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NEVELŐ KEGYELEM – KARÁCSONY I. NAPI IGEHIRDETÉS 

Olvasmány: János 1,1-14  Alapige: Tit 2,11-12   Igehirdető: Kádár Ferenc 
 

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” – milyen szép karácsonyi üzenet. Olvassuk 

sokszor karácsonyi jókívánságok között, képeslapokon. Kedves üzenet arról, amit Isten tett. Az ünnep lényege 

ez, valljuk, ezt ünnepeljük a nagy ünnepeinken: Krisztus eljön közénk, megszabadít. 

Az igét végigolvasva azonban túl is mutat ezen: arról üzen, hogy ez a velünk közölt kegyelem nevel minket; 

arról szól, hogy nekünk mit kell tennünk. 

Megtagadva a világ kívánságait – éljetek józanul. Legyen helyén az eszed – minden értelemben! A krétaiakat, 

akik között Titusz szolgál, sokszor figyelmezteti az apostol a mértéktelen borivás veszélyeire. A józanság 

kérdését tehát így is felvehetjük. Az az állapot, amikor az ember már nem ura önmagának, amikor az agy, az 

idegek, a reflexek tompulnak. De éppen ehhez kapcsolódóan a bölcs mértékletesség gyakorlása az élet más 

területein is éppúgy érvényes: legyen helyén az eszed, ne szállj el magadtól, attól amid van, vagy ami éppen 

nincs. Átgondoltan, bölcs mértékletességgel élj. 

Megtagadva a világ kívánságait – éljetek igazságosan. Ne legyen a szívedben a csalárdság, hazugság vágya. 

Azt mondják, hogy a krétaiak nagyon szerettek pletykálkodni, s általában elferdíteni az igazságot. Persze, mi 

nem ilyenek vagyunk. Legyél igaz. Ne hazudj, ne csapd be a másikat, bízhasson benned. Ne keresd a 

kiskapukat, ne rövidítsd meg a másikat, ne élj hazugságban a házasságodban sem, baráti, üzleti kapcsolataidban 

sem. Milyen nagy bukás lenne számunkra, ha kiderülne, az üdvösség csak hazugság. De Istentől nem ezt 

tanuljuk, az ő kegyelme az igazságra nevel bennünket. 

Megtagadva a hitetlenséget – éljetek kegyesen. Aki kegyelmet kapott, már tud az Isten előtt igazán szolgálni, 

ünnepelni – ahogy Zakariás is prófétálta. A hitetlenség az életünk Isten elől való elrejtése, a bujkálás. A 

kegyesség – Isten imádásának gyakorlása. Ez ugyanúgy hassa át életedet, mint a józanság és az igazság. 

Minden nap Isten színe előtt járni, imádkozva, Igét olvasva, őszintén, teljesen megnyitva életünket őelőtte. 

Erre nevel minket. Ezért küldte el egyszülött Fiát, ezért váltott meg, hogy megtagadva a hitetlenséget és a 

világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Ámen. 
 

 

VELÜNK VAN ISTEN – KARÁCSONY II. NAPI IGEHIRDETÉS 

Olvasmány: Máté 1,18-25   Alapige: Máté 1,23  Igehirdető: Olesiák Hajnalka 
 

Mi a karácsonyunk igazi lényege? Az ünnepi csillogás? A készülődés? A külső jegyek, mint a 

karácsonyfa, a bejgli, a zene? A mai ember számára sajnos gyakran ezeket jelenti a karácsony, de valahogy 

kimarad az egész ünnepből annak igazi lényege. Az, hogy Jézus Krisztus személyében Isten közösséget 

vállalt velünk, hogy velünk lehessen. Mert Isten velünk van, erről szól az evangélium. 

Hogyan van velünk Isten? Krisztus személye által, aki emberi testet öltött magára, és vállalta mindazt a 

szenvedést és fájdalmat, amit egy ember megtapasztalhat. Magára vette terheinket. Ismeri a szívünket, 

tudja, éppen most mi foglalkoztat minket, és ott van velünk bármilyen nehézségben is. Jézus által Isten 

mellénk állt. 

Miért? Talán ezt a kérdést ritkán tesszük fel. Esetleg akkor, amikor észrevesszük, hogy egy embertársunk 

hűségére méltatlanok vagyunk. Amikor megbántunk valakit, és az mégis kitart mellettünk. Istennel 

kapcsolatban különösen fontos látnunk ezt. Miért van hűtlenségünk ellenére még mindig velünk? Mert 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, valaki hisz Ő benne el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen” Jn3,16. Isten szeret minket, és az üdvösségünket akarja. Szeretné, ha újra helyreállna a 

kapcsolatunk vele, mert szeret minket. Velünk van, mert Ő maga a szeretet. 

Már csak az a kérdés, hogy mikor van velünk? Most? Karácsonykor? Amikor minden jól megy, vagy 

akkor is, ha nem annyira? Isten nem válogat jó és rossz idők között. Ő mindig mellettünk áll. Akkor is, ha 

fáj. Hiszen „Aki Istent szereti, annak minden a javára van”. Minden. A rossz idők is. Ő elkísér minket 

életünk útján. Amikor két pár lábnyomot látunk az úton, akkor mellettünk lépdel. Amikor csak egy pár láb 

nyomát látjuk, akkor pedig a hátán visz minket. Isten ma is velünk van. A karácsonyunkban is, de a 

mindennapjainkban is, velünk szeretne lenni. 

Isten tehát mindig velünk van Krisztus által, mert szeret. Ámen. 

 



 

HIRDETÉSEK 
 

1. Karácsony ünnepén 

az egész gyülekezetnek kegyelemben gazdag ünneplést kívánunk. Isten adja meg, hogy az ünnepben 

vele találkozhassunk, s az ünnep után vele haladhassunk tovább életünkben. 

 

2. Hálaadással 

élhettünk az Úr asztalának áldásaival. Köszönet a szent jegyek felajánlásáért testvéreinknek! A jó 

kedvű adakozót szereti az Isten. 

 

3. Emlékharang 

szólalt meg december 22-én, csütörtökön délután 13 órakor. 82 éves korában elhunyt Márkus István, 

aki régebben Gyúrón, halála előtt Martonvásáron lakott. Temetése Martonvásáron 2016. december 30-

án, pénteken 14 órakor lesz. Isten vigasztalása legyen a gyászolókkal. 

 

4. Alkalmaink 

Óév előestéjén, 30-án, pénteken 18 órakor a gyülekezet fiataljait várjuk egy évzáró találkozásra a 

Gyülekezeti Házba. 

Óév estéjén, szombaton 18 órakor, újév reggelén, vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk 

szeretetvendégséggel. 

 

5. Évzáró presbiteri gyűlésre készülünk az ünnep után, kedden 18 órakor. Szeretettel várjuk presbiter 

testvéreinket. 

 

6. Köszönetmondás – mindazoknak, akik a karácsonyi ünnepben szolgáltak a gyülekezetben. 

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk és életünk őriző pásztora! 


