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Testvéreim, az örömhir, amely karácsonyi evangéliumunkból kicsendül, 
igy szól:

„SZÜLETETT NÉKTEK MA A MEGTARTÓ!

1./.Isteni szent csodát hirdet a mai nap. A csodát, 
hogy Isten Fia megszületett testben. Sem szigetelhetjük el a karácso
nyi eseményt a szent történet többi állomásától, amelyek tündöklő 
lánccá kapcsolódnak egybe. Tudunk nagypéntekről és tudunk husvétról 
is. Csodát hirdet mindegyik, a kereszt is, az üres sir is. De a kiin
duló pontja a csodák Urának ott van a bethlehemi jászolnál. És a 
nagypéntek nem szabadíthat meg Isten haragjától való félelemtől, a 
husvét nem biztathat az élet reményével, ha mélységes hittel nem bo
rulunk le a bethlehemi jászol előtt. A keresztet is, az üres sirt is 
az hitelesiti, hogy azon az uton állt a kereszt, annak az utnak a vé
gét jelezte az üres sir, amely Bethlenemtől indult ki, ahol lsten Fia 
megszületett testben.

Vállalta az emberi nemnek  minden szenvedését, minden 
kinját, azáltal, hogy testbe költözött, a kinek házába. Vállalta az 
elmulásnak, a halálnak borzalmát, azáltal; hogy testbe költözött, a 
halál martalékába. Vállalta az embersorsot, hogy ezt a sorsot felsza
baditsa a reánehezedő átok alól. Hogy az emberek közé a földre lehoz
za az eget. 

A karácsonyi történet tele van olyan vonásokkal, a- 
melyek magukban véve mintegy jelképszerüen feltárják annak a jelen-

Ezen a szent ünnepen örömhir halláséra gyültünk 
össze. Ennek az örömhírnek a befogadására Isten előkészitette a mi 
szivünket. Az egyiket azáltal, hogy hiánytalanul ott láthatta ör
vendezni a megtapasztalt szeretetnem mindazokat, akik a szivéhez 
nőttek. A másikat azáltal, hogy övéi megritkult körében mélységes 
fájdalom könnyeiben tört meg a csillogó fa gyertyáinak fénye. A 
szivedet megnyitja az öröm, de kell, hogy megnyissa a bánat is.Mind 
a kettő, az öröm is, a fájdalom is felfelé mutat, ŐReá, aki az öröm 
mel megajándékozott, vagy a bánattal sujtott. Az örülőket örömük 
unszolja, hogy engedjék ezt betetőzni ez igazi karácsonyi örömmel.
A szomorkodókat bánatuk teszi tikkadt földdé, amely szomjazza az ü- 
ditő harmatot és tölti el vággyal vigasz után, enyhet adó öröm u- 
tán. Mi tehát valamennyien elő vagyuk készitve arra, hogy befogad
juk a karácsonyi örömhirt és az szól is kivétel nélkül mindeneknek. 
Mielőtt azonbán meghallgatnók, jer, emeljük fel szivünket még egy-

 szer Istenhez az áhitatos ének szárnyán.
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tőségét, ami a karácsonyi éjszakáin történt. De legtöbbet mond. az 
a körülmény, hogy akkor megnyilt a föld felett az ég. A föld felett, 
amelyre mély sötétség borait. A sötétségben világosság akkor vil
lant fel, amikor az ég küldöttje hirdette a Megtartó megszületését, 
kijövetele minden időben csak ott találkozhatok közönyösséggel,ahol 
nem veszik észre, hogy milyen rettenetes, nyomasztó sötétség borai 
reájuk, milyen sötétség borul őbennük, mert megszakadt az összeköt
tetés, vagy soha nem is volt meg az összeköttetés közöttük és az 
Isten között. De ujjong a lelke a Megtartó születésén azoknak,akik
nek földi örömük nem teljes, mert nem érzik közel magukhoz Istent, 
akiknek reménytelen a bánatuk, mert tudják, messze van tőlük az Is
ten és akikre nyugtalan és gyötrődő lelkiismeretük azzal riaszt, 
hogy eltaszitotta őket Magától az Isten. Ezen érzik a sötétséget,a- 
mely erre a földre nehezedik. És ezeknek megváltó, felszabadító örö
möt jelent a hir, hogy Isten Fia megszületett testben. Azért, test
véreim, igazi élményünk karácsonykor nekünk is csak akkor lehet, ha 
minden sötétségbe, amely itt a földön körülvesz és amely be-belopja 
magát szivünkbe, világosságot visz az örömhir: megszünt a földiek 
borzasztó magánya az égtől, Istentől való távolsága, - megszületett 
a megtartó!

2./ N é k t e k született meg a Megtartó! Ez 
a „néktek" szó az, amely a karácsonyi csodának egészen személyes vo
natkozást ad és nem engedi meg, hogy csak messziről szemléljük és 
közönyösek maradjunk, irányában. Hiszen a sorsunkat jelenti. Sorskö- 
zösségbe állit minden embertársunkkal, mert az egész népnek hirdet- 
tetik az öröm. Az egész nép szorul reá erre az örömre, tehát senki
nek sincs joga ahhoz, hogy föléje emelkedjék a többinek, mintha a 
megtartóra nem volna szüksége. De az egész nép számára el is készít
tetett ez" az öröm, tehát senkinek sincs oka arra, hogy önmagát ki
vetettnek, különösen elhagyatottnak, minden másnál szerencsetlenebb- 
nek tartsa. De ebben, a sorsközösségben vele együtt kidomborodik a 
karácsonyi eseménynek egészen személyes vonatkozása, hogy külön ki- 
lön mindegyik számára, nékem jött el a Megtartóm. Van ebben valami, 
ami az embert az egekig falmagasztalja és ez a boldogitó biztatás, 
hogy én olyan becses vagyok Isten előtt, hogy éntőlem nem sajnálta 
a legnagyobb áldozatot, csakhogy engem is megtartson.

De van a „nektek" személyes vonatkozásban va
lami más is, ami a legmélyebb mélységig megaláz és ez az a szemrehá
nyás: M e g t a r t ó r a  van szükséged, mert különben elvesztél! 
Nem kedves a fülünknek, ha Isten igéjéből minduntalan felénk hang
zik a fenyegetés, hogy elveszett emberem vagyunk, romlásba visz a 
bün. Nos, testvérem, halld meg most ugyanazt az itéletet ebben a 
másik formában: Megtartód született, mert Megtartódra van szükséged.A 

formája talán nem olyan, rideg, a tartalma ugyanaz: Megtartó nél
kül elvesztünk, nincs áldás az életünkön, nincs reménység a halá- 
lunknan, - elvesztünk. Ugyan megremeg-e erre a szivünk?

A  karácsonyi üzenet ott, ahol nem talál kö
zönyös lelkiekre, félelmet ébreszt, mert rádöboenti az embert el-- 
kdrnozott voltára. Amikor az Urnám, dicsősége körülvette a bethiehe- 
ai pásztorokat, „nagy félelemmel megfélemlének." Ahol az ember szem
ben találja magát az Ur dicsőségével, aki a bethlehemi jászolban le
nyúlt érte, hogy felemelje Magához, ott az első érzés kell, hogy a 
iéieieut érzése legyen, mert ez a dicsőség először is egész fetcete- 
ségében világitja meg azt a sötétséget, amelyben az ember Megtartó 
nélkül leledzik. De ha azután átengedjük magunkat annak a boldogitó



üzenetnek, hogy azért nyu lt le értünk az Urnak keze, hogy kiemeljen 
bennünket ebből a sötétségből, akkor annál nagyobbnak kell azután 
lennie az örömnek. Megdobban-e a szivünk ma erre az örömre, az iga
zi karácsonyi örömre?

Van annak is nagy jelentősége, hogy egyszerü 
pásztoroknak jelentetett meg először a nagy esemény. Hirdeti azt is, 
ho gy Isten előtt nem számitanak a népen kiépitett különféle földi 
rangsorok. A judeai palotákban nyugodtan aludtak az emberek, vagy 
godjaik között virrasztottak a nagyok és előkelők; sem pihenésükben, 
sem virrasztásukban nézi vettek tudomást a Szabaditó, a Megtartó meg
születéséről. De tudomást vettek róla a kicsinyek, a lenézettek, az 
ismeretlenek és megutáltak. Nem azért jelent meg azonban mégsem_né- 
kik az Isten hirthozója, mert szegények voltak. Nem proletár-Megtar- 
tónak, mindenek Megtartójának érkezését jelentette. Nekik azért je
lentette meg és másutt azért nem özönlött égi fényesség, mert itt 
jól érezték magukat a sötétségben, vagy megalkudtak vele; a pászto
rok pedig azokhoz a kegyesekhez tartoztak, akik várva-várták az Is
ten szabaditását. Az ilyenek igazán azok, akiknek személy szerint 
szól az üzenet: Néktek született a Megtartó. És nekünk csak az le
het az óhajtásunk, tetézze az Isten velünk szemben karácsonyi ke
gyelmét azzal, hogy a pásztorokéhoz hasonló alázatos, magváltás u- 
tán vágyó lelket adjon nékünk, hogy elbizakodottan, vétkes gőggel 
ne utasitsuk vissza az örömhirt: Született nektek ma a Megtartó!

3./ M a született a Megtartó. Amikor ez a 
szó „ma"-elhangzott, az volt a mérhetetlen nagy jelentése, hogy a 
világ történelme uj szakaszába fordult. Végét jelentette az emberi
ség hosszu isteni nevelésének és előkészitésének és bekövetkezett 
a célhoz-jutás, a beteljesedés nagy fordulata. Azóta benneél ez a 
világ a nagy mában, az uj lehetőségek, az Istennél összhangban fo
lyó élet nagy lehetőségeiben. Külső folyásában kevés látszik meg 
belőle. Továbbra is ránehezedik az éjszaka, ma talán sötétedben, 
mint valaha. Folyik pedig a külső kép, amelyet a világ sorsa elénk 
tár, abból a magatartásból, amelyet a bethlehemi Jövevénnyel szem
ben tanusit. Előre sejtették ezt a magatartást születésének külső 
körülményei. A Gyermek számára nem volt hely, jászolnak kellett he
lyettesítenie a bölcsőt. A jászolra már akkor rávetette árnyékát a 
kereszt, amelyet Annak állitottak, akit befogadni nem voltak haj- 
landók. A mennyei világ azonban ujjongott örömében, ha a földre to
vábbra is a halál dermedt veszélye nehezedett is. Mert mégis meg
nyilt felette az ég!

És mégis nyitva van ma is, ha a bethlehemi 
Gyermeknek nem is akarnak itt a földön helyet adni. És fel-felhar
san ez az ujjongás mindannyiszor, akárhányszor itt lent legalább 
egyesen élnek a mának áldott alkalmával. És bennünket ez az ünnep 
arra indít, hogy számot aljunk magunknak arról, örvendez-e már mi
rajtunk is a mennyei világ. A „ma" a mi számunkra is már régen ki
nálja a maga boldog lehetőségét, hogy a Megtartó, kezén eltaláljunk 
Istenhez és boldogan hajtsuk fejünket atyai ölébe. A karácsony csak 
különös nyomatékkai ösztönöz: örömöddel ne maradj távol, bánatod
ban ne maradj egyedül, lásd, Megtartód született. Karácsonykor csak 
különös hangsuly van az intelmen: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, 
meg ne keményítsétek a ti sziveiteket!" /Zsid.3,15./

4./ A Megtartónak teljes szivvel való elfoga-  
dása pedig azt hozza magával, hogy életre kel benne a mennyei so
kaságok magasztaló éneke: "Dicsőség a magasságos mennyekben Isten-



nek, és a földön békesség és az emberekhez jóakarat." Aki igaz 
rácsonyt ért, azt ez a kimondhatatlan nagy öröm tölti el: jóaka
rattal van irántunk az Isten, szeret bennünket az Isten. Az Isten 
jóakaratának, szeretetének csodája öltött testet Bethlenemben, a 
Megtartóban. Ez valóban a csodák csodája. Ha körülnézünk a világ
ban és megdöbbent az istentelenség kérkedése, megborzadva kell 
álmélkodnunk, hogy milyen csoda az, hogy Isten ez iránt a világ 
iránt jóakarattal volt. Ha belenézünk a magunk világába, amelyet 
a magunk lelkének megnyilatkozásai töltenek be, fejünket meg
hajtva kell elrebegnünk: milyen csoda az, hogy Isten én irántam 
jóakarattal volt. Pedig éppen erre a bizonyosságra van szüksé
günk. Megszégyenit a vétkezésünkben. Megtart a szenvedésekben,még 
ha azok feneketlenül mélyek is. 

Mert békességet szerez. Az angyalok kara 
nem hirdette a külső béke, az örök béke korszakának beköszönté
sét. Hirdette volna, akkor, ha azt hirdethette volna, hogy ez a 
világ a maga egészében ott h ever majd a Megtartó lábai előtt.Mert 
ahol Ő az Ur, ott valóban megszületik külsőleg is a békesség, be 
azt remélni, hogy ez valaha bekövetkezik, hiu ábrándnál nem egyéb. 
És azért döre dolog a majd egyszer eljövendő örök világbékéről 
álmodozni is. És azért gyártják ma is éjjel és nappal a különbö
ző öldöklő szerszámokat és sodródik ez a világ uj katasztrófák 
felé. A külsőleg békételen világban mégis békességet hoz a Meg
tartó, amely független a külső békételenségtől. Meghozza az Is
tennel való békességet. Megtanit az Előtte való megalázkodásra, 
az Ő akaratának lázadozás nélkül való teljesitésére, ostorosás - 
nak megadással való elviselésére. És igy megcselekszi azt, hogy 
egyedül Őnéki adassák dicsőség, hogy egyedül Ő legyen fenséges ás 
nagy, mi pedig egészen kicsinyes, jósorsban, balsorsban egyaránt.

Testvéreim, köz elfekvő volna éppen a békét
lenség lattára a felett keseregni, mennyire szüksége volna a vi
lágnak arra, hogy karácsonyt érjen. De legyünk inkább azon, hogy 
karácsonyt érjünk mi, azáltal, hogy kitárt szivvel fogadjuk az ö- 
römhirt, amelynek befogadására az örömmel is, a bánattal is elő
készített az Isten, az örömhirt: Született nektek ma a Megtartó!

Ámen!


