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“Öröm, öröm, ó, drága kedves hír, melyet hirdetnek angyalok...” 
- s ezúttal a detroiti kántálók, szerda este.

THE WON DROUS BIRTH  OF JESUS CHRIST  LUKE 2:1-7 
 
Among the most tragic words ever penned are those found in Luke’s

ac count of the first Christ mas. “There was no room for them in the inn.”
There was room for mer chants, tax col lec tors, trav el ers and sight se ers,
but no room for the gen tle Mary and the di vine Christ, who was to be
born that night. 

What was the cause of this trag edy? Why was there no room for Mary
and Jo seph and their ex pected Baby, ex cept in a sta ble? I have some
sym pa thy for the inn keeper. He was not hos tile; he was not op posed to
the cou ple; but his inn was crowded; his hands were full; his mind was
pre oc cu pied. Af ter all, it was an un usu ally busy time, with guests ar riv -
ing from ev ery cor ner of Is rael for the cen sus and tax a tion. He prob a bly
told Jo seph, “I wish I could help you, but I must keep my pri or i ties. But
I’m not a hard hearted man. Over there is the sta ble. You are wel come to
use it if you care to, but that is the best I can do. Now I must get back to
my work." 

 No room for Je sus? No room for the King of kings? This is the an swer 
that mil lions are giv ing to day. It is the an swer of preoccupationnot fierce 
op po si tion, not fu ri ous ha tred, but un con cern about spir i tual things. 

Things have not re ally changed since that Beth le hem night two thou -
sand years ago. God is still on the fringes of most of our lives.  We fit
Him in when it is con ve nient for us, but we be come ir ri tated when He
makes de mands on us. Our lives are so full. There is so much to be done.
But in all our busy ac tiv i ties are we in dan ger of ex clud ing from our
hearts and lives the One who made us?    Billy Gra ham

És az Ige testté lett és lakozott miközöttünk
és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya

Egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt
kegyelemmel és igazsággal. Jn 1,14

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!



GYÜLEKEZETI  ALKALMAINK

25. KARÁCSONY
DE:    11:00 karácsonyi istentisztelet
       A gyermekek csoportjelenete
       Kórus / karácsonyi üdvözletek átadása
       Igehirdetés: Jézus születése - Lk 2,1-14
DU.      6:00 karácsonyi istentisztelet 
     Karácsonyi szolgálatok
     Igehirdetés: Megtalálták  - Lk 2,15-20

 26.  Délután 6:00 karácsonyi istentisztelet
      Karácsonyi szolgálatok
      Igehirdetés: A megjelent életige - 1 Jn 1,1-4

27. vasárnap
DE:    10:00 imaáhítat - Kovács József
          10:30 vasárnapi iskola - Fűr Béla
          11:00  istentisztelet 
     Igehirdetés: Krisztus természete bennünk  - Fil 2,5-11

 Délután 6:00 istentisztelet
       Igehirdetés: A Krisztusban hívők reménysége - 1 Jn 1,1-3

ISTENTISZTELETI  RENDÜNK az év végén
30. a szerda esti bibliaóra elmarad

31. (csütörtök) Óév esti istentisztelet 5 órától, utána 
szeretetvendégség és közös játék. 

Január 1. (péntek) újévi istentisztelet este 6 órakor

amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, 7és
megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a
jászolba fektette, mivel a szálláson nem
volt számukra hely. 8Pásztorok tanyáztak
azon a vidéken a szabad ég alatt, és
őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az
Úr angyala megjelent nekik, körülragyog-
ta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem
vett erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt
mondta nekik: “Ne féljetek, mert íme,
hirdetek nektek nagy örömet, amely az
egész nép öröme lesz: 11Üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában.  12A jel pedig ez lesz számo-
tokra: találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban.” 13És
hirtelen mennyei seregek sokasága jelent
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent,
és ezt mondták: 14"Dicsőség a magas-
ságban Istennek, és a földön békesség, és
az emberekhez jóakarat."  15Miután
elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a
pásztorok így szóltak egymáshoz: “Men-
jünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: 
hogyan is történt mindaz, amiről üzent
nekünk az Úr.” 16Elmentek tehát sietve, és 
megtalálták Máriát, Józsefet, és a já-
szolban fekvő kisgyermeket. 17Amikor
meglátták, elmondták azt az üzenetet,
amelyet erről a kisgyermekről kaptak,
18és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott 
azon, amit a pásztorok mondtak nekik.
19Mária pedig mindezeket a dolgokat
megőrizte, és forgatta a szívében. 20A
pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és
magasztalva az Istent mindazért, amit
pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan
ő megüzente nekik

1 Jn 1,1-4 A megjelent életige
 1Ami kezdet től fogva volt, amit

hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit
megfigyeltünk, amit kezünkkel is megta-
pintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. 
2Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és
bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdet-
jük nektek is az örök életet, amely azelőtt az 
Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.  
3Amit tehát láttunk és hallottunk, azt
hirdetjük nektek is, hogy nektek is közös-
ségetek legyen velünk: a mi közösségünk
pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a
Jézus Krisztussal. 4Ezt azért írjuk meg
nektek, hogy örömünk teljes legyen.

Lk 2,1-20 Az Úr Jézus születése
 1Történt pedig azokban a napok-

ban, hogy Au gus tus császár rendeletet
adott ki: írják össze az egész földet. 2Ez
az első összeírás akkor történt, amikor
Szíriában Cirénius volt a helytartó.
3Elment tehát mindenki a maga
városába, hogy összeírják. 4Felment
József is a galileai Názáretből Júdeába, 
a Dávid városába, amelyet Betlehem-
nek neveznek, mert Dávid házából és
nemzetségéből való volt, 5hogy össze-
írják jegyesével, Máriával együtt, aki
áldott állapotban volt. 6És történt, hogy 

Luke 2,1-20 The Birth of Je sus 
 1In those days Caesar Au gus tus is -

sued a de cree that a cen sus should be
taken of the en tire Ro man world. 2(This
was the first cen sus that took place while
Quirinius was gov er nor of Syria.) 3And
ev ery one went to his own town to reg is -
ter.  4So Jo seph also went up from the
town of Naz a reth in Gal i lee to Judea, to
Beth le hem the town of Da vid, be cause
he be longed to the house and line of Da -
vid. 5He went there to reg is ter with
Mary, who was pledged to be mar ried to
him and was ex pect ing a child. 6While

they were there, the time came for the
baby to be born, 7and she gave birth to
her first born, a son. She wrapped him in
cloths and placed him in a man ger, be -
cause there was no room for them in the
inn.  8And there were shep herds liv ing out 
in the fields nearby, keep ing watch over
their flocks at night. 9An an gel of the Lord 
ap peared to them, and the glory of the
Lord shone around them, and they were
ter ri fied. 10But the an gel said to them,
“Do not be afraid. I bring you good news
of great joy that will be for all the peo ple.
11Today in the town of Da vid a Sav ior has 
been born to you; he is Christ the Lord.
12This will be a sign to you: You will find
a baby wrapped in cloths and ly ing in a
man ger.”  13Sud- denly a great com pany
of the heav enly host ap peared with the an -
gel, prais ing God and say ing,  14"Glory
to God in the high est,  and on earth peace
to men on whom his fa vor rests."  15When
the an gels had left them and gone into
heaven, the shep herds said to one an -
other, “Let’s go to Beth le hem and see this
thing that has hap pened, which the Lord
has told us about.”  16So they hur ried off
and found Mary and Jo seph, and the
baby, who was ly ing in the man ger.
17When they had seen him, they spread
the word con cern ing what had been told
them about this child, 18and all who
heard it were amazed at what the shep -
herds said to them. 19But Mary trea sured
up all these things and pon dered them in
her heart. 20The shep herds re turned, glo -
ri fy ing and prais ing God for all the things
they had heard and seen, which were just
as they had been told.

1 John 1,1-4 The Word of Life 
 1That which was from the be gin ning,

which we have heard, which we have
seen with our eyes, which we have
looked at and our hands have touched —
this we pro claim con cern ing the Word of 
life. 2The life ap peared; we have seen it
and tes tify to it, and we pro claim to you
the eter nal life, which was with the Fa -
ther and has ap peared to us. 3We pro -
claim to you what we have seen and
heard, so that you also may have fel low -
ship with us. And our fel low ship is with
the Fa ther and with his Son, Je sus Christ.
4We write this to make our joy com plete.


