
 
 

 
 

 

 
(Jn 1,14) 

 
 János tömör megfogalmazása hívja fel figyelmünket az idei karácsonyra. Nincs hozzá 
történet, sem angyal, sem pásztor. A tény a fontos, Isten kézzelfoghatóvá vált. Nem mese, fantáziálás 
a felfoghatatlan és érthetetlen Isten. Bizonyítékot ad a kételyekre is, amelyek szerint Isten talán nem 
is létezik, vagy ha mégis, akkor csak egy élettelen kőszobor. Nem!  Isten, élő kegyelmes Úr!  

 Ő az, aki nem uralkodni kíván az alattvalókon, hanem szolgálni érkezik. Gyógyulást ajánl a 
betegeknek, vigasztalást hoz a szenvedőknek, megváltást a bűnös emberiségnek.  

 A testté lett Isten olyan gyermek volt, mint Te meg Én egykoron, amilyen most a gyermeked, 
vagy az unokád. Emberi gyöngédségben volt része, bebizonyította, hogy az ajándékba kapott szeretet 
mire is képes valójában.  

 Ajándékokat várunk karácsonykor. Elvárásaink is vannak. Legyen gazdag, hasznos és szépen 
becsomagolt. Ki is hozza? Az a magyar lakta vidékektől is függő, kinek a Jézuska, kinek az angyal 
hozza a várva várt meglepetést. Van, ahol szenteste érkezik, és van ahol karácsony reggelén. Nem 
Jézuska hozza, hanem az angyalok. Mert nem csak arra tett bennünket alkalmassá az Isten, hogy 
gyermekeket neveljünk, hanem arra is, hogy gondoskodjunk felőlük. Ő maga tett bennünket 
angyalokká, szeretteink és ezer idegenek számára is gondviselő angyallá.  

 Nagy kérdés, hogy akarunk-e angyalok lenni? Másnak örömet okozni, kedves lenni, ölelni, 
szeretni, és nemcsak ilyenkor decemberben – utalva a költő gondolatára. Nem a szárny tesz 
angyallá, hanem a szíved indíttatása. Istennek hála, nagyon sokan állnak az ő szolgálatába, és 
többen nem is tudnak róla. Nincs felvételi iroda, angyalok nem kerestetnek, mert mindenkiből lehet 
angyal. Karácsonykor többféle angyal van szolgálatban. Papucsos, aki lehet, hogy csoszog is egy 
kicsit, erőskezű, vagy éppen ráncos bőrű, szakállas, vagy „sima bőrű” (Vuk), fehér köpenyes, vagy 
fekete ruhás. Az egyik a karácsonykor születendő gyermek fölött őrködik, a másik a fekete ruhában 
méltósággal kíséri el az Atyához utazót. Olya sokat jelet a karácsony kedves Olvasó! Ne engedd, hogy 
felvizezze a terített asztal, a hasznos, vagy haszontalan ajándékok áradata. Érted? Az Isten itt élt a 
földön! Tudja, hogy milyen embernek lenni! Megígérte, hogy visszajön, és akkor bizony lesznek 
kérdései. Megvizsgálja és értékelni fogja angyali életünket, karácsonyainkat, nagypéntekjeinket és 
húsvétjainkat egyaránt. Angyalok, munkára fel!   

Jakab Béla parókus lelkész 



 

 
 

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még 

nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje, József, aki igaz ember 

volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt 

végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid 

fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te 

pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért 

történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és 

fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. 

József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és 

feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. 

 (Mt 1,18-25) 

 

 

 „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél 

volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az 

emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy 

ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a 

világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett 

bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a 

világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az 

övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 

legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi 

akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő 

dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.”   

(Jn 1,1-14) 



 
 

                          

 
 

   Óévzáró bűnbánati istentisztelet 
    – december 29-én 10 órakor úrvacsorával. 
 
   Újévi istentisztelet  
   – 2020. január 1-jén 10 órakor, úrvacsorával. 
 
 

 
 

„Jézus Krisztus, dicsértessél,  
Hogy érettünk megszülettél, 

Az ember és angyalsereg 
Ma ennek mind örvendenek.” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hálát adunk szent szeretetedért, amellyel egyszülött Fiadat nekünk adtad. 
Karácsonyi gyermek, drága Urunk!  

Áldott légy, hogy önként az utolsó helyre léptél ebben a világban, mert mindnyájunkat fel akarsz 
emelni kárhozatos elesettségünkből. Áldott légy, hogy benned találkozik az elveszett embert kereső 
Isten és az Isten után nyugtalanul vágyakozó ember. Munkáld Szentlelked által, hogy amiképpen 

emberré lettél, úgy mi is újjászülessünk isteni életre,  
és dicsőítsünk Téged, Atya, Fiú, Szentlélek Isten, most és mindörökké.  

Ámen. 
(Evangélikus liturgia – ünnepi imádságok) 
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