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FELRAGYOG A KRISZTUS IGEHIRDETŐ: KÁDÁR FERENC

Alapige: Efézus 5,14 Olvasmány: Lukács 2,1-20

Szép tündöklő hajnalcsillag, amely felragyog előttünk. A reménysugár, hogy az ember kedvességet
talál  Isten előtt.  A bűntörlés  reménye,  az üdvösség reménye ez a hajnalcsillag,  Jézus Krisztus,  ki
felragyog nekünk, világosságával betölti  az életet,  ahogy reggel a napfény a sötétséget  elűzi,  úgy,
mindent beragyogva ragyog fel a Krisztus. Legyen ez karácsony mai üzenete!

A Krisztus megérkezése az ember számára felér egy ébredéssel. Amikor a nap felkel – jó esetben
így történik – mi magunk is felébredünk: az alvásból életre támadunk. Ha nem így lenne…? Gondolj
csak bele, akár csak ezen a reggelen is hányan nem ébredtek fel, de te igen, élsz. Itt vagy. Köszönd
meg ezt is minden nap! De a lelkiekre nézve is igaz ez: az él, aki felébredt, akit a Krisztus érkezése,
feltámadása  meggyőzött.  Ahogy  az  első  karácsony  szereplői,  mind  meggyőződtek  arról,  hogy  ő
valóban Isten Fia, ennek világosságával hódoltak előtte. 

Felébredtél te is, ha az élet Urával vagy szövetségben, a lelked ráébredt a kegyelemre. E nélkül
hiába nyitnánk ki a szemünket reggel, lélekben halottak volnánk. Ezért imádkozunk szüntelenül a lelki
ébredésért, hogy minél többek számára felragyogjon és egyértelművé váljon Krisztus. A te szeretteid,
családod tagjai, barátaid vagy éppen ellenségeid számára is. 

Fontos tehát az ébredés, s hogy ezzel, karácsonyi csodaként a mi szívünket is megajándékozta,
hálát  adunk  neki.  De  az  apostol  az  efézusiakhoz  írt  üzenetében  más  hangsúlyt  is  elhelyez:  a
Krisztusnak  fényének  az  a  természete,  hogy  meglátszik  az  Isten  gyermekein:  a  világosság
gyermekeinek nevezi a híveket. Azaz nem elég Krisztus hívének lenni, annak is kell látszani. Nem
elég gyönyörködni Krisztus ragyogásában, a mi életünkön is meg kell csillannia az ő fényének. Mi
több, határozott fényt kell árasztania életünknek.

Pál egy komoly listát állít fel arról, hogy miből áll ez a világosság: azt üzeni, lépj be a világban és
cselekedj. Cselekedj jósággal, igazsággal és egyenességgel, mindazzal, ami kedves az Úr előtt. Tettek,
viselkedés, mindennapi életünk forgolódása, titkaink mind ide tartoznak. Ezekre mondja, csak olyat
tegyetek, ami Istennek tetsző, ami ragyogó, mert – Jézus szavaira emlékezve mondjuk – ti vagytok a
világ világossága.

Ha már felragyogott bennünk a Krisztus, nyilvánvalóvá lett számunkra az ő akarata, azt tetteinkben
is meg kell mutatni, életünket a Lélek segítségével áthangolni, mert nem kisebb, Krisztus világossága
vezet bennünket ebben! Ámen.

A TALÁLKOZÁS IGEHIRDETŐ: SZABÓ RÁCHEL ÉVA

Alapige: Mt 2,11-12 Olvasmány: Mt 2,1-12

Sokszor hasonlítjuk az életünket egy úthoz, amin járunk. Menekülve a hiányérzettől, keressük és
kutatjuk a vágyaink beteljesülését, a boldogságot, sokan utazva. De biztos, hogy így érünk célt? A
bölcsek példáját vizsgálva a kiemelt szakaszban három mozzanatot találunk:

1. “Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.” Miért
is  olyan hangsúlyos,  hogy meglátták Őt? Nem tudom, milyen  viszontagságos úton érkeztek meg
Jeruzsálembe, majd Betlehembe, de ebben a találkozásban teljes bizonyosság tölthette el őket. Nem
volt hiába a hosszú út. Testvérem, én nem tudom, hogy te megtaláltad-e már Őt. Az Istenhez vezető
úton  sok  nehézségbe  ütközünk.  Csak  ha  végigjárjuk  ezt  az  utat,  megvívva  saját  kételyeinkkel,
bűneinkkel, akkor fogunk megérkezni.  A napkeleti  bölcsek felismerték a gyermekben a királyt, az
Istent és az emberiség megváltóját. 

2.  “Kinyitották  kincsesládáikat,  és  ajándékokat  adtak  neki:  aranyat,  tömjént  és  mirhát.”  A
karácsony az általános köztudatban is az ajándékozás napja. Azonban pont Jézus megajándékozására
nem gondolounk. Karácsony táján jut rá egy kevéske időnk, némi a pénzünkből, a feleslegünkből, de
sokszor csupán a lelkiismeretünk megnyugtatására.



Te mit adhatnál Neki? Valami olyan cselekedetet, amiben benne van az a szeretet, amely abban a
Gyermekben  testet  öltött  az  első  karácsonykor.  Isten  az  ilyen  ajándékoknak  örül  a  legjobban.  Ő
mondta: amennyiben megcselekedtétek az ilyet az Ő legkisebbjei közül eggyel, Ővele cselekedtétek
meg. Az igazi szeretet adni akar: kedvességet, figyelmet, törődést, együttérzést, vigasztalást. 

3. “más úton tértek vissza hazájukba.” Ha már az utat jelképesen értelmeztem az elején, hadd éljek
most is ezzel: akinek igazi karácsonya volt, az valahogy más úton tér vissza. Aki Jézussal találkozik,
annak megváltozik az élete.  Lehet  mindig karácsony. Ha más útra lépünk mi is, mint  a napkeleti
bölcsek. A karácsony nem egy végpont, hanem Jézus földi útjának a kezdete, amely megváltoztatta az
egész világ sorsát.

Olyan  jó  lenne,  ha  mi  is  követhetnénk  a  bölcsek  példáját,  ha  megtalálhatnánk  és  leborulva
imádhatnánk Jézust, ha megajándékozhatnánk Őt, ha az Isten elkezdene valamit az életünkben. Adja
Isten,  hogy a  karácsony a  mi  életünkben sem egy  állomás  legyen,  hanem egy  új,  Vele  való  élet
kezdete. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Hálát adunk Istennek, hogy megteríthettük az Úr asztalát és élhettünk annak áldásaival. Köszönjük
a szent jegyek felajánlását!

2. A gyülekezet vezetése és családunk nevében is minden kedves testvérünknek áldott, békés, Isten
felragyogó világosságában történő ünneplést kívánunk. Isten áldja meg életünket, találkozásainkat az
ünnepen és a közeledő új esztendőben!

3. Szeretettel köszöntjük legátus testvérünket. Szabó Ráchel Éva, IV. évf. teológus hallgató érkezett
közénk. Isten áldását kérjük életére!

4. Alkalmaink.
December 30. vasárnap 10 óra – Istentisztelet
December 31. Óév este 18 óra – Istentisztelet és fényképes visszatekintés
Január 1. Újév 10 óra – Istentisztelet és szeretetvendégség
Január 6. vasárnap 10 óra - Istentisztelet

Köszönjük mindazoknak, akik az ünnepi előkészületben adományokkal, valamint tevőlegesen segíteni
tudtak. Az elmúlt héten a szolgáló közösség jóvoltából elkészültek a karácsonyi csomagok, melyet
nyolc idős testvérünkhöz vittünk el 6-7. osztályos hittanosainkkal, valamint 40 gyermek kapott belőle
a szentesti ünnepi istentiszteleten.
A templomi karácsonyfa állításában, díszítésében idén is több kéz szorgoskodott. Isten áldása nyugod-
jon meg rajtunk az ünnep napjaiban is!

5. Az ünnepi időszakban szeretettel ajánljuk az iratterjesztés kiadványait.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


