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SZABADÍTÓ 
 

„Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” Máté ev. 1,21 

 Olvasmány: Máté ev. 1,18-25 

 

Miért jöttünk ma reggel ide? Mit akarunk látni? Mi haszna van annak, hogy Isten emberré lett? 

Kicsoda Jézus? 

Vannak emberek, akik szerint Jézus erkölcsi tanító, vannak, akik szerint spirituális mester, mások 

szerint radikális forradalmár, de vannak olyanok is, akik kötelező vallásos díszletnek tartják. Máté azt 

írja, hogy Jézus a szabadító. Ő az, aki képes megszabadítani minket a bűnből. Mi a bűn? A bűn az az 

erő, ami elválaszt Istentől, ha pedig nem vagyunk szövetségben Istennel, akkor a rosszal vagyunk. Ha 

tudom magam szembesíteni azzal, hogy szükségem van egy bűnből szabadítóra, akkor megérte 

idejönni. 

Hogyan lett Jézus szabadítóvá? Nem kívülről akar megszabadítani bennünket, hanem belülről kifele. 

Ezért belép abba, ami a miénk, Isten emberré lesz. A belülről kifele szabadítást úgy érthetjük meg 

igazán, ha megnézzük a történet végét is. Jézus a kereszten még mélyebben belépett a bűn valóságába. 

Minden Isten ellenesség, minden gyűlölet és céltévesztés ott volt Jézuson. Hagyta magát legyőzni és 

meghalt. De Isten megfordította ezt a történetet és a harmadik napon feltámadt legyőzve a bűnt. 

Mit tehet velünk Jézus? Részesít a szabadulásban, ha elfogadod, mert elfogadhatod. Amikor 

befogadod, újjá szül és újat kezd a szívedben. Belülről fog kifelé megváltoztatni. Mikor 

megkereszteltek már hirdették, hogy számodra is ott van a lehetőség az újrakezdéshez. Találkozni akar 

veled. És ha már elfogadtuk, akkor tovább is kell adni, ezt a jó hírt, hogy Ő az, aki megszabadít. 

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. Köszöntjük szeretettel legátus testvérünket, Czikó Györgyi I. éves hallgatót, aki ma hirdette 

közöttünk Isten igéjét. Isten áldását kérjük további tanulmányaira, életére. 

4. Alkalmaink. 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. 

5. 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.  

6. 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! 


