
Ószövetség vagy Újszövetség? 

Köszöntés: „Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak 

örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő 

alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be 

kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 

Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. (Zsolt 

100,1-5)!” Ámen. 

 

Kezdő ének: 325:1-2: Szívünk vígsággal ma bétölt… 

 

Fennálló ének: 314: 1: Jézus születél idvességünkre… 

 

Fő ének: 314:2-6: Első szüleink vétkei miatt… 

 

Előfohász: „Én vagyok a Mindenható Isten. Járj színem előtt, és légy 

feddhetetlen! Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó 

cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat (IMóz 17,1, Mt 5,16).”  

Ámen. 

Lekció: Ézsaiás próféta könyve 7,10-15 

„Ezután így szólt az Úr Áházhoz: Kérj egy jelet Istenedtől, az Úrtól, akár lentről 

a mélyből, akár fentről a magasból! De Áház így válaszolt: Nem kérek, nem 

kísértem az Urat! Akkor ezt mondta Ézsaiás: Halljátok meg, Dávid háza! Nem 

elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az 

Úr fog jelet adni nektek: Íme, egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és 

Immánuélnak nevezi majd el. Tejszínt és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni 

a rosszat, és a jót tudja választani.” 

 

Előima 

Lelki örömmel megújulva imádjuk szent Felségedet, irgalmas mennyei édes 

Atyánk, mert ma ismét Hozzánk fordulva szemléljük régi kedvedet. Ma 

megnyitjuk szívünket, kitárjuk kezünket, hogy Jézusunkat úgy fogadjuk, 

ahogyan illik és Hozzá méltó. Átadjuk Neki magunkat, pedig a mi szívünk is csak 

egy készületlen istálló. Áldott légy Atyánk, hogy könyörültél rajtunk, és hozzánk 

Jézus személyében ilyen Megtartót küldtél. Könyörülj ma rajtunk, tekints Fiad 

szent érdemére, és végy előbbre az Ő ismeretében. Adj nekünk üdvösséget 

Őbenne, igaz hit által köss össze Ővele, melynek csak a szeretet legyen köteléke, 

amitől bennünket senki el nem választhat. Adj nekünk örök részt abban a 

boldogságban, melyet Ő a földre szállított. Drága Örökkévaló Szeretet, Urunk, 



Istenünk! Ránk árasztottad szerelmed tengerét, mert tudjuk, hogy ha lett volna 

Nálad nagyobb kincs, azt is nekünk szánod, de ez volt a legtöbb, Egyszülötted 

élete. Urunk, ma azért esedezünk, hadd nyerjük el jó indulatodat, itt szállj meg 

nálunk, mennyből Hozzánk érkező! Életünk száraz ágán vár egy üres fészek. Jöjj 

Lelked és Igéd ereje által és láttasd velünk világosságodat. Ámen.  

 

Igehirdetés előtti ének: 325:4: Emberré lőn Isten Fia….  

 

Textus: Máté evangéliuma 1, 13-17 

„Zerubbábel fia volt Abíhúd, Abíhúd fia Eljákím, Eljákím fia pedig Azór. Azór 

fia volt Cádók, Cádók fia Jákín, Jákín fia Elíhúd. Elíhúd fia volt Eleázár, Eleázár 

fia Mattán, Mattán fia Jákób. Jákób fia volt József, férje annak a Máriának, 

akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól 

Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy 

nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.” 

 

Jézust Ünneplő, élő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus 

Krisztusban! 

 Jézus nemzetségtáblázata végén ott szerepel édesanyja, Mária és földi 

édesapja, József. Egy olyan nemzetségtáblázat, amelynek olvasása közben az 

ember rádöbben arra, hogy a kegyelem biztos pontja minden nemzedéknek, Jézus 

földre jövetele, testtélétele. Ma nagyon felkapott a felmenőinket kutatni és 

keresni. Megtalálni régi iratokban dédszüleink, nagyszüleink neveit érték, de 

megtalálni a családban Krisztust élet. Sőt, örök élet: Krisztusig. A családnak 

ugyanis része és helye van Isten kiválasztásában. Az első karácsonyon József, 

Mária, valamint az érkező Úr, Jézus, aki szolgává lett, kegyelemben részesül. 

Családdá nőtte ki magát József, Mária és Jézus kapcsolata. A család pedig az 

irgalom zálogával élhet. Kedden az istentiszteletre „későn érkező” presbiterünk 

azt kérte a feleségemtől, hogy foglalja össze a prédikációt két mondatban. Én ma 

két szóban összefoglalom a mait: „Nemzedékről nemzedékre.” Karácsony 

üzenete éppen ez. Jézus érkezése erre a földre a folytonosság jele. Isten mennyei 

látogatása közösségeket hoz létre. Apa és fia. Anya és lánya. Nagymama és 

unokája. Dédi és unokája, ómama és gyermekei. Te, aki alkalomról alkalomra, 

vasárnapról vasárnapra, koptatod a pozsonyi templom padjait, biztosítani tudod 



azokat a feltételeket gyermekeid számára, amelyeknek záloga egyedül Jézus lett 

itt a földön és fenn a mennyben? A keresztyén család folytonosságának a záloga 

egyedül Jézus. Én nem ismerem a felmenőidet, de bizonyára nem lehet egy 

unalmas névsor, hanem ma is meggondolásra késztető üzenet, hogy Kicsoda 

hordozta őket, Ki vezette egészen a templomig drága lelküket és miért kulcsolták 

ünnepen és hétköznapon egyaránt össze kezeiket? A munkás mezőn és az ünnepi 

asztal mellett miért nem hiányozhatott Jézus? A piacokon árulva hazai 

portékáikat, a szekéren és a vonaton ülve miért tudtak mindig hálásak lenni? A 

betegségben és az örömben miért Isten volt az első? Miért volt fontos számukra 

az átkos rendszerben is titokban és parókián végzett keresztelőd, konfirmációd és 

házasságkötésed? Miért igyekeztek Jézust bemutatni személyesen neked? 

Gondolkodj ma el azon, hogy honnan ered a te családodban a Krisztushoz 

tartozás? Vissza tudsz menni egészen Krisztusig? Hol és mikor indult el a jézusi 

vérvonal az életedben? Vissza tudsz menni addig a szívig, amely először hallatta 

veled a drága nevet, Jézus? Ki volt az a családban, aki nemcsak beszélt neked 

Jézusról, hanem Igéje által cselekedett is? Ki volt az, aki megismertette veled 

mindenek ellenére a holnapot, a reményt és pislákoló gyertyaként ott őrködött 

szíved fölött? Ébredjetek föl, drága Pozsonyban élő keresztyén családok, mert 

nem veletek kell, hogy befejeződjön a krisztusi élet, hanem általatok kell, hogy 

megismerjék Jézust mindenütt és élni akaróvá váljanak. Drága Bagócsi, Bakó, 

Balogh, Bárczy, Bartalos, Berta, Bese, Bilek, Bláž, Blažek, Bódis, Bögi, 

Braunsteiner, Bukó, Buza, Czabánik, Csáder, Császár, Cséfalvay, Cséplő, 

Čuperka, Décsy, Dulovics, Duray, Erdelsky, Écsy, Farkas, Flóra, Füleky, Gaál, 

Galo, Garay, Gergely, Gonšor, Gróf, György, Gyurcsis, Hacsi, Halák, Halás, 

Hanesz, Havalda, Héger, Hodossy, Horvay, Ivány, Janovič, Jurkovič, Kalafuta, 

Kamenár, Karácsony, Kassai, Kálmán, Kelemen, Korenko Keszi, Kiss, Kis-csáji, 

Kolber, Koncsol, Kosár, Kovács, Könyves, Kráčalík, Kremenák, Kuczy, Kürthy, 

Kvasz, Lajos, Laky, Lančarič, Laposa, László, Leontiev, Mács, Madi, Maťo, Mäsiar, 



Mészáros, Mikes, Mikla, Miklenčič, Mišák, Mišejka, Molnár, Mozgay, Murcin, 

Nagy, Nemec, Nittnaus, Olcsváry, Orsovics, Palásti, Paták, Peres, Póda, Pólya, 

Popély, Puskás, Rácz, Rákay, Sárközy, Sátor, Sipos, Stadtrucker, Szalai, Szatmáry, 

Sýkora, Téglás, Theis, Tóbi, Tóth, Trebula, Ungvölgyi, Urbán, Vajda, 

Varga,Váczy, Vargaeštók, Végh, Watzka, Zaklai és Zsernoviczky családok. 

„Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni 

fogságbavitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztusig 

szintén tizennégy nemzedék.” (Mt 1,17) Jézus előtt háromszor 14 nemzedék, 

nevek, apák és fiak, különös házasság megélői, szövetségek, amelyeknek vége 

Krisztus lett. Isten pedig kegyelmét szabadításain és ítéletein át beépítette és ma is 

beépíti a nemzedékek láncolatába. És, amikor ez az ígéret leginkább 

elhomályosodni látszik, akkor az idők teljességében, ragyog fel Krisztusban a 

világosság. Máté végcélként írja le Jézus érkezését. Isten célja Jézus megérkezése 

volt. Isten terve a karácsony. Karácsony Jézus mellett. Ünnep a földön és ünnep a 

mennyben Jézussal. A nevek, személyek, családok mögött, a számok rendje 

mögött, a történelem viszontagságai mögött ott van Isten gazdag terve: van 

szabadulás, van holnap, van reménység, van szeretet, van békesség és van öröm. 

Van, mert Isten mindenről gondoskodott. Van, mert az Úr mindent elvégzett. 

Van, mert Jézus megérkezett. Jézus Krisztus születése valóság, úgy ahogyan 

Betlehem ma is létező város, úgy ahogy datálni tudjuk Nagy Heródes izráeli 

király uralkodását, úgy ahogy bizonyított tény, hogy Pontius Pilátus a római 

helytartó tisztjét viselte Jézus működése során. Jézus azonban nemcsak végcél, 

hanem az az isteni jel, Akivel elkezdődhet minden. Máté nemzetségtáblázata 

lezárja az Ószövetséget és megnyitja a kaput az újba. Új, az Úr által érkező, 

értelmes holnapba. Új, mert élni és éltetni akar. Krisztus születése az isteni új 

értelme. Őbenne minden megújul. Nevek, személyek, történések megszépülnek 

és minden valóság lesz általa. Jézusban a régi befejezése és az új kezdete 

megvalósul.  Ha Jézussal mész ma e hajlékból haza, megújul a szíved. Megújul a 



családod. Megújul édesanyai, édesapai, nagyszülői és gyermeki hozzáállásod 

mindenhez, mert e mennyei gyermekben észreveszed, hogy Isten mindenkivel 

közösséget vállal. Advent épp erre adott alkalmat. Máté ugyanis feltűnően hallgat 

azokról az ősanyákról, akikre Izráel büszke volt. Támár, Ráháb, Ruth, Betsabé 

nevét viszont kiemeli, és azt jelzi ezzel, hogy Jézus már származása útján is 

közösséget vállal a bűnösökkel. Jézus ezen a karácsonyon nem a személyedre, a 

származásodra, a nevedre, a társadalomban betöltött szerepedre tekint, hanem 

lelked állapotára. Ő azért jött, hogy „megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (ld. 

Lk 19,10) Ő azért jön ma is, hogy rád tekintsen, akinek a szemébe már talán rég 

nem nézet senki. Jézus azért ereszkedik az emberi mélységbe, hogy megismerje 

az embert, vele legyen és visszaadja elvesztett boldogságát. Téged és engem 

látogat meg, sőt nálunk marad. Jézus azért jön, hogy ismertté tegye mindenki 

előtt, Ő mindenkiért jön. Isten ismeri az övéit név szerint (ld. Jn 10,3), és az 

övéinek a nevei a mennyben vannak felírva. (ld. Lk 10,20) A szeretethez és annak 

gyakorlásához pedig mindig két személy kell: Isten és ember. A mennyben ezt jól 

tudták és jól tudják ma is, hiszen még tart a kegyelmi idő. Hogyan fog folytatódni 

a te nemzetségtáblázatod? Krisztussal vagy Krisztus nélkül? Gyermekeid 

mosolyát ki fogja számon tartani? Unokáid könnycseppjeit ki fogja tömlőbe 

gyűjteni? Kezdődjön el ezen a karácsonyon Jézussal a te újszövetséged, menj el 

egészen Betlehemig és ott lásd meg, hogy Jézus nem csak névlegesen, másodlagos 

akar lenni életedben, itt-ott előhúzva, ha baj van, hanem valóságosan is része és 

részese legyen a te karácsonyodnak és családod holnapjának. Krisztus földre 

szállt, hogy téged a mennybe repítsen. Akarod? Valóban ezt akarod? Válassz, 

Kire bízod rá önmagad, a tiedet, hogy mindenük – teljes emberként – biztos 

révbe, az újszövetségbe érjen és oda torkoljon, ahol Krisztus várja őket örömben 

és bánatban egyaránt. Ó, bűnös ember, ó, bűnös ember, nézz fel most az égre: 

Árad a földre, árad a földre, mennynek dicsősége. Jön maga Isten, hogy 



megsegítsen, kisgyermek képében leszállt ez éjfélben. Szűnik a sötétség, éled a 

reménység mindnyájunknak szívében.  Ámen.     

Utóima: 

„…mind boldog, aki hozzá menekül (Zsolt 2,12)!” 

 

„…tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, 

hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra (IITim 1,12).” 

 

„Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong 

Isten, az én Megtartóm előtt (Lk 1,46-47).” 

 

„Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán (Zsolt 28,1a)!” 

 

„Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó Felséges (Zsolt 9,3)!” 

 

„Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben 

dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt 

meg is tudja tenni (Róm 4,20-21).” 

 

„Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van 

füle, hallja (Mt 13,43)!” 

 

Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: „Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét 

kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel 

rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre (IIKor 9,8).” 

 

Áldás: „Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság (IJn 2,8).” Ámen. 

Záró ének: 325:5: „Légyek benned, te énbennem…” 

 

 


