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A TÖKÉLETES KARÁCSONY IGEHIRDETŐ: SZABÓ LIZA

Alapige: Máté 1,20-23 Olvasmány: Máté 1,18-25

Volt már valaha tökéletes karácsonyunk, amikor semmi váratlan nem történt, amikor nem volt
rossz szó, mozdulat, amikor úgy történt minden, "ahogy az a nagykönyvben meg van írva"? Egy ilyen
biztosan volt, amelynek történtét a Bibliában olvassuk. Igaz, a történet szereplői nem így élték meg:
mindenki azt érezte, hogy az, ami vele történik, meghaladja erejét, képességeit, lehetőségeit. Tökéletes
csak attól lehet a karácsony, hogy mindent Isten intéz, hogy ő van jelen, hogy ő ajándékoz meg az ő
örömével, szeretetével, bölcsességével. 

Mária, aki nem tudja, mi zajlik benne, mi történik a testével; aki nem tudja, hogyan fog rátekin-
teni, hogyan fogja őt megítélni környezete - mégis egészen rábízza magát Istenre.  József, aki szereti
jegyesét, jóllehet az várandós és csak azt az egyet tudja biztosan, hogy a gyerek nem tőle van. Kétség-
beesve keresi, hogy menekülhetne ki ebből a kínos helyzetből - de hiába, csak a hatalmas súlyát érzi
döntésének, a jó megoldást nem találja, mert nincs! Ki az közülünk, aki ne élte volna át, hogy elve-
szett, hogy fogalma sincs, mi történik körülötte, vagy épp benne? Ki az, aki ne élte volna át a tehetet-
lenséget, hogy nem tud jól dönteni, mert nincs jó választás, csak rossz és még rosszabb? Épp ezek a
kérdések törnek elő belőlünk karácsonykor, ezért nem könnyű ünnep: megmér, és mi rendre alul mara-
dunk.
 Ha ebben a kétségbeesettségünkben jövünk Isten elé, akkor számunkra az ige vigasztalás, fel-
oldozás, ölelés, békesség: „Immanuél, velünk az Isten!” Ő nem vet meg, nem aláz meg, de kitölti hiá-
nyainkat, biztos kézzel tartja életünket és szeretteinket. Isten kegyelme a boldogságunk, az örömünk, a
hálánk, a vigaszunk. 

A karácsonyi gyermeknek mindkét neve fontos:  Immánuél és Jézus. Isten velünk van, és ő
megszabadít minket a bűnből. Aki Istent keresi az ünnepben, annak lesz igazán örömmé a karácsony.
Ha látjuk ennek a találkozásnak, Isten mellénk állásának csodáját, akkor születik bennünk elveszettsé-
günkben is öröm, reménység, hit és engedelmesség.
  Az ünnep igazi titka akkor tárul fel, amikor nem mi akarjuk beleilleszteni Istent a világunkba,
hanem amikor hagyjuk, hogy ő feszítse szét életünk és világunk kereteit. Karácsonykor pontosan ez
történik.  Mária befogadja Isten teremtő erejét az életébe. József enged Isten szavának. Mindketten
részesei lesznek régi várakozások beteljesedésének, a tökéletes karácsonynak! Engedj utat magadban
Istennek, engedd, hogy megkeressen, hogy átöleljen, hogy szétfeszítse a kereteidet, hogy megmentsen
az, aki egyedül tökéletes! Fogadd be és légy részese annak az életnek, amit csak Jézus tud adni, mert
Immánuél, velünk az Isten! Ámen.

A TALÁLKOZÁS ÚTJA IGEHIRDETŐ: KÁDÁR FERENC

Alapige: Péld 23,19 Olvasmány: Máté 2,1-12

Már a történet vége felé járunk, s  azt  vesszük észre,  hogy Isten e történet minden részletében
különös követeivel, angyalokkal segíti a tervének megvalósulását. Hogy kik ezek az angyalok? Volt,
hogy Gábriel főangyal érkezett, angyali seregekről is olvastunk, éppúgy álomban megjelenő üzenetről.
Isten küldöttje az angyal, aki a szereplőket Isten tervére tanítja. Üzenetet hoz.

Ahogy Szenteste már szólt erről az Ige, Isten célja a karácsonnyal, hogy akik távol vannak tőle,
azok közel kerüljenek Őhozzá.  Igaz volt  ez a pásztorokra,  és különösen igaz ez azokra a pogány
származású  tudósokra,  akiket  úgy  ismerünk,  hogy  a  keleti  bölcsek.  Ők  tényleg  távol  voltak:
földrajzilag  is,  hitükben  is:  a  pogányság  képviselői  a  karácsony  történetében.  Vallásukban,
hitvilágukban is távol.  Mégis eléri  őket Isten üzenete.  Vélhetően e távolság miatt nem is beszél a
Biblia angyalok megjelenéséről, mert ez kimondottan a zsidó hitvilághoz tartozik: őket egy csillag
szólítja meg, azon a nyelven beszél Isten, amit ők is értenek.



A távolságból fakadóan hosszú utat kell megtenniük, miután meglátták a csillagot. Isten megadta
az üzenetet: megszületett a zsidók királya. Megragadta az ő figyelmüket. És elindulnak megkeresni őt.
Ha jól belegondolunk, egyikünk sem úgy született, hogy egyértelmű lett volna számára Isten dolga.
Nem Jézussal a szívünkben születünk erre a világra, hanem messze tőle. Nincs közünk hozzá, akár
istenfélő családba születünk, akár nem. Saját élettörténetünk is mutatja: milyen úton vezetett Isten,
míg hozzá közelebb kerültünk.

Közelebb vannak már,  Jeruzsálemben. Megnyílik  a Szentírás,  a főpapok és írástudók, Heródes
udvari  emberei  felolvassák  a  próféciát:  Isten  Igéje  szól,  mely  utat  mutat,  Betlehem felé.  Milyen
érdekes, akik ismerik Isten szavát, azoknak ez semmit sem jelentett, de a pogányoknak, akik keresték
Isten üzenetét,  igazi útmutatássá vált! Néha fenyeget ennek veszélye, hogy a templom, a hivatalos
egyház kívül marad: hiába tudunk a királyról, ha nem hódolunk előtte, ha nem ő uralja szívünket. A
bölcsek eljutnak odáig: hálaadásukat, ajándékaikat lerakják az Úr lábainál.

Ám e találkozással még nincs vége az útnak! Folytatni kell, haza térni. Ebben is isteni vezetést
kapnak, mert a Szabadítás története veszélyben forog. Az Ellen, aki Isten tervét pusztítaná, csapásra
kész. Ezért álomban kapnak új útvonaltervet. Ennek engedelmeskedve indulnak tovább. Isten kijelenti
az Ő akaratát, a megértett üzenet alapján kell tovább indulniuk. Nem elfeljtik, nem legyintenek, ahogy
eddig sem. Isten szabadító terve így válik valóra, hogy mindig vannak, akik hiszik és követik az Ő
útmutatását. Vele való találkozásunk így válik teljessé ma is. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Minden kedves Testvérünknek áldott, békés karácsonyi ünnepet kívánok családunk és a gyülekezet
vezetése  nevében!  Az  Úr  Isten  hozzánk  hajló  kegyelmének  hírét  vigyük  magunkkal  szívünkben,
életünkben.

2. Hálaadással élhettünk az Úr asztalának áldásaival. Köszönjük a szent jegyek felajánlását. Tudjuk,
hogy a jó kedvvel adakozót szereti az Isten.

3. Köszöntjük a gyülekezet közösségében Szabó Liza II. éves teológus hallgatót. Köszönjük az Ige
hirdetését.  Kívánjuk  életére  Isten  megörző  kegyelmét,  segítségét  a  szolgálatra  való  további
felkészülésben.

4. Alkalmaink – Az ünnep második napján 10 órakor lesz ünnepi úrvacsorás alkalmunk. Az ünnepet
követően,  pénteken  16 órától  évzáró  gyülekezeti  fórumot  tartunk.  Szeretettel  várjuk  a  gyülekezet
minden érdeklődő tagját!
Vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk. Óév estéjén 18 órakor, valamint Újév napján 10 órakkor a
megszokott rendben tartjuk alkalmainkat.

5. Adakozás –  Köszönjük az ünnepek kapcsán érkező felajánlásokat. A gyermekkarácsonyra szánt
55.000  Ft  adományt,  a  csomagok  összeállításában  nyújtott  segítségeket;  köszönjük  a  felajánlott
karácsonyfát, a fa díszítésében nyújtott segítséget.

6. Parókia – A mai napon – miután hétfőn az építési hatóság kiadta a használatbavételi engedélyt –
mintegy  karácsonyi  ajándékként  átadjuk  az  épületet  a  gyülekezet  közösségének.  Mint  tudjuk,
50.000.000 Ft kormányzati támogatásból, közel 2.000.000 Ft saját forrásból, továbbá 10.000.000 Ft
értékű munkafelajánlásból készül el az épület és annak környezete. Kisebb munkák vannak még bent,
a  tereprendezés  még a téli  idő letelte  után  vár  ránk.  De mindezek mellett  inkább az  épület  hadd
beszéljen önmagáért. Ezúton is köszönetet mondunk az 560.000 Ft áldozati adományért, valamint az
ezen felül érkezett 730.000 Ft építési adományért, amely a 2019. évben érkezett a parókia építésének
céljára.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


