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SÖTÉTSÉGBŐL VILÁGOSSÁGRA KARÁCSONY I. NAPJA – KÁDÁR FERENC

Alapige: Kolossé 1,12-14 Olvasmány: Máté ev. 1,18-25

Egyre többet  hallunk arról,  hogy Európa azon részén, ahol  különösen nagy arányban él  nem-keresztyén
népesség, a karácsony ünnepéből megpróbálják kivenni mindazokat a részleteket, amelyek a Krisztusra és a
keresztyén hagyományra utalnak. Így például sokan újra a fény ünnepének nevezik. Hogy miért újra? Mert
eredetileg az volt. Ezek a napok a Római Birodalom pogány világában a téli naptámadat ünnepe volt. Most
ugyanoda tér vissza az emberiség. A pogányság visszahódítja magának az ünnepet, s végre ami eddig hamis
látszat és díszlet volt, lekerül az ünnepről. Kiderül, hogy már rég nincs köze Istenhez.

Az igazság világában, amikor tisztul a kép, fontos látnunk nekünk is, hogy mit ünneplünk igazán. Ez nem
más, mint a Szabadító Isten. A karácsony története a szabadítás örömhírét hozza, s Jézus története – a karácsony
után – az ő tanításaival, gyógyításokkal, élet-szabadulásokkal, egészen a keresztig a nagy fogvatartó, a Sátán
legyőzésének üzenetét  hozza. A sötétség hatalma, a Gonosz alul  maradt,  s  világosság támadt, reménység –
nekünk, akik reménytelen helyzetben, pogányságban, istentelen állapotban, földi dolgok imádatában éltünk.

Az  igazság  világában,  amikor  tisztul  a  kép  –  fontos,  hogy  a  hála  megszülessen  a  szívünkben  a  mi
Szabadítónk iránt. Erre hívja levelének olvasóit az apostol, hogy adjunk hálát az Atyának, aki lehetővé tette,
hogy az ő világosságában részesüljünk.  Adjunk hálát a szabadító akaratért,  amely rajtunk végbe megy! Ha
valakinek a szívében inkább a keserűség az Úr, az igazán még nem tapasztalta meg azt a szabadítást, amelyet az
Isten kínál, az még nem tud örülni, mert nem látja az igazi világosságot. Mert a szabadításnak ez a fénye a
legnagyobb fájdalmak, mélységek között is áthatol, a rejtett zugokat is bevilágítja. Akié ez a krisztusi fény,
annak életén még a nehézségek között is átragyog a szabadítás.

Az igazság világában, amikor tisztul a kép látjuk tehát, hogy a pogányság szép lassan visszaszerzi magának
az ünnepet. De milyen az a keresztyén, és milyen az a keresztyénség, aki a szabadítás ragyogását nem tudja
még a napnál is világosabban továbbadni?! Keresztyén őseink, akik a római kor pogányságában üldözöttek
voltak, túlragyogták a pogány ünnepet, s megszületett a karácsony. A Krisztus fénye ma sem gyengébb: minden
földi fénynél nagyobb az ereje, az ő szabadítása minden emberi és sátáni sötétségnél erősebb. Az ő világossága
– bűnből szabadító kegyelme – töltsön el minket, hogy pogányságban élő kortársaink megláthassák a világ igazi
világosságát. Ámen.

KARÁCSONY ÖRÖMÜZENETE KARÁCSONY II. NAPJA – FILE PÉTER

Alapige: Lukács ev. 2,8-11 Olvasmány: Ézsaiás 42

Mindannyian  szeretünk  jó  híreket  kapni.  Megszületett  a  gyerek,  felvettek  iskolába,  munkahelyre...  A
karácsony is egy örömhír. Könnyű ezt elfelejteni, hiszen a háziasszonyoknak kimerítő sürgölődéssel, szülőknek,
nagyszülőknek sok kiadással, ajándékvásárlással jár. Tényleg erről szólna már ma a karácsony? Manapság sok
helyen a világon nem is tudják, miért ünnepeljük. De akkor lehet így is karácsonyt tartani? Én úgy vélem, hogy
nem. Nem lehet ünnepelni anélkül, hogy tudnánk, mi az üzenet. Mi a karácsonyi örömhír, mikor érvényes, és
kinek szól!

"Üdvözítő született, az Úr Krisztus a Dávid városában." Ezt mondja az angyal, és ez az örömhír lényege.
Ritkán  elmélkedünk  azon,  mit  is  jelentenek  ezek  a  szavak  ténylegesen.  Jézus  idejében  és  még  előtte  is
Palesztina katonai és politikai megszállás alatt állt. Olyan üdvözítőt vártak, aki bevonul, és véget vet a római
uralomnak. A  görög "kriszthosz", azaz 'felkent' szó is erre utal, ugyanis a királyokat kenték fel. De mi jól
tudjuk,  hogy  Jézus  más  fajta  üdvözítő  lett.  Minden  népének  a  megváltója,  aki  szelídséggel  lépett  fel  a
mindannyiunkat elnyomó bűn ellen. Karácsony nem egyszerűen a szeretet, hanem Isten szeretetének az ünnepe,
aki annyira szerette az embereket, hogy Fiát küldte értünk. Erre emlékezünk karácsonykor.

De  mikor  érvényes  ez?  A karácsonyi  örömhír  nem  csak  egy  pillanatnyi  történés.  Karácsony  idejének
szimbolikus értelme van: Azért a nap-éj egyenlőség idején ünnepeljük, mert Krisztus érkezése is egyfajta ilyen
pont  a  történelemben.  Ezután  a  pont  után  lesz  egyre  nagyobb  a  világosság  a  világban.  Bár  jólétben  és



biztonságban élünk ma, a világból a rossz történések híre jut el hozzánk leghamarabb. Ez gyakran elvonja a
figyelmünket a mindig érvényes és mindig hangzó örömhírekről, így a karácsony lényegéről is.

Ez az örömhír pedig mindannyiunknak szól. Az evangelista is azért emeli ki a pásztorokat, mert ők ott a
társadalom legalsó rétegéhez tartoztak. Jézus mindenki királya azonban, akinek a bölcsője mellett bölcsnek és
pásztornak is  helye van.  Bárkit,  bármikor  megszólíthat  a  karácsony örömhíre.  Téged,  testvérem, idén meg
tudott szólítani? Meg tudtál emlékezni arról a készülődés közepette, hogy miről is szól az ünnep? Adja meg a
mi üdvözítőnk, akinek születését ünnepeljük, hogy ne feledkezzünk meg ezen ünnep igazi lényegéről! Ámen!

HIRDETÉSEK

1. A gyülekezet minden tagjának Istentől megáldott, békés karácsonyt kívánok családunk és a gyüleke-
zet vezetése nevében. Az Úr Isten szabadításának öröme töltse el szívünket és otthonunkat!

2. Hálaadással élhettünk a megterített Úr asztalának áldásaival. Köszönet legyen a szent jegyek fel-
ajánlásáért testvéreinknek.

Továbbá köszönet illeti mindazokat, akik az ünnepi előkészületekben segítséget nyújtottak. A héten
asszonytestvéreink  segítségével  összeálltak  a  karácsonyi  szeretetcsomagok  gyermekeink,  valamint
idősebb testvéreink számára. Köszönjük a gyülekezet anyagi és természetbeni hozzájárulását. A leg-
idősebb tagjaink látogatása a szombati napon történt. Gondoljunk imádságban is azokra, akik otthon,
betegségben töltik az ünnepeket!
Köszönet illeti az idei karácsonyfa adományozóit, állítóit és a díszítésben segítőket is.

Legátusunk File Péter III. éves teológus. Isten áldását kérjük életére.

3. Alkalmaink
December 31-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet tartunk, 18 órakor  óévbúcsúztató istentiszteletünk
lesz. Január 1-jén pedig együtt köszöntjük az új évet kisebb szeretetvendégséggel.
Január 7-én tartjuk a presbiterek vasárnapját, amikor megválasztott presbitériumunk a gyülekezet előtt
esküt tesz. Ezt gyülekezeti ebéd követi.

4. Halottunk van. 80 esztendős korában elhunyt Horváth Jenőné, sz. Kiss Eszter, aki egykor Gyúrón, a
Petőfi utcában, utolsó éveiben Martonvásáron az Orgona utcában lakott. Temetése január 10-én lesz a
kuldói temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra.

5. A gyülekezeti házban folytatódik a könyvvásár. Megvásárolható a Kalendárium, Kalauz, Falinaptár
és más lelki olvasmányok.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek őriző pásztora!


