2021. december 25; Karácsony áhítat, Evangélikus Hittudományi Egyetem (Csermely Péter)
Video link: https://youtu.be/D9Rgfd9ODN8
Kedves Testvéreim! Az ige testté lett. Immánuel: velünk az Isten! Megszületett a megváltó
Jézus Krisztus. Örvendezzünk ezen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a Megváltó,
és nem lesz vége uralmának és a békének.
Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodálatosan cselekedett.
Az Úr megmutatta váltságát:
a népek előtt feltárta igazságát.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor
és mindörökkön-örökké. Ámen.
Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a Megváltó,
és nem lesz vége uralmának és a békének.
Imádkozzunk.
Áldunk téged Istenünk, hogy testté lett igéd új világosságát árasztod reánk. Add, hogy ez a
világosság hit által ragyogjon a szívünkben, és tükröződjék cselekedeteinkben, az Úr Jézus
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen.
Kedves Testvéreim! Hallgassuk meg egyházunk által az igehirdetés alapjául kijelölt mai igét,
ahogyan megírva találjuk Dániel próféta könyvének 2 részében a 19. verstől a 22. versig a
következőképpen: Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét. Ezt mondta Dániel: Legyen áldott
Isten neve örökkön-örökké; övé a bölcsesség és a hatalom! Ő szabja meg a különböző időket
és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és
tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a
sötétségben, és nála lakik a világosság.
Kedves Testvéreim! Sokan elgondolkodhatnak ilyenkor azon a közhelyszerű megállapításon,
hogy tényleg a szeretet ünnepe a karácsony? Van ahol éppen karácsonyra fogy el a szeretet:
veszekedés lesz az örömből. Másutt nincs miből adni a szeretetet: nélkülözés, szomorúság
vagy üldöztetés a része a családnak – karácsonykor is. A karácsony azonban nem annak a
szeretetnek az ünnepe, amit mi adunk, hanem annak, amit mi kapunk. Nem egymástól,
Urunktól. Egyformán mindenki. Mindig. Mi is, itt is, ma is.
A karácsonyi igénk előtti igeszakaszokban Nebukadnezzár, babiloni király boldog. Elhurcolta
a zsidókat Júdeából, leromboltatta Jeruzsálemet, neki szolgál minden nép, mindene megvan.
Aztán Nebukadnezzár lát egy félelmetes álmot. Az álmában egy szobrot az égből lezuhanó kő
ízzé-porrá tör. Majd a szoborzúzó kőből nagy hegy lesz, amely betölti az egész földet. A
király megretten az álomtól, és magyarázatot kér rá a babiloni bölcsektől. De a bölcsek már
magát az álmot sem tudják kitalálni, nemhogy a magyarázatát. Ezért a király minden bölcset
ki akar végeztetni, Dánielt és három társát is. Dánielék irgalomért könyörögnek Istenhez. Erre
az imádságra válaszul kapja meg Istentől Dániel a király álmát és ennek a megfejtését. A
szobor Nebukadnezzár és az őt követők királysága. De szétporlad minden a földi királyság
akkor, amikor a menny Istene támaszt egy olyan királyságot, amely nem semmisül meg soha.
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Ennek a mennyei királyságnak az első földi jelét, Jézus Urunk születését ünnepeljük ma. Ő
nyitotta meg, és Ő mutatja meg a mennyei királyságba vezető utat. Jézust követve juthatunk el
oda. Ez az a szeretet, amit nem mi adunk, hanem mi kapunk. Ez az a szeretet, amelyet a
nélkülözés, a szomorúság, vagy akár az üldöztetés sem tör meg – hanem éppen megerősít.
Egy nagy titok volt Nebukadnezzár álma, ameddig Dániel meg nem kapta ennek a
megfejtését. Mi a titok a mi életünkben? Vajon csak egy álom lenne csupán? Nem! Pontosan
ugyanúgy a saját jövőnk a titok a számunkra is, mint ahogyan Nebukadnezzár számára is az
volt. A fenyegetettség miatt megrettent lelkünk nem jön rá arra, hogy mi a megoldás éppen a
mi bajunkra, éppen itt, és éppen ma. Pedig a megoldás az egyetlen igazi karácsonyi ajándék –
mindannyiunknak. Döbbenjünk rá arra, hogy van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat.
Megmutatja a megoldást nekünk is. Itt és most. A megoldás az, hogy ott, ahol senki sem
várta; és akkor, olyan sötét éjjelen, amikor senki sem gondolta: megszületik a Megváltó.
Krisztus Urunk nemcsak kétezer éve született meg, másoknak, máshol. Minekünk születik
meg éppen ma, pontosan itt!
Nebukadnezzár álmában az Úr Jézus az égből lezuhanó kő. És valóban: Urunk az a kő,
amelyet az építők megvetettek. De Urunk az a kő is, amely a szegletkő lett – mindannyiunk
számára. Az igénkben, amikor a mennyből lezuhan a kő, akkor a földi birodalmak porrá
törnek. Urunk érkezése nem marad következmények nélkül a mi életünkben sem. Lesznek
olyan dolgok, amelyek megváltoznak bennünk, ha rádöbbenünk arra, hogy Jézus a megoldás
az életünk nehézségeire. Azonban életünk nagy titkának a megfejtése, Jézus Urunk, az
egyetlen biztos pont. Ő az, akiben bízhatunk. Ő az, aki nem semmisül meg soha. Ő az, aki
betölti az egész földet. Ő sokkal többet ad, mint amiről a követése miatt lemondunk. Ő előbb
szeretett minket...
A karácsony nem egy történet vége: ment-mendegélt Mária és József az Augusztusz császár
által elrendelt összeírásra, nem találtak szállást, és egyszercsak Mária megszülte gyermekét. A
karácsony egy történet kezdete. A mi saját, valódi életünk kezdetéé. Ez a valódi, Jézussal élt,
Jézus által vezetett életünk nemcsak világosságot ad nekünk a sötétség helyett, nemcsak
biztonságot a bizonytalanság helyett, nemcsak megoldást a kételyek helyett, hanem elvezet
minket a mennyei királyságba, az örök életbe. Ámen.
Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk! Megváltó Krisztusunk!
Magasztalunk Téged, hogy emberré lettél értünk,
és így testvéreiddé és az örök élet részeseivé tettél minket.
Részesíts a bűn és a halál feletti győzelmedben is,
hogy Szentlelked által újjászülethessünk,
és egész életünket betöltse az öröm és a hála a te emberszeretetedért.
Hiszünk! Légy segítségünkre a mi hitetlenségünkben!
Adj nekünk engedelmes szívet, hogy el tudjuk fogadni a Te segítő kezed.
Adj nekünk engedelmes szívet, hogy Téged kövessünk – egész életünkben.
Kérünk Mennyei Atyánk, hallgass meg minket,
ahogyan még együtt, a Fiadtól tanult imádsággal Hozzád fordulunk:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy
szenteltessék meg a Te neved
jöjjön el a Te országod
legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
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És bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket kísértésbe.
De szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Kedves Testvéreim! Kérlek, hogy végezetül felállva fogadjátok az áldást.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon tenéked békességet! Ámen.
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