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KÉRJ JELT! 
 

„Kérj jelt Istenedtől, az Úrtól!” Ézsaiás 7,11-16     Olvasmány: Lk 2,1-20 
 

Nem kimondottan hagyományos karácsonyi hangulatot idéz Ézsaiás könyvének ez a szakasza. Tudjuk jól, 

ebben hangzik el a Máténál is olvasható Immánuel jövendölés, ám ebben a szakaszban egy ítéletes prófécia 

részeként. 

A történet egyik főszereplője, Áház király, akinek országát és uralkodását két szomszédos király fenyegeti, 

Arám és Efraim. Félelem van a nép szívében, félelem és remegés van a király szívében is, de az ÚR jó hírrel 

küldi hozzá a prófétát: a megmenekülés ígéretével. Csak egy dolgot kér, a hitet. Az örömhír mellett 

figyelmeztetésként hangzik: Ha nem hisztek, nem maradtok meg! Ám a királyt mintha noszogatni kellene. Nem 

akar Isten tanácsáról tudni, nem akar jelet kérni, nem érdekli. Nem érdekli az ÚR akarata. 

A hitetlenségre válaszként jön az ítéletes szó. A most születendő kisgyermek még fel sem nő, már el fog 

pusztulni a szomszédos országok mellett Izráel országa is. Jön Asszíria, a nagyhatalom és kő kövön nem marad. 

Te hogy állsz az Isten szavával, az ő „jeleivel”? Honnan veszed az Igét, honnan veszed a tanácsot? Ott van-e 

a szívedben, ott van-e mozdulataidban, gondolataidban az, amit az Isten mond? S ilyen módon is 

megtapasztalod-e, saját bőrödön, hogy veled van Isten? Mert erre is van lehetőség, erre is van példa előttünk. 

Elég, ha csak megnézzük a karácsony sokszor emlegetett szereplőit, a Lukács evangéliumában szereplő 

pásztorokat, akik jelet kapnak. 

Találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban – mondja az angyal. Ő lesz az, ő az üdvözítő, 

aki a Krisztus, az Isten Felkentje. Megkapják Isten kijelentését, de nem legyintenek rá, hanem elhatározzák, 

elindulnak, utána járnak annak, amit az Isten küldötte mondott nekik. Hitük tetteikben mutatkozik meg. Apró, 

emberi lépésekben, amellyel megérkeznek Jézushoz. 

Isten üzenete ma is erre hív. Elindulni, tovább menni, haladni Krisztus keresésében, s rátalálni, megérkezni 

hozzá, örvendezve, Istent dicsérve. Komolyan venni Isten szavát és követni útmutatását, hogy az Üdvözítőre 

találjunk. 

Isten ma sem kínál mást, csak szabadulást. Ezt kapta volna Áház király is, ha figyelt volna Istenre. S ezt a 

szabadítást nyerték meg a pásztorok, akik elindulva megtalálták Krisztust. Nekünk is ezt kínálja ma is az ÚR. 

Ámen. 
 

HIRDETÉSEK 
 

1. Isten békességet adó és üdvösséget szerző kegyelmét kívánom magam, családom és a gyülekezet vezetése 

nevében minden kedves testvérünknek! Az Úr áldja meg ünnepünket! 

2. Karácsony szent ünnepén Istennek adunk hálát azért, hogy ünnepet szentelhetünk, és hogy szent igéjével és 

az Úr asztalának javaival élhettünk. Köszönjük a szent jegyek felajánlását testvéreinknek! 

3. Alkalmak. Szenteste, 16 órakor megkezdtük ünnepünket. Hála legyen azért, hogy az Úr Isten szép számmal 

hív újra és újra bennünket, kicsiket és nagyokat. Ő adjon lelki megújulást is a gyülekezetnek! 

Az ünnep folytatásában, holnap 10 órakor megtartjuk úrvacsorás istentiszteletünket. Az ünnepre legátus 

érkezett közénk, Czikó Györgyi I. éves hallgató. Szeretettel köszöntjük őt, Isten áldását kívánva. 

 Az ünnep harmadnapján, vasárnap – visszatérve a gyülekezeti házba – 10 órakor tartunk istentiszteletet. 

Kedden 16 órakor a missziói bizottság, 18 órakor pedig a presbitérium tartja évzáró gyűlését. Csütörtökön, az 

év utolsó estéjén 18 órakor, valamint az új év első napján 10 órakor tartunk istentiszteletet. 

4. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a karácsonyi ünnep előkészítésében segítségünkre voltak. 

Köszönet a karácsonyfák adományozásáért, a felállításban való segítségért, a díszítésben való segítségért. Az 

elmúlt napokban 12 idős testvérünk, valamint tegnap este közel negyven gyermek kapott karácsonyi csomagot. 

Köszönet ezek összeállításáért, és az ehhez befolyt adományokért. Az elmúlt vasárnap erre a célra 13.400 Ft 

érkezett, így összesen 75eFt gyűlt össze. SDG! 

5. Karácsonyi könyvvásárunkat a gyülekezeti házban találják meg az érdeklődők. A jövő évre 

megvásárolható még a Naptár, Kalendárium, valamint a Bibliaolvasó Kalauz. Megtalálható még a Csendes 

Percek jövő évi első száma, továbbá a Biblia és Gyülekezet karácsonyi száma. 

 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


