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„10Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a menny-

ben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi ural-

ma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvére-

ink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vá-

dolta őket.11Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtéte-

lük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalá-

lig.12Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok…” Jel 

12,10-12a 

Szeretett Gyülekezet! 
Drága Testvérek! 
 

Mindig megindító számomra, amikor Jézus születésének 

történetét olvassuk fel szentesti istentiszteleten. Újra és újra vé-

giggondolni, mi történt több mint 2000 évvel ezelőtt. Milyen há-

nyattatott volt Jézus születésének körülményei. Nem steril kör-

nyezetben, VIP-s szülőszobában, ultrahanggal, szülésszel és szü-

lőorvossal, NST szívhang – és szülési fájdalmakat ellenőrző mű-

szerekkel, 8, 5, 2 perces fájdalmakat figyelő technikákkal volt 

körülvéve Mária, bár egy biztos, apás szülés volt, de mégis a kö-

rülmények nem olyanok voltak, amelyeket megszokhattunk mai 

világunkban. Egy istálló volt a „szülőszoba”, nem műszerek 

hangja, hanem a juhok, kecskék és tehenek bőgése töltötte meg 

az istállót, nem Brendonos ágyba, hanem itatóként használatos 

„jászolba” fektették az újszülöttet. Nem tették mérlegre, nem 

mérték meg a súlyát, a hosszát, a fej – és mellbőségét, nem néz-

ték meg a reflexeit, s nem tettek a kicsiny kezére kék kis bilétát. 

Nem készített a „Baby Fotobox” cég szép beállított képeket egy 

szívecskés párnával vagy egy süniplüssel, de mégis ez a születés-

történet beírta magát a világtörténelembe. Egy olyan világot 

megrendítő csoda történt, amelyről kétezer év múltával is be-

szélnek és emlékeznek. Lehet, hogy az én születéstörténetemet 

FB eseményként megoszthatom, de ki fog emlékezni 2000 év 

múltával erre a születésre? Senki! Létezik egy honlap, amely a 
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világ népességét, születését és halálozását számolja. Ez a szimu-

látor azt mutatja, hogy a világon percenként kb. 250 gyermek 

születik, és kb, 127 ember hal meg. 2000 évvel ezelőtt egy olyan 

gyermek jött a világra, akikre a mai napig emlékeznek és ebben 

az ünnepi időszakban a világ 2/3-a a világ Megváltójára emléke-

zik, s az ünnepünk ehhez a csodálatos eseményhez kötődik. Mi-

ért? Erre ad választ ez az Ige: „Most jött el az üdvösség, Iste-

nünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma”. 

Ez azt jelenti, minden akadály elhárult az üdvösség megvalósulá-

sa elől. Akkor, amikor Jézus a kereszten halála előtt közvetlenül 

azt mondta, hogy „Elvégeztetett!”, akkor teljesedett be minden. 

Jézus Krisztus azért jött, hogy minden akadályt elhárítson az em-

ber elől, hogy a bűn és a kárhozat ítéletét megszüntesse az ember 

ellen. Azt olvassuk a Római levélben: „1Nincsen azért most 

már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jé-

zusban vannak…” Róm 8,1. Gondolta volna bárki is, hogy ott a 

jászolban megszületendő kisgyermek ilyen nagydolgot fog vég-

hez vinni? Ez a gyermek, akinek születését nem kürtölte tele a 

média, mégis „világszenzáció” lett, mert a világot rengette meg 

alapjaiban. Már a születése pillanatában hatalmától, erejétől, 

uralmától félve, rettegett tőle a világ, hiszen Heródes minden 2 

év alatti gyermeket megöletett Betlehemben. De ezt a gyermeket 

az Atya védte, oltalmazta, mert csodálatos és hatalmas dolgot vitt 

véghez rajta keresztül. Ez a gyermek a Megváltó volt, aki győ-

zelmet aratott a Sátán felett, a bűn felett, a halál felett. Ez a drága 

gyermek hozta el a bűnbocsánatot, az üdvösséget, az örök életet. 

Ennek a drága gyermeknek a születése és halála 2000 év múltá-

val is emberek életét változtatja meg. Jutnak hitre, szabadulnak 

meg bűnöktől, nyernek új életet, mert a Bárány vére megtisztítot-

ta őket, s az ő bizonyságtételük erről a kisded gyermekről, a 

Megváltóról szól. S ők sem kímélik életüket, ahogy Jézus sem 

kímélte, hanem odaadta életét.  

Így lehet eljutni a kisded Jézustól a Megváltó Jézusig, az 

istálló szülőszobájától a Gecsemáné kertjén keresztül a keresztig, 

a lelki szülőszobáig, a bűn mardosásától a bűnbocsánatig. Krisz-

tus hatalma nem csak a kereszten, hanem az istállóban is meg-
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mutatkozott, így hárult el minden akadály, s lett elkészítve min-

den ezen az ünnepen Jézus Krisztusban! 

       Ámen! 

Imádkozzunk! 

Gyökössy Endre: Karácsonyi ima 

Kedves Atyánk! 

Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányo-

sak lesznek karácsony szentestéjén, és ha valamikor fájdalmas a 

magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy tízszeresen is az. 

Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is, ne legyenek egye-

dül, akkor se, ha csak egy szál gyertya lobog előttük. Az az egy 

szál gyertya jelentsen Téged, világ Világossága, Aki fénynek, 

vigasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk. 

Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony, 

mert valahol szétszóródva a világban még egy fenyőgallyat sem 

találnak, mert talán ott nincs is, talán csak egy borókaág, talán 

valami trópusi növénynek leszakított levele, de ők arra gondol-

nak, hogy itthon karácsony van. Talán gyermekünk, unokánk, 

bátyánk, szülőnk. Uram, add, hogy karácsony történjék szívük-

ben, légy jó békességben velük, a mi szétszórtjainkkal, ezzel a 

szétszórt és szétdobált néppel. 

Uram, azokért könyörgünk most, akik először töltik özvegyen ezt 

a karácsonyt. Múlt karácsonykor a párjuk még ott ült mellettük, 

és most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a 

karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass ben-

nünket, hogy míg élünk, meleg szóval szóljunk. Uram, bocsásd 

meg nékünk, hogy sokszor úgy megyünk el, hogy elfelejtettük 

megmondani a másiknak: jó volt, kedves volt, szerettük. 

 

Uram, köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha ők nem köszönnek 

meg bennünket. És köszönik a gyermekek a szülőket, még akkor 

is, ha sokszor már nyűgösek, öregek, morgolódók, kesergők, már 

kiesnek ebből a világból, mert idegenek. Kérünk, adj türelmet 
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gyermekeinknek, hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén, 

sokszor érthetetlenül, másvilágból itt maradtnak. 

Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség a 

férjet, gyermek a szülőt, szülő a gyermeket ne csak egy napig 

szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban! Hogy te ott le-

hess, aki testet öltött Szeretet vagy. 

És most azokért imádkozunk, akik már Nálad vannak. Tudjuk, 

hogy nem kell értük imádkoznunk, de nekünk jólesik rájuk gon-

dolni, jólesik úgy gondolni rájuk, mint akik Nálad vannak, Ben-

ned vannak és Általad élnek. Nem tűzünk le kis gyertyákat a sír-

jukra, de most gondolatban megáldjuk az emléküket. 

És most egyenként, és magam is Uram, arra kérlek, hogy ne mi 

legyünk, akik elrontjuk a karácsonyestét rosszkedvvel, mogorva-

sággal, idegességgel, kapkodással, morgolódással. 

Kérünk Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis csalá-

dunkban és ebben a nagycsaládban karácsony a Te Szent Igéd, 

Szentlelked által, a Te szent asztalod felett. 

Ámen. 


