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EGY VALÓDI KARÁCSONY  

Lekció: Bír 2,16-23 
Textus: Lk 1,67-79 

 

 

 Érdemes megfigyelni az ünnepi elvárásainkat Legyen ajándékozás A családi együttlétet 

ne zavarja meg semmi Legyen felemelő, magasztos, ünnepi hangulata, élményvilága. 

 Ugyanakkor a bibliai történetek alapján egyik sem igazolható  családi krízis, kapcsolati 
válság, drámai veszteségek, brutális gyermekgyilkosságok, jajveszékelő édesanyák… 

 A Biblia egy sokkal valóságközelibb képet mutat fel, mint a mi ünnepi élménynarratíváink. 
Mert az ünnep a hétköznapok drámai fordulataiban bontakozik ki. Itt lesz megtapasztalható a 

csoda  Isten találkozik az emberrel. Az ünnep vagy a valóságainkban történik, vagy nem 
történik. Istenhez csak az arcunkat fordíthatjuk oda az álarcainkat nem.  

I. Miért született meg Jézus Krisztus? 

 [Disney park élmény]  

 Ilyen Disney-féle ünneplés volt jellemző a Bír korában  Isten népe elkezdi beengedni az 
ünneplésébe, áldozati kultuszába a sokkal látványosabb, csillogóbb, vonzóbb vallásokat. Ez a 
kultikus elhajlás később aztán az egész kultúrájukat, vallásukat, sőt  létüket is fenyegette (14). 

 Milyen érdekes meglátni korunk nagy tudósainak és társadalmának egyre jobban körvonala-
zódó felismerését, hogy az európai kultúra fenyegetettsége szorosan összefügg a spiritualitásunkkal. 

 [Híres ateista tudós: „Európa vagy iszlamizálódik, vagy megtér vagy elpusztul] 

 Összeomlott az a téves kép, hogy a vallás, a hit magánügy lenne. Hihetetlen sok mindent 

határoz meg az, hogy mit gondolunk a hitünkről, Istenről, az ünnepről. Érdemes  (Text) 

 Zakariás izraelita pap  (Text/8kk) egy ünnepi szertartáson megjelenik Gábriel arkangyal, 
hogy elmondja, idős kora ellenére fia születik. Ő jelet kíván: megnémul. Megrendítő ünnep.  

 Ám  amikor beteljesedik a prófécia Zakariás kitűnően összefoglalja az karácsonyi ünnep 

lényegét:  (68b) belép a történetünkbe,  (71a) megszabadít bennünket,  (72-73) segít 

visszalépni a történetbe,  (74) lehetőségünk van félelem nélkül élni,  (79) világítson azok-
nak, akik életük sötét időszakában vannak. Erre a csodásra vár Isten népe évszázadok óta. 

 Zakariás eufóriáját akkor értjük meg, ha látjuk azt az évszázadokon át tartó kilátástalan küz-

delmet  (Lekció). Bír: forgatókönyvszerűen ismétlődő krízisek. Saját erejéből egyszerűen 

képtelen kilépni ebből a ciklikusságból  lázadás sodródó kiszolgáltatottság bűnbánat 

szabadítás  majd mindez kezdődött elölről  (16) [Jézus előképe]  

Isten támaszt egy olyan vezetőt, amely a népe felett áll (Bír 2,16a. Lk 1, 70-71). Isten vele 

van (Bír 2,18. Lk 1,68). Így szabadul meg a nép ebből az elesett állapotból, és így szabadu-

lunk meg az ellenségeinktől (Bír 2,16b. Lk 1,71). Ebben példaként állnak az ősök, akik hűsé-
gesek voltak Istenhez (Bír 2,19. Lk 1,72). 

 Ebben az összefüggésben érthető meg a karácsony. A karácsony akkor válik ünneppé, amikor 
az ember azért tesz erőfeszítéseket, hogy Isten akaratához igazítsa a hétköznapjait.  

II. Miért értjük félre?  

 Mert nem vagyunk akarunk erőfeszítéseket tenni. Pedig a hit harc. Legelőször bennünk zajló 
harc. Az istenhit az ember első rezdülésében nem más, mint egy számunkra rokonszenves 
istenkép megalkotása. Ám épp nekünk kellene Isten alkotásába beleállnunk. Nagyon másfajta 
hit az, ha  mi akarjuk Istent behívni a mi történetünkbe, vagy ha mi állunk be Isten történetébe. 

 Amikor az ember Istennel találkozik, azzal kell szembenéznie, hogy Isten más irányt akar 
adni az életemnek, mint amit én [GPS szoftverhiba: rossz irányt mutat].  

 Ezt az attitűdöt a Biblia egy egyszerű szóval adja vissza: bűn  nem erkölcsi kifejezés, hiszen 

nagyon sok erkölcsös bűn létezik  Bír: Izrael nagyon erkölcsös és vallásos! [Céltévesztettség]. 

 Azért jött Jézus Krisztus, hogy az életünknek ebben az eltévedt keresésében irányt adjon. 
Nyilvánvaló, hogy ez csak ott jelent értéket, ahol az illető felismerte céltévesztett voltát.  

 Ennek a hiánya az alapvető krízis  (Lekció). Ahol pedig nem ismerjük fel, hogy rossz irány-

ba megyünk, ott hiába küld bárkit is az Isten  [szomorúan jó példa erre a jelenlegi Európa] 

 Az ünnepeink is erről tanúskodnak (Text/79). A mai ember sütkérezni akar ebben a fényben. 

Ezért nem találjuk az utunkat  elveszítettük a célt. Mert ez a fény az utat hívatott meg világítani.  

 A mai kor embere 1000 úton akar egyszerre végigmenni. Úgy érzi, ha bármelyik mellett elkö-

teleződik, az összes többit elveszíti  minél több lehetősége van, annál nagyobb veszteséget 
szenved el. Mi még a megajándékozottságainkban is vesztesek vagyunk. 

 Amikor egy kultúra elveszíti az ünnepet, elveszíti azt a fényt is, amely az irányt mutatja meg.  

 A Bír azért éles tükör a számunkra, mert egy olyan kultúra ünneplését és hétköznapjait mutat-

ja meg, amely elveszítette az ünnepét  (Lekció) generációk óta nem találják az utat  

 (Lekció) Három nemzedékről ír (17-19). Feltartóztathatatlan hanyatlás. Amolyan kulturális 

apokalipszis hangulat lehetett  idegen népek vették körül, és egyre határozottabban azt élte 
meg, hogy alulmarad. 

 Nem tudom, mennyire sikerül körvonalazni, milyen nagy szerepe van az ünnepeinknek, az 

istenkapcsolatunknak. Mert (18)  Isten volt a bírákkal. De a nép ebből semmit sem érzékelt... 

III. Hogyan találkozhatunk Jézussal? I 

 Ha nagyon őszinte vagyok: fogalmam sincs. Ugyanis mi ezt a találkozást nem tudjuk előidéz-
ni. Sokan kérdezték már meg tőlem, hogy mit kell tenniük, és erre a kérdésre nem lehet korrekt 
választ adni. Nagyon sok jóravaló embert ismertem, akinek ez nem sikerült a maga erejéből. 
Ráadásul a Biblia tele van megdöbbentő bűnökkel terhelt emberekkel, akiknek meg igen. 

 Az első dolog, ami a legnagyobb akadályt elgördíti, az őszinteség  (Lekció) [Múlt hét: 
mennyi erkölcsös és vallásos bűnt halmozott fel Izrael népe, amellyel szinte észrevétlenül radi-

kálisan eltávolodott Istentől  (17) paráznaság [szövetségtörés] 

 A találkozás Istennel amúgy nem mindig szívderítő, és mi ezt gyakran figyelmen kívül hagy-
juk. Az advent, Isten elérkezése a Bibliában gyakran az ítélet jele (20-21). Vajon vállaljuk-e ezt a 
mi ünnepeinkben? Vagy csak arra kell Isten, hogy emelje az ünnepi hangulatot? 

 A ma embere előtt az egyik legnagyobb akadály az Istennel való találkozáshoz, hogy ők tkp. 

nem Istennel akarnak találkozni, hanem egy számukra vonzó istenképpel  bálvány: múlt hét! 

 [Miért jött Jézus: bibliai összeállítás arról, amit az Úr elmond nekünk erről..] 

 Nagyon fontos kérdés, hogy mi miben akarunk hinni? Istenben vagy a hitünkben.  

 Az ítélet és a kegyelem feszültsége valójában akkor oldódik fel, amikor Jézus belép a történe-

lembe. Ugyanis Ő lesz a kegyelem forrása és az ítélet elhordozója  Ő az, akit Isten népe 
évszázadok óta annyira várt. Ezt ismeri fel Zakariás a templomban.  

 Az karácsony nem más, mint annak a megrendítő öröme Jézus Krisztus jelenvalósága tapasz-
talhatóvá vált. Vajon van-e karácsonyunk…? 

HIRDETÉSEK 

 Legközelebb január 1-jén lesz úrvacsorás istentisztelet. 

 A gyülekezeti tagok közé legkésőbb január 22-ig lehet jelentkezni (FZ) 

 Megváltozott a házi csoportok, bibliaórák rendje. (Kis Ica) 

 Az első hétközi gyülekezeti alkalom január 4-én, szerdán lesz. Az Alapozó bibliaóra témája 
Szeretet és harag. 


