Út, ami Betlehembe vezet
Robi születésnapjára egy kiskutyát kapott, ami, vagy inkább
aki megbetegedett és a gyógyulásához fontos lett volna
sokat innia, de Robi bármennyire is próbálta rávenni, hogy
igyon a kiskutyus nem értetette a gazdiját, és épp hogy csak
egy keveset volt hajlandó inni. Ó, bár csak én is kiskutya
lehetnék, hogy elmondjam neki mit kell tennie. Mondta
Robi az édesanyjának. Édesanyja elmosolyodott, tudod ilyen
már előfordult egyszer, de nem kutyusokkal, hanem
emberekkel. Isten emberré lett, hogy megérthessük Őt.
Éppen most, karácsonykor ünnepeljük ezt a csodát.
Hogyan jött Isten a mi világunkba? Ez benne van a
Bibliában, az Újszövetségben Lukács evangélista ír róla a
könyvének a második fejezetében.
Lukács evangéliuma 2. fejezet
Jézus születése
1

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz
császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. * 2 Ez
az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz
volt a helytartó. 3 Elment tehát mindenki a maga városába,
hogy összeírják. 4 Felment József is a galileai Názáretből
Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek,
mert Dávid házából és nemzetségéből származott, 5 hogy
összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban
volt. 6 És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének
ideje, 7 és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a
jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
8
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és
őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9 És az Úr angyala

megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és
nagy félelem vett erőt rajtuk. 10 Az angyal pedig ezt mondta
nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek,
amely az egész nép öröme lesz: 11 üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ézs 9,5 12 A jel
pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban. 13 És hirtelen mennyei
seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az
Istent, és ezt mondták: 14 Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. * Lk 19,38 15
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok
így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük
meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. 16
Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a
jászolban fekvő kisgyermeket. 17 Amikor meglátták őt,
elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok
hirdettek, 18 és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon,
amit a pásztorok mondtak nekik. 19 Mária pedig mindezeket
a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. 20 A
pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent
mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő
megüzente nekik.
Mi az a fontos üzenet, amiért Isten aki a világmindenség
Ura, Királyok királya, Örökkévaló Úr úgy gondolta, hogy
emberré lesz, és kicsiny újszülöttként belép a világunkba?
Mi az az örömhír, ami ennyire fontos? Kinek szól ez az
örömhír? Milyen hatása van az én életemre ennek az
üzenetnek?

Vajon honnan jött Jézus Krisztus a világunkba. Názáretből?
Azt olvassuk a Bibliában József az apukája Názáretben volt
ácsmester. Vagy, ahogy a nagyokos tízéves minden titkok
tudói gondolják az anyukája pocijában fejlődött emberré, és
csak megszületett Betlehemben. Igazatok van, ez igaz. De
Jézus előbb is létezett már. Ő az egyetlen, aki már a világ
teremtésekor is jelen volt. Ő játszott először a tigrisekkel és
a bálnákkal, ő lovagolt először a sárkányokon.
Hatalma végtelen, az angyalseregek leborulva imádták Őt.
Mindezt, mint egy díszes ruhát letette. Mert valamit
mindenképpen meg akart étetni Veled és velem.
Robi kiskutyája beteg volt. Te és én egy különös öröklött
betegségben szenvedünk. Bűnösök vagyunk, nem tudunk
engedelmeskedni Istennek, ennek a következménye nagyon
súlyos, a halál. Ha nem tudunk engedelmeskedni Istennek,
akkor meg kell büntetnie minket. Isten nem szeretné ezt. Ő
nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy
megtérjen és éljen.
Emlékeztek, az angyalok megváltónak nevezték az újszülött
Jézust. Mit jelent ez? - Van valaki, aki kifizeti a bűneink
árát! Ő a Megváltó!
Ezért lett Isten emberré?
Igen, mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát
adta kereszthalálba, ha valaki hisz Őbenne el ne vesszen,
hanem örökélete legyen. Tudod a kis Jézus szegénnyé lett,
ott hagyott mindent a mennyben, ami az övé volt, hogy a te
életedbe is beköltözzön a remény. Hogy a dolgok végül jóra
fordulnak, hogy a szürkeség, örömtelenség világába eljön az
öröm, a béke, hogy menyasszony vőlegény hangos éneke
tölti be a világot, hogy az életé az utolsó szó.

Te hogy állsz Istennel? Tudod, hogy Ő van? Talán még
gyülekezetbe is jársz? De vajon engedelmes vagy Neki?
Mi van a bűneiddel? Vannak egyáltalán bűneid? Fájnak?
Szeretnél változtatni a dolgaidon?
Egyszerű lépések vezetnek a változáshoz.
 Először: Lásd be, fájdalmasan távol vagy Istentől a
bűneid miatt!
 Másodszor: Kérd Istentől bűneid bocsánatát!
 Harmadszor: Fogadd el az ő szeretetét, vezetését az
az életedben!
 Negyedszer: Épülje be az Ő gyermekeinek a
közösségébe! Járj gyülekezetbe!
Azt mondhatod, hogy ezek unalmas, ódivatú, cikis dolgok.
Mit gondolnak Rólam az emberek?
Hadd kérdezzem meg: Ezért érdemes elkárhozni? Hogy mit
mondanak rólam az emberek?
De, hogy segítsek neked, elmondom, hogy mit mond Isten.
„Jól van, jó és hű szolgám. A kevesen voltál hű, sokkal
bízlak meg ezután!” Unalmas? Isten zártkörű bulit rendez,
amikor megtér valaki. A mennyei seregek örvendeznek, ha
valaki megtér. Lakodalomba hívja a gyermekeit Isten a
mennyben.
Bár gyönyörű olykor a mi világunk is. Ezt a partit én nem
hagyom ki!
Igen, Jézus Krisztus Úr karácsonykor hatalmi jelvényeit
levéve, kicsiny gyermekként lépett a világunkba, hogy
elmondja: Mennyire végtelenül szeret. Van szabadulás a
Bűntől!

Megígérte, hogy soha nem hagy egyedül minket. Szent
Szellemével mindig vezet bennünket. Erőt ad a fájdalmas,
nehéz helyzetekben. Tanácsol nehéz döntésekben. Nem,
nem vagy soha egyedül!
És minden szem meglátja Őt, amikor eljön hatalma
teljességében. Ő, aki egykor kicsinnyé lett, most eljön
hatalommal.
Akik szeretjük Őt, örömmel megyünk, repülünk elébe. Most
nem Ő lesz emberré, hanem mi változunk át az Ő
hasonmásává. Az Ő dicsősége ragyog majd rajtunk, mert
szeretjük Őt.
Most mi megyünk az Ő mennyei városába.
Tetszik Karácsony üzenete?
Menj el Te is a pásztorokkal és mondd el a jó hírt, hogy
mindenki hallja, meghallja a jó hírt! Az élet több, mint
regisztráció, profil a facebook-on. Az élet több, mint a
haverok lájkja. Az élet több, mint jó kocsi, menő társ,
gazdagság és csillogás.
Az élet: örök öröm Krisztusban!
Az élet Jézus Krisztus maga!
Ha úgy érzed, hogy Isten szólt hozzád az igehirdetésen
keresztül, és szeretnél válaszolni neki, akkor ezt most
megteheted imádságban. Meghajtjuk magunkat, és
imádkozuk.

