Rimaszombat

Evangélikus templom

Kezdő énekek
Evangélikus énekeskönyv - régi 150
1. Itt vagy, oh szent karácsonyeste, Kint reszketnek a csillagok. S a szívem örömtől
repesve Vár, míg amaz Egy fölragyog: Te fényes hajnalcsillagom, Megváltó Jézus
Krisztusom.
2.Siralomvölgye ez az élet, Sötét búbánattal tele; A vándor itt könnyen eltéved, Uram, ha
te nem jársz vele. Te világíts én utamon, Megváltó Jézus Krisztusom!
3. Nem ütközik még a sötétben, Ki véled jár s kivel te jársz; Oh vezesd az én gyönge
léptem, Hű pásztorom rám te vigyázz! Hiszek benned, míg bujdosom, Megváltó Jézus
Krisztusom.
4. Mint e fölséges éjszakára A nagy ünnepnap fölvirrad. Lefolyik éltem nemsokára, S
elhagyom sok siralmimat: Kihajnalodik szebb napom, Megváltó Jézus Krisztusom.
5. Ott a szent angyalokkal zengem Tisztább hangokon énekem: Dicsőség tenéked a
mennyben, Én áldott édes Istennem! Addíg buzgón imádkozom, Megváltó Jézus
Krisztusom
Evangélikus énekeskönyv -új 550
1. Pásztorok, pásztorok örvendezve Indulnak Jézushoz Betlehembe. Hálásan hódolni a
Kisdednek, Ő hozott váltságot az embernek.
2. Angyalok szózata minket is hív, Értse meg ezt ma is minden hű szív. Betlehem
Gyermekét mi is áldjuk, Mint a hű pásztorok, magasztaljuk.
3. Üdvözlünk, Jézusunk, reménységünk. Áldunk, hogy váltságot hoztál nékünk. Hoztad a
drága hit szép világát, Megnyitod szent Atyád mennyországát.
4. Áldás és hódolat az Atyának, Érettünk földre jött szent Fiának És a vigasztaló
Szentléleknek, Szentháromságban az egy Istennek!

Bevezetés
Az Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy igaz Isten nevében.
Gyülekezet: Ámen, ámen, ámen.
Bevezető zsoltár
Jöjjetek, és lássátok Isten tetteit, áldjátok, népek, a mi Istennünket. Magasztalom az Urat
teljes szívemből az igazak körében és a gyülekezetben. Mert váltságot küldött az ő
népének, örökkévalónak rendelte szövetségét.
Gyülekezet:
Jézus Krisztus dicsértessél, Hogy érettünk megszülettél! Az ember és angyalsereg.
Ma mind ennek örvendeznek.
Üdvözlés, bűnvallás kyrie
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim. Isten színe ellőt
gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket!
Istenem. Irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert Megváltót küldtél a
világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg
üdvösséged örömével, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen
Gyülekezet:
Áldott az élet Istene, Hogy bár vétkeztünk ellene, Mégis adott boldogítót, Bűneinkből
szabadítót
Kegyelemhirdetés, Isten dicsőítése
Testvéreim. Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsősség a
magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
Gyülekezet:
Háladás legyen az Atya Istennek, Ő szent Fiának, a ma születettnek, a Szentléleknek, mi
bölcs oktatónknak, Vígasztalóknak.
Imádság
Istenünk, aki ezt a szent éjszakát tündöklővé tetted az igazi világosság megjelenésével:
add, hogy a földön hittel fogadjuk az világosságának kijelentett titkát, a mennyben pedig

ajándékul kapjuk az üdvösséget őáltala, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik
örökkön örökké. Ámen
Lukács evangéliuma 2, 1-14
Jézus születése
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják
össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt
a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a
galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert
Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával
együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje,
és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem
volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek
éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr
dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne
féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz:
üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz
számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen
mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt
mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez
jóakarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak
egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr
tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban
fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a
kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit
a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és
szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent
mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. Hiszek a
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszíttetett, meghalt és
eltemettetett. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadot halottaiból, fölment a
mennyekbe, ott ül Istennek a mindenható Atya jobbján; ahonnan eljön ítélni élőket és
holtakat. Hiszek a Szentlélekben egy keresztyén anyaszentegyházat, szenteknek
közösségét bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Ámen.
Gyülekezet:
Atya, Fiú és Szentlélek, Téged áldjon minden lélek, Téged, dicső Szentháromság,
Dicsérjen az egész világ.

Evangélikus énekesköny - új 167
1. Dicsőség mennyben az Istennek! Dicsőség mennyben az Istennek! Az angyali seregek
Vígan így énekelnek: Dicsőség, dicsőség Istennek!
2. Békesség földön az embernek! Békesség földön az embernek! Kit az igaz szeretet A
Jézushoz elvezet, Békesség, békesség embernek!
3. Dicsérjük a szent angyalokkal, Imádjuk a hű pásztorokkal Az isteni Gyermeket, Ki
minket így szeretett. Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!
4. Dicsőség az örök Atyának És értünk született Fiának! Hála a Szentléleknek, Áldások
kútfejének! Dicsőség, dicsőség Istennek!

Igehirdetés
„Menjünk el egész Betlehemig és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent
nekünk az Úr” Lukács 2: 15
Lukács evangélista személyesen igyekezett eleitől kezdve mindennek pontosan
utánajárni. Jézus születéséről is pontos és részletes leírást ad, a helyszín és az időpont
pontos meghatározásával.
Jézus születésének évében Augustus császár rendeletet adott ki, hogy tartsanak
népszámlálást a római birodalomban, ezért mindenkinek a maga városába kellett mennie,
hogy ott összeírják. Zűrzavaros idők voltak ezek, Palesztina földjén gyakoriak voltak a
lázadások a római megszálló hatalom ellen, különösen az ilyen népszámlálások idején
erősödött fel ez a Róma-ellenesség. Mivel a közbiztonság nem volt a legjobb, az utazás
mindig kockázattal járt.
Mivel József Dávid király nemzetségéből származott, ezért jegyesével, Máriával együtt
lakóhelyükről, a galileai Názáretből, Dávid városába, vagyis a júdeai Betlehembe kellett
utazniuk. Mária áldott állapotban volt, a hosszú út után Betlehembe megérkezve eljött
szülésének ideje, s mivel a szálláson nem volt már számukra hely, így a jászolba fektette
gyermekét.
Közben a szabad ég alatt nyájuk mellet őrködő pásztoroknak angyalok jelennek meg és
hozzák a karácsonyi örömhírt: „Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely
az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus, a Dávid
városában. A jel pedig az lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva
fekszik a jászolban. ” (Luk 2: 10-11)

A pásztorok hallják meg először az evangéliumot. A zsidó rituális törvények szerint a
pásztorok, akik a szabadban töltötték napjaikat, nem feleltek meg a tisztasági
törvényeknek, tisztátalannak számítottak, ezért nem mehettek be a Jeruzsálemi
templomba sem és nem vehettek részt az istentiszteleteken. Isten nagy kegyelme és
szeretete az, hogy íme, a megvetetteknek, a lenézetteknek és a kitaszítottaknak szól
először az örömhír. Akiket a vallási közösség és a társadalom is megvet is kitaszít maga
közül, akikkel ők szóba sem akarnak állni, azokat méltatja arra az Isten, hogy angyalait
küldi el hozzájuk. S lám ők azok, akik komolyan is vették az Isten szavát, akik készek
azonnal mozdulni és engedelmeskedni a hívásnak.
Az angyalok távozása után a pásztorok elhatározzák, hogy elmennek
Betlehembe és személyesen győződnek meg az angyaltól hallott örömhír igazáról. Nem
tétováztak, hanem azonnal indultak és sietve tették meg az utat, hogy mielőbb
odaérjenek. Végül megtalálták Máriát és Józsefet a jászolba fekvő kisgyermekkel és
elmondták az üzenetet, a karácsony evangéliumát, amit az angyaltól hallottak. Így ezek
az írástudatlan, egyszerű pásztorok lettek a karácsonyi örömhír első hirdetői. Istent
dicsőítve és magasztalva tértek vissza a pásztorok azzal a bizonyossággal, hogy mindent
pontosan úgy láttak és hallottak, ahogy Isten megüzente nekik.
A karácsonyi evangéliumot olvasva engem a betlehemi pásztoroknak az a magatartása
ragadott meg, ahogy a karácsonyi evangéliumot hallva azonnal sietve indulnak, és
elmennek egész Betlehemig, hogy személyesen győződhessenek meg mindenről.
A pásztorokat semmi sem tartja vissza, sem az, hogy éjszaka van és sötét, sem, hogy
talán az időpont is alkalmatlan egy újszülött csecsemő meglátogatására.
A kitaszított, lenézett, vallási szempontból tisztátalannak nyilvánított pásztorok, akik
Isten angyalaival találkoznak, így lesznek maguk is „angyalokká” – Isten küldötteivé,
hírvivőkké, az evangélium első hirdetőivé.
Vajon meddig megyünk mi el a karácsony evangéliumának megértésében? Én
azt tapasztalom, hogy nagyon felületesek vagyunk és elakadunk a külsőségeknél. A
karácsony előtt a mai ember is „sietve megy”, hogy a nagy bevásárlást elintézhesse.
Annyi a tennivaló, ajándékot venni a gyerekeknek, szeretteinknek, barátainknak.
Beszerezni a karácsonyfát, a díszeket, az ünnepi ebédhez a hozzávalókat. Elvégezni a
nagytakarítást, idejében feladni a karácsonyi üdvözlőlapokat stb.
Mindez jó és szép és hozzátartozik a karácsony ünnepéhez, de közben vajon nem
felejtkezünk-e meg a lényegről? Miért is van egyáltalán karácsony?
Az első karácsony szentestéjén a betlehemi pásztorok ünnepe úgy lett teljessé,
hogy elmentek egészen Betlehemig, személyesen győződtek meg mindarról, amit az
angyaltól hallottak. Miután pedig találkoztak a gyermek Jézussal, megváltozott az életük,
„visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak
és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.”

„Menjünk el … nézzük meg!” Ezt kellene ma nekünk is megtanulnunk a
betlehemi pásztoroktól. Az a nagy baja ma a társadalmunknak, hogy nagyon sok a
meggyőződés, a bizonyosság nélküli ember. A pásztoroknak el kellet menniük egészen
Betlehemig. Ki kellett zökkenniük a megszokott életükből, egyszerre mindennél
fontosabbá vált számukra az, hogy Jézussal találkozzanak.
Az igazi meggyőződés, a bizonyosság a megtett út, a keresés, a harc a fáradozás után
születhetik meg a te szívedben is. Ne elégedj meg a világ kínálta gyors és felületes
válaszokkal. Győződj meg te magad a dolgokról személyesen.
Így kívánok én is Istentől áldott, békés karácsonyi ünnepeket, hogy Jézussal
találkozva tudjunk mi is Istent dicsőítve és magasztalva menni át az újesztendőbe. Ámen.
Imádság, szószéki aldás
A te áldott beszéded Teremjen jó gyümölcsöket! Szentigéd és Szentlelked Térítse a
bűnösöket. Vigasztaljon bánatunkban, Bátorítson halálunkban.
Evangélikus énekeskönyv -új 548
1. Mennyből az angyal lejött hozzátok, Pásztorok, pásztorok, Hogy Betlehembe sietve
menve Lássátok, lássátok!
2. Istennek Fia, aki született Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban,
valóban.
3. Mellette virraszt az édesanyja, Mária, Mária. Széna közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fia, szent Fia.
4. A gyermek Jézust mindnyájan együtt Imádjuk, imádjuk, A nagy Úristent ilyen nagy
jóért Mind áldjuk, mind áldjuk!
Rövid karácsonyi program
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Mert
tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Ároni aldás
Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet! Az Úr világosítsa meg az ő arcát terajtad, és
könyörüljön rajtad! Az Úr fordítsa az ő arcát tefeléd, és adjon neked békességet! Ámen.
Evangélikus énekeskönyv- új 167
1. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Mindenek álma mély. Nincs fent más, csak a drága, szent
pár, Várja, gyermeke alszik-e már. Szent Fiú, aludjál, Szent Fiú, aludjál!
2. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei halleluját, Szerte
hirdeti drága szavát: Krisztus megszületett, Krisztus megszületett!
3. Csendes éj! Tiszta, szent éj! Szív, örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia jött ma hozzád,
Békét, életet és reményt ád. Krisztus megszabadít, Krisztus megszabadít!

Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.

Rajtuk át Isten szól: jövök.
Textus: Lk 2, 1-20

Domenico Ghirlandaio festménye: A Pásztorok imádása
Jézus születését ünneplő Szeretett Testvéreim!
Domenico Ghirlandaio 1485-ben festette Firenzében A Pásztorok imádása című
képét, amely most az Uffizi képtárban van. Az istálló egy római kori rom. A jászol egy
nyitott szarkofág. Előtte látható a Mária köntösén fekvő gyermek Jézus. A szarkofág a
halálra utal, de az, hogy nyitott, a feltámadást jelzi. A meztelen gyermek a szarkofág előtt
fekszik, az ujját szopja, Jézus emberi voltának szimbóluma ez. De feje fölött ott van a
dicsfény, isteni származásának jele. József felfelé, a távozó angyalok után néz.
A háttérben az úton előkelő lovasok vonulnak, észre sem veszik Betlehemet. Jézus
bölcsőjénél egyszerű emberek, pásztorok térdelnek. A pásztorok alázatos tartása a világ
megváltójának szól. Miért a pásztorok állnak ennek a képnek az előterében? Miért éppen
nekik szólt legelőször az angyali üzenet, a jó hír, az evangélium Jézus születéséről? Talán
azért, mert ők a hétköznapi emberek képviselői, úgy, ahogyan Ghirlandaio megfestette
őket, korának egyszerű, mindennapi embereiként. Máriával és Józseffel nem
azonosíthatjuk magunkat, de a pásztorokkal igen. Olyanok ők, mint mi. Hétköznapi

emberek, akik végzik a munkájukat, élik az életüket, és egyszer csak meghallják az
evangéliumot: Hirdetek nektek nagy örömet, megszületett a Megváltó, az Úr Krisztus.
Ők pedig nemcsak meghallják ezt, nemcsak elcsodálkoznak rajta, hanem
felkelnek, útra indulnak, hogy maguk lássák Isten szeretetének csodáját. A pásztorok
hisznek az evangéliumnak és hitük arra indítja őket, hogy személyes találkozást
keressenek Jézussal.
Hogyan fogadjuk mi a karácsonyi jó hírt, amelyet évről évre hallunk? Megértjük,
elhisszük-e, hogy a karácsony nem egyszerűen egy kis gyermek csodálatos születéséről
szól, nem az év leghangulatosabb ünnepéről van szó, hanem arról, hogy Isten a
betlehemi gyermekben a szívét helyezte a jászolba, Jézusban belépett a világba, emberré
lett, hogy emberként éljen, emberként haljon meg értünk emberekért, de a halált
legyőzve Istenként feltámadt, hogy minket halandó embereket se tartson többé fogva a
halál?
Legyen számunkra ezen a karácsonyon ösztönző a pásztorok hite, akik
megértették, hogy ezzel a gyermekkel új korszak kezdődik a világban és az ő életükben
is. Ezért, amikor az ünnepi találkozás után visszatérnek hétköznapi életükhöz, Istent
dícsérik és áldják. Többé már nem úgy élnek, mint azelőtt. Látták Isten szeretetét
Jézusban megszületni, hittek benne, és ez a hit az egész életüket megváltoztatta. Bennük
is felébredt a szeretet Isten és az emberek iránt, és felébredt bennük a reménység is, hogy
bármilyen is a világ, bármilyen nehéz a sorsuk, bármennyi gondjuk is van, megszületett,
itt van már a Megváltó, aki megszabadítja őket is a bűn és a halál rabságából. Nézzük
meg jól még egyszer Ghirlandaio festményét és mondjuk mi is Horst Orphal német
teológus karácsonyi kérését:
Betlehemig? Fél útig sem jutottál!
Kötözve tart a nyáj, a föld az üzlet,
vágyaid is más fényességhez űznek,
a régi hír egészen megkopott már!
A pásztorok lábát Jézusom add nekem,
hogy hozzád siethessek sebesen!
És a napkeleti bölcsek kezét,
Hogy szívem, kincsem letegyem eléd!
Angyalok hangját, hogy mindenkinek
Örömhírt és békességet vigyek!
S Mária igét megőrző szívét,
hadd legyek Jézus, örökre Tiéd!
Ámen
Legyünk hát csendben most mi is egy percre, és ebben a csendben gondoljuk át, hogy mit
adott nekünk Isten karácsonykor. Csendes imádságunkban köszönjük meg Istennek, hogy
teljesítette ígéretét, és hogy hozzánk is eljött Jézus, a mi Megváltónk. Ámen.

Mentovics Éva: Mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán?
Egyszer, réges-régen, egy teliholdas decemberi éjszakán, amikor milliónyi csillag ragyogott az égen,
néhány egészen apró kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg Hold mellett.
Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak, csintalankodtak. Addig-addig rosszalkodtak,
amíg az egyik kis csillagot valamelyik társa véletlenül alaposan oldalba lökte.
– Bocsánat, nem volt szándékos! – mentegetőzött a kis rosszaság.
– Segítség! Kapjon el valaki! – kiáltotta ijedten a szegény pórul járt csillagocska. De sajnos már senki
sem tudott utána nyúlni. Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé. Zuhant, zuhant
egyenesen a Föld felé. A társai egyre távolabb kerültek tőle. Ő pedig rettenetesen félt, mert ilyen még
soha sem történt vele.
Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant, és elveszítette a társait?
Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak valami érdekes dolog történt. Mintha valaki
kinyújtotta volna érte a karját. Egy enyhén szúrós, zöld valami alányúlt, és elkapta.
A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi történt?
Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. Az enyhén szúrós zöld valami pedig egy hatalmasra nőtt fenyőfa
volt.
– Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, hogy vissza tudjak menni a barátaim közé! –
könyörgött a kis csillagocska, és olyan kedvesen mosolygott, amennyire csak tudott a történtek után.
– Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája. – recsegte kedvesen az öreg fenyő. Már nagyon sok mindent
megértem. Évtizedek óta csodállak benneteket, hogy télen – nyáron milyen ragyogóan, fényesen
tündököltök ott az égbolton. Szóval sok mindent megértem, de ilyen még soha sem történt velem, hogy
egyikőtök az ölembe pottyant volna. De ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok neked segíteni,
hogy visszakerülj az égboltra.
– Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő! – hálálkodott a kis csillag.
– Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tőlem telhetőt, de biztosat nem ígérhetek. –
mormogta kedvesen a fenyőfa.
Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó nagy lendületet vett… A kis csillag szállt,
szállt egy ideig felfelé, majd lelassult… és visszapottyant a fenyő ágai közé. A vén fenyő még jó néhány
kísérletet tett, hogy visszahajítsa a pórul járt csillagocskát, de sajnos nem járt sikerrel.
– Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit azonban megtehetek, hogy
felültetlek a legmagasabb ágam hegyére, úgy talán egy kicsit közelebb leszel a barátaidhoz.
– Jól van – szólt búslakodva a kis csillagocska. – Mindenesetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a csúcsára. A kis csillagocska egy ideig
búslakodott, majd lassan beletörődött a sorsába, és elkezdett ugyanolyan fényesen, szikrázóan világítani,
mint ott fenn, az égbolton…
Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen csodálatosan mutat a kis csillagocska ott lent a
havas tájon, a hatalmas fenyőfa csúcsán, nyomban irigykedni kezdtek rá.
– Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott, azon a szép, zöld fenyőfán! Mennyivel jobb helye
lehet ott neki, mint itt nekünk! Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint amilyen korábban volt!
Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a havas fenyőfán, mígnem elhatározták, hogy ők is
leugranak. Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből, hogy egy-egy szép, zöld fenyőfa
csúcsán folytathassa a ragyogását. Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon
elcsodálkoztak a látottakon, de egyben örültek is, mert ilyen fenyőfákkal még soha sem találkoztak. Ki
is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként pompázhassanak a házakban. Az
égbolton tündöklő csillagok pedig ámuldozva figyelték, hogy mi történik a falu széli fenyves erdőben?
Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, és igazi ünnepi hangulat költözött az
otthonokba. Az égen ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek be az ablakokon. Azonban amit ott

láttak minden várakozásukat felülmúlta. A csillag-barátaik már nem csak egy egyszerű zöld fenyőfa
csúcsát díszítették, hanem egy-egy pompásan, csillogóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak. Az
emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték őket. Az égen tündöklő csillagok ekkor
határozták el, hogy minden karácsony előtt leugranak egy-egy fenyőfára, hogy nekik is részük lehessen
ebben a pompában, és szeretetteljes fogadtatásban. Azt pedig, hogy kit érjen ez a megtiszteltetés,
minden decemberben sorshúzással döntik el. Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait.

Imádság. Kedves Atyánk!
Most mindnyájan azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak 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 egyedül, akkor se,
ha csak egy szál gyertya lobog elõttük. Az az egy szál gyertya jelentsen Téged, világ
Világossága, Aki fénynek, vigasztalásnak, békességnek és erõnek jöttél közénk.
Most azokért imádkozunk, akiknek kétszeresen fáj a karácsony, mert valahol szétszóródva a
világban még egy fenyõgallyat sem találnak, mert talán ott nincs is, talán csak egy borókaág,
talán valami trópusi növénynek leszakított levele, de õk arra gondolnak, hogy itthon karácsony
van. Talán gyermekünk, unokánk, bátyánk, szülõnk. Uram, add, hogy karácsony történjék
szívükben, légy jó békességben velük, a mi szétszórtjainkkal, ezzel a szétszórt és szétdobált
néppel.
Uram, azokért könyörgünk most,akik elõször 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 bennünket, 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 õk nem köszönnek meg bennünket. És köszönik a
gyermekek a szülõket, még akkor is, ha sokszor már nyûgösek, öregek, morgolódók, kesergõk,
már kiesnek ebbõl a világból, mert idegenek. Kérünk, adj türelmet gyermekeinknek,hogy
tudjanak hordozni bennünket öregecskén,sokszor érthetetlenül, másvilágból itt maradtnak.
Uram,hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség a férjet, gyermek a szülõt,szülõ a
gyermeket ne csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban! Hogy te ott
lehess, aki testet öltött Szeretet vagy.
És most azokért imádkozunk, akik már Nálad vannak. Tudjuk, hogy nem kell értük
imádkoznunk, de nekünk jólesik rájuk gondolni, jólesik úgy gondolni rájuk, mint akik Nálad
vannak, Benned vannak és Általad élnek. Nem tûzünk le kis gyertyákat a sírjukra,de most
gondolatban megáldjuk az emléküket.
És most egyenként, és magam is Uram, arra kérlek, hogy ne mi legyünk, akik elrontjuk a
karácsonyestét rosszkedvvel, mogorvasággal,idegességgel, kapkodással, morgolódással.
Kérünk Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban és ebben a nagy családban
karácsony a Te Szent Igéd, Szentlelked által, a Te szent asztalod felett.
Ámen.

