
A legjobb karácsonyi ajándék 
 

Alkalom: Szenteste 
Dátum: 2018.12.24. 

Ige: Mt 1,18-25 
Róma 8,32 - KÉSŐBB 
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna 
nekünk vele együtt mindent? 

 
Kedves Gyerekek és Felnőttek! 
(Előttem van két ajándékdoboz. Nyújtsa fel a kezét, aki ezt a szépen becsomagolt dobozt 

szeretné megkapni! Most az nyújtsa fel a kezét, aki a másik, egyszerűbb kinézetű dobozt!) 
 
Dia: Azt olvassuk az Igében, a Római gyülekezethez írt páli levél 8. fejezetében: Aki tulajdon 

Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent? 

Isten szeretne bennünket gazdagon megajándékozni. Azt mondja az Ige, hogy Isten már 
mindnyájunkért odaadta Fiát. Ez azt jelenti, hogy Jézus az első Karácsonyon értünk megszüle-
tett, majd egész életét úgy élte, hogy értünk emberekért élt, Nagypénteken értünk kereszthalált 
halt, végül pedig Húsvét hajnalán feltámadt a halálból. 

Isten azonban nem elégedett meg ezzel, hanem Ő szeretne még több mindent az Úr Jézussal 
együtt nekünk adni. Azt szeretné, ha miénk lenne a lenagyszerűbb karácsonyi ajándék! És mi is 
a legjobbra vágyunk. A Sátán ezt használja ki, amikor csábít bennünket valamivel, de később rá 
kell szomorúan jönnünk arra, hogy becsapott minket. 

Tudjátok három dolgot lehet tenni egy ajándékkal: 
- odaadjuk az ajándékot 
- elfogadjuk az ajándékot 
- ünnep után kicseréltetjük az üzletben az ajándékot, ha nem jó 
 
Képzeljétek el, Isten is meghirdetett egy nagy ajándékcsere akciót! Ennek a nagy ajándék-

csere akciónak az a lényege, hogy vannak olyan ajándékok, amiket odavihetünk Istenhez, és Ő 
szívesen kicseréli azokat nekünk igazán jó és értékes ajándékokra. Ez az ajándékcsere akció 
különösen is 5 fontos dologra vonatkozik: 

 
1. Az első, hogy ha mi odaadjuk az aggodalmainkat, akkor Urunk békességet ad ne-

künk helyette. 
Sokszor bele sem gondolunk, hogy mennyire sok minden miatt szoktunk aggódni. Aggódunk 

az időjárás miatt. Aggódunk gyermekeinkért, unokáinkért. Aggódunk a holnap miatt. Aggódunk 
a hírek miatt, amiket naponta hallunk. 

Az aggodalom pedig elveszi az örömünket, a nyugalmunkat. Sőt, képes megbetegíteni is ben-
nünket. 

Az 1Pt 5,7-ben ezt a bíztatást olvashatjuk: „Minden gondotokat őreá, (Istenre) vessétek, mert 
neki gondja van rátok.” Ha odaadjuk neki aggodalmainkat, akkor Urunk békességet ad nekünk. 

A Fil 4,6-ban ezt írja Pál: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” 

Szabad Istentől kérni, mégpedig hálát adva kérni. Ezt azt jelenti, hogy hiszem és tudom, 
hogy Isten segíteni fog, ezért előre hálás a szívem, és köszönetet mondok neki ajándéka-
iért, segítségéért. 
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2. A második, ha mi odaadjuk sérüléseinket, akkor Isten gyógyulást ad nekünk. Úgy 
hiszem, hogy senki sem mondhatja el magáról, hogy még sohasem keseredett el, sohasem csa-
lódott valakiben, hogy még soha nem bántották meg. Sajnos, az ősellenség, a Sátán nemcsak 
hamis ajándékokkal csábít el bennünket, hanem újból és újból olyan élethelyezeteket teremt, 
amiben csalódunk, csalódást okozunk és csalódásokat szenvedünk el. Ezek a csalódások pedig 
sérülést okoznak lelkünkben. 

Istenünk nagyon szeret bennünket, ezért Ő arra törekszik, hogy lelki sérüléseinket meggyó-
gyítsa. A 147. Zsoltárban ezt olvassuk Istenről: „Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi 
sebeiket.” 

Gondolkozzunk el ezen egy kicsit. Ha valamilyen sebet bekötöz az orvos, akkor annak a seb-
nek bizony idő kell, hogy meggyógyuljon. Lassan, de biztosan be fog gyógyulni. Amikor Isten 
kötözi be sebeinket, azoknak is idő kell a gyógyuláshoz, de be fognak gyógyulni. 

 
3. Harmadszor, ha mi odaadjuk Istennek szomorúságainkat, akkor Isten kicseréli 

azokat örömre. Olyan sokszor látom a gyerekeken, hogy valamit nagyon szeretnének megcsi-
nálni, de valahogy mégsem sikerül. Ezért aztán elkeserednek, szomorúak lesznek. De nemcsak 
a kicsikkel van ez így, hanem sokan vannak így. Középiskolások és egyetemisták mindent meg-
tesznek azért, hogy jó eredményeket érjenek el, és mégis sok kudarcot élnek át, ami miatt elke-
serednek. 

Vagy a mi korosztályunk is sok fáradtsággal éli a mindennapokat. De a sok munka nem min-
dig jelenti azt, hogy sikeresnek érezzük magunkat. Sok minden okoz nekünk is csalódást vagy 
keserűséget és szomorúságot. 

De lássuk meg az időseket is, akik gyakran azért szomorúak, mert már sok és nagy veszte-
ségeket éltek át. 

Ma délelőtt felhívott telefonon egy erdélyi lelkészbarátom egy kicsi székely faluból, Pákéból. 
El van keseredve, mert 22 év alatt, amióta ott szolgál, a falu lakóinak száma 380-ról lecsökkent 
280 főre. Mi most kétszer annyian vagyunk itt a templomban, mint ők az egész faluban! 

A fiatalok elmennek messzire, azok, akik ott élnek, bele vannak fáradva a mindennapos küz-
delembe, hogy megéljenek valahogy. 

Lássuk meg, hogy a Sátán mindnyájunk életét megpróbálja megrabolni, szomorúságot és 
fájdalmat okozni. Különösen, amikor az ünnep napjait éljük, akkor érezzük a szomorúságot még 
mélyebbnek, a kudarcokat, a hiábavaló erőfeszítéseket még nagyobbaknak. 

Kegyelmes Istenünk ebben a helyzetben is szeretne nekünk segíteni, hogy szomorúságunk 
helyett újra lehessen örömünk. 

A 2Kor 1-ben ezt olvassuk: „3Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja 
és minden vigasztalás Istene, 4aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is 
megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vi-
gasztal minket.” 

Ebből az Igéből most azt szeretném számotokra kiemelni, kihangsúlyozni, hogy Isten azért 
segít nekünk, hogy mi is tudjunk segíteni másoknak. Hiszen nemcsak nekünk van szüksé-
günk gyógyulásra, hanem mindenkinek. 

 
Jézus Krisztus így vigasztal minket: „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy … ti szomorkodtok, 

de szomorúságotok örömre fordul.” (Jn 16,20) Ezért legjobb a szomorúságainkat odaadni az Úr-
nak, hogy Ő örömre cserélhesse azokat ki. 

Az első Karácsonykor az Úr angyala megjelent a pásztoroknak, és ezt mondta nekik: „Ne 
féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” Jézus Krisztus megszületése az öröm forrá-
sává lehet a te életedben is. 
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4. Negyedszer, ha mi odaadjuk Istennek félelmeinket, akkor Ő szeretetét adja ne-
künk. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a félelem is általános érzés. Nincs olyan ember, aki ne 
ismerné a félelmet. Félünk a büntetéstől, tetteink vagy éppen mulasztásaink következményei-
től. Sokan félnek Istentől is, mert azt hiszik, hogy Isten meg akarja őket büntet valami miatt. 
Mások attól félnek, hogy Isten megengedi, hogy valami rossz dolog történjen velük. 

Szeretném ma azt elmondani, hogy Isten nem leli örömét a büntetésben, sokkal inkább örül 
az áldásnak. 

A félelem ellen azonban nagyon nehéz küzdeni. A félelmet csak valami sokkal nagyobb tudja 
leküzdeni bennünk. Ez a nagyobb pedig a szeretet, az Isten szeretete. Az 1Jn 4,18-ban ez van 
megírva: „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet”. Ha tehát sze-
retjük Istent, akkor elmúlik félelmünk, és kételkedés nélkül tudni fogjuk, hogy Ő is szeret ben-
nünket, ezért nincs okunk a félelemre.  

Karácsony és az Úr Jézus Krisztus születése a legnagyobb bizonyíték arra, hogy Isten szeret 
bennünket, ezért nincs okunk a félelemre. 

 
5. Végül az ötödik eleme Isten karácsonyi csereakciójának, hogy ha odaadjunk Neki 

bűneinek, akkor Ő nekünk adja bűnbocsánatát. A Római levél 6. részének végén ezt van 
megírva: Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban. (6,23) 

A bűn gyakran nagy és csábító dolgot ígér: izgalmas és nagyszerű dolgokat. Azonban a végén 
mindig magas az ár. Az Ige azt mondja, hogy a bűn zsoldja, fizetsége a halál – ez rémisztően 
hangzik, de sajnos igaz. Jézus Krisztus azért született erre a világra, hogy értünk éljen, és he-
lyettünk fizesse ki a bűn zsoldját és árát a golgotai kereszten. 

 
2018 Karácsonyán is az a jó hír, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. (Jn 3,16) Ez pedig azt 
jelenti, hogy számunkra a bűnbocsánat és a kegyelem ingyen van. Jézus már kifizette helyettünk 
megváltásunk és üdvösségünk árát. 

 
Kedves Testvérem! Gyerekek és Felnőttek!  
Te is vegyél részt Isten karácsonyi csereakciójában!  

1. Add oda neki aggodalmaidat, és te is kaphatsz békességet. 
2. Add Istennek sérüléseidet, és ő gyógyulást ad neked. 
3. Engedd el szomorúságodat, hogy örömmel tölthesse be szívedet és otthonodat. 
4. Tedd le Isten kezébe félelmeidet, és a teljes szeretet kiűzi a félelmet szívedből. 
5. És tedd le a kereszt alá bűneidet és mulasztásaidat, hogy bűnbocsánatot és örök éle-

tet ajándékozhasson számodra is. 
 
És mi is Pál apostollal együtt mondhatjuk: Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándé-

káért! (2Kor 9,15) Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


