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„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, s nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, 
termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek  és kenyeret az éhezőnek, 

ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 
hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55,10–11)

Most, amikor ezeket a sorokat írom, még várunk a karácsonyra és a hóra. Helyette decemberi november van. Borult, 
csepegős, ködös és nyálkás idő, ami bebújik az utcán vagy természetben járók kabátja alá. Persze ez az „idő” is öntözi 
a földet, sőt itt-ott a bőség olyan nagy, hogy árvizet is okoz. Szegény gyerekek – sajnálkozott a napokban egy reggel 
a hitoktató tanár néni az autóban, akit épp az iskolába fuvaroztam – a december reggeli sötétben hó helyett esőben 
mennek az iskolába. Bárcsak jönne már a hó – fejezte aztán be a szomorkodást nagy sóhajjal. 

Eső, hó, ige. Karácsony az ige ünnepe. És most nyugodtan hátra is dőlhetnék a meleg szobában, és megelégedéssel 
írhatnám: hiszen mi, protestánsok az ige egyházai vagyunk. Ahogy mondani szoktuk, hirdetjük, adjuk, idézzük az 
igéket egymásnak és másoknak kérve és kéretlen, jól és rosszul. Karácsony tehát a mi ünnepünk. Ez igaz is, azzal a 
novemberi szürkítéssel, hogy az igék, amelyeket adunk, hirdetünk templomban és templomon kívül mintha nem 
térnének vissza hozzánk, és mintha nem érnék el azt a hatást és eredményt, amit várunk tőlük. A keresztyén egy-
házak helyzetére, erejére, mai lehetőségeire gondolok és utalok ezzel.

Ézsaiás próféta költői szépségű biztatása Isten erejéről, lehetőségeiről és szándékáról szól. Olyan emberek felé 
hangzott el, akiknek a lehetőségei korlátozottak voltak, maguk pedig valószínűleg elég reménytelennek látták saját 
helyzetüket és jövőjüket. Ezt a magyar szívek számára is jól ismert közérzetet saját sorsuk, a fogságban töltött évtizedek 
alakították ki és tették szinte bármikor előhívhatóvá. Nyilván meghatározott társadalmi környezetben éltek, amelyik 
természetesen alakította az ott élő deportált nép gondolkodását, reménységét, jövőképét, önértelmezését. Ők is megkér-
dezték Istent, ők is panaszkodtak Istennek, prófétának, egymásnak, ahogy ez azóta is történik. Nos, az Isten válaszolt, 
és a válasza egyértelmű, máig érvényes erejű. Nem a foglyok körülményeihez, elképzeléseihez méri a jövendőt, hanem a 
saját lehetőségeihez, erejéhez és szándékához. A teremtő isteni szó véghezviszi, amit Isten akar. Ez pedig a szabadítás. 

Így érkeztünk meg karácsonyhoz, amikor angyalok hirdetik a Szabadító születését, egyértelművé téve, hogy az 
Isten szerint az ember szabadításra szoruló lény. 

Ma másmilyen korlátok, bajok, lehetetlenségek között élünk. De ugyanígy magunkhoz mérjük a jövőnket, lehetősé-
geinket, ami nem mindig biztató kilátás. Hogy mást ne mondjak, sokszor érzem úgy, hogy olyan életritmust alakítottunk 
ki modern emberként, amelynek tempóját magunk sem bírjuk, és néha-néha (vagy inkább gyakrabban) lemaradunk saját 
magunktól is. A társadalmi környezetet, amelyben élünk, többek között a mobilitás, a gyors és dinamikus változások, 
az információk tartalmának, minőségének átalakulása jellemzi. Megváltozott az életritmus. Abban az értelemben is, 
hogy összeolvadtak az ünnepek és a hétköznapok. Az „ora et labora” rendje, ritmusa már régen hiányzik, de hiányának 
hatása egyre erősebb. Hiszen ma a szorgalom, a teljesítmény és az elért eredmények tűnnek a legfontosabb erkölcsi 
alapelveknek. Amikor ebben a gyorsan változó világban utat, ritmust tévesztünk, esetleg elbizonytalanodunk, nekünk 
is szükségünk van arra a szóra, amelynek ereje eredményeket ad és gyümölcsözővé teszi a magot, az életet, a társadalmat.

Karácsony emlékezete Csoma 
Áron



IRÁNYTŰ4 Karácsony emlékezete

Amikor ezek a sorok megjelennek, karácsony minden értelemben mögöttünk lesz már. Úgy beszélhetünk róla, 
mint ami elmúlt. Elmúlt a karácsony 2014-es ünneplése, de ma nem tudom megmondani, hóval, faggyal és ezért gyer-
meknevetéssel megszépített, feldíszített karácsonyunk volt-e, vagy novemberi, esős, kissé talán szomorkásabb. Ennél 
fontosabb, hogy bármikor ünnepeljük, mindig emlékezünk is, visszafelé nézünk arra, ami nagyon régen történt, és a 
hatása máig nem múlt el. János apostol írja az 1. század végén ugyanarról az Igéről, akiről korábban Ézsaiás prófétált: 
„Az Ige testté lett és közöttünk lakozott, mi pedig láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14) Hadd időzzek most itt el, hiszen a 
mögöttünk lévő karácsony ennek az ézsaiási próféciának sajátos isteni megvalósítása. János olyan igeidőt használ, amely 
a múltban beálló cselekvést jelöli. Az igeidő itt az isteni cselekvés megtörténtét hangsúlyozza. Karácsony, a Megtartó, a 
Szabadító megszületése, ami visszavonhatatlanul megtörtént. Ezt már nem lehet meg nem történtté tenni, visszacsinálni. 

A decemberi novemberben vagy januári télben van mire emlékeznünk, ha visszagondolunk a karácsonyra. Az 
emlékezés segít tájékozódni. Ahol van mire emlékezni, ott nincs kapaszkodó nélkül az ember. Ahol vannak emlé-
kek, ott az ember tudja, hogy vannak, akik már előtte jártak, vannak események, amelyeket össze tud hasonlítani 
az újabbakkal. Analógiákat kereshet a múltban a jelenhez. Akinek emlékei vannak, annak múltja is van. Akinek 
emlékei vannak, és azokat föl is idézi, az olyan ember, aki oda tudja mérni az emlékeit a jelen eseményeihez, tör-
ténéseihez. Akinek múltja van és emlékezete is van, annak lehetősége van arra, hogy ne csak a pillanatnak éljen, 
ne csak a pillanat adta helyzet és körülmény, érdek és érték mentén tervezze meg a következő mozdulatát. Akinek 
múltja és emlékezete van, az tudja, hogy a világ, a valóság, amelyet élünk, összetett, ezért perspektivikusan kell nézni. 

Mi jól tudjuk, hogy a közös történetek, közös élmények, közös emlékek léteznek, összekötik az embereket, összekö-
tik a generációkat. Ilyen közös élmény Trianon, Mohács, a két világháború, a holokauszt és a karácsony is. Fontosak a 
közös emlékek. De nem mindegy, mire emlékezünk. Eszembe jut a nagy tudású Pál apostol, aki az evangéliumot akarja 
visszaidézni, fölidézni, tudtul adni a korinthusiak számára (1Kor 15,1). Azt az evangéliumot, amely eseményekre utal. 
Krisztus halálára és föltámadására. János ugyanezt teszi, csak épp a karácsonnyal. Akár a gyülekezet rendjéről, az élet és 
halál kérdéséről vagy a test feltámadásáról van szó, a helyes ítélet, a helyes következtetések szempontjából nem mindegy, 
hogy milyen helyzetből ragadjuk meg a jelen kérdéseit, problémáit. „Tudtotokra adom, emlékezetekbe idézem, eszetekbe 
juttatom az evangéliumot” – írja Pál. János az emberré lételt írja le ugyanilyen erejű evangéliumként. Emlékezzetek rá! 
Legyen gyökere a gondolkodásotoknak! Ne legyen gyökértelen! Legyen összefüggése mindannak, amiben önmagatokat, 
helyzeteiteket, jövőtöket fölméritek! De miért van szükség erre a közös emlékezetre? Miért fontosabb mindennél az 
evangélium fölidézése? Éppen Mohács, Trianon, a holokauszt, a sok forradalom, a két háború, a rengeteg szenvedés, a 
megélt személyes drámák, félelmek miatt. A múlt miatt, amit a jelenben is hordozunk, a jövő miatt, ahová ezt a jelent 
is magunkkal visszük mint súlyos csomagot. „Tudtotokra adom, újra fölidézem, eszetekbe juttatom az evangéliumot.” 
Mintha azt mondaná: eszetekbe juttatom gyász, betegség, túlterheltség, válasz nélkül maradt kérdések, megoldatlan 
problémák között. János apostol azt írja: láttuk az ő dicsőségét. Megbámulták az apostolok, mert számukra a názáreti 
ács fi ában, Jézusban felragyogott Isten jelenléte. A testté lett Krisztusban János fölismerte ugyanazt az isteni valóságot, 

amely a történelem előtti Logoszban (Jn 1,1) és Ézsaiás próféciájában is jelen van. „Mert ahogyan az eső és 
a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot 
ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám 
üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” Ezért emlékezzünk karácsonyra.
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