
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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FIÚ ADATIK NEKÜNK 

Alapige: Ézs 9,6 Mert egy gyermek születik 

nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán 

lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos 

Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 

Békesség Fejedelme! 

Kedves Testvérek! Egy karácsonyi műsoron 

egyszer megütötte a fülemet az, ami már olyan 

régen bánt. Az egyik kislány felkiáltott: Ezeket 

az ajándékokat a Jézuska hozta! Aztán otthon is 

megütötte a fülemet az, amikor a kisfiam 

egyszer kérdezte: Mit fog hozni a Jézuska 

karácsonykor? Azért vagyok szomorú,amikor 

ezt hallom,mert ilyenkor az Úr Jézust a 

Mikulással teszik egyenlővé. A felnőtt is, 

amikor ezt mondja a gyermeknek, úgy beszél Jézusról, mint a Mikulásról. Aztán a kisgyermek áhítattal várja, 

mit hozott a Mikulás, majd karácsonykor mit hozott a Jézuska. S később, mikor kiderül, hogy nincs Mikulás, 

és kiderül, hogy a szülők tették a karácsonyfa alá az ajándékot, nem a Mikulás, és nem is a Jézuska, a gyerek 

a Mikulással együtt veti el a Jézuskát is. Ezért veszélyes nekünk beállni ebbe a sorba, és gyermekeinknek vagy 

unokáinknak ilyet mondani. Amikor a kisfiam ezt mondta, amit az óvodában hallott, mondtam neki, hogy az 

Úr Jézust nem szabad így hívnunk, hogy Jézuska vagy Kis Jézus. Mint ahogyan ha egy felnőttnek a 

születésnapját ünnepeljük, és az a felnőtt felelőség teljes hivatalt is ellát, nem mondjuk neki, hogy Pistike, vagy 

Józsika, boldog születésnapot, hanem azt mondjuk:Kedves István, boldog születésnapot kívánunk! 

          
Dec. 16-án tűzzománc kiállítás megnyitója az istentiszteleten 

Sajnos ma sok esetben a karácsonyi ünnepkör nem arról szól, amiről szólni kellene. Még ma is van, 

hogy egy-egy közoktatási vagy nevelési intézményben a pártállami múltból fennmaradó kifejezéssel illetik a 

karácsonyt, amit az 1950-es években kezdtek használni, s még ma is így hívják: fenyőünnep. Egy másik helyen 

azt olvastam: karácsonyi fenyőünnep. Olyan zűrzavar 

van társadalmi szinten már a megnevezéssel is. Ebből 

pedig az következik, hogy az emberek jó része nem is 

tudja, mit ünnepelünk karácsonykor. A fenyőt? Van egy 

szép ének: Olyan ártatlannak tűnik, olyan kedvesnek, és 

mégis, ha belegondolunk olyan hátborzongató, amikor 

azt éneklik karácsonykor: Te szép zöld fenyő, 

köszöntünk mi téged, hozz örömet mindnyájunknak és 

boldog új évet! Az Úr Jézus helyett a zöld fenyőt 

köszöntik, és megszemélyesítve kérnek tőle, hogy 

örömöt hozzon a fenyőfa. Mindezek nyomán sokan így 

az Úr Jézus helyett a fenyőfát ünneplik, vagy a 

Mikulással egyenértékű Jézuskát állítják a karácsony 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

középpontjába. Az utóbbi évtizedekben pedig mindezek mellé besorakozott a kapitalista karácsony, a sok 

égővel, csingilingi díszeivel,bevásárlási lázával. S a karácsonyt egy ajándékozási versennyé alakította. 

Kedves Testvérek! Ézsaiás könyvéből olvastam fel egy adventi jövendölést, amelyben Ézsaiás próféta 

arról az Úr Jézusról beszél, aki egyedül méltó, hogy a karácsonyunk középpontjában álljon. Ézsaiás is egy 

gyermekről beszél. Azt mondja: gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. De aztán nem így folytatja: hogy 

fogják őt hívni Jézuskának, kis Jézusnak, Mikulásnak… hanem Ézsaiás egészen másként beszél az Úr Jézusról. 

Azt mondja Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják 

nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Milyen hatalmas a 

különbség aközött a Jézuska között, akiről a mai családok annyit beszélnek karácsonykor a gyermekeiknek és 

aközött az Úr Jézus között, akiről Ézsaiás próféta beszél. Valóban, azt mondja Ézsaiás, hogy gyermek adatik 

nekünk, egy fiú, s az uralom az Ő vállán lesz. És előtte már gyermek korában is hódolni fognak. 

 Arról beszéljünk most, hogy ez a gyermek nekünk adatik. Lukács evangéliumában is ezt mondták az 

angyalok a pásztoroknak: Született néktek a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,11) Ha 

karácsonyi ünneplésünk csak annyiból áll, hogy visszagondolunk arra, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, 

akkor nem értünk meg semmit abból az evangéliumból, ami egykor elhangzott a betlehemi mezők felett. 

Fontos, hogy számunkra személyessé váljon ez az üzenet. Ez nem csak egy történet. Ez számunkra személyes 

valóság is. Mert nekünk született az Üdvözítő, a Megtartó. 

 Először azt vizsgáljuk meg, hogy mit jelent az, hogy Csodálatos Tanácsadó. Az a héber szó, ami itt áll, 

azt is jelenti, hogy Csodálatos Tervező és Csodálatos Vezető. Ez pedig a mi életünkre vonatkozva azt jelenti, 

hogy Jézus az, Aki a benne bízó hívő lelkek életét megtervezi, mondhatnánk úgy is, hogy készít egy térképet, 

s aztán megmutatja az utat a térképen, hogy célba érjünk. Megtervezi, s aztán bevezet minket a mennyországba. 

 A második, amiről Ézsaiás beszél, hogy az Úr Jézus Erős Isten. Az ember másik baja a gyengeség. Az, 

hogy nem bírunk megállni a kísértésekben. De aki az Erős Istenhez fordul, az kap erőt. 

 A harmadik üzenet, hogy Jézus a Békesség Fejedelme. Az Ószövetség emberének, a fogságban 

sínylődő Izráelnek óriási bátorítás volt, amit Ézsaiás mondott. A békétlenség, a háborúság közepette elhangzik, 

jön a békességet hozó Messiás, a Szabadító. De bátorítás ez a számunkra is. Mi is egy olyan világban élünk, 

ahol a békesség hiánycikk. De nemcsak ország és ország között, hanem ember és ember, család és család között 

békétlenség, háborúság. S a szívünkben is sokszor olyan békétlenek vagyunk. Nekünk ma délelőtt a békességet 

kínálja fel a Békesség Fejedelme. Mert Jézus a békesség forrása. 

 Végül arról beszél Ézsaiás, hogy Jézus Örökkévaló Atya. Jézus azt mondja: én és az örökkévaló Atya 

egy vagyunk. És aki egyé válik Jézussal, aki elfogadja Őt, befogadja a szívébe, az egyé válik az örökkévaló 

Atyával is. Semmi nem tart örökké, csak a 

Messiás Örökkévaló Atyja, Isten. És az 

egyetlen, ami még örök, az Istenhez tartozó 

élet. Ez a világ elmúlik, de aki az Atya akaratát 

cselekszi, az megmarad örökké. S aki Jézusban 

hisz,az hozzá köttetett az örökkévalósághoz. 

Karácsonyunk központjában ne a Jézuska, ne a 

fenyőfa, ne az ajándékozási láz legyen, hanem 

az Úr Jézus. Így legyen. Ámen. 
-------------------------------------------- Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész------------------------------- 

2018. decemberében ünnepi alkalmaink: 

24. hétfő 17.00 Szenteste - istentisztelet 

25. kedd 10.00 Úrvacsorás istentisztelet karácsony első napján 

26. szerda 10.00 Istentisztelet karácsony második napján 

30. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

30. vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet.  

30. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

31. hétfő 17.00 Óévzáró istentisztelet 

’Jan 1. kedd 10.00 Újévnyitó istentisztelet 

- Hirdetem, hogy december 21-én pénteken 12.30-tól vettünk végső búcsút Kotormán Imréné sz. Kelemen Jolán, e 

földön 73 évet élt testvérünktől a debreceni Köztemető I-es számú ravatalozójában.  

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy a „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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