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ISTEN VÉGTELEN SZERETETE 
(adventi-karácsonyi gondolatok) 

 

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, 

 hanem örök élete legyen.“ Jn 3, 16 

Kedves Testvérek! 

       Ismét mögöttünk van egy év, adventi napokat élünk és ezzel együtt elérkeztünk karácsony havába is. Isten  

ígéreteiben bizakodva teljes hittel  vallja a próféta is: „...mert egy gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk...“  
Ézs 9, 6/a  Ez egy nagyon komoly ígéret mindannyiónk számára, Isten kijelentésének vígasztalása a nyomorúság  
és a megpróbáltatásokkal teli életet élő bűnös ember számára. Arról értesít, hogy a rossz és megromlott világba  
belép és mostantól kézzelfoghatóan beavatkozik a megígért Fiú által az Isten emberszeretete és elhozza a maga  
békességét és szeretetét. Az a csodálatos az ő jövetelében, hogy a hívő szívekben állandósul és szüntelenül megújul  
az ő jövetele, jelenléte. Erről szól az adventi várakozás ideje is elsősorban, nem a hagyományról és a külsőségekről.  
Ennek kellene kiteljesednie majd a karácsony csodájában is.  

Amikor újra e csodáról szólnunk, elbizonytalankodva kérdezzük önmagunkat: mondhatunk-e még valami újat 

a csodálatos karácsonyi eseményről? Emberileg egészen biztos nem, de Isten Szentlelke újra és újra megvilágítja előttünk  
a karácsony csodájának üzenetét. Lássuk hát, mit is üzen Isten számunkra 2016 karácsonyán? 

Jézus Krisztus születésének az ünnepe a karácsony. Mint minden születésnapi ünnepléskor, úgy most is a múltba 

tekintünk vissza. Megemlékezünk az első karácsony minden szépségéről és áldásáról, és visszagondolunk a magunk sok- 
sok kedves, örömteli vagy szomorú karácsonyára. De a karácsonyi evangélium arra is figyelmeztet, hogy karácsonykor ne 
csak a múltra, hanem a jelenre és a jövőre is tekintsünk. Így lesz a mi ünnepszentelésünk ez esztendő karácsonyán is teljes  
és Isten igéjének mindenben megfelelő.  

Európánkban megkísérlik a karácsony lényegét előlünk elrejteni, holmi téli ünnepélyként beállítva nehogy  

sértsük a másságot. Pedig emlékezzünk egyetemes keresztyénségünkre: a karácsony nem a hitetlenek népünnepélye.  
Mert a karácsony  Krisztus ünnepe.  A karácsonyi evangélium vagy más kifejezéssel a karácsonyi örömüzenet, nemcsak a 
karácsony napján a templomokban megjelenő gyülekezeteknek szól, hanem kivétel nélkül mindenkinek, az egész világnak. 
Tehát nem csupán azoknak kell tudomást szerezniük róla, akik meghallgatják az ünnepi igehirdetést, hanem egyaránt 
hívőknek és hitetleneknek, templombajáróknak és templokerülőknek, keresztyéneknek és nem keresztyéneknek. Mindezt 
figyelembe véve, lássuk röviden miről is szól a karácsony, és hogyan válik teljessé a mi ünnepszentelésünk?  

Sokan a szeretet ünnepének is mondják a karácsonyt. Itt elsősorban Isten kimondhatatlan szeretetére kell 

gondolnunk, hiszen „úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.“ (Jn 3, 16). Karácsonykor megszületett az Úr Jézus Krisztus, a mi Megváltónk. Eljött az Ember  
Fia ebbe a világba. Édesanyától született, mint bárki más, pólyába helyezték, akárcsak a csecsemőket azóta is, ugyanúgy 
osztozott a gyermekkor nyomorúságában, mint akárki a korabeli gyermekek közül. Az evangélium leírása szerint, még 
bölcsője sem lehetett az istállóban, ahol először találkozott a világgal. Ifjúkoráról keveset tudunk. Szinte az ismeretlenség- 
ből emelkedett ki. Minden más név fölé nőtt így, mint páratlan személy, akinek nincs elődje és utódja, mert Ő az Ember Fia.  
A kivételességét és páratlanságát szemlélteti az a tény is, hogy az egész emberiség az születésétől számítja az időt. Benne a 
láthatatlan és örökkévaló Úr öltözött emberi testbe. Az az Úr, aki teremtette a világot és az embert. Nemcsak teremtette, 
hanem fenntartja és kormányozza a mindenséget. Ő az, aki Ura életnek és halálnak, egészségnek és betegségnek, 
jelenvalóknak és eljövendőknek. Ez a véghetetlen hatalmú Úr lett testté karácsonykor. Ő nem csupán a maga országában  
és korában élőkhöz jött el, hanem minden idők és helyek valamennyi emberéhez.  
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Amiként egyszer testben megszületett, eljött, úgyanúgy ma is beleszületik karácsonykor a szívekbe, karácsony  

előtt és után egyaránt.  A mi karácsonyi kérdésünk így hangzik: vajon az Ember Fia beleszületik-e a mi életünkbe, és az én  
személyes életembe? Ezzel a kérdéssel állít karácsonyi döntés elé bennünket az Úr! 

Karácsonykor a legtöbb ember szívét egyfajta csodálatos érzés hatja át. Ilyenkor talán jobban tele van az emberek 

szíve szeretettel, mint máskor.  Ennek egyik megnyilvánulása az ajándékozás, a karácsonyfa feldíszítése, a különböző ünnepi 
programok. Engedtessék meg ezek hátrányáról is szólnom: eltakarják előlünk azt, akinek legjobban kellene örülnünk - Jézus 
Krisztust. Karácsony ünnepének ő áll a középpontjában. Ő hozza el nekünk az igazi szeretetet és békességet. Mert van olyan 
szeretet is, amely nem tőle származik: a hamis szeretet. Az igazi szeretet és békesség, amely be kellene töltsön minden 
szívet, Jézusnak a békesség fejedelmének az ajándéka. Ott, ahol e két dolog nem hiányzik, boldogság van. 

Karácsonykor mi is ajándékozzunk szeretteinknek, embertársainknak, jóakaratot, szeretetet, megértést és 

békességet. Végezetül a karácsonyi evangélium egy különösen nagyon szép és mindig időszerű igeversével kívánok a  
Nyugat-Európában élő testvéreinknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és  boldog, örömökben és áldásokban gazdag 
2017-es új esztendőt:  
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat.“  
(Lk 2, 14) 

            2016. Adventjében 
Testvéri szeretettel és köszöntéssel,    
                                                                                                
Orosz Attila református lelkipásztor – bácskai esperes,  
Bácsfeketehegy (Vajdaság-Szerbia) 
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