A MI URUNK, JÉZUS KRISZTUSUNK
SZÜLETÉSE
2017. december 17-i istentiszteleten élőben elhangzott bizonyságok szövege
belső használatra

Karácsony napja közeledik, a mi Úr Jézusunk születésének ünneplése. Hogy valóban mikor
született Jézus, abban a különböző vallásos elméletek megoszlanak. Nem mindenki decemberre
datálja Jézus Krisztusunk születését. Végül is ez kevésbé fontos, a lényegre tekintünk, hogy
Jézus megszületett és lejött a földre. Ez a lényeg! Az év valamely napján meg kell Őt ünnepelni,
és a keresztény világ ezt ilyenkor teszi. Ezt a három napot választja, amikor a Jézus Krisztus
születését ünnepli. Különböző elméletek más időpontokra helyezik Jézus születését, de igazából
ezt csak a mennyei Atya tudja. Egy napon ki fog ez derülni, addig pedig mi a részletekben nem
szoktunk vitázni. Mindig a lényegre tekintünk, mert ha a részletekre tekintenénk, az megosztaná
Krisztus Testét.
A megosztásban az a szörnyű, hogy elveszti az egység az erejét. Nincs benne az az erő, ami
akkor van jelen, ha Krisztus Teste vállvetve, egységben, egyetértésben menetel. A
különbözőségeket letesszük, és célirányosan arra tekintünk, ami a lényeg, ami a fontos: hogy
megszületett! Nélküle nem lenne élet. Ő a Messiásunk.
Milyen hatalmas műve volt ez Istennek, hogy Őt elküldte a földre! Amikor Ádám bűnbe
esett Évával, akkor elszakadtak Istentől. Rögtön a Mózes 1. könyvének 3. fejezetében Isten egy
hatalmas próféciát rendel el ennek a súlyos elveszettségnek az orvoslására. Egy csodálatos
igazságot jelent itt ki Isten.
1MÓZES 3,15.
15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között
és az ő magva között: Ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Ezt a kígyónak mondja, aki megkísértette Évát. A mi Jézusunk az, aki megtaposta az
ellenséget. Minden erő Jézus lábai alá helyeztetett, mi pedig Őbenne vagyunk elhelyezve. Mi
vagyunk Krisztus Teste, amelynek lábai alá helyezte az ellenség teljes seregét. Ez egy hatalmas
felemelést jelent a hívő számára. Itt megprófétálja, hogy Ő neked a fejedre tapos. A fejedre
tapos azt jelenti, hogy teljességgel megsemmisítette a hatalmát. Te pedig annak sarkát
mardosod. Ez egy prófécia Istentől, Mózes első könyvében a 3. fejezetben. Akik az
Ószövetséget tanulmányozzák, azok is olvassák, mi, akik az Újszövetségben élünk leginkább,
mi is bele szoktunk tekinteni az Ószövetség próféciáiba. Hogy ez mennyire előre jelzi Istennek
ezt a hatalmas megváltási művét, ezt lenyűgözőnek tartom!
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Rögtön, ahogy megtörtént a tragédia, hogy az ember elszakadt, Isten azonnal elküldte erre a
megoldást. Az ember elbukott, de Istennek volt egy hatalmas terve, hogy kiszabadítsa ebből az
elveszett állapotából a megváltás által. Isten felelősséget vállalt az ember törvényszegéseiért,
és ez csodálatos dolog! Mert nem kárhoztatta Ádámot és Évát azért, amit tettek, hanem rögtön
felelősséget vállalt az ember törvényszegéseiért, és megváltotta őket a sátán hatalmából azzal a
megváltással, amit kidolgozott. Eltervezte, hogy az embert visszaszerzi magának, nem hagyja,
hogy örökre elveszett legyen.
Istennek volt egy terve tehát, hogy visszaadhassa az életet az embernek, amit elvesztett,
amikor a sátán uralma alá került. Istennek volt egy hatalmas terve erre, és ezzel lehetővé tette,
hogy az ember természete visszaváltozva, harmóniába kerüljön Isten természetével. Lehetővé
tette, hogy az ember ne legyen örökre az elveszettség állapotában, hanem visszakerülhessen
Isten szívére. Isten kidolgozta ennek a megváltásnak a módját rögtön, amint megtörtént ez a
tragédia. Nem hagyta figyelmen kívül az ember törvényszegéseit. Isten igazságossága
kérdőjeleztető meg, ha egyszerűen csak eltekint ettől. A bűnt meg kell büntetni. A bűn
büntetéssel jár. Az igazságosság megkövetelte, hogy a bűnért való büntetést ki kell fizetni. A
bűnért való büntetést ki kell fizetni Isten igazságossága szerint!
Az ember maga azonban nem volt erre képes. Nem tudta, hogyan t fizesse ki a bűnei árát,
képtelen volt bemutatni azt a vért, ami szükséges volt arra, hogy a bűnei eltöröltessenek, mert
az ő vérébe is beoltatott a bűn természete. Írja a Biblia, hogy szinte minden a vér által
engeszteltetik, és töröltetik el. Véráldozathoz volt szükség erre. Az ember nem tudta magát
megváltani, és ezt Isten pontosan tudta. Istennek gondoskodnia kellett egy megváltóról. Az Ő
hatalmas művében ezt kidolgozta.
Épphogy csak elbukott az ember, és az ellensége, a sátán hatalma alá került, Isten már kezdte
előre szólni az Ő tervét arról, aki eljövendő majd. Hogy küld egyet, aki által ezt az elveszettséget
orvosolja. Ez az eljövendő az asszony magva. Az asszony magváról beszél az Ige. Mert prófécia
adatott, hogy az asszony gyermeket fog szülni a természetes nemzés rendjétől függetlenül. Ő
fogja megtörni a sátán hatalmát az ember felett. Ez az eljövendő fogja megszabadítani az
embert. Ez az eljövendő fog a kígyó fejére taposni. Ez van ebben a próféciában. Megtapossa,
végleg. Szétroncsolja, megsemmisíti a hatalmát. Többé nem uralkodhat az ember felett! A
keleti nyelvekben a valakinek a fejére taposni kifejezés azt jelenti, hogy megtörni valakinek az
uralmát.
Amikor Isten ezeket a szavakat mondta itt az 1Mózes 1,15-ben, a sátán épphogy csak szert
tett erre a hatalomra, amelyet Isten az embernek szánt. Az Isten az embernek azt mondta, hogy
uralkodj a föld felett! A sátán egy cselvetéssel kivette Ádám kezéből a föld feletti uralmat, így
alárendelésbe került az ember a sátánnak. Isten azonban előre megmondta, hogy az asszony
eme csodálatos magva el fog jönni, hogy megtörje a sátán uralmát. Ez van ebben a próféciában,
ebben az egy igeversben. Ez egy nagyon gazdag igevers, az Ószövetségben olvassuk. Kérjük,
hogy mindazok számára, akik az Ószövetséget olvassák, az Ószövetségben élnek és járnak,
világosodjon meg, hogy itt mit mond Isten, az asszony magva hogy jön elő!
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Ezt fogjuk ma tanulmányozni, mind az Ószövetségből, mind az Újszövetségből. Nagyon
izgalmas ez a témakör, és rengeteg világosságot hoz nekünk, ha megpillantjuk a sorok mögött
levő igazságokat. Lehet, hogy idézik az emberek a Bibliát, de nincs bennük az a világosság,
amit ez a sor tartalmaz. Úgyhogy ma megkérjük a Szent Szellemet, hogy nyissa ezt meg
nekünk! Ésaiás könyvében szintén olvasunk ezekről a próféciákról.
ÉSAIÁS 7,14.
14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s
nevezi Őt Immánuelnek.
Az Úr egy jelet küldött a Ő népének, az ószövetség népének. Ésaiás könyve az
Ószövetségnek egy nagyon csodálatos könyve. Újra megjelenik az asszony, de közli, hogy ez
az asszony, aki szülni fog, szűz lesz. A szűz fogan méhében és szül fiat, és nevezi Őt
Immánuelnek, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Az Isten fog megjelenni az emberek között
úgy, hogy egy szűz fogan majd. A természetes nemzés rendje felett, természetfeletti módon fog
foganni a szűz. Ez az Ószövetség írása. Érdemes rajta időzni, hogy Isten mit gondolt, és mit
szándékozott mondani akkor, amikor ezt a szüzet hívja elő. Hogy a szűz fogan méhében, és szül
fiat. Hogyan tud a szűz foganni? Csak természetfeletti módon. Csak Istennek a kegyelme és
látogatása által, és aki tőle születik, az is szent. Szentnek kell lennie, mert nem embertől
született.
ÉSAIÁS 9,6.
6. Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő
vállán lészen, és hívják nevét: Csodálatos Tanácsosnak, Hatalmas Istennek,
Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének!
Ő az, aki a szűz méhében megfogant. Így folytatja: Fiú adatik nékünk. Fiú, aki az Atyának
az egyszülöttje volt, és a kezdetektől fogva létezett, mint az Ige – ezt fogjuk olvasni majd
később –, odaadatott erre a megváltásra. A Fiú adatott, Isten odaadta, mert úgy szerette ezt a
világot! A gyermek pedig megszületett a maga idejében, a szent fogantatásban. A szűz fogan
méhében, és szül fiat. Megszületik ez a gyermek, és ez a Fiú odaadatik nékünk Isten szívéről.
Isten odaadta az egyszülött Fiát értünk.
Látod, születnie kellett, szent fogantatás által! Isten odaadta a Fiának Szellemét. Az Igét, aki
öröktől fogva volt. Olvassuk majd a János evangéliumban, hogy az Ige kezdetektől fogva volt.
Isten odaadta a Fiút, és a gyermek megszületett. Az által, hogy az a szűz megfogant a méhében.
Látjátok, hogy a fogantatásától kezdve egy csoda a Megváltónk élete?
Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az Ő vállán lesz. Egy
hatalmat, egy uralmat fog hozni a földre azáltal, hogy megfogan és megszületik. Nézd meg,
hogy milyen jellemzőkkel illeti Őt Ésaiás könyvében a Szentírás: Hívják Őt Csodálatos
Tanácsosnak. Ha megismered, és tudsz hallani Tőle, akkor csodálatos tanácsok fognak a
szívedre jönni. Nem leszel tanács nélkül! Csodálatos tanácsok jönnek!
Hatalmas Istennek. Látod, ez a gyermek, aki születik, Isten. Látod? Mert szűztől fogant,
Istentől fogant. Az Ő neve Hatalmas Isten! Aki Istentől született, Isten az! Az Isten!
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Nagyon figyelj, mert a mai napon meg fog világosodni, hogy ki is a Messiás. Hívják nevét:
Csodálatos Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Örökkévalóság Atyjának. Nézd meg, az Ő léte
örökkévaló! Kezdetektől fogva van, és az örökkévalóságig létezik. Alfától Omegáig, kezdettől
a végig, minden Ő maga. Mert Ő az örökkévalóság Atyja.
Békesség Fejedelme, Ő az, aki békességet hozott a földre. Jézus mondja is később, hogy az
én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, se ne féljen. Az én békességem van veletek. Jelzi a prófécia, hogy Ő a Békesség
Fejedelme.
Egy másik lenyűgöző prófécia a Mikeás könyvében található róla. Nagyon sok prófécia szól
az Ószövetség könyveiben a születendő Messiásról, hogy Isten milyen céllal hozza Őt elő, és
mit kell tudnunk róla majd, ha eljön. Mi lesz a feladata? Mi az, amit be kell töltenie? Milyen
áldásokat hoz az életünkre, ha Őt elfogadjuk, és Őbenne járunk? Az egész fejezet gyönyörű, de
most csak két verset emelek ki:
MIKEÁS 5,2. 4.
2. De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled
származik nékem, aki Uralkodó az Izraelen; akinek származása eleitől fogva,
öröktől fogva van.
Izraelben két Bethlehem van. Egyik Jeruzsálemtől nem messze, ahol majd Jézusnak kell
születnie Isten Igéje szerint, ez az efratabeli Bethlehem. Bár kicsiny vagy a Júda ezrei között,
belőled származik nékem, aki Uralkodó Izraelen. Ő lesz, aki egész Izrael fölött Uralkodó lesz.
Figyelj most! Akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. Ő az, aki az Istennél létezett
kezdetektől fogva. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Azt
olvassuk, hogy az Ige testté lett, amikor a szűz fogant méhében, és lakozott közöttünk. Akinek
származása azonban eleitől fogva, öröktől fogva van. Létezett az örökkévalóság kezdete óta,
akkor még a neve nem Jézus volt. Akkor a neve még nem Jeshua volt. Akkor az Ő neve Isten
Igéje volt.
Amikor megszületik a földre, akkor látjuk majd, hogy az angyal hozza az üzenetet Józsefnek,
hogy nevezd az Ő Fiát Jézusnak! Akkor kap egy nevet, ami aztán majd minden név fölé
fölmagasztaltatik, és minden térdnek meg kell hajolnia Jézus neve hallatán. Származása eleitől
fogva, öröktől fogva van. Jézus nem akkor született, amikor megfogant az anyja méhében.
Előtte is létezett. Az a testet öltésének a pillanata volt. De a szellemi mivoltában öröktől fogva
létezett Istennél, mint Isten Igéje. Mint Isten Fia.
A 4. vers úgy folytatja, hogy aki születik, és akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva
van:
4. És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az Ő Istenének fenséges
nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek
határáig.
Az Úr Isten erejével jön a földre, legeltet az Úr Isten erejével, az Ő Istenének felséges
nevével. Hoz egy nevet a földre. Ezzel a névvel, az Istennek fenséges nevével uralkodik! Nem
felejtjük el, hogy később ezt a nevet átruházta a hívőknek.
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Ebben a névben tudunk mi is uralkodni. Bátorsággal lakoznak, mert íme, felmagasztaltatik
a földnek határáig. Ezek a próféciák lenyűgözőek az Úr Jézus Krisztusunkról, aki abban az
időben még csak Immánuelnek neveztetett, Velünk az Isten. Isten testet öltve lejött a földre,
hogy az emberek között lakozzon. Lenyűgöző dolog! És nevezik az Ő nevét Immánuelnek.
Velünk az Isten. Abban a kicsi csecsemőben, aki megszületett a földre, Isten lakozott! Az Isten
szentsége, az Isten szent vére, az Isten természete, Isten küldetése volt ebben a kicsinyke kis
csecsemőben. Aki látta, senki nem tudta, hogy miért jött a földre. Senki nem tudta, senki nem
látta, csak maga Isten. Dicsőség legyen Neki mindörökké!
Megáll és legeltet az Úrnak erejével. Ő az Úr erejét hozta a földre bemutatni nekünk, hogy
láthassuk. Az Ő Istenének fenséges nevével. Ezért, mert Ő az Úrnak nevével legeltet, ezért
bátorsággal lakoznak. Aki az Úrnak a nyájában legel, ott nincsenek félelmek. Ott bátorságban
lakoznak, és bátorságban legelnek. Bátorságban lakoznak, mert felmagasztaltatik a földnek
határáig az Ő neve. Felmagasztaltatik az Ő neve! Istennek a neve! Később, ahogy az
Újszövetségben lapozunk, meglátjuk, hogy ezek a próféciák hogyan terjesednek be Isten szent
Igéje szerint. Mert Isten minden szavának be kell teljesednie! Minden szava él, és egyetlen egy
jotta nem marad el belőle. Egyetlen egy jottácska sem maradhat el Isten Igéjéből. Ugye, ezt
tudjuk?
JÁNOS 1,1.
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.
Tudnunk kell, hogy mi volt Isten birodalmában a kezdetekben. A kezdetek kezdetén az Ige
volt Istennél. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Isten vala
az Ige. Ekkor még nem Jézus volt a neve, hangsúlyozom!
Később, amikor ez az Ige testet
ölt, akkor kapja meg a Jézus nevet. A Kolosse 1,15 nagyon érdekesen írja Jézusról:
KOLOSSE 1,15.
15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született.
Isten elküldte az Ő képmását emberi formában, hogy mi láthassuk Őt. Mert a szellemi
birodalmat nem látjuk. De amikor Isten kijelenti magát ebből a szellemi birodalomból úgy,
hogy a Fiút elküldi, hogy megszülessen a földre, akkor kapunk egy képet Istenről. Képe a
láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Ezt írja Jézusról. Az Igéről. Az Ige
maga is született, megtudjuk. Minden teremtménynek előtte született, ezért írja, hogy kezdetben
vala az Ige. Isten semmit nem talál említésre méltónak ez előtt. Kezdetben vala az Ige. Az Ige
vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Kezdetben.
De később ez az Ige megfogant a földön, és lakozott közöttünk. Akkor már nem csak Istennél
volt az Ige, hanem itt a földön, ma pedig a te szívedben is, ha befogadod. Ott lakozik a szívedben
az Ige. Mert az Igétől meg tudsz születni, miután Jézus, mint Ige megszületett, testet öltött, és
az Ige által képes vagy élni és győzelmet venni minden helyzet felett! Dicsőség Istennek!
Hatalmas titkok vannak elrejtve az Istenember testet öltésében. Óriási kijelentések!
JÁNOS 1,14.
14. És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
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Az Ige testté lett! Hogyan? Úgy, hogy a szűz fogant méhében. Olvastuk az Ószövetségben.
Lakozék miközöttünk. Itt lakozott közöttünk. Akik ezt a kisdedet látták, akik körbeállták, akik
csodálták, nem tudták, hogy ki az, akit tisztelhetnek benne. Senki, Mária maga sem volt
tisztában vele, bár az angyal megjelentette neki, és forgatta a szívében ezeket, de teljes
mértékben nem volt megértése arról, hogy ki az, akit a karjaiban tart. Hogy Isten élő Igéje, aki
testet öltött, a drága kis Jézus.
Isten jelent meg a földön ember formában, és küldetése van. Az lesz a feladata, hogy az
ember bűneit elvegye. Isten elrendelte előre, hogy ennek a kis csecsemőnek egy napon majd
meg kell halnia keresztre feszítéssel, a bűneinket kell elvinnie. Ez volt az egyetlen módja annak,
hogy az embert Isten visszaszerezhesse. Ennek a drága Istenembernek a keresztfán rá kellett
taposnia a kígyó fejére, ahogy olvastuk. Meg kellett taposni, semmissé kellett tenni a hatalmát,
hogy rajtad többé ne uralkodhasson, hogy téged kiszabadíthasson.
Nagyon összetett dolog, amiről beszélünk. Az Ige testté lett és lakozott miközöttünk, és
láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és
igazsággal. Ő volt, aki teljességet hozott az Isten kegyelméből, teljességet hozott Isten
igazságából, és mi láttuk azt a dicsőséget, amit lehozott a földre. Láttuk, ahogy a halottakat
támasztja fel, láttuk, ahogy vakok szemét nyitja meg. Láttuk, ahogy a csonka-bonkákat építi
meg. Megmutatta az Atya az Ő dicsőségét általa. Láttuk az Ő dicsőségét, az Atya
egyszülöttjének dicsőségét. Lenyűgöző dolog!
János 1. levelében megint kapunk egy kijelentést, hogy a testet öltött Ige mit hozott el a
számunkra. Mi volt Istennek a célja ezzel, hogy elküldte számunkra a Megváltót? Miért kellett
ezt Istennek megtennie? Mert az biztos, hogy Jézusnak fönt a mennyben maradnia örökkön
örökké sokkal jobb lett volna, mint eljönni ide a földre, a bűn, a fertő, a sok gonoszság közé, és
mindazt a megvetést, gyűlöletet, bánásmódot végigszenvednie. Neki sokkal jobb lett volna fönt
maradni a mennybe örökkön örökké. Ez egy áldozat volt az Ő részéről, hogy engedelmességben
beleegyezve, isteni mivoltát letéve lejött a földre. Kiüresítette önmagát. Ugyanúgy Isten volt,
mint maga Isten. Mert kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél, és Isten maga volt az
Ige. Az isteni mivoltát kellett, hogy letegye, hogy az Ige testet ölthessen, és eljöjjön ide a földre.
Nézzük meg, mit ír erről János, és ki fog itt derülni valami nagyon fontos, hogy miért jött el
Jézusunk.
1JÁNOS 1,1–2.
1. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit
szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről.
Itt megint írja, hogy kezdettől fogva létezik. Ő az Ige, amit hallottunk, mondja János. János
apostol, aki végigjárta Jézussal azt a három és fél évet, és nagyon sokat hallott Jézustól, azt írja:
amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk. Be tudott volna számolni minden napjáról hosszasan,
nem tette, de sok minden le lett írva. De amit hallottunk, amiket láttunk, amit szemléltünk, és
kezeinkkel illettünk. Meg lehetett Őt tapintani, meg lehetett Őt érinteni, meg lehetett Őt ölelni.
Az Istenembert, aki teljes volt Isten kegyelmével. Ő volt az életnek Igéje.
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2. És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük
néktek az örök életet, amely az Atyánál volt és megjelent nékünk;
Nézz ide! Mit hozott el nekünk Jézus a földre? A Messiás, az Immánuel? Hirdetjük néktek
az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent néktek! Az Istenember azzal, hogy lejött a
földre és itt megszületett, hordozta magában Isten életét. Ezt az isteni életet jött átadni az
embernek. Ezt az örök életet, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök életet
legyen.
Ezt az örök életet elhozni jött ez a drága kis csecsemő, aki ott feküdt a jászolban, akinek a
megszületetését ünnepeljük. Mit hozott el az embernek? Az örök életet. Az isteni életet hozta
el az embernek. Nélküle lehetetlen lenne az ember helyreállítása, és Isten birodalmába való
visszakerülése. Ő az, aki elhozta nekünk. Az Atyánál volt kezdettől fogva − így írja −, és
megjelent nékünk. És mi láttuk és hallottuk, és ezt hirdetjük néktek − mondja János. Mi
meggyőződtünk róla, és most hirdetjük néktek, hogy nektek is örök életetek legyen, hogy a ti
örömötök is beteljék.
Megnéztük, hogy az Ige kezdettől fogva létezik, és most megnézzük, hogyan öltött testet.
Mert az Igének testet kellett öltenie, hogy a földön megjelenhessen az embernek. Ez egy nagy
csoda volt, Istennek egy hatalmas csodája. Lapozzunk el a Máté evangéliumra, és olvassunk ott
el egy rövid részt arról, hogyan történt az, hogy Máriában, ebben a szűzben az Ige testet öltött.
Ez Istennek hatalmas műve.
MÁTÉ 1,18−21. 23.
18. A Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az Ő anyja, eljegyeztetvén
Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Szellemtől.
Vagyis valaki, aki szemtanúja volt ennek, leírja szó szerint. Jegyben járt Mária és József,
még nem keltek egybe, de jegyben jártak. Mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtatott a
Szent Szellemtől. Képzeld el Máriát, hogy szemlátomást növekszik benne a kicsiny magzat, és
József nem tudja, hogy ki az apja, hogy történt ez. Azt, amit Mária majd mesél neki, hogy
hogyan történt, azt nyilvánvalóan nem tudja elhinni. Jóindulatából, nehogy Máriát szégyen érje
nyilvánosan, el akarja bocsátani, hogy menjen a párjához, akivel ez a dolog történt. Tiszta
jóindulatból el akarja őt bocsátani, mert nem tudja felfogni, feldolgozni, hogy mi is történt.
Emberi módon nem lehetséges, hogy nem volt kapcsolatuk, és Mária mégis teherbe esett.
Hogyan történt ez? Az Ige hangsúlyozza, hogy viselősnek találtaték a Szent Szellemtől. Vagyis
itt valaki más cselekedett, nem ember. Isten Szelleme hozta ezt a fogantatást, ami által le tudott
jönni a Szent a földre.
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember volt és nem akarta őt
gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
El akarta őt titkon bocsátani, hogy menjen Mária ahhoz, akivel együtt volt, és éljenek
boldogan.
20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé, az Úrnak angyala álomban
megjelent néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni
Máriát, a te feleségedet, mert aki benne fogantatott, a Szent Szellemtől van.
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Köszönjük azokat az álmokat, amelyekben Isten angyala hoz nekünk a mennyből
kijelentéseket. Vágyjuk is ezeket. Teljesen biblikus, hogy az Úr angyala hozhat nekünk
kijelentéseket, ha valamiben tévelygünk, vagy valamit úgy gondolunk, ahogy az nem áll meg.
Itt ugyanaz történik. Nézd meg, hogy úgy nevezi őt, hogy Mária a te feleséged, pedig még csak
jegyben jártak. Azt mondja az angyal neki, hogy az a te feleséged. Mert aki benne fogantatott,
a Szent Szellemtől van. Emberi módon ezt nem lehet felfogni, ez Isten munkája volt. Mária
fogantatott. A szűz fogan méhében − olvassuk Ésaiásban. Itt beteljesedett. Aki benne
fogantatott, a Szent Szellemtől van.
21. Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az
Ő népét annak bűneiből.
Itt kapja a Jézus nevet, addig Isten Igéje volt a neve. Nézzük, miért jött Jézus: Ő szabadítja
meg az Ő népét annak bűneiből. A bűneink eltörlése és bocsánata kizárólag ebben a csodálatos
fiúgyermekben, a szűztől fogant fiúgyermekben adatik a földön. Senki másban. Őbenne adatik.
Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből. Ezzel a kijelentéssel József megfordul a szívében,
és magához veszi Máriát. Egészen Jézus születéséig nem ismeri meg őt. A kis Jézus a maga
idejében megszületik, olvasni fogjuk hamarosan.
23. Ímé, a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek
nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Ez az idézet, amit olvastunk az előbb Ésaiásból. Ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Vagyis
megjelent a földön az Isten ebben a csodálatos, kicsi gyermekben, aki Istentől született.
Egyszerűen az Isten közöttünk lakozást vett. Ez volt az első lépés ahhoz, hogy Isten további
terve majd valóra válhasson. A végső célja az volt Istennek, hogy Ő ne csak egy kis csecsemő
formájában lakozhasson velünk, aki növekedik bölcsességben és testének állapotában, hanem
egy napon, amikor megtörténik a megváltás, és a szent vére az oltárra kerül, akkor Isten majd
bennünk is lakozást vehessen. Istennek ez egy óriási terve volt! Ne csak így lakozzon, mert
akkor csak harminchárom évet lakozott volna Isten velünk. De Isten itt nem állt meg, és azt
mondta, hogy örökre az emberben akarok lakni. Örökre akarok.
A Megváltó hatalmas, beteljesedett műve által Isten képes lakozást venni mindazokban, akik
ebben a munkában hisznek. Aki hisz, az üdvözül, és örök életet kap. Ebben a kicsiny
gyermekben mi minden jött a földre, az valami hatalmasan lenyűgöző! Óriási megváltói munka.
Nem volt, aki ezt átláthatta volna, csak egyedül az Isten, amikor Ő lejött a földre. Senki nem
látta, és nem értette. Hálákat adunk Istennek!
Ellapozunk a Lukács evangéliumba. Ezek mind titkok, amelyek felfedetnek a szívünkön, és
egyre nagyobb gazdagságot hoznak nekünk abban, hogy ki is a mi Megváltónk, és Isten hogyan
végezte be ezt a munkát. A Lukács evangéliumban, az első fejezetben fogom olvasni nektek azt
a részt, amikor megjelenik az angyal Máriának. Képzeljétek el Máriát, aki egy 16 éves szűz
lányka, jegyességben jár Józseffel, és egy napon az angyal megjelenik neki, és hoz neki egy
hírt.
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LUKÁCS 1,30−35. 49−54.
30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
Ha egy angyal megjelenik, akkor az emberben automatikusan, ösztönösen van egy félelem.
Az Isten dicsőségébe kerül az ember. Ez nem egy mindennapi pillanat, nem egy megszokott
pillanat, és egy istenfélelmet hoz. Nem rossz értelemben félelmet, hanem egy istenfélelmet,
amikor minden hajszálunk, és minden szőrszálunk tiszteleg Istennek, olyat hoz. Azt mondja
Isten angyala, hogy ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
31. És ímé, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét
Jézusnak.
Ezt mondja a szűznek az angyal, aki hozza az üzenetet. Az angyal hozza le a nevét Jézusnak.
Ez a név az Atyánál el volt téve, hogy a Megváltó neve lesz majd. Ekkor még nem volt
felmagasztalva ez a név. A nevét megkapja Jézus, a názáreti Jézus Krisztus lesz.
32. Nagy lészen Ő, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten
a Dávidnak, az Ő atyjának királyiszékét;
Micsoda üzenetet kap itt Mária hirtelen! Egyik pillanatban még csak jött-ment, és végezte a
mindennapi dolgát, a másikban az angyal hoz egy ilyen üzenetet: fogansz a méhedben, és a
gyermek a Magasságos Fiának fog hívattatni, és néki adja az Úr Dávidnak, ennek a hatalmas
ószövetségi hősnek, az Ő atyjának királyi székét. A fiad királyi székbe ültettetik.
33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az Ő királyságának vége nem
lészen!
Gondoljátok, hogy Mária ebből fel tudott valamit dolgozni? Ugyanolyan döbbenet érhette,
mint ahogy téged ért volna. Nem tudta, hogy ezt hogyan lesz majd.
34. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfit nem
ismerek?
Hogy lesz ez a fogantatás? Én csak jegyben járok, és nincs férfi, akit ismernék. Felelvén az
angyal, monda néki: Nem úgy lesz, ahogy te gondolod. Hányszor van az, hogy mi elgondolunk
egy dolgot, és Isten azt mondja, hogy ez nem úgy lesz, hanem ahogy én gondolom! Úgy jön
majd, és az lesz az igaz, és az lesz az a megoldás, amit te most még nem is látsz.
35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek hivatik, Isten
Fiának.
A Szent Szellem száll tereád, vagyis ezt Isten Szelleme fogja elvégezni. A magasságos Szent
Szellem fogja elvégezni. A Magasságosnak ereje árnyékoz be téged, vagyis be fog teljesen
árnyékozni az Ő ereje. Azért aki születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. Vagyis, aki majd
megfogan és megszületik, az nem embertől lesz, hanem az a magasságos Istentől fogantatik.
Ezért szent lesz, és szentnek neveztetik. Ezért lesz képes megváltani az Ő népét az ő bűneiből.
Mert ha embertől fogant volna a Megváltó, akkor nem lett volna arra képes az Ő vére, hogy
megtisztítsa az emberiséget. Neki Istentől kellett fogannia, és így is történt. És hozzáteszi: Mert
az Isten Igéjének semmi sem lehetetlen.
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És az angyal mondja, hogy én az Isten Igéjét hoztam neked. Elhoztam neked az Igét, hogy
te fogansz, és nevezed Jézusnak. Ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded
szerint! Amikor Mária ezt kimondja, abban a pillanatban megtörténik a fogantatás.
Ugyanis amit Isten hoz, azt nekünk be kell fogadni. Ki kell mondani rá az igent, az áment.
Isten semmit nem képes elvégezni az életünkben, ha mi azt el nem fogadjuk, ha be nem
fogadjuk, ha nem vagyunk vele együttműködésben. De amikor kijelenti Mária, hogy ímhol
vagyok Uram, a te szolgálóleányod vagyok, pontosan úgy legyen nekem, ahogy Te mondod, a
Te beszéded szerint, ekkor elment tőle az angyal, és megtörtént a fogantatás. Dicsőség Istennek!
Aki Mária méhében fogant, az szentnek neveztetik. Ez a mi drága Jézusunk, akit ünneplünk
karácsonykor. Azért, hogy megszületett. Anyaméhben kellett fogannia, és abban a kilenc
hónapban végig kellett mennie a növekedési fázisokon, mert emberformát kellett öltsön itt, a
földön. A kilenc hónap el volt rendelve a számára, és meg kellett születnie. Ugyanúgy, ahogy
mindnyájunknak meg kell születnünk itt a földön. A drága kegyelem pedig ezt megcselekedte
a számára. A 49. verstől Mária egy hálaéneket énekel, mert tudta, hogy megfogant a méhében.
Tudta, hogy ez megtörtént. Mint ahogy te is tudod, amikor a Szent Szellem megérint, vagy
meggyógyít. A vérfolyásos asszony is tudta, hogy abban a pillanatban kigyógyult a bajából.
Amikor a Szent Szellem elvégez valamit, azt pontosan lehet tudni. Kétség nem fér hozzá.
Mária egy hálaéneket énekel. Nézzük meg a szavait, hogyan ad hálát Istennek. Milyen
hatalmas prófétikus hálaéneket énekel Istennek! Csak egy pár sort olvasok belőle. Gyönyörű ez
a rész.
49. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a Hatalmas; és szent az Ő neve!
Szent az Ő neve! Te is csak dicsérd állandóan az Ő nevét. Az Ő neve cselekszi. Szent az Ő
neve!
50. És az Ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik Őt
félik.
51. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által, elszéleszté a szívük
gondolatában felfuvalkodottakat.
Tudod-e, hogy Isten karja az a Szent Szellem? Alant vannak örökkévaló karjai, ugye mondja
az Ószövetségben? Isten karja itt lent a földön munkálkodik, az pedig a Szent Szellem. Írja,
hogy hatalmas dolgokat cselekedett karjának ereje által. Elszéleszti a szívük gondolatában
felfuvalkodottakat. Ne legyél soha felfuvalkodott vagy kevély, mert Isten kegyelme nem tud
veled dolgozni!
52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.
Mária tudta, hogy ez Isten munkája. Mária alázatos volt, amikor befogadta Istennek ezt a
küldetését, ezért felmagasztaltatott. Alázatosakat magasztal fel.
53. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.
Nézd meg, Ő egy igazságos Isten! Ő egy igazságos Isten.
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54. Felvette Izraelnek, az Ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az Ő
irgalmasságáról.
Mert megígérte, hogy Izraelnek küld megváltót. Elsősorban Izraelnek küldte a Megváltót.
És Izrael megváltása kapcsán emelte be a népeket, a nemzeteket is ebbe a megváltásba. De
megígérte, hogy Izraelnek küld megváltót. Izraellel kötött szövetséget elsősorban. Megígérte,
hogy küld neki egy megváltót. Ez teljesedett itt be Mária fogantatásánál. Dicsőséget adunk
Istennek!
Még egy apró gondolatot fogunk hozzá venni. Mária elmegy Erzsébethez, mert Erzsébet is
fogant a méhében. Erzsébet meddő volt, Zakariás, a főpap volt a férje, és nem született
gyermekük egész életük során. Zakariás egy napon áldozik a templomban, és megszületik Isten
ígéretére a gyermek, vénségükre. Isten nagyon szereti azokat a helyzeteket, amelyek a fizikai
világ szempontjából lehetetlennek tűnnek. Ábrahám és Sára is vénségükre kapták Izsákot,
amikor már mindkettejük számára lehetetlen lett volna a gyermeknemzés. Ugyanígy Zakariás
és Erzsébet is vénségükre kapták Keresztelő Jánost.
Erzsébet már hat hónapos terhes volt, amikor Mária megfogant. Mária elmegy Erzsébethez,
és három hónapot együtt töltenek. Erzsébet szégyellte a terhességet idős kora miatt. Mária pedig
elment hozzá, hogy együtt legyenek. Van valami nagyon fontos ebben, hogy Zakariás nem értett
egyet ezzel a fogantatással, és ellene szólt az angyal üzenetének. Az angyal erre azt mondta: te
pedig elnémulsz! Nem szólhatsz a gyermek születése ellen, mert egyetlen hitetlen szavad
megnehezítené Isten akaratát! Zakariás elnémul, és kilenc hónapig nem tud beszélni. Amikor
megszületik a gyermek, akkor indul meg a nyelve. Az ő hálaénekéből szeretnék felolvasni
nektek. Azokból a szavakból, amelyek az ő szívét betöltő hálát fejezik ki, azt a hálát, ami benne
van, amikor megszületik a gyermeke. Nem volt benne hite, amikor az angyal hozta az üzenetet,
hogy gyermeked születik, de amikor meglátja, hogy ez megtörtént, akkor Zakariás szíve
hálákban fakad ki.
LUKÁCS 1,68−69. 71−72. 74−75. 77.
68. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az Ő népét,
Látjátok, hogy ez a megváltás elsősorban Izraelnek szólt?
69. És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az Ő gyermekének, Dávidnak
házában,
Üdvösséget hozni jött a Megváltó, akinek az előfutára volt Keresztelő János.
71. Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik
minket gyűlölnek;
Tudd meg, hogy nem kell félned az ellenségeidtől, mert azért küldte a Megváltót, hogy az
ellenségeinktől megszabadítson, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek. Vannak-e
gyűlölőid? Elküldte a Megváltót, és megszabadít a gyűlölők kezéből.
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72. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az Ő
szent szövetségéről,
Isten hűséges a szövetségéhez, és irgalmasságot cselekszik. Ő az irgalmasság Atyja. És
irgalmasságot cselekszik.
74. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül
szolgáljunk néki.
Jó dolog ez? Csodálatos! Amikor az ellenségek lihegve rontanának rád, és azt mondja az Úr,
hogy te pedig megszabadulsz az ellenségek kezéből! Félelem nélkül szolgáljunk néki. Milyen
jó dolog az, amikor nem kell félnünk semmitől, és úgy szolgálunk Istennek! Félelem nélkül
szolgáljunk néki, szentségben és megigazultságban Őelőtte, a mi életünk minden napjaiban.
Dicsőség Istennek! Egy szentséget hozott neked az Úr a megváltásban, és egy megigazultságot
– ha elfogadod ezt a megváltást.
75. Szentségben és megigazultságban Őelőtte a mi életünknek minden
napjaiban.
Ezek mind a megváltás szavai. Gyönyörűen van összefoglalva. Egy félelem nélküli életet
garantál, hogy szolgálhass neki szentségben, megigazultságban.
77. És az üdvösség ismeretére megtanítsd az Ő népét, mely a bűnöknek
eltörlésében van.
Nincs másban a bűnök eltörlése, egyedül Jézus Krisztusban. Azért jött, a bűnök eltörléséért.
Isten tehát elhozta az Ő Fiát. Látjuk Őt a jászolban, és ahogy növekszik. Látjuk, hogy hol van
vége, a keresztfán, ahol meghal értünk, kileheli a lelkét, és átadja magát Isten akaratának.
Elhordozza a bűneinket, elhordozza a fájdalmainkat. Isten azért küldte el ezt a szent Fiút, hogy
utána ráhelyezhesse a Szent Szellemét. Ahogy mondja: Az Úrnak Szelleme van énrajtam,
mivelhogy felkent engem.
Kellett küldeni egy Istenembert, egy testet, hogy a drága Szent Szellemet ráhelyezhesse,
hogy a Szent Szellem által megtörje az igákat az életünkben. Ez a drága Szent Szellem pedig
ma jelen van. Ő maradt itt. Jézus felmagasztaltatott, és a mennyben van. Harminchárom évet
töltött a földön, és felment a mennybe. Aki itt maradt velünk, az a Szent Szelleme. Az Úrnak
Szelleme van énrajtam − mondja Jézus −, mivelhogy felkent engem. Akkor kezdte el tenni a
csodákat, amikor az Úrnak Szellemével lett felkenve.
APOSTOLOK CSELEKEDETEI 10,38.
38. A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki
széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt
voltak; mert az Isten vala ő vele.
Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az
Evangéliumot hirdessem. Ma átadta ezt a küldetést neked. Az Úrnak Szelleme rajtad van. Tedd
föl a kezedet, ha tudod, hogy az Úrnak Szelleme rajtad van, hogy hirdesd az Evangéliumot
minden teremtésnek!
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Azt is tudnod kell, hogy széjjeljárt Jézus jót tévén, meggyógyítván mindeneket, akik az
ördög hatalma alatt voltak, mert az Úr Isten maga volt Ővele. A kenetével. Azért jelent meg az
Istennek Fia − teszi hozzá −, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Tudd meg, hogy Jézus miért jött a földre, legyél nagyon hálás, és köszönd meg a szívedben,
hogy a Te Jézusod örökre az Urad, Megváltód, Szabadítód, hogy félelmek nélkül szolgálhatsz!
A kis jászolban lévő Jézust addig ünnepeljük, amíg a karácsony ünnepe van, de tudjuk, hogy
milyen fájdalmas utat futott be, és hol végezte. Ilyenkor azon is el kell gondolkodni, hogy miért
jött a földre. Ő volt az egyetlen, aki azért jött a földre, hogy a maga idejében egy áldozat
bemutatásával a kereszthalált elszenvedje, és meghaljon értünk. Jézus meghalt értünk.
A csecsemő azért adatott, ez az élet, az örök élet azért jött a földre, hogy kiontassék az élete,
és mindazok, akik hisznek, részesedhessenek Őbenne. Hálás-e a szíved, hogy a drága Jézust
megismerheted, és az Ő élete élhet tebenned? A teljes örök élete élhet tebenned, mert
befogadtad, és a Szelleme által felkent vagy. A kicsi Jézus ma már nem kicsi Jézus a jászolban.
Sok-sok ábrázolása van az angyaloknak is például, de ők sem ilyen pici angyalkák, ahogy a
képek ábrázolják, hanem hatalmas erejűek. Hatalmas erejűek az angyalok!
A mi Jézusunk egy gyönyörű, megdicsőült testben van az Atya jobbján. Hordozza a sebeit.
Hordozza a sebeit az átszegezett kezein, az oldalán, a hátán. Ő ezért jött, hogy ezt elszenvedje.
Engedelmességből tette meg. Ezért amikor ünnepeljük az Ő születését, akkor szeretném, ha
végiggondolnánk, hogy miért jött a földre. Isten hozta Őt, és mi célból hozta Őt a földre? Küldte
Őt Megváltónak az ember számára, hogy az embernek örök élete legyen. Megjelent az örök
élet, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ámen.
Ma elkötelezzük magunkat, hogy ebben az örök életben járunk! Ez az örök élet megláttatik
a testünkben, mert az Ő testéből való test vagyunk, és az Ő csontjaiból való csontozat vagyunk.
Az Ő húsából való hús vagyunk. Ezt írja az Ige? Bizony. És az Ő sebeivel gyógyultunk meg.
Istennek hatalmas terve volt vele, amikor Őt elküldte. Immánuel, aki lakozott közöttünk, ma
lakozik tebenned, ha befogadod Őt a szívedbe. És Ő lesz a Gyógyítód, a Szabadítód, az örök
életet adó. Örökkön-örökké! Ámen.
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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