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K A R Á C S O N Y I  A J Á N D É K

Karácsony az ajándékozás ünnepe. Két
csodálatos ajándék részese lehet minden ember:
Isten nekünk ajándékozta legdrágább kincsét:
Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Szívünk 
teljességéből mondhatjuk 
Pál apostollal: „Hála legyen 
az Istennek kimondhatatlan
Ajándékáért” (2Kor 9,15).

De Isten „kimondhatatlan
Ajándéka” maga is
ajándékozó. Jézus Krisztus
karácsonyi ajándéka pedig
az, hogy Isten fiaivá tesz
bennünket. Melyik a nagyobb
csoda, fel sem fogható: az,
hogy Isten Fia emberré lett,
vagy az, hogy az ember Isten
fiává lehet?! Mindkettőt csak
álmélkodással csudálhatjuk
(305. dicséret)!

De nem csak csodálni kell
Isten kimondhatatlan aján-
dékát, hanem részesévé kell lenni. Annak, hogy
részesei legyünk, útja és módja van. Annak pedig,
hogy részesei lettünk, következményei vannak.

1. Az istenfiúság útján el kell indulni, és célba kell
érni. A Ján 1, 12-13 szerint a cél felé haladva
három lépést feltétlenül meg kell tenni.

- Isten fiaivá azok lehetnek, akik befogadják
Jézust. Karácsony nagy csodája, hogy Jézus eljött
ebbe a világba, megáll a házak, a szívek ajtói előtt,
és zörget. Ne hagy ju k az ajtón kívül állni, hanem
fogadjuk be!

- Jézust hittel fogadhatjuk be. A befogadó hit
jellemzője, hogy hisz az Ő Nevében. Isten kará-
csonyi ajándékának neve JÉZUS, mely névhez az
angyal ezt a magyarázatot fűzte: „Ő szabadítja
meg népét bűneiből” (Mt 1, 21). Hinni Jézus
nevében azt jelenti: elismerem, hogy bűnös ember

vagyok, megvallom és megbánom bűneimet, 
elfogadom Jézus szabadítását, befogadom magát
a Szabadítót. 

- Isten fiaivá nem lehetünk újjászületés nélkül.
Magunkat nem szülhetjük újjá.
Isten csodálatos munkája ez
Szentlelke által. 
Az újjászületett élet valósá-
gosan új élet.

2. Annak, hogy Isten fiaivá
legyünk, módja van. Nem
valami emberi varázsmódszer-
ről van szó, amit ha meg-
találunk, sikerrel alkamaz-
hatunk. Jézus azoknak, akik
Őt befogadják, hisznek
nevében és újjászülettek,
hatalmat ad, hogy Isten
fiaivá legyenek. Ez Jézus
csodálatos karácsonyi ajándé-
ka. Ez, hogy „hatalmat ad” azt
jelenti, hogy adja az új élethez

szükséges erőt, a fiúság, az új élet Lelkét – a
Szentlelket. 

3. Annak, hogy Isten fiaivá lettünk,
következményei vannak. Ha valaki Isten fiává,
gyermekévé lett, az a szó legteljesebb értelmében
más emberré lett. Isten fiai és a világ fiai merőben
különböznek egymástól. Ez sem emberi
erőfeszítés kérdése. „Akiket pedig Isten Lelke
vezérel, azok Isten fiai”(Róm 8, 14). A Lélek meg-
nyilvánulásai által bizonyulunk Isten fiainak, akikre
sóvárogva vár a világ.

Isten fiaiként élhetünk örök karácsonyban, 
az örök karácsony vezet az örök húsvéthoz, 
az örök húsvét az örök pünkösdhöz, az örök
pünkösd pedig az örök életbe, az új és és új föld
örök világába. Sz-S.G.

„Az Ige volt az igazi világosság,
amely megvilágosít minden
embert: ő jött el a világba… 

Akik pedig befogadták, azokat
felhatalmazta arra, hogy Isten
fiaivá (gyermekeivé) legyenek;
mindazokat, akik hisznek az Ő
nevében, akik nem vérből, sem
a test, sem a férfi akaratából,

hanem Istentől születtek” 
(János ev. 1, 9. 12-13)


