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• „Dicsőség a magas-
ságban Istennek, és a 
földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.” 
(Lk 2, 14)

A z egyházi év időszámítása 
advent első vasárnapjával 
kezdődik. (…) A keresztény 

naptár eszmei kiindulópontja szerint 
az adventi időszak a lélek és az elme 
sötétségének korát töri meg fényével. 
Ez a világosság kezdetben pislákoló 
gyertyafény, de a karácsonyi születés 
csodájában dicsőségesen terjed szét 
a világon, hirdetve Jézus tanításának 
életátformáló erejét. Az evangélium 
fényét, ami nélkül a világ a bizony-
talanság sötétségében, céltalanul 

kering. De Istenünk örökkévaló sze-
retete mégis utat jelölt ki számunkra, 
ami értelmessé és célszerűvé teszi lé-
tünket. Ezt az utat pedig egy szerény 
körülmények között születő gyermek 
mutatja nekünk. (…)

Szeretet

Ez a tény hirdeti mindenki számára, 
hogy ez az evangélium nem az ember 
által alkotott álvalóságban nyilvánul 
meg, hanem az Úrtól jövő szeretet és 
igazság egyszerűségében világlik. Az 
ember által alkotott rend külsőségekre 
– rangra, vagyonra, címekre, képmu-
tatásra – épül. Az isteni igazság ezzel 
szemben időtálló igazságra épül, amit 
szeretetnek nevezünk. E szeretet kitel-
jesedése képezi Isten országát, amiről a 
karácsonykor születő Jézus tanít.

Megtartó hit

A mögöttünk álló esztendő igen gaz-
dag volt a sötétségben. A koronaví-
rus-járvány okozta bizonytalanság 
és félelem, a sok idő előtti halál, 
valamint a pandémiát kísérő válság 
mindnyájunkat elrettentett. (…) Egy-
szóval megtapasztaltuk a bizony-
talanságot és a sötétséget. Bibliai 
párhuzammal olyanokká váltunk, 
mint azok a szegény és kiszolgálta-
tott emberek, akik Betlehem pusz-
tájában sóhajtották el imádságukat 
a csillagos ég alatt. Életünk egyik 
napról a másikra alakult, s minden 
este elrebegtük fohászunkat: tartsd 
meg, Atyánk, egészségünket és sze-
retteink életét.

Ez esztendő karácsonya is a járvány 
alaphangulatában zajlik. A bizony-

talanság és a félelem nem távozott el 
tőlünk, s a betegség itt kering körü-
löttünk, mint farkas a nyáj körül. De 
ebben a világsötétségben enyhíti talán 
szorongásunkat az angyalok kará-
csonyi éneke, amely azt hirdeti, hogy 
minden nehézség és bizonytalanság 
ellenére a békességre törekvő ember 
élete kiegyensúlyozott, mert Isten 
gondviselése palástként takarja be vál-
lát. Csak adjon nekünk az Úr bölcses-
séget ahhoz, hogy e járvány lejártával 
ne feledkezzünk meg arról az erőt adó 
hitről, amely megtartott minket.

Az ünnepet és reménységet adó 
Istenünk adjon mindnyájunknak iga-
zi, világosságot nyújtó karácsonyt!

Bálint Benczédi Ferenc,
a Magyar Unitárius Egyház 

püspöke

• Zűrzavaros, kusza 
világban élünk, amikor 
nagyon megnövekedett 
a bizonytalanság. Őszin-
tén szólva jól jönne egy 
angyali szózat, egy meg-
nyugtató isteni kijelen-
tés: „Ne féljetek, minden 
rendben lesz!”

É s íme! Isten Igéje szünet nélkül 
szól hozzánk, nyugtat, vigasz-

tal, erősít, bátorít. Ha van rá időnk, 
halló fülünk és nyitott szívünk, ez a 
megnyugtató angyali szózat, isteni 
kijelentés számunkra is elérhető. 365 
ízben van leírva a Szentírásban a „Ne 
félj” felszólítás – az év minden nap-
jára jut egy. (…) Gondoljunk bele, mi 
lett volna, ha a pásztorok félelemben 
maradnak, nem mennek el Betle-
hemig, és nem örülhetnek az Üdvö-
zítőnek, Krisztus megszületésének. 
A félelem megakadályoz az öröm 
megélésében. (…) Ugyan van ok a fé-
lelemre, de arra is van okod, hogy ne 
félj. Van Szabadítód, Krisztusod, aki 
érted jött a földre, olyan emberré lett, 
mint te, önként vállalt minden embe-
ri nehézséget, nélkülözést, betegsé-
get, fájdalmat, veled akar járni, érted 
akar meghalni, mert Isten szeretete 
irántad olyan nagy, hogy mindezt 
nem sokallja. (…)

Az Ige nem gondtalan és felelőt-
len életre biztat, hanem inkább arra, 
hogy ok nélkül ne gyötörjük magun-
kat és egymást.

A Gyermek

Híres királyokról szólnak a legen-
dák, hogy álruhában, mint egysze-
rű alattvalóik, bejárták az országot. 
Milyen csodálatos történetek ezek! 
A hatalmas Isten is felöltözött a mi 
ruháinkba, és elindult a földi élet 
göröngyös útján miközöttünk, hogy 
meggyógyítson és megtartson min-
ket. Lássátok, milyen végtelen nagy 
az Isten szeretete. (…)

Legyen e gondolatsor zárszava a 
Gyermek, a gyermek Jézus. Mert a 
legnagyobb öröm, amit ember meg-
élhet e földön: egy gyermek születé-
se. Az élet csodája, a folytonosság, 
amiben leginkább megmutatkozik a 
hatalmas Isten ereje, és az ember új-
ból és újból rácsodálkozhat, elámul-
hat, és örömkönnyek közt elmond-
hatja: Igen, Isten nem mondott le 
rólunk, gyermekeink születnek, az 
élet megy tovább, mert az élet szent! 
Gyermekként jött e világba maga az 
Isten. Ez egy üzenet. Egyszerű, de 
hatalmas horderejű üzenet, és neked 
szól. Aki a világmindenséget moz-
gatja, az fekszik a jászolban, és érted 
jött, hogy téged megmentsen! Ennél 
nagyobb öröm nem érhet, ennél na-
gyobb ajándékot nem kaphatnál.

Mindannyiunknak áldott kará-
csonyi ünnepeket!

Koszta István, 
a Romániai Evangélikus-

Lutheránus Egyház 
püspökhelyettese

• Vágyam az, hogy mél-
tóképp ünnepeljük meg 
Jézus Krisztus földre jöttét 
ebben az évben is. Milyen 
is volt Mária karácsonya?
„Ne félj, Mária, mert kegyelmet ta-
láltál az Istennél! (Luk 1:30–33) Jé-
zus története mindenkinek úgy kell 
kezdődjön, mint Máriának: kegyel-
met talál Istennél. Isten kegyelme 
az, hogy a járvány közepette még 
élünk ezen a vírussal megtelt föl-
dön. A kegyelmet általánosan min-
den ember kapja, aki él, de van, 
amit személyesen kell elfogadni: ez 
a bűnbocsánat! Isten kegyelme, ha 
ajándékként elfogadhattuk a bűnbo-

csánatot, és békés, jókedvű emberek 
lehetünk. Ha nyomorúságos helyzet-
be kerülnénk, az a vigasztalásunk, 
hogy Isten tud rólunk, és kontroll 
alatt tartja az életünket, végül min-
den a javunkra válik. Ezzel az Isten 
iránti bizalommal szeretnénk élni.

Mária nemcsak kegyelmet talált az 
Istennél, hanem egy szép tervnek lett a 
részese. Aki elfogadja Isten kegyelmét, 
szintén részese lesz egy Isteni tervnek, 
de ennek megvannak a feltételei.

Hallgatni, hinni, hozzáigazodni

Mária kellett hallja, mi Isten szándé-
ka. Angyal küldetett hozzá, aki el-
mondta neki azt. Ma is vannak Isten-
nek hírnökei, akik az Ő akaratával 

szembesítenek bennünket, lehet egy 
igehirdetés által, egy beszélgetés, 
egy telefonhívás vagy egy sms által, 
melyekben igék vannak és megérin-
tenek bennünket. A leggyakoribb, 
hogy a Biblia olvasása közben jö-
vünk rá, mi Isten terve velünk. (…) 

Mária hitte, amit az Isten üzent, 
belső lényét érintette meg. Nem volt 
könnyű elfogadni, mert szeretett vol-
na jól férjhez menni Józsefh ez. Ilyen 
különös érkezése egy gyermeknek 
felkavarta Mária és József lelkivilágát 
is. Környezetük sem értette meg. Is-
ten hatalma és gondviselése viszont 
mindent szépen a helyére tett. (…) 
Mária hozzáigazodott Isten tervéhez: 
„Íme az Úr szolgálóleánya, történjék 
velem a te beszéded szerint!” Enge-

delmességét az is igazolta, hogy az 
üzenetben elhangzott nevet is meg-
tartotta: Jézusnak nevezte el. Szeme 
előtt bontakozott ki később, hogy Jé-
zus Isten fi a, és uralom adatott neki, 
melynek azóta sincs vége.

Legyen ez üzenet mindenkinek: 
Istennek jó terve van velünk. Hall-
gassuk meg ezt, higgyük el, hogy az 
Isten akarata tökéletes – nyugodtan 
hozzáigazíthatjuk az életünket. Hall-
gatni, hinni, hozzáigazodni Isten ter-
véhez jó: széppé teszi földi létünket, 
és ez felkészít az örökkévalóságra is.

Áldott karácsonyt kívánok!

Budai Lajos Dániel,
a Romániai Magyar Baptista 
Szövetség missziói alelnöke

Dicsőség, békesség, jóakarat
E járvány lejártával ne feledkezzünk meg az erőt adó hitről, amely megtartott

Gyermekként 
jött e világba

Mária karácsonya

Az évszakváltások is bátorítanak: mindennek megszabott rendje, ideje van. Ne féljetek!   ▴  FOTÓK: HAÁZ VINCE

Karácsony ünnepe örömre bátorít minket   ▴  FOTÓK: VERES NÁNDOR




