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A kíméleten karácsonyról szóló örömhír 

 
Lekció: Lukács 2, 1-20 

 
Imádság: Mennyei Édesatyánk! Hálásak vagyunk Neked azért a hatalmas 
ajándékért, amivel az első karácsonyon megajándékoztad ezt az 
embervilágot, hogy minden népnek öröme lehessen!  Téged magasztal és 
neked mond köszönetet minden hívő lélek szerte a világon e mostani 
karácsony szent ünnepén Jézus Krisztusért, aki reménységet és 
boldogságot, megváltást és üdvösséget hozott el minékünk. Álmélkodással 
csodáljuk ma is végtelen nagy szeretetedet! 

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük a családi otthont, ahonnan 
idejöhettünk, szeretteinket, családtagjainkat, akikkel most együtt 
ünnepelhetünk. Légy áldott a lelki családért, anyaszentegyházunkért, ezért 
a gyülekezetért, ahol az evangéliumot hallani egybegyülekezethetünk és 
ahol a te szent vendégségedben, az úrvacsora közösségében megújítod 
velünk kötött szövetségedet. 

Szentlélek Úristen! Kérünk, szólj hozzánk úgy ebben az ünnepi 
órában, hogy a Te igéd szívünket megragadó és átformáló üzenet 
lehessen. Ezt a csodát kérjük tőled alázatosan.  

Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, 
kérünk, hallgasd meg imádságunkat és áldd meg karácsonyi 
ünneplésünket! Ámen. 
 
Textus: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8,32) 
 

Karácsonyt Ünneplő Szeretett Gyülekezet! A Biblia alapján 
többféleképpen fogalmazhatjuk meg karácsony, az Isten irántunk való 
meg nem érdemelt, felfoghatatlan, mérhetetlenül nagy szeretetének 

titkát. Éppen ezért most a szokásostól kissé eltérő módon próbáljunk 
közelebb kerülni karácsony misztériumához, ennek a mélységesen nagy és 
megkerülhetetlen valóságnak a megértéséhez. Felolvasott alapigénk 
alapján ma a „kíméletlen karácsony” örömhíréről szeretnék beszélni 
nektek, mely szól a kíméletlen Atyáról, az odaadott Fiúról és a 
megajándékozott emberről! 

 
1. Ez a régi-új örömhír ma először a kíméletlen Atyáról szól. 

Kíméletlen Atyáról? Milyen értelemben is? Hiszen a Biblia általában egy 
szerető, irgalmas, kegyelmes Istenről beszél. A Szentháromság Isten első 
személyét mi magunk is úgy ismerjük, mint a mi drága jó Atyánkat, aki 
nagyon szeret minden embert, különösen az Ő gyermekeit. Aki 
szeretetéből megformált minket, sőt mielőtt világra jöttünk volna, már 
örökkévaló szeretettel jegyzett el bennünket magának. Nem úgy 
tapasztaltuk-e meg az Ő lényét, mint aki gondviselőnk, aki minden 
terhünket segít hordani, aki vigyáz ránk, aki ellát mindazzal, amire 
szükségünk van az életben? S vajon nem úgy nevezzük-e Őt sokan, hogy Ő 
a Jóisten?  

Hát akkor kivel is kíméletlen az Atya? Az Ő tulajdon Fiával. Talán 
kiábrándultan vagy döbbenten kérdezzük most az Atya kapcsán: hát 
miféle Isten az, aki nem kíméli egyetlen Fiát, pedig tudja, mi lesz a sorsa? 
Olyan Isten, aki annyira szeretett bennünket, hogy aki neki a legdrágább, 
azt is képes volt odaadni értünk. Olyan Isten, aki annyira szereti az 
embert, hogy nem óvta, nem védte, nem kímélte és nem tartotta vissza 
tőlünk tulajdon Fiát, hogy minket megmenthessen. Habozás és 
méricskélés nélkül odaadta a számára legkedvesebbet, legdrágábbat és 
legkiválóbbat. Ahogyan Kálvin írja: „Valóban kiváló és világos bizonyítéka 
a mérhetetlen szeretetnek, hogy az Atya nem habozott a Fiát odaáldozni a 
mi üdvösségünkre. … minthogy az Atyának nem volt semmije sem, ami a 
Fiúnál kedvesebb, drágább vagy kiválóbb lett volna, semmit sem fog 
elmulasztani, amit ránk nézve hasznosnak lát”. A mérhetetlen isteni 
szeretet árad ránk tehát ebben a semmit sem számolgató, mindent 
odaadó szeretetben.  



Szeretett Testvérek! Istennel ellentétben mi általában kímélni 
szoktuk azokat, akiket, vagy amiket szeretünk. Gyermekeinket szeretnénk 
megkímélni betegségtől, fájdalomtól, testi kínoktól, a negatív társadalmi 
hatásoktól. Idős szüleinket óvnánk a fárasztó fizikai munkától. De vannak, 
akik kedves tárgyukat kímélik, amennyire csak lehet, legyen az ruha, autó, 
vagy lakás.  

Előfordul azonban, hogy nem kíméljük egymást. A legtöbben nem 
ismernek pardont sem a bevásárlóközpontokban, sem a parkolókban, sem 
a közlekedésben. Kíméletlenül furakodnak, tülekednek, lökdösődnek 
mindenütt. Sokan nem kímélik a pénztárcájukat. Mindegy mibe kerül, 
mindegy mekkora kölcsönt kell felvenni érte, csak kerüljön oda a hőn 
áhított ajándék a karácsonyfa alá. Sokszor nem kíméljük azokat sem, 
akiket egyébként szeretünk. Kegyetlen dolgokat tudunk egymás fejéhez 
vágni, kíméletlenül be tudunk olvasni a másiknak, nem vagyunk 
tekintettel senkire. 

Jézus Krisztusban azért öltött testet az Isten végtelen szeretete, 
hogy idén ne ilyen legyen az ünnepünk. Azért nem kímélte Isten tulajdon 
Fiát, hogy a 2015. év karácsonyán mi kíméljük meg egymást a bűneink 
pusztító hatalmától, s hogy kíméljük meg magunkat a gyomorfekélytől, 
vagy éppen a szívrohamtól.  

 
 2. A karácsonyi örömhír második része az odaadott Fiúról szól. 

Hiszen az idézett mondat így folytatódott „hanem mindnyájunkért 
odaadta…” Nem kímélte, hanem odaadta. Az „odaadta” kifejezés az 
átadás, kiszolgáltatás, elárulás szava. Az evangéliumokban Jézussal 
kapcsolatban leggyakrabban Júdás árulásával függ össze. Júdás odaadta, 
azaz átadta, elárulta Mesterét, Jézust. Ez a kifejezés többször megjelenik 
még a „börtönbe vet” értelemben is. A szónak ez a jelentésárnyalata 
visszatükröződik a karácsonyi történetben is, ha megpróbáljuk lefejteni 
róla a pásztoros-angyalos romantikát, és szeretnénk meghallani a 
történteket a maguk valóságában. 

Hova adta az Atya a Fiút? Ne engedjük, hogy az angyali ének, 
valamint a pásztorok öröme, amely ugyan igazi öröm, eltakarják előlünk 
Isten Fia érkezésének valóságos és nyomorúságos körülményeit. 

József, a kilencedik hónapban lévő jegyesével, Máriával nem jó 
szándékából indul útnak Betlehembe. Augusztus császár adó-összeírási 
rendelete kényszeríti őket arra, hogy nekivágjanak egy hosszú és veszélyes 
útnak. Józsefnek és Máriának pakolni és menni kell. 

A felbolydult Betlehemben nem találnak normális szálláshelyet. 
Vajon hogyan érezhette magát József, aki látja, hogy közeledik Mária 
órája, feltehetően mindent megtesz, hogy megfelelő helyre juttassa, és 
mégis azzal kell szembesülnie, hogy tehetetlen. Hiába minden, nem tud 
megfelelő helyet biztosítani jegyesének. Így kerül Mária elsőszülöttje 
Jézus, az Isten Fia egy jászolba. 

Pál apostol is úgy írja le számunkra Isten szeretetét, mint aki 
kíméletlen volt a tulajdon Fiával kapcsolatban. Hiszen kezdettől végig, 
Betlehemtől a Golgotáig azt látjuk, hogy az Atya nem kíméli Jézust. Világra 
jön egy minden bizonnyal büdös, piszkos, állati trágyával „ékesített” 
istállóban. Amikor felnőtt lesz, előfordul, hogy nincs hová lehajtania a 
fejét. Sokáig a tanítványai és családja tagjai sem értik meg. A szenvedés 
szörnyű óráiban is alig marad vele valaki az övéi közül. Nincs része 
kíméletben sem a zsidók vezetőitől, sem a római katonáktól. Bizony nem 
múlik el tőle a keserű pohár. Kigúnyolják, leköpködik, megalázzák, 
megkorbácsolják, és keresztre feszítik, sőt átéli még a kárhozatot, az 
Atyától való eltaszítottságot is értünk. 

Karácsonykor is látni kell, hogy az Ő eljövetelének végső célja a mi 
megváltásunk. Nem azért lett emberré, hogy egy évben egyszer 
meghatottan emlékezzünk rá, hanem azért, hogy életét adja a bűneinkért. 
Ahogy a költő, Bódás János írja: „Szénaszagú bölcsőd felett ott komorlott 
már a kereszt”. 

Szeretett Testvérek! Ebben a sötétségben ragyoghat fel igazán 
Isten szeretetének világossága, amit az apostol másik kifejezése foglal 
össze: „mindnyájunkért”. A nagy dicsőségben és ragyogásban a 
pásztoroknak megjelenő angyal éppen ezt fogalmazza meg: „Ne féljetek, 



mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, mely ez egész nép öröme lesz: 
Üdvözítő született ma nektek, ki az Úr Krisztus a Dávid városában” (Lk 
2,10-11). Amikor Isten nem kíméli tulajdon Fiát, hanem odaadja, 
kiszolgáltatja őt, azt az egész népért, sőt, minden emberért teszi. A 
szabadító Jézus jött el mindnyájunkért. Isten e világra lehajló szeretetében 
ott van mindenki, ott vagy te, és ott vagyok én. Az Atya és a Fiú 
döntésében, hogy a Fiú emberré lesz és eljön ebbe a világba, ahol majd 
életét adja oda önként a világ bűnéért, ott vagy te, és ott vagyok én. 
Felfoghatatlan és kikutathatatlan szeretet! Valóban a gyermeki szív 
egyszerűsége és bizalma kell ahhoz, hogy meghalljuk, elhiggyük, 
befogadjuk: „Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 
odaadta”. És valóban igaz, hogy akit átjár annak bizonyossága, hogy ő is 
ott van a „mindnyájunkért odaadta” nagy titkában, annak szíve nem 
marad közömbös, és talán még szeme sem marad száraz. Isten atyai 
szeretetében fürdeti meg mindazokat, akik Jézust szívükbe fogadják, mint 
Urukat és Szabadítójukat. 

Isten „tulajdon Fiát nem kímélte, hanem… odaadta…” Átadta – 
nem a börtönnek – de egy sokszor brutális politikai hatalom által vezérelt, 
nyomorúságokkal teli, önző és embertelen világnak. Tulajdon Fiát 
kiszolgáltatta az ellenséges erőknek, a bűnnek, a halálnak. És hogy miért 
kellett ilyen kegyetlennek, embertelennek lennie Isten Fia születése 
történetének? Miért nem született „normális” körülmények között? Azért, 
hogy mindazokra is sugározzon Isten végtelen szeretete, akik ki vannak 
téve a gonosz erőinek. Akik kiszolgáltatottak, akik tehetetlenek, akik testi 
vagy lelki értelemben otthontalanok, menekültek. Azért hajol őbenne 
ilyen mélyre karácsonykor az Isten, hogy senki ne mondhassa: „én már 
olyan mélyen vagyok, hogy innen nincs szabadulás”. Azért van szabadulás, 
mert van Szabadító, aki született nekünk a Dávid városában. Van 
szabadulás mindenféle kényszerből és rabságból, legyen az megkötöző 
szenvedély, idegőrlő kényszerképzet, mániákus pótcselekvés, vagy csak 
szimplán a bűn kényszerítő hatalma. A szabadító Jézus megszületett, az 
Atya odaadta Őt a világnak, az embernek, neked és nekem! 

3. A több mint kétezer éves, de mindig időszerű karácsonyi 
örömhír harmadik része pedig a megajándékozott emberről szól. Azt 
mondja az Ige: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” Azaz 
nemcsak tulajdon Fiát adta oda mindnyájunkért, hanem vele együtt 
mindent nekünk ajándékoz. Ajándékozásában Isten bőkezűségét és 
jóakaratát, kegyelmét gyakorolja irántunk. A kérdés az, hogy mi az a 
„minden”, amit Jézussal együtt nekünk ajándékoz az Úr? 

Ez a „minden” nem csupán az egészség. Nem csak egy jó 
munkahely. Nem a társam azonnali megtalálása. Nem egy kapcsolatnak a 
helyreállása egyik pillanatról a másikra. Nem az anyagi helyzetemnek a 
hihetetlen megjavulása a nélkül, hogy bármit is tennék érte. Ezeket is meg 
tudja adni Isten, ha jónak látja, de a minden az ennél sokkal több. Ez, hogy 
sokkal több, nem azt jelenti, hogy mi keresztyének ezzel vigasztaljuk 
magunkat, hogy Isten nem tud fizikai dolgokat adni, vagy nem akar, és 
ezért mi úgymond a láthatatlanokra nézünk. Sok példa van arra – talán ezt 
nem kell különösebben bizonygatni –, hogy mindazzal együtt, amit az 
előbb felsoroltam: egészség, jó anyagi helyzet, családi háttér, mindezzel 
együtt lehet igencsak szegényes, szűkölködő, másképp ne mondjuk, 
boldogtalan is egy ember élete. 

Isten Krisztus által boldoggá, teljessé szeretné tenni az életünket. 
Jézus maga mondta: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt hogy 
bőségben éljenek” (Jn 10,10). Ez a „minden”, amit Isten adott nekünk 
Jézusban, a jelenünkre nézve azt jelenti, hogy megbecsült, értékes 
emberek vagyunk. Olyanok, akikre feladatot bízott az Úr, és akiket az 
adott feladatra kegyelméből alkalmassá tett, vagy alkalmassá tehet. Ez 
adja az értékünket. De vajon komolyan vesszük-e ezt? Nem a mások 
értékelése adja az értékünket, hogy számítanak-e ránk, vagy nem. Bíznak-
e még ránk feladatot vagy nem. Ismerik-e a nevünket, vagy esetleg tíz 
embert sem tudunk felmutatni, aki minket említene kedves ismerőseként. 
Olyan nagy tévedés, hogy sokan ebbe a csapdába engedik, engedjük 
magunkat becsalogatni, amivel szintén az ördög próbál bennünket az 
egyik, vagy a másik oldalról bombázni. Vagy úgy, hogy nagyon fontos 



ember vagy, felnéznek rád, és ebbe vessz el, vagy pedig, hogy az életed 
semmit sem ér. 

Ez a „minden” a jövőnket illetően azt jelentheti, hogy Isten, aki 
eddig hűséges volt, aki eddig betöltötte Krisztusban az ígéreteit, és 
személyes ígéreteket adott nekünk, a jövőben is ezt teszi majd.  

Ha Jézus kerülhet az első helyre az életünkben, a családunkban – 
persze nem csak karácsonykor –, akkor Vele együtt mindent nekünk 
ajándékoz az Úr. Mindent, amire szükségünk van, mindent, ami javunkra 
válik, mindent, ami az Ő dicsőségét szolgálja. Kaphatunk olyan örömet, 
amit nem tudnak végzetesen kikezdeni még az áskálódó embertársak 
sem. Olyan békességet, ami beragyogja még a szenvedéssel, vagy gyásszal 
teli napok sötét egét is. Olyan szeretetet, amiből jutni fog még az 
ellenséges szomszédainknak is. Olyan hitet, amelyre szilárdan építhetjük 
magunk és családunk jövőjét. És olyan reményt, amivel túlláthatunk még a 
halálon is. Ezeket az ajándékokat sehol nem lehet megvenni. Ezeket csak 
ajándékba lehet kapni Jézusért attól az Istentől, akitől száll alá „minden jó 
adomány és tökéletes ajándék” (Jak 1,17). 

Karácsony éjszakáján egy odaadott, kiszolgáltatott csecsemőbe 
sűrítve a mindenható Isten mindent, önmagát és a szeretetet elhozta 
ebbe a világba. Röpke három évtizeddel később a felnőtt gyermek szintén 
odaadott mindent, egész életét, teljes önmagát a kereszthalálban. Ez a 
„minden” ma teljesen a tiéd lehet. Összesűrítve a térben és időben, itt és 
most kínálja neked a legtöbbet, amit adhat Önmagát, hiszen itt van az 
asztalon a kenyér és bor. Ő ma is tékozlóan árasztja ránk szeretetét. 

Kíméletlen hát az Isten? Nem! Hanem Ő maga a szeretet! A 
szeretet pedig nem kíméli magát, ha ezzel életet adhat! Ő pedig életet, 
sőt örök életet akar nekünk adni: „mert úgy szerette Isten e világot, hogy 
az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen”. – Ez a „kíméletlen karácsonyról” szóló örömhír. Ámen. 
 
 
 
 

Utóima:  
Atyánk, Istenünk! Mi valóban oly sokszor számolgatunk, méricskélünk, 
tervezünk és fontolgatunk. Köszönjük, hogy te nem méricskéltél, nem 
számolgattál, hanem mindent odaadtál Jézus Krisztusban. A 
legszeretettebbről is lemondtál értünk, nem kímélted Őt, hogy rajtunk 
könyörülhess. Fölfoghatatlan ez számunkra, és értelmünkkel nem is igazán 
tudjuk befogadni. Légy hát segítségünkre, hogy szívünkkel-lelkünkkel igent 
tudjunk mondani rá. Tudjuk megköszönni Neked és tudjunk hódolni e 
karácsonyi titok előtt.  

Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy önmagadat adtad az első 
karácsonykor és önmagadat adtad nagypénteken a mi bűneinkért. És 
köszönjük, hogy önmagadat adod oda nekünk az úrvacsora jegyeiben. 
Szeretnénk teljes közösségre jutni veled és egymással a te asztalod körül. 

Urunk! Eléd hozzuk gyülekezetünk betegeit, akik gyógyulásért 
fohászkodnak odahaza beteg ágyon vagy kórházi ágyon fekve. 
Könyörgünk a magánosokért, akik egyedül ünnepelnek. Légy azokkal, 
akiket elűztek szülőföldjükről. Tekints azokra, akik az igazságért 
szenvednek. Adj vigaszt a síróknak és igazítsd útba az úton járókat. 

Kérünk Téged anyaszentegyházunk megújulásáért. Segítsd, hogy 
soha meg ne szűnjön azt az utat keresni, amelyen Te vezetni akarod. 
Könyörgünk hazánkért, nemzetünkért. Segítsd azokat, akikre a 
kormányzás nehéz feladatát bíztad. Fohászkodunk hozzád minden népért. 
Tőled kérjük a teremtett világ békéjét és jövőjét. Kérünk Istenünk, hallgasd 
meg könyörgésünket a Te egyszülött Fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért, 
aki így tanított minket imádkozni: Mi Atyánk…  
 


