Karácsony

Bár a karácsonyi ünnepkör általánosságban véve mára népszokássá sorvadt, de még így is tartogat
lehetőségeket az evangelizációra. Néptömegek zarándokolnak el ilyenkor templomokba, hogy
letudják az évi kötelező megjelenésüket és az inaktív taggok is fel-felbukkannak a gyülekezetek
környékén. Ezt tarhatjuk bár képmutatásnak vagy halott vallásos cselekedet- féleségnek, de sokkal
bölcsebb úgy felfogni, hogy minden évben van egy-két olyan lehetőség, amikor az emberek
meghallgatják Isten szolgáit Jézusról és az evangéliumról beszélni. Azaz ez egy nagyszerű
evangelizációs alkalom lehet, amennyiben a pap, lelkipásztor vagy lelkész nem próbál hozzásimulni a
megjelentek romantikus igényeihez, hanem megalkuvás nélkül hirdeti a bűnbánat, a megtérés, a
Jézushoz való fordulás alapvető szükségességét, az isteni ítélet elkerülhetetlen bekövetkezését.
Újságokban, televízióban, rádióban karácsonykor nyílik a legtöbb lehetőség egész évben, hogy Isten
emberei beszéljenek Jézusról a megváltóról. Bár a karácsonyi családi vígjátékok és télapós limonádé
filmek dömpingjében nagyon nehéz észrevenni a Jézusról szóló filmeket a tévé kínálatában, de mégis
itt-ott amott levetítenek egyet-egyet, amit csak-csak megnéznek pár ezren. Egy szó, mint száz, a
karácsony felhígulása felett érzett keresztény búbánat helyett inkább fogjuk fel az ünnepet egy
remek evangelizációs lehetőségnek. Azaz imádkozzunk azért, hogy azok a szolgálók, akik ilyenkor
megnyilvánulhatnak, Istentől kért bölcsességgel hirdessék az evangéliumot és ne tudja beszédükből a
Sátán kilopni a lényeget. Imádkozzunk, hogy a magvető magjai jó földbe essenek, ne tudja Sátán
elkapkodni a magokat. Kérjük Istent, hogy mutassa meg nekünk is, hogy, hogyan tudnánk a
környezetünk számára Jézusról bizonyságot tenni.
Végezetül ne feledkezzünk meg a szeretet cselekedeteiről sem. Jó lehetőség a karácsony arra, hogy
sokak száméra fejezzük ki szeretetünket és bizonyos értelemben Jézus szeretetét is. Vigyünk ételt a
környéken élő hajléktalanoknak, látogassunk meg olyan ismerősöket, akikre amúgy nem szokott
időnk lenni, és segítsünk ha tudunk anyagilag, érzelmileg vagy más egyéb módon azoknak, akiket az
élet a látóterünkbe sodort, mert a karácsony sokak számára inkább fájdalmas, mint örömteli időszak.
És bár nem könnyű, de Jézus követőiként próbáljunk meg valahogyan normálisabbak lenni az ajándék
szerzés és pénzszórás sportélményébe bele mámorosodó embertömegek sokaságánál.

