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2016. december 24. 
Mandabokor 
Istentisztelet (Szenteste) 
Vasárnap címe: „Menjetek eléje örvendezéssel!” 

 

 „1Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az 
atyákhoz a próféták által, 2ezekben a végső időkben a 
Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, 
aki által a világot teremtette. 3Ő Isten dicsőségének a 
kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavá-
val hordozza a mindenséget, aki miután minket bűne-
inktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára 
ült.4Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel 
különb nevet örökölt náluk. 5Mert az angyalok közül 
kinek mondta valaha: „Fiam vagy te, ma nemzettelek 
téged!” majd: „Atyjává leszek, és ő Fiammá 
lesz.”6Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, 
ismét így szól: „Imádja őt az Isten minden angyala!” 
Zsid 1,1-6 

 

 

 

Szeretett Gyülekezet! 

Az elmúlt napokban december 21-én „ünnepelhettük” a 

napfordulót. Talán sokan nem is tudják, hogy pontosan mit 

jelent ez, milyen csillagászati definícióval illetik ezt a kife-

jezést. Ha pontos szeretnék lenni, akkor idézem a definíci-

ót: 

„A napforduló (latinul solstitium (sol+stare)) csillagászati

 kifejezés, mellyel a Napnak a Föld egyenlítőjéhez való 

helyzetét fejezzük ki. Valójában az év két pillanata: a Nap 

legmagasabb déli pozíciója a Baktérítőn, illetve északi po-

zíciója a Ráktérítőn; az az időpont, amikor (látszólagos) 

éves égi útján a Nap észak-déli mozgása ellentétes irányú-

ra változik. 

A nyári napforduló alkalmával a nappal, a téli napfordu-

ló alkalmával pedig az éjszaka a leghosszabb…” 

Bevallom őszintén, ennek a definíciónak az utolsó monda-

ta, amely megragadott engem, mégpedig az, hogy „A nyári 
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napforduló alkalmával a nappal, a téli napfordu-

ló alkalmával pedig az éjszaka a leghosszabb”. Amikor a 

leghosszabb a sötétség, amikor legmélyebb a sötétség, 

azaz a leghosszabb a fény hiánya, akkor megjelenik a világ 

világossága (Jn 8,12), Jézus Krisztus. Beleszületik a fény a 

sötétségbe. Einstein egyszer azt mondta: „A sötétség va-

laminek a hiányát jelzi. Lehet kis fényünk, normális fé-

nyünk, nagy erejű fényünk, villanó fényünk, de ha sokáig 

nincs fény, akkor nincs semmi, s azt hívjuk sötétségnek, így 

van? De a valóságban a sötétség nem létezik. Ha létezne, 

még sötétebbé tudnánk tenni a sötétséget, nemde?” A vi-

lág azért van sötétségben, mert nincs benne világosság, 

hiányzik emberek éltéből Jézus Krisztus. Ezért beszél 

olyan egyértelműen az Ige erről a világosságról: „12Jézus 

ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a vi-

lág világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, 

hanem övé lesz az élet világossága.” Jn 8,12; „46Én vilá-

gosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne 

maradjon a sötétségben.47Ha valaki hallja az én beszé-

deimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; 

mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem 

azért, hogy megmentsem.” Jn 12,46-47. Akiről beszéltek 

az atyák, akikről prófétáltak a próféták, az jelent meg ak-

kor, amikor a leghosszabb volt az éjszaka, mert az Atya 

tudta, mikor kell elküldeni az Ő szent Fiát. Ő az idők tel-

jességében jött el, amikor a leginkább szükség volt Őreá, s 

ma sincsen ez másképpen. Minden korban ezt láthatja és 

tapasztalhatja meg az ember, hogy nincsen nagyobb szük-

ség Jézus Krisztusra, mint korunkban. Ezt minden időben 

elmondhatja az ember. Ma, 2016. december 24-e estéjén 

elmondhatjuk, ma is erre a drága kisded és megváltó Jé-

zusra van szüksége neked is, nekem, is, ennek a sötétség-

ben lévő világnak is! Lehet, hogy most van a leghosszabb 

éjszaka, de Jézus azért jött, hogy a te életedbe is bele vilá-

gítson, felragyogjon a te életed Jézus Krisztus által. Mert a 

világosság győzedelmeskedik a sötétség felett. Nincsen 
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olyan mély sötétség, amelyet le ne győzne akár a gyertyá-

nyi világosság! A világosság mindig győzni fog a sötét-

séggel szemben és maga alá gyűri! Így győzedelmeskedik 

a Jézus Krisztus is a bűn és a halál sötét erői felett! Nin-

csen diadalma a sötétségnek. Éppen ezért hirdethetjük a 

leghosszabb éjszakák napjaiban is, hogy a világ Világos-

sága legyőzte a sötétséget! Ezt ünnepelhetjük ma is, így 

adhatunk hálát Jézus születéséért, s engedjük, hogy győze-

delmeskedjen bennünk, a világosság a sötétség felett! 

 

       Ámen! 

 


