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Kedves Testvérek! 

1. jóhír a romok között 

A jóhír követét ígéri nekünk Izajás Karácsony szent napján az ószövetségi olvasmányban, aki 
„békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: királlyá lett a te 
Istened!” 
A közeledő Megváltóról kiáltja nekünk a próféta: „Az Úr megvigasztalja népét, és megváltja 
Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet láttára, és meglátja a föld minden 
határa, hogy szabadítást szerez Istenünk!” 
Mindez megvalósult volna azon a betlehemi éjszakán, amikor nyomorúságos körülmények 
között megszületett egy kisgyermek? Akkor és ott beteljesedett volna az izajási látomás? 

A történet oly valószínűtlenül ellentmondásos, hiszen Izajás, amikor jövendölte a szabadulást, 
Jeruzsálem romjai előtt állt, a szent város elpusztítva hevert a lábai előtt.  
De talán éppen ez a jel most is, a mi számunkra is, hogy közelebb kerüljünk az üzenethez és 
eljöjjön a megújulás. Hiszen elég romot láttunk, elég pusztulást tapasztaltunk az elmúlt 
években mi mindannyian, korunk nemzedéke. Távolabbi és közelebbi vidékeken New 
Yorkban öt éve, a cunámi pusztítását két éve, de itt közvetlen közelünkben a délvidéken 
éveken át pusztulás és romok. És véget nem érően sorolhatnánk hol, mikor, mi történt…., 
pusztulás és romok! 

És a romok között ott vannak az emberek, hiszen az erőszak, a pusztulás áldozatai végső 
soron nem az épületek, hanem mindig az emberek, akik kérdezik: létezik-e remény számukra 
a földön? Végül az ember áll egyedül az erőszak áldozataként saját élete romjai előtt. 
Ráadásul a természeti katasztrófánál talán nagyobb rombolást végez a sok társadalmi 
probléma: a munkanélküliség, az adósságválság, a korrupció, a kilátástalan, 
ellentmondásokkal teli társadalmi helyzet, a szétzilált kapcsolatok, amelyben megvetik, 
kiközösítik, megbélyegzik egymást emberek. Mindez az ember életét változtatja romhalmazzá 
ma is, közöttünk is. 
Karácsony elmúlt éjszakájából vajon támad remény? Meglátja „a föld minden határa hogy, 
szabadítást szerez Istenünk”? 

2. békeüzenet számunkra 

Testvérek! Karácsony ünnepe mindig békeüzenet! De úgy gondolom, minden kor embere 
megértette, hogy ez a béke nem az otthonos kényelmességről szól,  
ezt a békét éppen azoknak hirdetik, akik bárminenű szorongattatás miatt békétlenség 
elszenvedői. Bizony üres és tartalom nélküli lenne ez az üzenet, ma is, számomra is, ha nem 
életem romjai közül kitekintve, ha nem vágyakozva tudnám azt befogadni.  

A názáreti Jézusban maga Isten mutatta meg önmagát számunkra. Isten szól a Jézus által: a 
betlehemi istállóban történt születésétől a golgotai kereszthaláláig élete minden történésében.  
Karácsony napján talán tárgyilagosabban tehető fel a kérdés: Hogyan valósul meg az a 
szabadulás amiről a próféta mondja, hogy „a föld minden határa meglátja”!? 



 

3. hatalmat kaptunk 

A választ keresve találunk rá a mai evangélium tanítására, hogy Istentől mi mindannyian 
hatalmat kaptunk a szabaduláshoz, hatalmat a megújulásra: „mindazoknak, akik befogadták, 
hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek!” 
Ez a hatalom tesz képessé bennünket, hogy a helyzetünket megváltoztassuk, hogy szabaddá 
válhassunk, hogy békére leljünk akár a romok között is. 

Mire kaptunk hatalmat? Hogy Isten gyermekeivé váljunk. Életprogramunk ez: Isten 
gyermekévé válni! Talán ez a legtöbb, amit egy ember az életében elérhet: Isten gyermekévé 
válik! De az ősszülők bibliában megírt története tanúságos, elgondolkodtató. Ádám és Éva, 
zsákutcába jutottak, mert Istenek akartak lenni, nem Isten gyermekei.  

Karácsony éjszakáján az jött el közénk akitől hatalmat kapunk, hogy életünk ne kerüljön 
zsákutcába! Hatalmat kapunk, hogy befogadjuk, hogy újjászülessünk Istenből és ezután már 
ne a test kívánsága szerint éljünk. Ez a valóságos hatalom Karácsony befogadása által lesz a 
miénk. 

Egy szűz gyermeket szült, bepólyálta mint minden kisgyermeket, de jászolba kellett fektetnie, 
mert a szálláson nem volt hely számukra. Ez a gyermek nem emberek szándékából, nem 
emberi struktúrák rendje szerint született, hanem egyedül Isten akaratából, Isten szándéka 
szerint. Így aztán Betlehem nyomorúságán is átsüt, Isten hatalma, még itt is láthatóvá válik 
Isten ereje.  

4. hogy Isten gyermekeivé váljunk 

Ez a gyermek az egyetlen, csak ő az igazi világosság, aki azért jött a világba, hogy 
megvilágítson minden embert. Csak az ő világossága segít, hogy meglássuk életünk sötét 
oldalát, hogy szabadokká váljunk saját függőségeinktől, de szabadokká váljunk attól az 
életúttól, attól a csapástól is amibe mások, lehet hogy észrevétlenül, de mégis bele 
kényszerítenek bennünket.  

Hatalmat kaptunk tőle, hogy tanítása szerint a szeretet elköteleződő szabadságában alakítsuk 
az életünket! Hatalmat kaptunk, de ez a hatalom egészen más, mint amit a világ ad. Aki a 
világ hatalmasainak csapatában játékos előbb úgy érzi, hogy van hatalma, de később rájön, 
hogy fogoly, a rendszer, a szervezet, az ideológia foglya.  
Az Istentől kapott hatalom nem helyez mások fölé bennünket, nem kényszerít senkit. Ez a 
hatalom tesz igazán szabaddá bennünket arra, hogy bilincsek nélkül jobban önmagunkká 
váljunk, mélyebb emberségünk legyen, a szó nemes értelmében gyermekké váljunk. Isten 
gyermekévé.  

„Gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, a fejedelemség az ő vállán nyugszik” hirdeti a 
próféta.  
Mindez egykor valósággá vált ott Betlehemben.  
De hatalmat kaptunk, hogy most is, itt is, közöttünk is, számunkra is valósággá váljon. 

Ámen. 


