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lekció: lukács 2,1-17
 

imádkozzunk: hódoló szívvel és magasztalással jövünk hozzád, men�-
n�ei at�ánk, hog� megláttál bennünket és megkön�örültél rajtunk, 
hog� elvégezted a mi Urunk Jézus krisztusunkban, az eg�szülött Fiú-
ban szabadításunkat, megtartatásunkat, őbenne meghívtál bennünket 
igazságra, szent életre, feltámadásra és üdvösségre. köszönjük, hog� 
ezen a napon csatlakozhatunk a neked dicsőséget éneklő ang�alokhoz, 
csatlakozhatunk a pásztorokhoz és mindazokhoz, akik csodálják sza-
badításodnak nag� munkáját. köszönjük, hog� elküldötted érettünk 
eg�szülött Fiadat, Üdvözítőnket és Szabadítónkat. azt kérjük most tő-
led, menn�ei at�ánk, hog� ezen a ünnepünkön emeld szívünket ön-
magadhoz, tisztíts meg bennünket minden rossztól, add, hog� igazán, 
szabadon és teljesen ünnepeljünk.  add, menn�ei at�ánk, hog� azok-
nak a sokaknak közösségéhez csatlakozzunk, akik ma szerte a világon 
téged dicsőítenek, szabadításodnak ujjonganak, és megn�itják szívü-
ket, hog� igéd és Szentlelked által Jézus krisztushoz hasonlóvá formálj 
bennünket. Íg� n�itjuk meg mi is szívünket, hívunk szent hívással és 
várunk, lég� itt közöttünk, rag�ogtasd ránk világosságodat, és taníts 
bennünket krisztus útján járni, őhozzá hasonlatossá lenni, mint elvá-
lasztott g�ermekek, mint menn�ei dicsőség örökösei. Szabadítónkért, 
az eg�szülött Fiúért kérünk, hallgasd meg kön�örgésünket. ámen.
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»nag�obb keg�elmet ad!«
 (Jakab levele 4,6)

Szeretett g�ülekezet!

a 8. zsoltár azt mondja, hog� isten a kisdedek és a g�ermekek szája 
által szerez magának dicsőséget. igen, a g�ermekek ol�kor igazságot is 
mondanak, mi több, éppen azt az igazságot, amel�re szükségünk van. 
nemrégiben hallottam, ahog� eg� édesan�a beszélgetett 4-5 éves korú 
óvodás g�ermekével, és mondta neki csillogó szemekkel: kicsikém, 
karácson�kor jön az ang�al, ajándékokat hoz. te mit szeretnél? mire 
a g�ermek felelt: én az ang�alt! igen, mert nem az ajándékot, hanem 
az ajándékozót akarjuk. most azt kívánom, hog� Jakab apostol szava: 
nag�obb keg�elmet ad,  – ez vezessen el bennünket magához, az aján-
dékozóhoz. 
az apostol látszólag eg�szerű,  mindennapos hel�zetben szól, és, úg� 
tűnik, afféle emberi bölcsességet mond, jó tanácsot ad. azt azt kérdezi 
itt, hog� honnét van az, hog� tele van az életünk veszekedéssel, civako-
dással, törtetéssel, megbántással, könn�ekkel? (ki tudja, talán ma reg-
gel is civakodással, megbántással, könn�ekkel indultunk ide, a temp-
lomba.) honnét, hog� tele van az életünk háborúskodással? Sőt: tele 
van háborúkkal, önzéssel, jajjal, n�omorúsággal! honnét ez? –  kérdezi 
az apostol. de rögtön meg is adja a  feleletet, mert azt mondja, hog�: 
isten a kevél�eknek ellene áll, az alázatosoknak pedig keg�elmet ád. 
ig�ekezzetek hát alászállni, aláereszkedni, mert – teszi hozzá – isten 
nag�obb keg�elmet ad. ezt a nag�obb keg�elmet keressük karácson� 
történetében úg�, ahog� azt lukács evangélista leírja nekünk. eg�-eg� 
ponton ezt ki fogom egészíteni márk evangélista leírásával, illetve Já-
nos apostol evangéliumának a megjeg�zéseivel.

az egész karácson�i történetben   – ahog� ezt lukács feljeg�zi – azt 
látjuk, nem tudom másként mondani, hog� ez eg� eg�szerű történet. 
ez eg� mindennapos történet. mert eg�részt azt látjuk, hog� itt a he-
l�ükön vannak a dolgok. minden és mindenki a hel�én van. a császár 
ott van a trónon, a pásztorok kinn a mezőn, a későn érkezők, szegé-
n�ek, akiknek nem telik rá vag� lemaradtak a lehetőségről, ők meg az 
istállóban. ki-ki a hel�én. de megn�ílik az ég, és ang�alok szállnak alá 
–  ők már nincsenek a hel�ükön. ahog� Péter apostol mondja, alászáll-
nak, hog� betekintsenek a krisztus születésének a csodájába! ebbe a 
nag�obb keg�elembe. hog� lássák ezt a nag�obb keg�elmet, amit isten 
íg� rejtett el. még eg�szer megismétlem, úg� látjuk, hog� a hel�ükön 
vannak a dolgok, a gondviselés világa működik. a császár trónol, és 
néha n�ilván keg�elmet kap, hog� jó döntést hozzon. a pásztorok kint 
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vannak a mezőn, és ha éjszaka nem támad rájuk vad, akkor keg�elmet 
kaptak. a későn érkezők is ott, az istállóban, lám, csak kaptak valami 
fedelet a fejük fölé. keg�elmek vannak ebben a történetben. de isten 
nag�obb keg�elmet ad . mert, lám, az ang�alok már nincsenek a he-
l�ükön. És azért nincsenek a hel�ükön, mert isten sincs a hel�én. nem 
trónol elérhetetlen messzeségben. nem ott van, ahova őt képzeljük, el-
hel�ezzük, magunk fölé, mindenen túl, kívül minden megragadható 
valóságon. És nem is úg� van ez, ahog� a bölcsek vag� a filozófusok 
mondják, hog� isten foglal itt magába mindeneket, a végtelen foglal-
ja magába a végest, hanem másképpen: a végtelen belép a végesbe, a 
teremtő belép a teremtmén�i létbe, isten emberré lesz. isten nincs a 
hel�én. És azért nincs a hel�én, mert minden látszat ellenére, az ember 
nincs a hel�én. mert elvesztette istent, elvesztette a békességét, nem 
találja a maga hel�ét, ezért is tör mindig följebb-följebb, nag�obbra és 
nag�obbra. azt mondja a prédikátor, azt mondja a bölcsesség kön�-
ve, azt mondja Jób, azt mondják a próféták, azt mondják a zsoltárok 
mind: isten a kevél�eknek ellenáll, az alázatosoknak pedig keg�elmet 
ád. több keg�elmet. minden készületünkön túl nag�obb keg�elmet ád. 
ez a mi egész kereszt�énségünknek az eg�ik nag� titka. keg�elem, 
hog� idáig eljutottunk. keg�elem, hog� isten a g�ászolók szeméről le-
törölte a könn�et. keg�elem, hog� fel tudtunk készülni az ünnepre. 
keg�elem, hog� mindent elrendeztünk. keg�elem, hog� minden a he-
l�én van. de ő több keg�elmet ád! mert – ahog� Pál apostol mondja a 
római levélben – mi keg�elmet vettünk keg�elemért, és ez az üdvözí-
tés titka. S aztán Pál az efézusi levélben ezt íg� részletezi: az üdvözítés 
isten ajándéka, nem tőletek való. vag�is: isten keg�elmet ád, mindig 
még több keg�elmet. 

aztán azt is látjuk a karácson�i történetben, hog� mindenki teszi a 
dolgát. Íg� kezdi lukács evangélista: és lőn, hog� augusztus császártól 
parancsolat adaték ki... Szándékosan a régies hangzású károli fordítás 
szerint olvastam: és lőn, hog� augusztus császártól parancsolat adaték 
ki... nag� dolog, a császár parancsol, hog� az egész nép összeírattassék. 
a császár parancsol, a hivatalnokok is teszik a dolgukat. Össze kell írni 
a népet. És elment ki-ki a maga városába, mindenki teszi a maga dol-
gát. engedelmeskedik a parancsnak. József is és mária is. a vendéglős 
is teszi a dolgát, széttárja a kezét, ahog� a betlehemes játékokban látjuk,  
amikor kijön a nag� kék kötén�ében, mint eg� mag�ar kocsmáros, 
széttárja a kezét: nincs már hel�...  És teszi a dolgát, mert mutat valami 
hel�et mégis. hát ott, az istállóban, ott van valami kis fedél. a pászto-
rok is teszik a dolgukat. kint vannak a mezőn, és virrasztanak a n�ájuk 
mellett. ez a dolguk. mária is teszi a dolgát, bepól�álja a kisdedet, és 
elhel�ezi a jászolbölcsőbe. Csak az ang�alok nem teszik a dolgukat. va-
lami egészen mást tesznek.
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ol�an érdekes, ha szorosan végigolvassuk lukács evangélista feljeg�-
zését, akkor íg� szól: és hirtelenséggel megjelent az ang�allal menn�ei 
seregek sokasága, akik az istent dicsérik. a múlt időben megjelenik 
eg� jelen idő. mert az ang�alok mindig istent dicsérik. megjelentek 
az istent dicsérő ang�alok, de nem valahol távol mindentől, ahol nin-
csen jaj, ahol nincsen baj, ahol nincsen törtetés, ahol nincsen hábo-
rúság. nem valahol az elíziumi mezőkön, nem valahol az örökbéke 
honában szól az énekük, hanem itt, közöttünk, ahol mindenki teszi a 
dolgát. a császár parancsol -  most éppen népszámlálást –, de tudjuk, 
a történelemből, parancsol majd háborút is. az ember teszi a dolgát, 
engedelmeskedik. aztán, máskor, nem engedelmeskedik. az ember 
tisztességes a másikhoz, aztán majd nem lesz  tisztességes a másikhoz. 
de az ang�alok most nem ott, ha szabad ezt mondani, nem azon a 
hel�en, nem abban a valóságban, ahol mi ezt gondoljuk és képzeljük, 
hanem itt és most, és közöttünk dicsérik az istent. mert isten sem teszi 
a dolgát. nem tartja távol magát mindentől. nem úg� tekint mindenre, 
mint akinek semmi köze mindehhez. holott ő valóságos szentség. És 
a szentnek mi köze a profánhoz? holott ő örök világosság. És mi köze 
van a világosságnak a sötétséghez? holott  isten véghetetlen és kime-
ríthetetlen ajándékozó szeretet. És mi köze van a szeretetnek az ember 
g�űlölködéséhez? holott isten abszolút fenség. És mi köze a fenségnek 
a magát nőttető, magának hódoltató emberhez?  isten nem teszi a dol-
gát, hanem mindennél közelebb jön. ahog�an a régiek mondták, hog� 
tudd: isten közelebb van tehozzád, mint te önmagadhoz. És ennek íg� 
kell lennie. 
nemrégiben eg� feljeg�zést olvastam budapest ostromának idejéből. 
tudjuk, hog� karácson�kor kezdődött a nag� ostrom, amikor az orosz 
csapatok körbezárták a várost, és nekikezdtek, majd több hónapn�i 
ostrom után  elfoglalták. eg� budapesten élő fiatalember jeg�ezte fel, 
ahog� a városlakók a katonák atrocitásaitól tartva és reszketve az éjsza-
kákat a pincékben töltötték, és minden éjszaka újratámadt a szorongá-
suk, mikor rúgják be az ajtót, mikor hurcolják el a lán�okat g�alázatra, 
mikor állítják sorba a férfiakat, hog� elvig�ék őket hadifogságba. mi-
kor kezdenek hozzá a hódítók a tivorn�ához. eg� il�en éjszaka kapcsán 
feljeg�zi: «igen  hosszú éjszaka volt, majd hozzáteszi: de minél zavarta-
lanabb az istennel való közösség, annál inkább nincs idő. viszont mi-
nél inkább eluralkodnak az éjszaka fenevadjai, annál terhesebbé válik 
az idő. majd, amikor isten lesz minden mindenekben, nem lesz idő. 
megvirradt. megtartattunk.»

kedves testvérek! karácson�kor azt ünnepeljük, hog�  megvirradt.  az 
éjszaka sötétjében nag� fén�esség támadt, megn�ílott az ég, ang�alok 
jöttek közénk, hog� hirdessék: megszületett a megtartó. az a men�-
n�ei fén� most az örök isteni elhatározásra világít rá, arra, hog� Jézus 
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krisztusban   isten keg�elmet ád, – nag�obb keg�elmet ád. mi több, 
elmondhatjuk,  ez a mi kereszt�én nag� örömünk és titkunk, és kará-
cson�i üzenetünk, hog� ő maga ez a nag�obb, ő maga: Jézus krisztus. 
ő a mindig nag�obb. ő az ajándékozó. keg�elemből tartattok meg, 
nem tőletek van, hanem az isten ajándéka ez. 
János apostol ez mondja a levelében: «fiacskáim, ne szóval szeressünk, 
se n�elvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És arról ismerjük meg, 
hog� mi az igazságból valók vag�unk, és íg� tesszük bátorságossá ő 
előtte a mi szíveinket. hog�ha vádol minket a szív, mivel hog� nag�obb 
az isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim! ha a szívünk 
nem vádol minket, bizodalmunk van az istenhez. És akármit kérjünk, 
megn�erjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat csele-
kesszük,  amel�ek kedvesek őelőtte. ez pedig az ő parancsolata, hog� 
higg�ünk az ő Fiának, a Jézus krisztusnak nevében, és szeressük eg�-
mást, amint megparancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait meg-
tartja, az őbenne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hog� 
bennünk marad, hog� abból a lélekből, mel�et nekünk adott.»   isten 
nag�obb keg�elmet ád. ezért a nag�obb keg�elemért, ezért a mindig 
nag�obbért, a krisztus Jézusért, Üdvözítőnkért, magasztaljuk és dicső-
ítsük és áldjuk a mi örökkévaló istenünket. ámen
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