
2020.12.26.

Köszöntés:  „Az  Ige  volt  az  igazi  világosság,  amely  megvilágosít  minden
embert: ő jött el a világba.” (Jn1,9) Ámen

Ének:
319. dics.: „Kezdetben volt az Ige…”
315:1,2: „Krisztus Urunknak áldott születésén…”
323:1-4: „Dicsőség a magas mennyekben Istennek…”

Előfohász: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész
nép  öröme lesz:  Üdvözítő  született  ma  nektek,  aki  az  Úr  Krisztus,  a  Dávid
városában.”(Lk2,10.11) Ámen

Lekció: Lukács evangéliuma 2,1-20

Lelkünk épülésére és hitünk erősödésére olvasom felétek Istennek Szent Igéjét,
amely megírva található… Helyünket elfoglalva.
Az  Úr  áldása  legyen  az  Ő  igéjének  olvasásán,  hallgatásán,  szívünkbe  való
befogadásán,  annak  megcselekvésén,  s  egyben  továbbadásán.  Ezért
imádkozzunk!

Előima: Kegyelmes Atyánk az üdvözítő Úr Jézus Krisztus által!
Köszönjük Neked, hogy a Te szereteted nem fogy el sosem, s annyira

szereted ezt a világot, s benne gyermekeidet, hogy Fiadat adtad értünk, hogy
nekünk életünk legyen. 
Hálával vagyunk itt Előtted, s megköszönjük, hogy ebben a bizonytalan évben,
Te biztos pont voltál és vagy, aki megengedted, hogy ma is a templom falai
között ünnepeljünk. 
Dicsőítünk Téged elkérve a Te békességed,  hálát adva mindazért,  amit eddig
elvégeztél Igéd által ünnepkörünkben.

Köszönjük a megterített asztalt, mely ismét hirdette felénk a kegyelmet és
a megbocsátást. Köszönjük a találkozásokat, a családok jelenlétét, igeszomját,
vágyakozását, hogy kinyíltak a hajlékok és voltak, akik jöttek és jönnek, s útra
keltek, mint akkor az első karácsonykor a pásztorok és a bölcsek. 

Köszönjük, hogy Te megkönyörültél a mi nyomorult és olykor sötétségbe
fordult  életünkön,  s  ma  is  Igéden  keresztül  adod  a  világosságot,  adod  a
békességet, s azt a fajta megnyugvást, amellyel elviselhetőbb a mi életünk ebben
a nyomorult testben. 
Nincs  ettől  nagyobb  ajándék  Atyánk,  hogy  mi  maga  az  Isten  által  szeretett
gyermekek  vagyunk,  …hogy  te  megbocsátod  bűneinket,  és  tiszta  lappal



indíthatunk előtted, hogy képes vagy irgalmaddal szinte mágnesként magadhoz
vonzani, és erődet adni, hogy hozzád közelebb kerüljünk, és a hozzád vezető
békesség  útján  megtaláljuk  a  közös  hangot  egymással,  családtagjainkkal  és
ismerőseikkel.

Urunk, ha születési helyként Te egykor elfogadtad azt az istállót, akkor kérünk
fogad szívünk  imádatát,  és  szüless  meg bennünk,  találd  meg szállásod  a  mi
szívünkben,  hogy  úgy  tudjuk  hallgatni  Igéd,  mint  akiknek  belsőjét  Jézus
vizsgálja  és  gyógyítja,  mint  akiknek  belsőjében  felismered  és  rámutatsz
mindarra, ami miatt olyan sokszor háborog a mi lelkünk. 

Imádkozunk  azokért,  akik  teljes  örömmel  ünnepelnek,  hogy  hadd
maradjon  meg  ez  így,  mintha  egy  gyermek  szemén  keresztül  néznénk  az
ünnepeket, de eléd hozzuk azokat is, akik a veszteségeiket még erősebben érzik
az  ünnepek  alatt  azokért,  akik  szeretetteikre  emlékeznek,  akik  a  napokban
veszítették  el  családfőjüket.  Te  vigasztald  Uram  néped-  Fiad  születésének
örömüzenetével. 

Így könyörgünk áldott Szentlelked erejéért, hogy Ő járja át szívünk, és
erősítse lelkünk, hogy valóban olyan ünnepünk legyen, amely újra képes a nagy
örömhírt elfogadni és befogadni, s azáltal békés, szeretetteljes napokat megélni.
Jézus Krisztusért, hallgasd meg könyörgésünket. Ámen

Igehirdetés előtti ének: 323:6 „Szülj újjá, értünk ma született Jézusunk…”Az 
ige hirdetésére készülődve énekeljük…

Textus: 2Korintus 5, 19a Az a Szent Ige, amelynek alapján szólni kívánok 
hozzátok Isten Szentlelkének segítségül hívásával, megírva található… 

„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával.” 

Karácsonyt ünneplő keresztyén gyülekezett,
Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Isten hozott titeket! Hiszem, hogy az Úr adta a vágyat a szívünkbe, aki

képes volt összegyűjteni bennünket, hogy együtt legyünk Pozsony szívében, az

Ő szent hajlékában. Dicsőséget énekelve az Úrnak és a békességet elkérve az

embernek, várva mindarra, ami mára készíttetett el lelki táplálékként az élő Ige

által, abban a szent közösségben, amelynek ma mi is részei vagyunk. 

A  mindig  megújuló  karácsonyi  történetnek,  ma  az  egyik  legfontosabb

üzenete, hogy az Istennel való kapcsolatunk hiányát semmi sem tudja pótolni. S



a karácsonyi jó hír az, hogy Jézus lett a megbékélés hídja közöttünk és Isten

között.  

Ha  nem  megkeményedett  szívvel  ülsz  most  itt,  hanem  hagyod,  hogy  Isten

Szentlelkének az ereje átjárja belsőd, s ha el tudod engedni minden aggodalmad,

félelmed és felesleges gondolatod, akkor te magad tapasztalhatod, hogy képes

utat  törni  bensődbe  a  testé  lett  Ige,  és  képes  békességgel  betölteni  Isten

felfoghatatlan szeretete. 

Ha Te képes vagy ma magadból adni, Isten megáldja minden gondolatod

és terved életedre nézve, csak a hídon végig is kell menni. S lehet, hogy néha

úgy érzed, hogy a békesség hídja leszakad alattad, annyi bajod és terhed van, de

ezt a hidat az elején egy bölcső tartja, ami keresztté alakul, hogy biztonságba

menj a megbékélés útján az Isten irányába. 

Annak  az  Istennek  az  irányába,  aki  nem hagy  céltalanul  élni.  Hanem

képes  akár  egy  szombati  napot,  olyan  ünneppé  formálni,  amelyen  a  sok

kívánság: a boldog, a kellemes, az áldott karácsonyt!- nem csak szavak lesznek

és  megszokott  karácsonyi  köszöntések,  hanem  tartalommal  megtöltött

együttlétek, amikor valóban érezhetjük, hogy van olyan, hogy békés karácsony. 

Amikor  annak  ellenére,  hogy  listát  tudnék  írni  problémáimból  mégis

megvan a belső békém, mert a fő forrásom újra táplálva van Isten Igéjével. 

Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával.  S ebbe a

világba mi is beletartozunk. Mi, akik úgy ünnepelünk, hogy átlépjük a templom

küszöbét. 

S azok is, akik nem keresik az Istent. Azoknak az életébe adatunk sóként

és világosságként,  hogy vigyük az örömüzenetet,  mert  még mindig van szív,

amelynek a talaját meg kell dolgozni, s van, ahol a hídnak az építéséhez Isten

segítségül  hívásával  nekünk  is  kell  építeni.  Mert  anélkül,  hogy  a  szívünk

megváltozna, csak arra vagyunk képesek, hogy egyre rafináltabb módszerekkel

pusztítsuk egymást.  S ma a megbékélésre  van legnagyobb szüksége  ennek a



világnak.  Békét  köthetünk  Istennel,  békét  köthetünk  egymással  és

megbékélhetünk saját szívünkben. 

Szeretett  testvéreim!  A  békesség.  Milyen  gyorsan  eltűnő  ajándék.

Valamikor még megvolt, de már csak a nyoma van meg. Sok embernek a lelke

és családi közössége már csak hírből is alig ismeri. Pedig mennyire keressük a

békességet,  s mintha egyre távolabb kerülnénk tőle. Úgy vagyunk, mint az a

család,  amely a nyáron egy tó mellett  üdült, fürödtek a tóban, s az édesanya

aranygyűrűje beleesett a tóba. Keresni kezdték. Eleinte még látni is lehetett, de

ahogy keresték egyre jobban felkavarták a vizet, s eltűnt a szemük elől. 

A karácsonyi ünneplésünk sokszor ehhez hasonló. Keressük a békességet,

de az ünnepek előtti láz, a tennivalók a rohanás úgy felzavarják lelkünket, hogy

nincs is igazi megnyugvásunk. Pedig az angyalének a betlehemi mezők felett

Isten dicsőségéről, és a föld az ember békességéről szólt. Urunk az Ő békességét

akarja nekünk adni, amit nem adhat meg ez a világ, és nem is vehet el tőlünk.

Kérjük el tőle ezt az ajándékot. De ez az ajándék nem a fa alatt van, hanem ez az

ajándék már a fára került- Értünk, helyettünk és miattunk. 

Mert ki az, aki ne szeretne ezzel az ajándékkal élni. Istennek Krisztusban

van  hatalma  mindenféle  békétlenségünk  felett.  Elég,  ha  meglévő  sebeinknek

gyógyítását  tőle  várjuk.  S  minden  alkalomra  úgy  tekinthetünk,  mint  a

megbékélés eszközére, mert még tart a kegyelme a mi Urunknak, még hozhatjuk

bűneinket,  szavainkat,  amik  nem  éppen  a  békességet  eredményezték  a

mögöttünk lévő napokban, vagy akár ma reggel, amikor a harang hívó hangjára

jöttünk, s nem hagyott hidegen, hogy elinduljunk, és itt legyünk, mert vágytunk

valami  többre,  valami  békésebbre,  magára  az  Isten  békességére,  és  arra  a

feltöltekezésre, ami ott lehet forrásként a hétköznapokban. 

Isten  megbékéltette  Krisztusban  a  világot  önmagával.  Érezted  már  ezt

drága testvérem? Azt, hogy nem neked kell békét teremtened a környezetedben,

hanem  az  onnan  felülről  a  Békesség  Atyjától  száll  alá.  Mert,  amit  már

megtapasztaltál  azt  tovább  tudod  adni,  s  Isten  megszenteli  ezáltal  az  életed,



házasságod,  családod,  munkahelyed,  a  szülő-gyermek  kapcsolatod  egyesével

minden  gyermekeddel,  vagy  a  gyermekek  részéről  mindkét  szülővel,  s

mindenféle közösséged. S nem a karácsonyi színdarab folytatódik a négy falad

között, vagy a családi gyönyörűen megterített asztalnál és nem erőltetés külsőleg

a béke megjátszása, miközben belül nem sok kell a robbanáshoz, hanem valóban

van olyan, hogy Isten jelenlétének megtapasztalása, amit nem egy meggyújtott

gyertya  vált  ki,  hanem  maga  a  világ  világossága,  aki  képes  a  legsötétebb

életekben és kapcsolatokban is olyan fényt adni, hogy a bölcsőben lévő Jézus a

szívben születik meg, és elkezd növekedni és erősödni. 

S ha a családnak az egyik tagja legalább ott van az Isten közelében, ha

szívében már ott van az élő Krisztus, akkor az előbb vagy utóbb, de a maga

idejében hat a többiekre is. Valami olyan ez, mint az influenza(nem a legjobb

példa ebben az időszakban), ha a család egyik tagja elkapja, végig megy a család

minden  tagján  ,  de  addig  is  nem  hiábavaló  az  imád  drága  testvérem,  nem

hiábavaló, ha látják és hallják tőled szeretteid, hogy mi az, ami reményed és

hited  táplálja,  s  nem  hiábavaló  az  Istennel  megbékélt  kapcsolatodról  szóló

bizonyságtételed, mert Isten Krisztust a világért adta. A megbékélés forrásaként

adta. Hogy valóban elfogadjuk azt, hogy semmi sem tudja pótolni az Istennel

való  kapcsolatunkat.  Mert  amíg  nem  lépek  rá  a  megbékélés  hídjára,  addig

kielégíthetem testi szükségleteimet, de a lelkem belefárad mindenbe, és szívem

megkeményedik annyira, hogy nem tudok békében ünnepelni, képtelen vagyok

gyermeki szívvel örülni, s akár úgy várni és megélni a karácsonyt, mint Isten

kegyelméből élő ember. 

Tegye az Úr áldottá a megbékélés Igéit a mi szívünkben, hogy mindenkor

megéljük  és  tovább  tudjuk  adni:  Isten  Krisztusban  megbékéltette  a  világot

önmagával. Ámen 

Utó ima: Kegyelemnek, békességnek és megbocsátásnak Istene!



Köszönjük Neked azt, ami emberi ésszel felfoghatatlan. Azt, hogy még
mindig tart a kegyelem, még mindig keresel bennünket Fiad által, mert Neked
fontos ennek a beteg világnak a sorsa, jelene és jövője. 

Magasztalunk Téged, hogy annak ellenére, hogy a Te a teremtő munkádra
az ember részéről az engedetlenség volt a válasz-Te már ott, akkor megígérted,
hogy  Fiadban  megbékélteted  a  világot  önmagaddal.  Hogy  még  jóval  a
karácsonyi evangélium előtt elhangzott egy olyan ígéret, amire Jézus születéséig
tekinthettek. S mi is egy olyan ígéretnek a birtokában lehetünk, ami nemcsak
időben visszatekintés, hanem előretekintés is. 

Köszönjük  neked,  hogy  vagy  nekünk,  hogy  elfogadsz  bennünket  úgy,
ahogy vagyunk, hogy hittel tekinthetünk mindarra a gazdag ígéretcsokorra, amit
Krisztusban közöltél velünk. 

Köszönjük szereteted, ami ember részéről megtapasztalhatatlan, de a Te
irányodból Fiad születésének örömüzeneteként szívünkig képes hatolni, s ott ez
a  szeretet  szinte  képes  irányítani  minden  szívdobbanásunk,  hogy  az  Neked
szóljon.

Imádkozunk azért, hogy Te tisztítsd meg mindenkor a mi szívünket. Te
vedd  el  a  felesleges,  gonosznak  engedő  a  meg  nem  bocsátást  tápláló
gondolatokat, amelyekkel csak önmagunkat tesszük tönkre.  
Így imádkozunk most ellenségeinkért, önmagunkért, minden ittlévő gyülekezeti
tagért, azokért, akik ma nem lehetnek velünk, családtagjainkért,  azokért, akik
közel vannak hozzád, és azokért is, aki még nem fogadtak be szívükbe.

Könyörgünk  betegeikért  mindazokért,  akik  szeretteikre  emlékeznek,
akiknek  az  első  karácsonyuk  van  a  szeretett  édesanya,  édesapa,  házastárs,
testvér,  gyermek  vagy  nagyszülő  nélkül.  Imádkozunk  a  gyászban  járó
testvérekért,  kérünk Urunk add a te vigasztalásod erejét,  töröld le a kifelé és
befelé folyó könnyeket.  Imádkozunk mindazokért, akiknek magányban kellett
tölteniük az ünnepüket,  az idősek otthona lakóiért, özvegyeinkért és árváikért
egyaránt.
 Fiadért kérünk légy és maradj gyülekezetünk őriző pásztora. Ámen

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…

Adakozás: Felhívom a testvérek figyelmét az adakozás lehetőségére, ha 
adakozunk, adjunk tiszta és őszinte szívvel. 

Áldás: Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr 
dicsősége. (Ézs60,1) Ámen

Hirdetések: 


