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KARÁCSONY

TÉVHITEK
és a tények

AMI TÖRTÉNT
János, Mária, Jézus

ÉS AMIT JELENT 
Isten fia, dicsőségének 
tükröződése, lényének 

megfelelője, szava, képe



Tévhitek…
Jézus szülinapja… Csillagegyüttálás… Háromkirályok… 

Mikor született? Kik, mikor és hol látogatták?



…és a tények
Karácsony ~ szláv korcsun 
(„átlépő”, téli napforduló), 13. 
sz. óta keresztény ünnepnév. 
Időpontja: (Lk 2:1-2) Augustus 
népszámlálása (i.e. 8) és Nagy 
Heródes halála (i.e. 4) között. 
Vsz. ápr-máj vagy okt-nov. 
Ünneplése: a 3. sz-tól; ideál: 
Isten emberei egyazon napon 
születnek és halnak; a dátum 
nyugaton 12.25, keleten 01.06. 
Philokalia kalendárium (354).

Jézust a születésekor helyi 
pásztorok látogatták. A jel 
egy jászolban levő újszülött 
[brefosz] volt (Lk 2:12). 
A bölcsek [magoi] később 
jutottak Betlehembe. Számuk, 
nevük, származásuk…?  
A jel a „csillag” volt: előttük 
ment és megállt a ház fölött, 
ahol az 1-2 éves kisgyerek 
[paidion] Jézus lakott (Mt 2:9 
vö. 2:16 Heródes).



Ami történt…
a szem-, fül- és kéztanúk szerint



János, az előfutár
Az Úrnak készít utat (Ézs 40:3 vö. Lk 1:15-17, 76-79)  

Az Úr elküldi maga előtt követét (Mal 3:1 vö. Mt 11:10)



Mária, az anya
…és Gábriel (Lk 1:35,41-43) …és Erzsébet (2:11)  

…és József (Mt 1:19-25, 2:13-15,19-23)



Jézus, a gyermek
…az újszülött (Lk 2:1-7) …a kisgyermek (Mt 2:1-2,9-12) 

…a tizenéves (Lk 2:40,52)



Amit jelent…
és amiért bolondság, botrány vagy jó hír



Jézus, a Krisztus…
Jésúa ha-Masía / Iészúsz ho Khrisztosz 

(Mt 16:16-17, 26:63-66, Jn 4:25-26, 10:22-26)



gondolj bele
Az emberré lett Fiú sze-
mélyneve: Jézus (héb. 
Jésúa). 
Benne teljesedtek be a 
zsidó messiási váradalmak, 
címe a héb. masíah ~ gör. 
Khrisztosz = felkent, felha-
talmazott, beiktatott (király, 
főpap, próféta).  
Ő is messiásnak vallotta 
magát.

„Beteljesedett” próféciák: 
• jövendölések (Mt 2:5-6  

~ Mik 5:2) 
• előképek (Mt 2:15  

~ Hós 11:1) 
• párhuzamok (Mt 2:17-18 

~ Jer 31:15)  
• összegzések (Mt 2:23) 
Várjuk visszatérését és ural-
mát (ApCsel 1:11, Zsid 2:8).



Isten fia
ho hüiosz Theu  (Jn 3:16, Zsid 1:2  

Jn 4:24 ~1:14; Fil 2:6-7 ~ 2Pt 1:16; Zsid 2:8 5:7-9 4:15)



gondolj bele
Isten szellemi lény, de az 
anyagi világ teremtője is. 
Isten új módon lépett be 
a teremtésébe, sőt, egyik 
teremtményébe (Jn 4:24 
vö. 1:14)… 
Isten Háromság. Nem az 
Atya, nem a Lélek, a Fiú 
lett emberré, ugyanakkor 
Isten is maradt (Fil 2:6-7 
vö. 2Pt 1:16).

• Jézusnak kettős termé-
szete volt (nem két 
része): isteni és emberi 

• az Atyával egylényegű 
maradt, és velünk 
egylényegű lett. 

Mária Istent szülte a 
világra, nem csak Jézus 
emberi természetét vagy 
részét (431. efezusi zsinat, 
theotokosz cím).



gondolj bele
Ami Jézussal történt, a 
Fiúval / Istennel történt: 
Betlehemtől a Golgotáig. 
Isten tudja, mit jelent em-
bernek lenni. Mindenben 
meg lett kísértve (Zsid 
2:8), szenvedésből tanult 
engedelmességet (5:7-9) 
és lett tökéletessé (2:10), 
képes együttérezni (4:15) 
és segíteni (2:18).

Mindez botrány lett  
• zsidóknak: Az Ige testté 

lett…? 
• gnosztikusoknak: Szel-

lem az anyagban…? 
• muszlimoknak: Isten fia 

és fiai…?!  
• szkeptikusoknak: 

Emberi és isteni gének?



dicsőségének tükröződése
apaugaszma tész doxész…  

(Zsid 1:3 ~ Kol 2:9)



…és lényének megfelelője
…kai kharaktér tész hüposztaszeósz autu  
(Zsid 1:3 ~ Jn 14:9 17:3, ApCsel 17:23) 



gondolj bele
Az ismeretlen Isten 
megismerhetővé vált  
(vö. ApCsel 17:23). 
Nem csak tudhatunk róla, 
találkozhatunk is vele.  
Krisztus lényében láthat-
juk és hallhatjuk, miről 
hogyan gondolkodik, mikor 
mit érez, mi motiválja stb. 
Csodálhatjuk, megszeret-
hetjük, követhetjük.

Istent és Fiát megismerni 
az örök élet (Jn 17:3). 
Ennek az ismeretnek nem 
csak elméleti jelentősége 
van, meg kell jelennie az 
életünkön (1Jn 3:6, 1Kor 
8:3, 15:34).  
Mi az első, ami eszedbe 
jut, amikor Istenre 
gondolsz? Ennek mennyi 
köze van Jézushoz?



szava
ho logosz tu Theu  

(Jn 1:1,14 ~ Zsid 1:1-2 4:12-13)



gondolj bele
Isten hallhatóvá vált: 
sokszor, sokféleképpen 
egyeseknek, végül Fiában 
(Zsid 1:1-2, Jn 1:1). 
Szava, üzenete emberi 
lényében szó szerint 
megtestesült (Jn 1:14). 
A (feltámadt) Ige eleven 
és hatékony, mindent lát,  
megítél: ő a mi főpapunk  
(Zsid 4:12-16).

Isten mindenképpen rizi-
kót vállalt. Ha nem szólal 
meg, mi fogunk beszélni. 
Ha megszólal, vagy nem 
is figyelünk rá, vagy nem 
feltétlenül értjük jól, amit 
írásba adott…  
Mégis tanítani akar 
minket! 
Számodra milyen a Jó 
Pásztor hangja?



képe…az ő arcán
hé eikón tu Theu  (Kol 1:15, 2Kor 4:4)  

…en proszópó Khrisztu  (2Kor 4:6 ~ 3:18, Kol 3:10)



gondolj bele
A láthatatlan Isten Krisztus 
lényében láthatóvá vált 
(Jn 14:9-10, Kol 1:15). 
Krisztust megismerve az ő 
Lelke által lassan az ő 
képére formálódunk át  
(2Kor 3:18), Teremtőnk 
képére és hasonlatossá-
gára (1Móz 1:27) formá-
lódunk vissza (Kol 3:10). 

Istennek arca van. Nem 
maradt fenn hiteles Jézus-
portré: egy lett közülünk. 
Isten nem ábrázolható, 
de a Krisztus igen.  
Az ikonok imádata és 
rombolása is elítélendő 
(787. egyetemes zsinat). 
Benned milyen kép él 
róla? Minden arcvonását 
szereted?





KÉRDÉSEK

Amit Istenről gondolsz,  
abból mennyi Jézus? 

Jézus szenvedéseiből tanult 
engedelmességet. Te hogy 
akarsz fegyelmet tanulni? 

Számodra milyen  
a Jó Pásztor hangja? 

Benned milyen kép él 
Krisztusról? Minden arcvonását 

szereted?


