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 ISTENTISZTELET 2016.12.25. Igét hirdet: Sóskuti Zoltán lp. 
 

 CSEND – Istentisztelet kezdete előtt 5 perccel
 Köszöntés 
 Fennálló ének: 316:1-2 („Az Istennek szent angyala…”) 
 Főének: 315 („Krisztus Urunknak áldott…”) 
 Fohász 
 Olvasmány: LK 2, 4-14 
 Imádság 
 Gyermekek az Úr asztala körül 
  Préd. e. ének: 329: 1 („Itt állok jászolod felett…”) 
 Alapige: EF 4, 30-32 

„Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha 
az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne 
szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. 
Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek 
minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, 
bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban." 

 Igehirdetés [ld: túloldalon]  
 Csendes ima 
 Imádság 
 Miatyánk 
 

 Az Úrvacsora meghirdetése 
 Úrvacsora előtt: KÉ 14 („Krisztus enyém…”) 
 Úrvacsorai közösség - közben éneklés: 

326; 327; 328; 329; 305; 318; 165; 392; 395; 398; 455; 463; 464; 466; 467; 469 
 Hirdetések [ld: ] 
 Záróének: KÉ 25 („Tégy, Uram, engem áldássá…”) 
 Áldás 
 HIMNUSZ 
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 ISTENTISZTELET 2016.12.26. Igét hirdet: Kozák-Bella Virág lp. 
 

 CSEND – Istentisztelet kezdete előtt 5 perccel
 Köszöntés 
 Fennálló ének: 327 („Ó, jöjjetek, hívek…!) 
 Főének: 328 („Jöjjetek Krisztust dicsérni…”) 

 Fohász 
 Imádság 
 Alapige: Mt 1:1-17  

„Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. (…) 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.” 

 Igehirdetés [ld: túloldalon]  
 Csendes ima 
 Imádság 
 Miatyánk 

 Az Úrvacsora meghirdetése 
 Úrvacsora előtt:  KÉ 13 („Kenyered és borod…”) 
 Úrvacsorai közösség - közben éneklés: 

315; 316; 319; 305; 329; 165; 392; 395; 398; 455; 463; 464; 466; 467; 469 
 

 Hirdetések [ld: ] 
 Záróének: 318: 1;2;5 („Jer, mindnyájan örüljünk…”) 
 Áldás 
 HIMNUSZ 
 
 

 
- Megjelent gyülekezeti újságunk 
- 2017-ben is várják a lelki elmélyülésre vágyókat a Cursillo alkalmak – érdeklődni lehet Dancsics Gábornál 
- Kérjük elkötelezett gyülekezeti tagjainkat, hogy aki még idén nem fizetett egyházfenntartói járulékot, tegye 

meg! Köszönjük! 
- Készül a Választói névjegyzék – ennek a presbiter választás évében különösen nagy jelentősége van! 

Kithelyeztük, nézzük át! 

ÜNNEPI ALKALMAINK: 
 

dec. 26. 1000 Úrvacsorás Istentisztelet  
dec. 31. 1700 Évzáró Úrvacsorás Istentisztelet 
Jan.   1. 1000 Évkezdő Istentisztelet 
Jan.   8. 1000 Látásadó Úrvacsorás Istentisztelet  

A két ünnep között nem tartunk Baba-Mama Kört, 
Bibliaórát és KonfIFIt. 

 

A Szenteste Alapige: „Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1Jn 4.9) 



 

Szenteste: „ÉLETET ADÓ ERŐ”             Horváth Evelin 
Az üzenet summája: „Karácsonykor megszületett Jézus, akiben az Isten emberré lett. Benne lett 
nyilvánvalóvá számunkra az az elkötelezett szeretet, amely a kezdetektől fogva megvolt Istenben 
irántunk, hiszen már a teremtés előtt elhatározta, hogy Jézusban fiaivá fogad bennünket. Ez a 
szeretet életet adó erő! Jézusban bűnbocsánatot és örök életet kaptunk, de az Isten benne közölt 
szeretete földi életünk során megtarthat, erőt adhat, felemelhet, vigasztalhat bennünket.”  
Karácsony I. napja: „A MEGBOCSÁTÁS ÜNNEPE”         Sóskuti Zoltán 
A békességnek ára van.  A Karácsonyt a békesség ünnepének is szokták nevezni. Mert mélyen 

vágyunk emberi békességre általában e világot illetően, s főként azokkal, akik körülöttünk élnek. 
Azonban ennek nincs más igaz forrása, csakis, ha előbb Istennel békül meg a lélek, így a mi 
lelkünk is. Ennek pedig tényleg ára van: Isten elküldte békekövetét közénk, aki előbb mennyei 
életét adta fel értünk, aztán földi életét adta oda értünk, majd egészen önmagát a kereszten! 
Mindezt azért tette, hogy megbékéltessen minket Atyánkkal; hogy végre megbékéljünk az Atyával! 
Megtörtént ez már veled? Van ilyen belső-felső békességed? Ha nincs, hogyan vihetnél te magad 
békességet mások közé? Ha pedig békességre vágysz a családban, munkahelyen, gyülekezetben, 
mit teszel érte? Számítanak neked ezek a kapcsolatok annyira, hogy félre tedd sérelmeid és 
kezdeményezz? Mert Karácsony történéseiből az derül ki, hogy a velünk való kapcsolat ilyen sokat 
számít Istennek! Íme a minta, mert a megbocsátás ezt jelenti: AZ EMBER FÉLRETESZI, MEGHALADJA 
SAJÁT (VÉLT) IGAZSÁGÁT, ÉRDEKEIT, SZEMPONTJAIT, FELÜLEMELKEDIK AZOKON A BÉKESSÉG (A 
MÁSIK EMBER, A KÖZÖSSÉG) KEDVÉÉRT, AMI NEKI DRÁGA ÉS FONTOS. Isten is ezt tette értünk, 
amikor elküldte Egyszülött Fiát értünk. 

Egy budapesti gyülekezet egyik bibliakörében valaki úgy érezte, a vezető megbántotta. 
Megsértődött, nem ment többet az alkalomra. Telekürtölte sérelmével a gyülekezetet – csak épp 
ahhoz nem ment oda, akire haragudott. Amaz felhívta. Bocsánatot kért, bár nem érezte vétkesnek 
magát az ügyben. Ezt a választ kapta a sértett féltől: „Megbocsátottam, de ezt soha nem felejtem el, 
és többet a csoportba nem jövök.” Ha Isten így bocsátana meg neki, neked, nekem, akkor mi lenne 
velünk? Hogy tudjuk ilyen szívvel elmondani a Miatyánkot? Hiszen akkor ítéletet mondunk 
magunk felett – egy szó figyelmeztet benne erre: „ m i k é p p e n ” !  

A sértődés (mely a meg nem bocsátás hátterében van leginkább) emberi dolog – legtöbben 
hajlamosak vagyunk rá (főleg addig, amíg az EGÓnk olyan nagy és büszke!). A sértettségben 
maradás azonban ördögi dolog, megkötözöttség, kapcsolatokat szétvető „rákos sejtje” a léleknek! 
Felemészti az emberi kapcsolatainkat!   

A Kol 3,13-ban ezt olvassuk: „Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, 
ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti 
is.” Itt is megtaláljuk a fontos szócskát: "m i k é p p e n "! Sőt, nemcsak a Miatyánkban és itt áll ez a 
kicsi, de lényeges szó, hanem mai textusunkban is: " a h o g y a n " !  Ebben a szóban ott van az 
egész kereszt(y)ény erkölcs, életvitel lényege, forrása. Ez pedig alapvetően más kiindulópont 
bármely más erkölcsi tanítással összevetve! Ez a különbség a kereszt(y)én karácsonyi „szeretet 
ünnep” és a rózsaszín világi Valentin nap szeretet ünneplése között! (Tegyük hozzá: a világi 
karácsonyi Szeretet ünnepe is ezért üres! [**])  

Egyszer beszélgettem valakivel egy Úrvacsora után, aki szinte büszkén mondta: „Én annak? 
Miért bocsátanék meg? Ezt nem lehet megbocsátani!” Apró dologról volt szó, a sértett hiúság 
szava volt ez. Szomorú voltam: semmit nem értett az Úrvacsorából, sőt ítéletet evett és ivott! Mai 
textusunk Károli-fordításban így hangzik: „m e g e n g e d v é n  egymásnak”. Megenyhülni, 
engedni, elengedni, utat engedni a másiknak, Istennek… „Előbb jöjjön oda ő, kérjen bocsánatot, 
ismerje el, hogy tévedett, hogy nekem van igazam, akkor majd megbocsátok!” Isten nem várt erre, 
Ő előbb jött el az emberhez és érted, hozzád is személyesen az Inkarnációban, amikor testté lett a 
Fiú. 

Olyan sok mindent kell megbocsátanunk! Miért? Mert az a szeretet, amivel minket szeretnek, 
szerettek, tökéletlen, töredékes, törékeny volt, mert „csak ennyit tud” az emberi szeretet. Mi sem 
kerülhetjük el azok megsebzését, akik közel vannak hozzánk, akiket közel engedünk – éppen a mi 
szeretetünk tökéletlensége miatt! Mik ennek a következményei? 

1.) Ha ezt felfogjuk – elsősorban önmagunkat megismerve –, felébred bennünk a másik 
megértése és ezzel együtt az irgalom... Ezek nyomában pedig a megbocsátás „jár”! 2.) Van ennek a 
folyamatnak egy szép következménye még: Ez a korlátozott, tökéletlen szeretet is szeretet, melyet 
lassan értékelni kezdünk minden hibájával együtt. 3.) Mindennek belátása felkelti a vágyat 
bennünk az igazi, egy tökéletes szeretet után. Erről énekel a Karácsony! Erről zeng a Szeretet 
himnusza (1Kor 13). 4.) Ebből lehet meríteni: ünneplésben, megtérésben, Úrvacsorában, csendesen 
imádkozva, Krisztusra nézve, Szentlélekkel megtelve... Ezzel az Isteni Szeretettel tudunk 
megbocsátani. Egészen – félretéve , meghaladva saját (vélt) igazságunkat, érdekeinket, 
szempontjainkat, felülemelkedve mindezeken, a békesség kedvéért. Azért bocsátok meg, mert 
fontos a kapcsolat, fontos a közösség. Különösen igaz ez a családra [**], barátságra [**] és a 
gyülekezetre [**] nézve! 5.) A megbocsátással téli szeretetben élünk át legtöbbet Istenünkből, a 
Karácsonynak Urunk szemszögéből szemlélt öröméből! Annak az Istennek lehetünk így gyermekei, 
tükre, Akiről az írja Ézsaiás könyve: „bővölködik megbocsátásban"! Végezetül álljon itt az öreg 
János apostol bölcs, egyszerű és kemény intése! (ld.: 1Jn 4, 7-11)  
Karácsony II. napja: „BESZÉDES NEVEK”     Kozák-Bella Virág 
 Az evangélium nem jó tanács – hanem jó hír Máté nem azzal kezdi: „Egyszer volt, hol nem 
volt…” – hanem a történelembe ágyazza Jézus életét. Nem egy inspiráló tanmesét mond el, hogy 
arra motiváljon, hogy valamit megtegyél, hiszen minden rajtad múlik – hanem beszámol arról, ami 
már megtörtént, s sürget: vedd észre, hogy ez már végbement – s ezzel összhangban élj tovább!   
A legjobb történet valójában igaz: Jézus Krisztus beteljesíti az emberi szív legmélyebb vágyait 
Máté a nemzetségtáblázattal a karácsonyi történet hitelességét akarja alátámasztani. Regények, 
mesék, filmek alaptörténeteiben gyakran hasonló sémát/motívumokat fedezhetünk fel. Van ugyanis 
egy kiirthatatlan vágyódás az emberi szív mélyén: a hősre, csodára, haláltól való megmenekülésre, 
soha el nem múló szeretetre, amely legyőzi a gonoszt. Azt gondolhatnánk: a karácsonyi történet is 
egy újabb ilyen sztori: megszületik egy Királyfi, természetfeletti csodákat hajt végre; aztán mintha 
vége lenne minden reménynek, az ellensége legyőzte – de feltámad a halálból, és mindent 
helyrehoz. – Szívesen hallgatjuk az ilyen történeteket, aztán felállunk, hogy visszatérjünk a 
valóságba, ahol ilyenek nem történnek. Az evangélista azt mondja: De igen! Ez valóban megtörtént 
a történelem egy adott pontján.  Jézus a feje tetejére állítja a világ értékrendjét Az ókorban a 
nemzetségtáblázat volt egy ember ajánlólevele, önéletrajza, amivel bemutatkozott. Mi a szakmai 
önéletrajzunkból igyekszünk kihagyni a foltokat, a bukásokat. Máté épp az ellenkezőjét teszi: öt 
nőt is megemlít Jézus genealógiájában, pedig az ókorban nők soha nem szerepeltek így, ráadásul 
volt köztük pogány és parázna is! De még a nemzeti hősnek, Dávid királynak is az erkölcsi bukását 
emeli ki. Vajon miért? Hogy kifejezze: Jézus Krisztusnak nem számít a származásod, nem számít, 
hogy mit tettél, Jézusnál még a legbűnösebb is kegyelmet nyerhet - ugyanakkor még a legjobbnak, 
legnemesebbnek is szüksége van a kegyelemre.  Jézusban találjuk meg az igazi nyugalmunkat 
3x14 generáció – de mi ennek a jelentősége? Jézus a 6x7 generáció után a hetedik – rá mutat 
minden hetedik nap (szombat) és a 7x7 nyugalom évét követő jóbel-év /3Móz 25/ – mind-mind a 
megnyugvás ideje. Ha elfogadod: kaphatsz kegyelmet, s nem kell örökké bizonyítanod, akkor belső 
nyugalmat találhatsz. „Szeretnék egyre jobb életet élni azért, hogy örömet szerezzek Istennek – de 
nem azért kell jobb életet élnem, hogy kivívjam a szeretetét.” Ég és föld a különbség!  Karácsonyi 
kimerültség vagy felszabadító örömhír: nem a mi erőfeszítéseinken, teljesítményünkön múlik – 
Jézus az, aki mindent helyreállít. A Hős létezik, s legyőzi a rosszat – ebben találhatjuk meg a 
valódi nyugalmunkat.  


