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Pásztorok a mezőn − Lukács 2:8
Lukács evangélista, orvos karácsonyi elbeszélésnek része, hogy a
betlehemi pásztorok fölkeresték Jézust. Betlehem városkának a
mezőjén tanyáztak. Ketten-hárman, többen vagy sokan voltak?
Öreg, veszélyeket átélt pásztor, vagy fiatal emberek? Gazdagok
vagy szegények voltak? A társadalom lenézte, vagy megbecsülte
őket. Ábrahám, Jákob vagy Dávid pásztor fejedelmek voltak?Az
egészségtől virultak, talán betegség kínozta őket? Egymással
békességben vigyázták a bárányokat, vagy veszekedés, vitatkozás
viharzott közöttük a kutakért, legelőért, az életért, a boldogulásért?
A zsidóság pásztornép volt és az Ószövetség sűrűn beszámol arról,
hogy pásztorok veszekedtek, vitatkoztak egymással.
A fölvetett kérdésekről Lukács evangélista hallgat. A
történetet más szempontból írja. A Biblia történet írásának
központjában nem az ember, hanem Isten az első. Lukács
evangélista Isten oldaláról figyeli a dolgokat. A betlehemi pásztorok
sűrű sötét éjszakájában fényes napvilág támadt. A természetnek és
életünknek rendje, hogy éjszaka és nappal váltogatják egymást.
Életutunk a mélység és magasság közt vezet. Az éjszakában nincs
nyugalom, vigyázták a nyájat, mert vadállatok és a rablók, és
mindenféle baj leselkedett rájuk.
Pásztorok vigyáznak éjszaka. Miért ilyen az életük? Miért
élnek? Mi a célunk Isten nélkül? A boldogság keresése, vagy
tengődés egyik napról a másikra? Gazdagodás, vagy csupán az
életünk fenntartása? Az éjszakák és a nappalok, az életünk boldog
és szomorú fonala nagyon hamar elszakad.
Istennek célja volt a pásztorokkal, Istennek célja van veled,
azt ígéri, hogy én rólad soha el nem feledkezem. Beleszólok

életedbe, mert céljaim vannak veled, és hatalmas dolgot teszek.
Megszólítlak, kijelentem, megmutatom magam neked, és elvezetlek
Jézushoz. Kíváncsian érdeklődünk, miért választotta ki a betlehemi
pásztorokat? Miért hozzám és hozzád szól az Úr? −A kérdésre
nincs emberi válasz, egyedül Isten tudja. Miért? Mert így tetszett
neki, hogy éppen téged, aki rövid öröm után sötétségben, félelmek
közt szenvedsz. Az Úr kiválasztott magának, hogy könyörüljön
rajtad. Karácsonyi reklámok színes kivilágításában is boldogtalan
lehetsz. De ne csüggedj, mert Jézus közeleg hozzád, életedben
először, vagy ismételten. Szabadítás, megváltás, megoldás nem
keletről, vagy nyugatról támad, hanem az égből, hívőnek és
hitetlennek. A betlehemi pásztoroknak megjelent az Úr. Történjen
meg ez a csoda a te életedben is!
Angyalok a pásztoroknál − Lukács 2:9
Jézus születésekor megmozdult az ég és föld. Augusztus
császár Rómában népszámlálást parancsolt, hogy növelhesse az
adót. A lakosok adatait szülőhelyükön írták föl. Fölfigyelt erre a
jelre Heródes király is. Napkeletről híres bölcsek érkeztek a szent
városba. Elindultak József és Mária Názáretben, hogy a
szülővárosukban összeírják őket. Mind a kettő Betlehemben
született. Karácsonykor ma is megmozdulnak az emberek.
Mozgás támadt az égen is a csillagok között. Szaturnusz és
Jupiter bolygók találkoztak egymással, és óriási fényt árasztottak.
Mozgás volt a mennyben is, angyalok szálltak alá a földre Betlehem
pásztoraihoz.
Az angyal isteni teremtmény. Angelos küldöttet jelent.
Istentől jött lények, néha maga az Isten. Fejedelmük Gábriel. Fényt
és erőt árasztanak, Isten üzenetét hirdetik. Isten sokféle módon
szólhat, például álomban, tűzben, szélzúgásban, a Szentlélek vagy
emberek által.
Úgy tetszett a mi Urunknak, hogy karácsonynak éjszakáján
angyalok szálljanak le az égből Betlehemnek mezőire és szóljanak

az emberekhez. Éppen akkor, éppen oda, éppen most a
pásztoroknak. Eget földet az Úristen teremtett. Ismeri az ember
szívének legtitkosabb mélyét. Bele lát gondolatainkba. Tudta azt is,
hogy hol vannak, mit tesznek, és milyenek a betlehemi pásztorok,
akik őrzik a nyájat. Név szerint ismer bennünket és az a célja
velünk, hogy magához öleljen.
Az angyalok Betlehem mezejére dicsőségben érkeztek.
Beteljesült, amit Izaiás jövendölt Krisztusról: Nem lesz mindig sötét
ott, ahol most homályosság van, mert fény ragyog fel fölöttük. Jézus
a világ világossága. Nélküle sötétség és zavar van. Eloszlatja a
homályt, elűzi a bánatot, és dicsősége ragyog.
Angyal jelent meg az égen. A pásztorok megrémültek, és
remegve bújtak össze. Merész dolog káromolni, gyalázni és tagadni
az Istent, mert ha közeledik hozzánk, reszketünk az ijedtségtől.
Vádolnak a bűneink. Mikor Mózes idejében Sion hegyét érintette az
Úr, félelmében jajveszékelt a nép, hogy vége van életüknek. Izaiás
próféta is felnyögött az Úr előtt: Jaj nekem, elvesztem, mert a
Királyt látták az én szemeim.
Isten azért küldött angyalokat Betlehembe, hogy a
pásztorokat Jézushoz vezesse, és üdvözüljenek. Krisztus nem azért
öltött testet, hogy kárhoztasson bennünket, hanem elvegye
bűneinket, és megáldjon bennünket. Az angyalok jó hírrel érkeznek
hozzánk. Nem pásztorok emelkedtek az égbe, hanem Isten alázta
meg magát az ember előtt.
Örömhír − Lukács 2 : 10
Életünkben kevés örömöt élvezünk és annál sűrűbb a bánat.
Mi okoz szomorúságot? A félelem és vereség, hogy erőtlen,
megalázott, sikertelen vagyok. Lépten-nyomon panaszkodás hallik a
nagy hírű és a kicsi emberek szájából. A milliomos úgy
panaszkodik, mint a hajléktalan, hogy vele nem törődnek, „engem
senki se szeret.” Az ördög emberölő volt a világ kezdetétől fogva,
bukásokra, vergődésbe és csalódásokba taszít. Hosszú bánat, rövid

öröm, élet és halál mezsgyéjén bukdácsolunk halálunkig. Néha már
úgy érezzük, hogy nem bírjuk hordozni a terheket. Életünk
gyertyája gyorsan fogy, és nincs értelme semminek, még az
életünknek se. Valóban nincs értelme Krisztus nélkül!
A betlehemi pásztorok keseregtek, panaszkodtak Istenre is,
hogy elhagyta őket. Az angyaloktól is féltek, megrémültek, mert azt
képzelték, hogy most már mindennek vége. „Igen nagy félelemmel
megrémültek”, hogy eljött a vég.
Az angyalok beszélnek a pásztorokhoz. Szavuk érthető,
világos, és személyhez szóló: Ne féljetek! Nem azért küldött Isten
bennünket, hogy megöljünk titeket, hanem, hogy föltámasszunk. Ne
féljetek! Nem parányi örömet hoztunk, ami csöpp a tengerben,
hanem világraszóló nagyot! Evangéliumot! Evangélium görög szó, a
jelentése, hogy öröm és győzelmi hír. Olyan nagy öröm, ami elűzi a
bánatot és félelmet, sőt az egész világnak öröme lészen.
Világraszóló öröm, hogy Jézus megszületett. Isten
megjelent a földön, és szeret. A Királyok Királya emberré lett, és a
szegényeknek evangéliumot hirdet, a betegeket meggyógyítja.
Vigasztal töredelmes szíveket. Megszabadít a pénzsóvárgás,
önpusztító élvezetek sátáni rabságából. A vakok szemeit megnyitja,
feloldoz lesújtott depressziósokat. Többé nem vagy egyedül,
erőtelen és bűnöktől megkötözött. Emmánuel, azt jelenti, hogy
Jézusban velünk az Isten! Mindenre van erőm a Krisztusban.
Az angyalok személyeknek beszélnek. „Hirdetjük nektek!”
−pontosan neked. Az ige az öröm és a győzelem személyesen a
tied. Amint hallod, vagy olvasod az igét, csendes öröm tölti el a
szívedet. Ha hiszel az angyaloknak, ha hittel fogadod az igét, akkor
megragad és betölt téged az Istennek öröme.
A betlehemi pásztorokra kibeszélhetetlen öröm áradt.
Hallották, tapasztalták, és elhitték, hogy Isten kiragadta őket a
keserűségből, önző, szűk látókörükből, a kényszerképzetükből, és a
szívük csordulásig betelt az evangéliummal.
Isten téged is biztat, ne féljetek, hanem örüljetek az Úrban
mindenkor. Örülj, mert szeret az Úr karácsonykor, holnap,

halálodig, és azután is a mennyben örökké örvendezünk! Örüljetek!
Az Úr Krisztus megszületett! − Lukács 2 :11
Született nektek Megváltó, az Úr Jézus Krisztus! Ez a
bizonyságtétel Istennek szava hozzánk. Isten önkijelentése. Az Ige
kimeríthetetlen forrás, drága éltető víz. Mikor halljuk, vagy
olvassuk, csupán néhány cseppet merítünk a tengerből. Most
először azt, hogy Krisztus megszületett. Másodszor néhány
megjegyzés az emberi véleményről. Harmadszor, hogy mit mond az
Úr önmagáról, kicsoda ez a Jézus?
Krisztusunk megszületett. Próbálkozhatsz tagadni és
vitatkozni róla, ellenkezőt állítani, de megsemmisíteni nem tudod. A
karácsonyi történet múltban befejeződött eset. Lehetetlen ismételni,
vagy újra kezdeni, képtelenség változtatni rajta. Egyszeri és
egyetlen a földi eseményekben. Megszületett, az Ige testté lett, írja
János evangélista. Világosabb a napfénynél, biztosabb a
kősziklánál. Krisztus megszületett. Múlt idő.
Krisztus megszületett. Mi az emberek véleménye róla?
Születésétől fogva mai napig két alapvető tévedést fogalmaztak
Jézusról. Egyik az, hogy csak ember. Ma is divatos tévelygés, hogy
Jézus megistenített ember. A modern, liberális tudós elfogadja
születését, de azt állítja róla, hogy Jézus nagy tanító volt, mint
például Mózes vagy Mohamed. Törvényesen vagy ártatlanul
szögezték a keresztfára, amin meghalt, tehát nincs többé! Ha pedig
megistenített ember volt, a halál bizonyítja, hogy nincs többé. Isten
halott, ez a modern tanítás is! A másik tévtanítás az, hogy Krisztus
csupán szellem, illetve érdekes gondolat volt. Bölcsesség
összpontosult benne, értékes fölfedésekkel. Ajánlatos, követendő
példakép. A hamis, morális etika nem Jézus Krisztust hirdeti, hanem
keresztyén eszméket, keresztyén értékeket. Mi ez a keresztyén
érték? Válasz, hogy a humanitás, a jóra való nevelés, a tudás, és
erkölcs tisztelete. Mi a keresztyén érték? Válasz, hogy a csillogás,
az ünnepi hangulat, megértés, ajándékozás.

Mi a véleményed Róla? Az, hogy sohasem létezett? Az,
hogy rendkívüli ember volt, vagy csupán magasztos eszme?
Jézusról bőséggel variál az okoskodó ember, de nem alapkérdés az,
hogy milyen vélemények és állítások keringenek róla? A
születésének titka, a karácsony lényege az, hogy ki volt Krisztus?
Mit hirdettek az angyalok, és mit vallott önmagáról?
Az angyalok éjszakába kiáltották, hogy született nektek
Megváltó, az Úr Krisztus! Az ige testté lett! Isten beleszületett az
emberi világunkba, és történelmünkbe! Emberi alakot öltött. Jézus
Krisztus Isten-ember. Olyan ember, mint mi vagyunk, éhes, fáradt,
verítékezik, átölel gyermekeket, megsiratja Jeruzsálem városát, és
nagy haraggal templomi árusokra sújt.
Jézusban emberré lett az Isten, és egyenlő volt az Atyával.
Jézusban Isten áll előttünk. Úr és Király! Akié minden hatalom!
Nem emberek, hanem Isten magasztalta föl. Az ember csupán
megalázta istállóban, kiűzte a templomból, leköpdöste a Golgota
hegyén. Isten fölmagasztalta! Angyalok jelezték a születését,
angyalok vitték föl a mennybe. Arra is volt hatalma, hogy „letegye
az életét”, a keresztfán megszakadjon a szíve, de föltámadt a
halálból! Legyőzte az elmúlást és jelenvaló. A Szentlélek pünkösdi
kiáradása után a tanítványai szétvitték a nagyvilágba, hogy Jézus
Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.
Az Úr Krisztus megszületett! Kérj hitet az Istentől, hogy
nyissa meg szemeidet. Nyissa meg a füledet és szívedet, hogy
halljad és lásd, hogy megváltó, maga Isten jött érted. Az Úr
megáldott gyermeke vagy. Jézus Krisztus által győzünk minden
akadály fölött!

