2021 - Advent 4 – Péderi Református Egyházközség
Fohász: “Dicsérjétek az URat mind, ti népek, dicsőítsétek
mind, ti nemzetek! Mert nagy az ő szeretete irántunk, az ÚR
hűsége örökké tart. Dicsérjétek az URat!“ /Zsolt 117,1-2/
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi
Urunktól Jézus Krisztustól. Ámen
Ének: 304. Kapuk, emelkedjetek
Ige: Ezékiel 34,11.12.15.16.23-25
Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem
meg juhaimat, és én viselem gondjukat. 12Ahogyan a pásztor
gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét
voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak.. 15Én
legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól
az én Uram, az ÚR. 16Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet
visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a
kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.
23
Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket:
szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a
pásztoruk. 24Én, az ÚR, Istenük leszek, szolgám, Dávid pedig
fejedelmük lesz. 25Szövetséget kötök velük, hogy békéjük
legyen...
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Ünneplő keresztyén testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Izrael földje a régmúltban a pásztorok földje volt. A családok
állattenyésztéssel foglalkoztak. A pásztor bárányai védelmezője,
őrzője volt. A juhok ismerték a hangját, s ahogy megjelent,
megszólalt, már indultak utána a mezőre legelni. Vezette
a juhokat, előttük ment, óvta őket az akadályoktól, és természetes
legelőhelyeket keresett nekik. Az akolba terelés után megszámolta
őket, éjszaka készenlétben volt, hogy megóvhassa őket
a tolvajoktól, vadállatoktól. A legkeményebb, legnehezebb

helyzetet is meg tudta oldani.
Az emberek, akik hallgatták a prófétákat, jól ismerték a képet,
amelyben a várt Megváltót pásztorhoz hasonlították. Ezért az
örömhír, amelyben a pásztor a saját juhait legelteti, megkeresi az
elveszettet, és visszavezeti az akolba, bekötözi sebeiket, érthető és
közeli kép volt, s a várakozás idején is öröm volt az emberek
szívében.
Ezékiel korában is nagy szükség volt az örömhírre,
mert a választott nép bizonytalanságban élt. Ezékiel reménységet
akarta erősíteni a választott nép életében. A próféta szavai
békességet hoztak a békétlen világba, s békességet hoztak
a békétlen emberi szívekbe, s a korábbi hűtlen pásztorok helyett
egyetlen igazi pásztor eljövetelének ígéretét hirdette.
A próféta szavai hozzánk is bátorításként szólnak. Mi is
ismerjük a jó pásztort, aki közénk érkezett Jézus Krisztusban.
Tudjuk, hogy Isten benne gyűjti és legelteti juhait élő szavának
táplálékával. Minden, amit Ezékiel és a többi próféta mondott
erről a pásztorról, Krisztusban beteljesedett.
A mai Ige nekünk is azt ígéri, hogy ez a Krisztus érkezik
hozzánk is újra, úgy gondoskodik rólunk, ahogy az Ige jó pásztora
gondoskodik juhairól. Gondoskodik mindennapi
szükségleteinkről, lelki táplálékunkról, megkeresi az elveszettet,
és visszavezeti az akolba az eltévedteket, bekötözi a beteg és
a gyászoló sebeit, és erőt ad a mindennapok nehézségeihez.
Felhívja a figyelmünket, hogy akkor élhetünk jó reménységben, ha
ennek a jó pásztornak a közelében maradunk, ha nem maradunk
meg a közömbösségben, a csüggedésben, a járvány keltette
félelemben, mert ő szövetséget kötött velünk, asztalt készített
számunkra, s újra hív, hogy ennek az asztalnak a vendégei
legyünk. Hív az Ige gazdag asztalához, amellyel minden nap
élnünk kell, s hív az úrvacsorai asztalhoz is, hogy bűneinkből
megtisztulhassunk.
S valljuk meg önmagunknak és a mi Urunknak is, hogy nagy
szükségünk van a megújulásra, a naponkénti megerősítésre. S jó
bizonyságban élni, hogy nekünk is van pásztorunk, aki megkeres,
visszaterel, bekötöz, megerősít, s vigyáz ránk, bármilyen erősek

vagyunk is. A karácsonyi ünnepekre készülve éljük úgy az
életünket, hogy mindig tudjuk, ki az, aki értünk a legnagyobbat
tette, hogy tudjuk, hogy a mi életünk is úgy lehet világosságban és
reménységben való élet, ha elfogadjuk az érkező kicsiny
gyermeket, akiben már ott látjuk a kereszt fájdalmát és
a feltámadás örömét is. Térjünk meg hozzá, hogy mindig
a gondolatainkban és a szívünkben hordozhassuk a mi életünk
Krisztusát, a mi jó pásztorunkat, aki úgy óv, hogy a halál erejét is
elvette.
Keresztyén testvérek, készüljünk mi is reménységgel és
bizonyossággal ennek a pásztornak az érkezésére, Jézus
születésének ünnepére. Töltsön el bennünket a világosság
örömével, s töltse meg lelkünket szeretetének erejével. Ámen.
Ima: Magasztalunk téged Úr Jézus Krisztus, mert eljöttél a
világba, mint a világ világossága és a békessége. Köszönjük, hogy
értünk jöttél, s te mindent elvégeztél, hogy megmeneküljünk.
Kérünk add nekünk is világosságodat és békességedet, s add, hogy
az új ég, s az új föld dicsőségében élhetjük az életünket. Jöjj,
népek Megváltója, jöjj, Urunk Jézus! Ámen.
Mi Atyánk....
Adakozásra való felhívás:
Szeretettel hívom fel a gyülekezeti tagok figyelmét az adakozás
kötelezettségére a Szentírás alapján:
„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek,
mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.“
/Zsidókhoz írt levél 13,16/
Áldás: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és
a Szentléleknek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen!

Karácsonyi ünnepi istentiszteletek rendje
Felhívom a tisztelt gyülekezeti tagok figyelmét, hogy
a karácsonyi ünnepi Istentiszteletek a következő időpontokban
lesznek megtartva a péderi gyülekezetben.
1. Karácsony esti ünnepi istentisztelet:
december 24. péntek – délután 13:00
2. Karácsiny I. napi ünnepi istetentisztelet és Úrvacsora:
december 25. szombat délelőtt 8:30.
3. Újévi – 2022. január 2. - vasárnap
Igét hirdet mindhárom alkalommal Nt. Varga Zoltán
esperes-helyettes, a Szádalmási Református Gyülekezet
lelkipásztora.
Ezúton hívom föl a tisztelt gyülekezeti tagok figyelmét
a 2021 évi egyházadó befizetésének kötelezettségére.
Ne feledjük, hogy az Úr ránk bízta ezt a gyülekezetet, annak
templomát, parókiáját, s egymás lelkét is. Ne feledkezzünk
meg a ránk bízott kötelezettségekről, s az önkéntes
adakozásról, s örömmel szolgáljunk a mi Urunknak,
Istenünknek!

Istentől megáldott, lélekben gazdag, békés karácsonyi
ünnepeket kívánok családommal együtt szeretettel minden
gyülekezeti tagnak és szeretteiknek!
Áldás, békesség!
/Fecsó Kassai Yvett, lelkésznő Péder/

