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Énekek: praeludium Johann Gottfried Walther: Von 
Himmel hoch, da komm ich her, köszöntő, 161 végig 
liturgia 2.benne gyónás  föloldozás gyónóima,  kegyelem 
hirdetés, kollekta, lekciók  Lk 2,1-14; Mik 5,1-4a 
Hitvallás, főének: 153, igehirdetés, - Jézus, a Te 
beszéded, Hirdetés  – 305 Úrvacsora 11. oratio 
oecumenica Áldás elköszönés postludium. 
 
5. 18Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember 
számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden 
ember számára éltető megigazulássá. 19Mert ahogyan az 
egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, 
úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek 
igazakká. 20Közben pedig eljött a törvény, hogy 
megnövekedjék a bűn. De, ahol megnövekedett a bűn, ott 
még bőségesebben kiáradt a kegyelem; 21hogy amiképpen 
uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is 
az igazság által az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk 
által. 
 
1.  Karácsony a sokat szenvedett ünnepünk 
 
Csodálatos dolog, hogy a magyar nemzeti rádió és 
televízió műsorokban milyen sok ádventtel és 
karácsonnyal foglalkozó műsor lát napvilágot.  
Azt gondolom, nem vagyok, nem vagyunk eléggé hálásak 
Istennek ezért a kegyelmi időért, hogy béke 
vallásszabadság van. 

 

De vajon tudunk-e örülni  
Karácsonynak?  
Tudjuk-e igazán, mi a lényege ennek 
a sokat megkérdőjelezett,  
megtámadott és volt, hogy betiltott ünnepünknek? 
 

Egy beszélgetős vallásos műsorban hallom 
megdöbbenve: Tudod-e, hogy Jézus nem is karácsonykor 
született. Igen, folytatja a másik, karácsony egy kamu 
ünnep. Mi ezért inkább húsvétot ünnepeljük. 
 

Mi – mondja egy másik, nem is ajándékozunk ilyenkor, 
csak a gyerekeknek. A feleségemmel már vagy tíz éve 
nem veszünk semmit. 
 

Mennyi giccses dolog jön elő valóban ilyenkor. Télapó, 
fenyőfa ünnep. 
Ne is részletezzük, de elgondolkodtató, hogy még 
keresztyén vallásos emberek is mennyit fanyalognak 
karácsonnyal kapcsolatban. 
 

-Igen. Beszélünk arról, hogy mire fajul el a karácsony. A 
multik már két hónappal előbb kiteszik a mikulást, mely 
ma már olyan csoki, amit át lehet sztaniolozni húsvéti 
nyuszivá és hirdetik a vásárokat. Már csak a régiek 
emlékezünk az ezüst és arany vasárnapokra. Az újak 
kedvéért: ez a kereskedelmi bevételek nagyságát volt 
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hivatott kifejezni. Akkor két nap, most két hónap a 
karácsonyi vásár. 
 

Mégis állítom, hogy nem ez az igazi baj. 
Szégyelli a mai világ a szeretetet, a gyermek Istent, aki az 
embert keresi, meglátogatja és az örök élet 
visszaajándékozásával akarja illetni, készteti ünnepre. 
 

Hangsúlyozom, nem az ajándékozási, vásárlási őrület az 
igazi ok, hanem a gyökeres eltávolodás egymástól, 
Istentől és embertől. Nem csodáljuk Isten hallatlan 
üdvtervét, mely a gyermek Jézussal lép a világba. Ennek 
a következménye az önzés és a szereptévesztés. 
 

Emiatt veszítettük el az inkarnáció, a testet öltés hallatlan 
csodájának átélését. 
 

Nagyon fontos üzenet, hogy a karácsonnyal az 
Újteremtés világa köszönt be ránk. (Az első teremtés 
előtt: sötétség!) 
 

A testté lett ige az Új Ádám!  
Erről szól Pál apostol a hedonista rómaiaknak szóló 
levelében, és szól nekünk ma is. 
 

A 13. században épült zsigrai (Felvidék) Szentlélek 
templom keresztre feszítés ábrázolásánál Krisztus 
keresztfája élő fa, kihajtott, fölül pálmalevelek nőnek 
rajta, a kereszt mint Életfa, mert Krisztus a 
keresztáldozattal összeköti az eget és a földet, 

ugyanakkor a kereszt a bűnbeesést is magába foglalja, 
alul rátekeredő kígyóval, mellette Ádám és Éva.  
 

Ez az ábrázolás rendkívül ritka. 
De valljuk be, nagyon igaz és mély teológia van benne. 
 

Egy mai példával szeretnék szólni arról, hogy milyen torz 
érvek azok, hogy a keresztyének kisajátították a 
„szegény” pogány kultuszokat. Így telepedtek rá, a fényt 
váró ősi törzsi ünnepre és tették rá Karácsonyt. 
 

Ez a fordított gondolkodás.  
Másképp is lehet ezt magyarázni, mint ahogyan azt a 
főideológia ma hirdeti! 
 

Arról ugyanis hallgatunk, hogy a pogányokat is az Isten 
teremtette. Hogy halványan ott volt bennük az isteni 
üdvterv. Igen vártáék a fényt, mert a sötétség félelmetes. 
 

Miért félelmetes? Mert a fény hiánya sötét. Most így 
mondom, hogy az élet végi halál, a halandóság sötétjétől 
fél a mindenkori ember, legyen az muzulmán, hindu vagy 
keresztyén, vagy tudatos ateista. 
 

Milyen jó, hogy még a mai szuper digitalizált világban is 
vannak a Földön primitív népek, és megfigyelhetjük, 
hogyan írta bele Isten a szívükbe a gyermekké lett Isten 
megváltói tervét. 
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Don Richardson feleségével az 1960-es években, Új-
Guineában egy nomád törzsi világban szerették volna a 
civil társadalom értékei, az egészségügyi segítség mellett 
a Világ Világosságának, Krisztusnak az útját megtanítani. 
Vagyis misszionálni – mondanánk. 
 

A törzsi falvakban féktelen indulatokkal találkoztak. Itt 
még a mindennapi gyilkosságok mellett az emberevés 
kultikus szertartásai is éltek.  
 
 

Egy évtizedes eredménytelen munka után elhatározták, 
hogy a karácsonyi ünnepek után szedik a sátorfájukat és 
visszautaznak Európába.  
 

Elutazásuk előtt éppen az ádventi időszakban hatalmas 
öldöklés indult el két falu férfiai között. Az történt 
ugyanis, hogy az egyik faluba elcsalták a másik 
törzsfőnökének fiát, és megölték, majd ünnepélyes 
emberevő orgiát rendeztek. 
 

Már-már a karácsonyig maradásuk is életveszélybe hozta 
őket is, hiszen a megölt fiú falujában laktak.  
 

Keserűen készültek a karácsonyi istentiszteletre. Don 
arról beszélt, hogy az Isten nem a háború és a gyilkosság, 
hanem az élet és a béke Ura!  
Eljött a vad emberek világába kétezer évvel ezelőtt, nem 
harcosként fölfegyverkezve, hanem ártatlan 
csecsemőként. 

 

A következő nap az egyik hívő asszony szólat föl az 
alkalmon. 
Kedves Don! A tegnapi karácsonyi prédikációd hatására 
idehoztam a pár hetes kisfiamat, mert egy nagy 
elhatározásom van. Ősi törzsi hagyomány mifelénk, hogy 
ha két törzs között háború dúl, azt csak úgy lehet 
megállítani, ha valamelyik falu egy gyermeket ajándékoz 
a másiknak. Szigorúan tisztelik ezt a tettet az itteni 
emberek és amig az odaajándékozott gyermek él, nem 
támadnak egymásra. Ezért én most, bár megszakad a 
szívem- sírta el magát az édesanya, de ezt a kisfiamat 
odaajándékozom a velünk háborúban álló 
ellenségeinknek, hogy legyen már béke. Legyen az én 
fiam Békegyermek. 
 

Aki ennek az igaz történetről készült dokumentumfilmet 
végig akarja nézni   
Elérhetősége itt látható, vagy írásban a honlapunkra 
leadott prédikációm szövegében.  
https://nicelife.hu/galeria/video/bekegyermeke.php 
 

Erről van szó, Drága Testvéreim! A legvadabb nomád 
törzs, vagy a legvadabb szeret szégyenlő, gyengeségtipró 
modern társadalomban is a Gyermek Isten a 
megoldás. Vérzik a szívünk az orosz-ukrajnai háború 
miatt! Bárcsak rájönnének a világi hatalmak, hogy nem 
harcedzett, állig felfegyverzet katonák oldják meg a 
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feszültségeket, hanem a Gyermek. A Békegyermek! A 
gyermekké lett Isten! Imádkozzunk naponként érte! 
 

Mert Ő a Teremtője minden embernek legyen az bárhol 
ezen a földön. Legyen az orosz, vagy ukrán kinai, vagy 
amerikai, arab, vagy indiai. 
 

El kell mondanunk, hogy ezek az Új-Gíneai vad törzsek 
még mindig magasabb erkölcsi szinten voltak azáltal, 
hogy az odaajándékozott gyermekre nem emeltek kezet. 
Nem úgy, mint Heródes a civilizált Rómában, aki 
elrendelte Betlehemben a gyermekgyilkosságot. 
 

Végül pár szó az egyről. Egy ember hozta be a bűnt. 
Nincs kollektív bűnözés, mint ahogyan nincs kollektív 
megtérés sem.  
 

Az evangéliumban az EGYa fontos. Ezért tanít a széles út 
helyett a keskeny útról és szoros kapuról Jézus Krisztus, a 
Megváltó maga is. 
 

A helyrehozatal, a megváltás is csak egy Jézus 
Krisztussal történhetett meg. Ezért nem imádkozunk 
emberhez, teremtményekhez, szentekhez, még a drága 
szűzanyához sem, akit az Isten terve biológiai ajtóknak 
tervezett a testtélétel megvalósulásában. 
 

Kiélezem. Istennek a megváltás tervében csak „egykék” 
vannak. 
Isten egykéje  a megváltás oldaláról az Egyszülött Fiú. 

Isten egykéje a üdvözítendő oldalról pedig Te és én 
vagyok egyesszám első személyben. Mert nem 
kollektívek a bűneink és nem team munka, nem kaláka 
munka a megváltatásunk! 
 

Úrvacsorára készülünk. Szeretjük hangoztatni az agapé 
közösségi jellegét. Nagyon fontos az asztalközösség, de 
előtte a gyónás személyes.  
 

Nem többesszámban feleltünk a kérdésekre, hanem egyes 
számban: Vallom, bánom, igyekezem…. 
 

Jó, hogy itt Szentendrén, az evangélikus templomban 
szinte az egész gyülekezet eljön az Úr asztalához! 
 

Legyen most a páli igére emlékezve nagyon személyes ez 
az agapé. Jézus Krisztus egyedül és Te, egyedül. 
Az üdvterv lényege: Egyedül a Jó Pásztor és egyedül az 
egy elveszett bárány. 
 

Így valósul meg Karácsony ünnepi üzenete:  
az ajándék Kenyér és Kehely,  
mely meglepetés nem a fenyőfa,  
hanem a keresztfa alatt található 
 

Ámen. 


