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Karácsony 

Bevezető 
Kedves Testvérek! 

Közeledik a Karácsony, amit a szeretet ünnepének szoktak nevezni. Ilyenkor az emberek ajándékokat 

adnak egymásnak, megpróbálnak kedvesek lenni, jó érzésekkel gondolni a másikra, és természetesen 

ugyanezeket hatványozottan várják el önmagukkal szemben. Még jó, hogy egy nemrégiben tartott 

közösségi összejövetelünkön megállapítottuk, hogy a világban is vannak értékek, noha eltorzult 

módon, mert abból például, hogy valaki azt méricskéli, vajon mennyibe kerülhetett az ajándék, amit 

kapott, szemben azzal, amit a férje vagy felesége vagy gyereke kapott, elég nehéz ezt kiolvasni. De 

ahogyan az Angyal mondja: a leghitványabb ember is ember, mert tud adni. Ebben a tanításban 

(régebbi nevén prédikációban) összegyűjtöttem az ünnep kapcsán bennem ébredt gondolatokat, 

sugallatokat. Úgy látom, hogy a Karácsony lényege nem pusztán a szeretet (az Jézus tanításának 

lényege, Isten minden ünnepében benne van), hanem elsősorban az adás, ajándékozás. Először 

elmondom, mit látok Jézus ajándékozásában, utána rátérek arra, hogyan nyilvánul meg ez az adás a 

világban, majd összefoglalom, hogy a tanítványnak mi a feladata az ajándékozás terén. 

Jézus ajándékozása 
Jézus ajándékozása maga a teremtés, mert Ő az örök Kiáradás. Minden általa lett és nélküle semmi 

sem lett, ami lett. Ő az Atya kimondott szava, akiben megvalósul a teremtés. Az ember rajta keresztül 

lett az Atyából és csak Jézuson, mint úton járva juthat vissza az Atyához. Milyen egyszerű és 

csodálatos gondolat ez! 

Mivel az anyagvilágban élünk, a teremtő kiáradásnak és az Atyához való visszatalálásnak időbeli 

lefolyása van. Olyan szépen fogalmazta ezt meg János a múlt havi tanításában: „Az ember 

teremtettségének feladatjellegéből következik az, hogy ha az Isten mindent annak teremtett, ami lett, 

a növényt növénynek, az állatot állatnak, az angyalt angyalnak, akkor kezdetben nem csupán szellemi 

lénynek teremtette az embert, aki a bűnbeesés következményeképp került az anyagtestbe. Akkor az 

Isten az évmilliárdok alatt anyagtestileg is kifejlődő embernek teremtette az embert. Olyan 

embernek, akiben az anyagtest kialakulásával párhuzamosan van jelen az annak megfelelő szinten a 

Szellem.” 

Nézzük csak végig: a tudomány mai állása szerint az ősrobbanással vette kezdetét a teremtett világ. 

Az egész világ, az anyag egyetlen pontba volt besűrítve, ahonnan hihetetlen gyorsasággal és 

hevességgel áradt szét. Nem úgy, mint ahogyan egy petárda felrobban vagy ahogyan egy kiskanál só 

feloldódik a levesben, nem. Maga a tér tágult, benne az anyaggal. Egy kicsit olyan ez, mint ahogyan 

egy lufi felfújásakor láthatóvá válik a felszínére festett minta. A hirtelen tágulás során megjelent az 

első szerkezet: az anyag itt-ott elkezdett sűrűsödni. Már itt tetten érhetjük az információ 

megjelenését: az anyag képes a szellemi tartalmat hordozni. Ahogyan nőtt és hűlt a világ, úgy fért 

bele egyre több információ: először a kvarkok, és az elektronok részecskecsaládja jelent meg 

(leptonok), azt követően a protonok és néhány nehezebb atommag, majd a legkönnyebb atom, a 

hidrogén és vele együtt a fény (a szabad részecskék miatt addig nem látszott a fény, mert folyton 
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szóródott). Ebből álltak össze a csillagok, csillaghalmazok, galaxisok, és itt most csak az általunk 

ismert világegyetemről beszélek! Ki tudja, mi minden keletkezett még! A Föld bolygóról is azt 

állapították meg, hogy a Nappal együtt egy korábbi csillag felrobbanása utáni felhőből született. Itt is 

sok-sok időnek kellett eltelnie, mire eléggé lehűlt a bolygó ahhoz, hogy a víz hatalmas óceánokat 

tudjon alkotni, amikben elindulhatott az első algák élete. Ezek idővel annyi oxigént termeltek, hogy 

kiléphettek az élőlények a szárazföldre és így lettek a fejlettebb növények és állatok. És végül az 

ember is megkezdhette életét a ma ismert formájában! Hogy ez pontosan hogyan történt, nem 

tudom. Nem akarom leszűkíteni egyetlen faj fejlődésére. Mint ahogyan nem tudnánk Istennel 

beszélni, ha nem lenne Angyal, Szeráf, ugyanúgy nem létezhetnénk anyagtestben, ha nem lennének 

baktériumok a bélrendszerünkben, amik velünk együtt fejlődtek. Ebből a történetből azt szeretném 

kiemelni, amit a tudósok finomhangolási problémának neveznek: ahhoz, hogy le tudják írni a 

fizikusok a ma tapasztalható világot, olyan finoman kell beállítaniuk bizonyos állandókat, hogy ezt a 

precizitást csak bajosan tudják megindokolni. Vagyis nem magától értetődő, hogy a világegyetem 

még fennáll, mert vagy ki kellett volna már rég hűlnie, vagy össze kellett volna zuhannia az eredeti 

állapotba. 

Sokan hajlamosak itt behozni a képbe Isten létét: ő tekergette úgy a paramétereket, hogy az nekünk 

jó legyen, hogy kialakulhasson élet a Földön. Ez a gondolat hasonló ahhoz, hogy valaki a 

kvantummechanika megmagyarázatlan kérdéseit vezeti vissza egy felsőbb értelemre. Nekünk ennél 

sokkal megnyugtatóbb a válaszunk erre a kérdésre: Isten gondviselése a magyarázat. Tehát nem egy 

kerék egy elmélet gépezetében, nem is egy kitüntetett alkatrész, hanem Ő az ok, a Kezdet! Ő az, aki 

végtelen szeretetében megalkotta először az ásványvilágot, az élettelen köveket és a csillagokat, a 

vizet, a szemmel látható fényt, hogy azután odaadhassa ezeket a növényeknek, melyek elő tudják 

állítani belőlük a nekik szükségeseket. E növényeket pedig az állatoknak adta, hogy azok megegyék 

őket, így tudjanak az anyagban létezni. Nyilván az állatok és bizonyos növények egymást is megeszik. 

Erre tudta végre építeni az embert, hogy egyesítse magában a szellemit és az anyagit. Mikor ez az 

ember valamennyire öntudatra ébredt, elkezdte tanítani. Megkezdődött Isten és ember kapcsolata. 

Először azt kellett megértenie az embernek, hogy van Isten! Az ősember is megértette ezt, erre 

utalnak bizonyos barlangrajzok. A következő lépés az volt, hogy egyetlen Isten van! Erre a 

felismerésre sokat kellett várni, Ábrahámmal jött el az ideje. Sem a magukat fejlettnek tartó 

sumérok, sem a görögök, de a rómaiak sem jutottak el idáig. Nyilván a választott nép történetében is 

voltak vargabetűk, mint például az aranyborjú vagy más bálványok imádása, de legalább azt 

megértették, hogy ők az Isten népe! 

A következő, minőségi ugrást Jézus eljövetele jelentette az Isten és ember kapcsolatában. Az Ige 

hústestet vett magára, úgy jelent meg, hogy az embernek legyen esélye megismerni Őt. És valóban, 

voltak is, nem kevesen, akik nyitott füllel hallgatták a szavait és tettekre is váltották. Ezek egy részét, 

a tanítványokat, kifejezetten olyan feladattal küldte el a világba, hogy tegyenek róla tanúságot, 

elsősorban azoknak, akik vágynak a valóságos Isten megismerésére. Ebből ők és követőik előbb-

utóbb saját egyházat csináltak, leválasztva Jézus személyét a tanításáról. De milyen nagy az Isten: 

tudja, hogy az ember csak nagysokára képes Őt egy bizonyos szintig is megismerni és számtalan olyan 

embert küldött, akik valamelyest a tanítására tették a hangsúlyt, nem a hatalomra és az 

engedelmeskedtetésre: Assisi Ferenc, aki még az egyiptomi szultán előtt is tanúságot tett hitéről.  Ide 

sorolhatók a nagy misztikusok, pl. Bingeni Hildegárd, aki addig eljutott, hogy gyógyítani kell, nem fog 

mindenkit Isten meggyógyítani; vagy a beginák mozgalma, közülük Marguerite Porete, aki szerint 

személyesen kell kapcsolatot tartani Istennel. A dél-franciaországi albigensek abban mutattak példát, 
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hogy a nőket is embernek nézték, a saját „papi rendjükbe” őket is felvették. A középkor után 

említhetjük Emmanuel Schwedenborgot, aki több kötetben írta le látomásait a túlvilágról, vagy 

Johannes Grebert, akivel a Hangban szerepel egy beszélgetés. Az újabb időkben már olyan sok 

küldöttet küldött Isten, hogy ha felsorolnánk, Karácsonyig itt ülhetnénk. A lényeg, hogy a mi 

közösségünk Feri bácsin és a Hangon keresztül jutott el Istennek egy olyan magasabb ismeretére, ami 

2000 éve példátlan! 

Azok az igazságok, melyek végig rejtve voltak Jézus tanításában, hogy mindenki csak magáért felel, 

hogy Jézus vére nem váltott meg bennünket a bűneinktől, hogy a hit tett nélkül, a tett hit nélkül 

semmi, hogy az Istent tanulni kell, mert Ő elsősorban tanítást hozott nekünk, mind-mind el voltak 

födve az Evangéliumok magyarázatai által. Nagyon jó dolgunk lenne, ha csak e magyarázatok 

rakódtak volna rá, mint a guanó, keményen, vastagon (József Attila: A város szélén)! Sajnos a 

különféle egyházi vezetők a saját tanaikat helyezték előtérbe Jézussal szemben. Ebből emel ki minket 

a Hang tanítása, mert mindenki egyesével van Istenhez bekötve! Csak akkor juthatunk egymással 

egységre, ha ki-ki maga egységre jut Jézussal, aki lakást tud venni a szívünkben! 

Ez az Isten igazi ajándéka. Ennek kell teret nyernie mindenki szívében és értelmében, mert ezért 

teremtette a világot, hogy mi is beleteremtsük Őt a világunkba. Mert igaz: ti istenek vagytok! 

Valóban, mi mindannyian részesültünk az ő teremtő erejében. Nem pusztán papok vagyunk mind, de 

istenek!!! 

A világ ajándékozása 
Ha ezt meghallaná valaki, aki nem Jézus szerint alakítja a gondolkodását, a kezdeti megrökönyödés 

után rögtön helyeselne: mindenki Isten akar lenni. A probléma ott van, hogy nem a saját világában, 

hanem a Valósággal azonos Istent akarja önmagával helyettesíteni. A világ bőségesen ellát minket 

ennek a viselkedésnek a példáival. Valósítsd meg önmagad! Éld ki a vágyaidat! Bizony, mindenkinek 

át kell mennie ezen a szakaszon. 

Az Angyal azt mondja: az erősnek a bűn tanulság, a gyengének kárhozat. János prédikációjában 

hallhattuk, hogy a bűn nem más, mint célt tévesztés. A világ számára ez kárhozatot jelent, mert a 

világ fiai nem tudják, mi a cél, ezért következetesen mellélőnek, mert ők arra céloznak, ami nem cél. 

Ebből mi, Jézus tanítványai, igenis tanulhatunk. Leginkább azt az odaadottságot, amivel képesek 

tűzön-vízen át követni a céljaikat, minden követ megmozgatva, csakhogy elérjék, amit akarnak. Ha ez 

a gondolkodás jóra irányul, úgy mondjuk, hogy Jézus az abszolút első az életemben. Vagy az 

ajándékozást tekinve: a világ fiai jól tudják, kinek, mikor és mit adjanak, hogy az ujjuk köré tudják 

csavarni. Ebből mi megtanulhatjuk, hogyan mutathatjuk ki helyesen a szeretetünket a másik iránt. 

Most valaki megkérdezhetné, hogy ha Jézus tanítványa vagyok, ugyan mit tanulhatnék attól, aki nem 

az övé? A válasz egyszerű: maga Jézus mondta, hogy a világ fiai a maguk módján okosabbak a 

világosság fiainál. Könnyű megérteni ezt, hiszen ezek az emberek rengeteg életet éltek már le a 

világban és a kisujjukban van ennek a gondolkodásmódnak, a szív ilyen állapotának tettekre váltása. 

Ezeket a módszereket, ezeket a tapasztalatokat igenis át tudjuk venni, mert mi jóra használjuk őket. 

Ha egy dörzsölt kereskedő minden lelkifurdalás nélkül a szemembe tud hazudni, hogy ő márpedig 

első osztályú árut akar eladni, akkor nekem mennyivel inkább kell a valóságot, Jézust öntudattal 

képviselni! Ha egy megfontolt ember rá akar venni engem arra, hogy csináljak meg valamit helyette, 

mert „csak öt perc”, akkor mennyivel inkább kell nekem visszakérdezni, hogy akkor te miért nem 
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csinálod, te jobban értesz hozzá, neked csak két perc?! Ezen felül pedig így tudjuk a világban 

megtanulni, hogyan tegyünk tanúságot Jézusról. Ahogyan a szeretetet, ezt is tanulni kell. 

Egy másik nagyon fontos dolog, amit a világból megtanultam, a halál kezelése. Végül is mindent azért 

csinálnak a világ fiai, hogy ne kelljen meghalni, vagy ha kell, akkor minél később, mondjuk százhúsz 

évesen. A kozmetikumok, egészséges életmód, a biztosítások mind-mind ezt a célt szolgálják, hogy a 

halál pillanatát minél későbbre tolják. A másik nagy törekvés, hogy valamilyen formában, például a 

tudományos munkában, egy recepttel vagy egy birodalom létrehozásával „örök emléket” állítsanak a 

saját munkájuknak. Pedig ha megértenék, hogy nincsen halál, csak átalakulás, akkor egy óriási 

tehertől szabadulnának meg! Ez egy nagy lépés lenne afelé, hogy a szellemi halál veszélyétől is 

megszabaduljanak, ami csak Jézus befogadásával valósulhat meg. Mi már megértettük, hogy nincsen 

halál, hanem átalakulás van. Gondoljunk bele, egy növény is elpusztulhat, de jön helyette az újabb 

jövő tavasszal! Még ha ki is pusztul egy faj, akkor is lesz egy másik, hogy betöltse a szerepét. Ugyanez 

van az emberrel is. Ha meghalok testileg, Isten ad nekem egy másikat, ami alkalmas annak a 

feladatnak a betöltésére, amit ad nekem, személyre szabottan. 

Az Ószövetségben szerepel egy érdekes történet, amivel meg szeretném világítani a világhoz való 

viszonyunkat. Mózest a fáraó nevelte fel, mert nem volt gyermeke sokáig, így ő trónörököshöz méltó 

nevelést kapott. Nem csoda, hogy törte a hébert, Áronnak kellett beszélnie helyette. Az egyiptomi 

papok nevelték és rengeteg tudományra megtanították, így arra az egyszerű dologra is, hogyan lehet 

egy botot eldobva abból kígyót varázsolni. Nem tudom, hogyan kell ezt megtenni, de a legnagyobb 

mágusoknak és sámánoknak van erre hatalma. Nem kételkedem benne, hogy valóban meg lehet ezt 

tenni, több van itt szemfényvesztésnél. A lényeg az, hogy az Úr felhasználta Mózesnek ezt a 

képességét, mikor elküldte őt a bujkálása után a fáraó udvarába, hogy felszólítsa őt Izrael népének 

elengedésére. Akkor Mózes a kígyó és a bot jelét mutatta be az uralkodónak, amire persze az 

egyiptomi papok is ugyanezt tették, kígyóvá változtatva a saját botjaikat. És itt jön Isten jele: Mózes 

kígyója megette az egyiptomi papok kígyóit! Más kérdés, hogy a fáraót nem hatotta meg ez a jel, csak 

a saját fiának elvesztése. A történet tanulsága egy tanítvány szempontjából, hogy tegyem meg azt, 

amit csak meg tudok tenni a hitem birtokában az Istenért, mert a többit már Ő teszi hozzá. 

A tanítvány ajándékozása 
Ezzel át is keltünk arra a területre, hogyan tud egy tanítvány ajándékozni. Szívből jövő örömet okoz 

nekem azt elhinni, hogy Isten maga a végtelen kiáradás és csak az a kérdés, mennyit tud belőle az 

ember magába fogadni. Így a tanítvány tudja, hogy az Isten ajándékozza meg őt, amit csak kér tőle. 

Tudjuk, hogy mindenki Istenre szorul rá, ezért feladatunk az, hogy Istent adjuk az embereknek, 

ahogyan tudjuk. Mi már elértünk addig a szintig, hogy megszületett bennünk Jézus. Ez egy olyan 

Karácsony az Angyal szerint, amit nem követ Húsvét, mert Jézus már nem fog eltávozni a szívemből. 

Innentől az a feladatom, hogy mindenben, ami velem történik, meglássam Őt. Meglássam azt, hogy 

miért jó nekem. Így valósul meg az, hogy a saját világomban isten legyek. Ne rossz isten, hanem jó 

isten, aki a jót, a Jézustól tanult jót teremti bele a saját gondolkodásmódjába. Így lesz rend a 

fejemben, hogy a szívemben is rend legyen. Mindez azért lehetséges, mert a valóságos Istent 

hordozom a szívemben. 

Mára eljutottam odáig, hogy hétköznapjaimban egy kettősséget élek meg. Az egyik az Isten világa, 

amit a közösségünkben élek meg és a másik az evilág, amit a mindennapjaimban tapasztalok. Ebben 
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nem a szétszakítást, a két részre tagozódást látom a lényegesnek, hanem azt, hogy megtestesült az 

Isten világa! Hallatlan és soha nem látott csoda az, aminek itt az Örömhír Gyermekei közösségben 

részesei lehetünk! Nem volt még ember, aki ilyen tisztaságban hallhatta volna Isten tanítását, mint 

amilyenek mi vagyunk! Ezt látom feladatomnak, hogy amit itt tanulok, tettekre váltsam a 

közösségben és a világban egyaránt. Ahogyan Pisti fogalmazta meg a 19. angyali üzenetben: „Ki 

Hozzá jő, gondolja át, képes lesz-e vállalni feladatát!” Ez az, amihez Isten erőt ad, ha én vállalom, 

hogy megtegyem. 

Ez tehát a feladat, hogy amit megtanulok, azt ajándékozzam tovább annak, aki kéri. Aki nem kéri, 

annak azt adom, hogy nem adok semmit, mert csak így fogja megérteni, hogy kérés nélkül nem 

adhatok. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem (Nagy László: Adjon az Isten) – 

ilyen nincsen az Isten világában, mert ott nincsen szégyen. Szentség van az Isten világában, mert 

minden Istenhez tartozik. Az a feladatom, hogy a saját világomban, melyet én teremtek a 

látásmódom által, tegyek mindent Istenhez tartozóvá, szentté. Úgy is mondhatnám: ti szentek 

legyetek, mint a ti mennyei Atyátok szent!, hogy átfogalmazzam Jézus szavait a tökéletességről. Ha 

bármit megtanulok, akkor így beillesztve a látásmódomba, szentté válik. Ezt a szentséget adom 

tovább, mert így van béke bennem. Az égi béke így lakik a szívemben a Földön. Amen. 
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