
Imatárgyak 1976 karácsonyán

Hálaadás azért, hogy
- Isten ígéreteit megtartó Isten. Minden megtörténhet e világon, csak
az nem, hogy az igaz isteni szent ígéretek be ne teljesüljenek, meg
ne valósuljanak.
- amikor az ember bűne miatt sötétség borította be a földet és minden
népet, a Világ Világossága jelent meg a Földön s Aki őt követi, az
Élet világosságában járhat.
- nem mást küldött maga helyett: egy prófétát, vagy egy angyalt,
hanem a Szerelmes Fiúban Ő maga jött el, hogy elvégezze a váltság
munkáját.
- nem kárhoztatni jött Jézus. Nem mintha a világ nem érdemelte volna
meg és nem érdemelné meg a kárhoztatást. Nem, mintha mi magunk - akik
nevéről neveztetünk - nem érdemelnénk meg a kárhoztatást.
-  Szabadító  és  Megtartó  jött  hozzánk  Jézusban.  A  legnagyobb
rabságból, a bűn és halál rabságából szabadit - és a legnagyobb
harcban, önmagunkkal, világgal, ördöggel, halállal szembeni harcban
tart meg.
- Jézus neve azt is jelenti, hogy IMMÁNUEL velünk az Isten. Ez
bátorságot és bizalmat ad, győzelmet jelent.

Bűnvallás azért, hogy 
- sokszor inkább szeretjük a sötétséget, mint a világosságot, és nem
megyünk a világosságra.
- azt gondoljuk, hogy ismerjük Őt, pedig egész életünk arról vall,
hogy nem ismertük meg Őt, mert megmaradtunk saját gondolatainknál.
- nem fogadtuk be Őt, és mi vagyunk azok, akiknél nincs hely és idő
Jézus számára.
- bűneink és engedetlenségeink miatt nem ismerjük azt a hatalmat, az
Isten fiainak a hatalmát, amelyet ü ad azoknak, akik befogadják.
- az emberi ajándékozás ünnepévé tettük karácsonyt ahelyett, hogy az
Isten nagy Ajándékának örvendeznénk.
- ha nem is ellenségesek vagyunk Jézussal szemben, mint Heródes és
népe, de sok van bennünk az Írástudók közönyéből és kevés a pásztorok
és a napkeleti bölcsek alázatos kereséséből és boldog megtalálásából.

Könyörgés, azért hogy
- ünneplésünk ne múló hangulat legyen, hanem tartós öröm, béke és
szeretet.
- halljunk angyali üzenetet, lássunk betlehemi csillagot: találjunk
személyes Megváltót és vele élő közösséget.
- áldja meg a Mindenható minden keresztyének ünnepét, fajra, nyelvre,
felekezetre tekintet nélkül.
- áldja meg távol lévő kedveseink ünnepét.
- áldja meg a betegeket, gyászolókat, magányosokat, özvegyeket,
árvákat.
- áldja meg közöttünk azokat, akiknek utolsó karácsonyuk e mostani.
- azokért, akik munkában töltik az ünnepeket: ügyeletes orvosok,
mentősök,ápolók,  rendőrök,  tűzoltók,  tömegközlekedési  eszközök
alkalmazottai.
- azokért, akik közúti balesetek áldozatai lesznek.
- egyházunkért és vezetőiért; magyar népünkért és vezetőiért; a világ
nagyhatalmaiért és vezetőiért.
- az Isten dicsőségének, a földi békességnek és az emberek közötti
jóakaratnak a terjedéséért és diadaláért.



Ez nem egy imádságra való, hanem akár négyre is!


