennek…”)
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 GYÜLEKEZETI HÍREINK:
 Beszámolók: Ancora IFI Karácsony
 A héten kérte Istenünk áldását házasságára

Tihanyi Noémi és Dunblaizer William
 Emlékezünk szeretteikkel +Lévai Józsefre
 Elkészült gyülekezeti újságunk karácsonyi

száma, vigyünk belőle!
 2020 februártól (9 alkalom): Keresztkérdések!!!
 Jövő heti alkalmaink: A két ünnep között a

rendszeres hétközi alkalmaink elmaradnak 
Kedd 1000 Baba-Mama Kör  Szerda 900:
Bibliaóra  Péntek 1630 KonfIFI  Péntek 1800
Ancora IFI  Vasárnap 900: Kánon Kör illetve
Imakör  Vasárnap 1000: Istentisztelet és
gyerek-Istentisztelet:
o Dec. 25. KeReT-es gyerekek a templomi

istentiszteleten, többi csoport rendesen
o Dec. 26. gyerekmegőrzés
o Dec. 29. rendes gyerek-istentisztelet
o Dec. 28. 15:00 KeretKonfi délután
o Jan 1. csak gyerekvigyázás

 HÁZAS HÉTVÉGE: Vác, február 8-9. Jelentkezés
Kovács Zsófiánál (2000 Ft/fő).

 A láblécben találhatunk fontos információkat!
 Lehet csatlakozni egyházi mobil flottánkhoz

minden gyülekezeti tagnak…
 Az Urnatemetőnk ünnepi nyitvatartása a

honlapon és a szórólapokon megtalálható
 IMÁDKOZZUNK EGYÜTT jövő héten:

ünnepi alkalmainkért

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!
ÜNNEPI ALKALMAINK:

Dec. 24. 1430 Szentesti Áhítat
Dec. 25. 1000 Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 26. 1000 Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 29. 1000 Évzáró Hálaadó Istentisztelet
Jan. 1. 1000 Évkezdő Istentisztelet
Jan 5. 1000 Missziói Munkatervet Meghirdető

Úrvacsorás Istentisztelet
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A sötétség szűnni kezd már
Az a csillag eljő hozzánk,

Véget ér a gyász, a sóhajtás.

Ahol az a csillag kigyúl,
A többi mind elhalványul,
Őelőtte minden térdre hull.

Ébredj föl hát, aki alszol,
Támadjál föl a halálból

S fölragyog majd néked a Krisztus.

Messiás
= az Úrtól küldött felkent (király, pap, próféta)

Isten lelke nyugszik rajta

Csodálatos Tanácsos

 bölcsesség
 értelem

Erős Isten

 erő
 tanács

ÖrÖkkévaló atya

 Ismeret
 Félelem

Békesség Fejedelme

 igazság
 békesség

 Janiné Sándor Kincső


