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A vasárnap igéje: [Az Úr angyala ezt mondta a pásztoroknak:] 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. (Lk 2,10-11)

J rend (EÉ 35.o.)

Textus: Ézs 59,20-21

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! – így szól az ÚR. Ilyen szövetségem van velük –
mondja az ÚR: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból,
utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké – mondja az ÚR.

Kedves Gyülekezet!

„Amíg Athénban bölcselkedtek, Rómában vitatkoz-
tak, Betlehemben megszületett a világ Megváltó-
ja.” Így összegzi Kierkegaard, a dán lelkész-filozófus
Isten elrejtett megtestesülésének csodálatos esemé-
nyét. Számunkra idén ez a grandiózus templomi
karácsonyfa is ezt illusztrálja. Tudjuk mi rejtőzik a
pompás fa ágai mögött: a mi gyönyörű oltárképünk.
Rajta a Mária ölében fekvő kisdeddel és a körülötte
hódoló napkeleti bölcsekkel.

Ahogy számunkra ki is takarhatja ez a karácsony-
fa aMária karjaiban fekvő, fénylőn ragyogó gyermek
Jézus látványát, úgy takarhatják ki sokak elől a meg-
testesülés csodájának eleve elrejtett látványát és ha-
tását másfajta akadályok. Például a mindent megér-
teni és megmagyarázni akaró egónk és eszünk.

Kering egy szellemes képregény-szerű rajz a na-
pokban az Interneten a Betlehemben szállást kereső
Józsefről és a mindenórás Máriáról. Fogadós áll a fo-
gadója ajtajában, a feje fölött látható szövegbuborék
szerint épp azt mondja a bebocsátást kérő Józsefnek:
– Teltház van.
– De, terhes a jegyesem! – mondja neki József.
– Nem tehetek róla. – feleli a fogadós.
– Én sem. – vágja rá József.

Valóban, Józsefnek nem volt köze Mária rejtélyes
eredetű várandósságához. A szűztől születéssel em-
berileg nézve tényleg nem tudott sem ő, sem mi mit
kezdeni. Jézus Szentlélektől való rejtélyes fogantatá-
sa, ahogy Luthermondta: „hidegzuhany az észnek.”
Mégis így, ezzel a szokatlan eseménnyel kezdődik az
emberré lett Isten, azÚr Jézus csodálatos, kétezer éve
sok szívet rabul ejtő története – a Megváltó és a meg-
váltás története.

Tudjuk, hogy a várandós jegyesét titokban elbo-
csátani kívánó Józsefet végül angyal győzte meg, an-
nak kellett József eszére beszélnie. Megjelent neki ál-
mában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül
venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől
van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed,

mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pe-
dig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott
a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül,
és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk
az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett,
ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette
őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit
Jézusnak nevezett el. (Ézs 7,14; Mt 1,20-25)

Nem véletlen, kedves Testvérek, hogy így kezdő-
dött Isten emberré létele, a Megváltó eljövetele: an-
gyali üzenetek, várandós kismama, szülés és szüle-
tés, jászolban fekvő csecsemő megejtő képeivel. Egy
életet a szíve alatt hordó nő vagy egy kisbaba lát-
ványa szinte mindenkit gyengédségre, kedvességre,
gondoskodásra indít. Az élet továbbadásának és az
utódgondozásnak a belénk kódolt tisztelete és pa-
rancsa ez. Ma este is tekintsünk újra így a Megváltó-
ra. Akarjuk a jászolban vagy édesanyja karjában lát-
ni őt pici, gyámoltalan kisbabaként. Hogy a szívünk,
a lelkünk, a szellemünk megrendülten és meghatot-
tan kinyílhasson annak a csodának a – nem megér-
tésére, hanem el- és befogadására –, amit 154-es éne-
künk így fogalmaz meg: „Kit be nem foghat a világ,
Most Mária öleli át. Az Isten, ki alkot, teremt, mint
gyermek köztünk megjelent.”

A Teremtő, az Alkotó, a Mindenható – gyermek
lett. „Gyermek volt.” – írja Hamvas Béla is. – „Ér-
zékeny és törékeny, ártatlan, egyszerű és gyengéd.
A gyengédség az ő legnagyobb ereje. Ez a szelíd-
ség. Ez az alázat. A finomság, a tapintat, az előzé-
kenység, az udvariasság, a báj, a türelem, a diszk-
réció. Azért megfoghatatlan, mert ilyen egyszerű.
Azért olyan erős, mert olyan gyenge. Azért minden-
ható, mert alázatos. Azért határtalan, mert olyan tö-
rékeny. Az ő félelmetes hatalma azért mennydörög,
mert ő a leghalkabb. ... Nem az elkápráztató tehet-
ség, nem a nagyság, a hatalom, a siker, a bámulat-
raméltó arányok, a hős, a szépség. Nem. A diszkré-
ció, a bizalom, az alázat, az ártatlanság, az udvarias-
ság, a gyengédség, a leghalkabb hang. Igen, a gyen-
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gédség.” (Hamvas: Silentium - Titkos jegyzőkönyv
- Unicornis) Isten: ilyen. Ezt az arcát mutatta meg
nekünk Jézusban.

Könyve elején Ézsaiás próféta „megemlékezik
Krisztus anyjáról, Szűz Máriáról is, aki érintetlen ár-
tatlanságban fogadja méhében és hozza világra fiát
(7,14). Később megjövendöli Krisztus [küldetésé-
nek lényegét:] szenvedéseit és a halálból való feltá-
madását is (53.f.).” (Luther, Ézsaiás előszók) Még
később pedig – és erről szól a mára kijelölt prédiká-
ciós alapige – minket is belefoglal próféciájába.

Eljön hozzánk is a Megváltó, s ahogy kétezer éve
már sokaknak, úgy Lelkéből és Igéjéből ígérete sze-
rint nekünk is ad – ha mi újra és újra visszafordu-
lunk, ha megtérünk hozzá. Ha nem hagyjuk, hogy a
bűneink miatt megkérgesedett szívünk, a büszkesé-
günk, a hitetlenségünk, a földhözragadt gondolko-
dásunk vagy bármi más kitakarja előlünk a megtes-
tesülés csodájának örömteli látványát és megtisztító
szemlélését.

Szenteste szertartásrendjének nem része az Isten-
nek az övéivel Jézusban kötött új szeretetszövetsé-
gére emlékeztető úrvacsora. Azért nem, mert ilyen-
kor az isteni irgalmat és bűnbocsánatot hirdető úr-
vacsorai jegyek: Krisztus teste és vére helyett Krisz-
tus születését osztja nekünk Isten, szeretetből, aján-
dékul. Hogy megtisztuljunk, hogy újjászülessünk.
Hogy megszentelő Szentlelke által bennünk is titok-
zatosanmegfoganjon és növekedjenKrisztus új élete,

szerető, irgalmas, gyengéd és alázatos lelkülete.
Ézsaiás szavaiban azt ígéri nekem és neked Isten,

hogy ez így van és így is marad. A Megváltó által a
házasok szeretetszövetségét köti meg velünk, Lelkét
és Igéit ránk árasztja, tőlünk azokat meg nem vonja.

Orvos-Tóth Noémi párbeszédes írásából is kiol-
vasható Isten e nekünk tett, kételyeinket megnyug-
tató ígérete:

- Szeretsz? – kérdezzük őt.
- Szeretlek! – mondja Isten.
- Mindig?
- Mindig!
- Nem fog elmúlni?
- Nem.
- Biztos?
- Biztos! Biztosabb, mint a halál! ...
Sok minden elmúlik majd, de ez soha.
- Honnan tudod?
- Mert úgy fogom csinálni, hogy ne múl-

jon el.”

„Rajta légy hát – biztat Luther –, hogy Krisztus
születését sajátoddá tedd. A magad [régi életétől]
szabadulj meg, s az Övét vedd át. Ami meg is tör-
ténik, ha úgy hiszed. Akkor máris bizonnyal Szűz
Mária ölében ülsz, mint tulajdon édes gyermeke. Eb-
ben a hitben gyakorold magad, ezért könyörögj, va-
lameddig élsz!”

Imádkozzunk!

Hálás szívvel köszönjük meg neked Istenünk, hogy nekünk is elküldted szent Fiadban a Megváltót.
Munkáld bennünk Szentlelked által, hogy amiképpen ő emberré lett értünk, úgy mi is újjászülessünk

isteni és örök életre. Ámen.

Ének: 154,3,4,6

3. Kit be nem foghat a világ, Most Mária öleli át.
Az Isten, ki alkot, teremt, Mint gyermek, köztünk megjelent.
4. Örök világosság jött el, Betölti földünk fényével,
Hogy legyünk megváltottai, A világosság fiai.
6. Isten tette mindezeket, Hogy lássuk, mennyire szeret.
Jer, keresztyének, zengjetek Az Úrnak öröméneket!
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