
 

  

 

 

 

 

 
 

TARTALOM 

 
Minden ember, aki erre a világra születik, siket 
és néma, képtelen meghallani Isten szavát és 
éppen ezért képtelen megszólítani Őt. De azon 
az első karácsonyon megtörtént a csoda: Isten 
Jézusban emberré lett, áttörte a süket csendet, 
és azon a nyelven kezdett el beszélni, amit min-
den ember megérthet! 
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A CSODÁLATOS ÜZENET  
ZSIDÓK 1,1-3. 

„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a 
végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot terem-
tette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a 
mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” 

Bevezetés 

em tudom, hogy ki látta közületek a „Csoda New Yorkban” című filmet. Ez a film 
arról szól, hogy a Mikulás ott él Amerika egyik metropoliszában, rejtőzködve, akár 

egy hétköznapi ember. De egy ál-Mikulásnak „köszönhetően”, aki viselkedésével szégyent 
hoz rá az igazira, mert nem törődik azzal, hogy aki magára ölti a Mikulás-ruhát, annak úgy is 
kell viselkednie, mint az igazinak, furcsamód egy áruházban kap állást, hogy „eljátssza” a mi-
kulás szerepét.  

Ennek a filmnek az egyik jelenetében, amint Kris Kringle, ez az igazi Mikulás „polgári neve”, 
egy siketnéma kisgyermekkel találkozik. Ő is ott áll a többiekkel a sorban, és anyukájával arra 
vár, hogy találkozzon a mikulással. De ő nem tud beszélni, és nem is hall. Képtelen kommu-
nikálni a mikulással. Nem tudja elmondani azt, hogy mit szeretne karácsonyra. Amikor sorra 
kerül, Anyukája csak annyit kér, hogy a mikulás vegye az ölébe, és adjon neki egy autogra-
mot.  

De ekkor valami különös dolog történik! Lássatok csodát! A Mikulás elkezd jelelni, és a kis-
lány, aki sem hallani, sem beszélni nem tud, egyszerre érteni kezdi őt, és a jelnyelv segítségé-
vel képes ő is elmondani azt, hogy mi az, amit karácsonyra szeretne. 

Ez a filmrészlet jutott eszembe a Zsidókhoz írott levél kezdő sorait olvasva. Hiszen minden 
ember, aki erre a világra születik, siket és néma, képtelen meghallani Isten szavát és éppen 
ezért képtelen megszólítani Őt. De azon az első karácsonyon megtörtént a csoda: Isten Jézus-
ban emberré lett, áttörte a süket csendet, és azon a nyelven kezdett el beszélni, amit minden 
ember megérthet! 

1. Isten szól a történelemben 

sten sokszor és sokféleképpen beszélt már a történelemben azért, hogy felfedje magát 
nekünk. Azt akarta, és ma is azt akarja, hogy megismerjük Őt, megismerjük szándé-

kait, terveit, és belőle megértsük azt, hogy Ő mennyire szeret bennünket, hogy milyen fonto-
sak vagyunk neki. 

Isten kijelentette magát a teremtett világban, beszélt Ábrahámhoz, Mózeshez, szólt a népéhez 
a Hóreb-hegyénél. Beszélt Józsefhez álmain keresztül, Ézsaiáshoz látomáson keresztül. Szólt 
angyalok és próféták által, beszélt természeti jelenségeken keresztül. Egy alkalommal még 
egy szamáron keresztül is megszólalt, hogy jobb belátásra bírjon egy Bálám nevű prófétát. 
Isten szólt Kánaánban, Egyiptomban, Babilonban, Jeruzsálemben, Filippiben és Rómában. 
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Az Úr tehát a legkülönbözőbb módon szólalt meg, és a legkülönfélébb helyeken, a legváltoza-
tosabb eszközökkel jelentette ki magát annak érdekében, hogy magát és akaratát megismer-
tesse azokkal, akiket szeretett. 

De hiába szólt, hiába jelentette ki magát Isten ennyire sokféleképpen, megmutatva, hogy Ő 
nem néma Isten, mindezek mégsem voltak elegendőek ahhoz, hogy az ember tökéletes meg-
értse Őt! Hiszen a teremetett világban adott kijelentést nem értették meg, az álmokat és a 
látomásokat félreértették, a prófétákra nem akartak hallgatni az emberek, és sokan voltak, 
akik félrevezették és becsapták az embereket azt hazudva, Isten szól általuk.  

Isten beszélt, mégsem értették meg szavaiból a lényeget: Ő békességet és nem romlást tervez, 
reményt és jövendőt akar adni mindenkinek, aki hallgat rá. (Jeremiás 29,11) Valami olyanra 
dologra volt szükség, ami egyértelművé teszi azt, hogy Isten szól, Isten közölni akar! 

2. Isten szól Krisztusban  

zért, amikor Isten elérkezettnek látta a pillanatot, elküldte Fiát az Ő számunkra szóló 
üzenetével! Az Úr Jézus Krisztusban, Isten úgy nyilatkoztatta ki magát nekünk, hogy 

maga bontotta le a válaszfalat köztünk és önmaga között. Úgy kezdett el beszélni, hogy azt 
immár bárki emberfia megérthette: emberi szavakkal, emberi nyelven. 

Igaz, hogy Jézus Isten üzenetét hirdette, de Jézus mégis több egyszerű üzenetátadónál. Ő nem 
egyszerűen egy volt a próféták közül, akik hozzá hasonlóan Isten üzenetét hirdették, hanem 
Ő maga volt Isten kijelentése, Isten üzenete az ember számára! Benne az Úr mindent elmondott, 
ami ahhoz szükséges, hogy az ember tökéletesen megismerje és megértse Őt. 

Jézus azért jött, hogy benne Isten minden zavar és akadály nélkül leleplezze önmagát előttünk. 
Azért jött, kinyilatkoztassa Őt, oly módon, hogy azt bárki meg tudja érteni. Azért jött, hogy 
benne anélkül csodálkozhassunk rá Istenre, hogy szentségétől és fenségétől el kellene pusz-
tulnunk! 

Jézusban Isten lett emberré, efelől semmi kétségünk ne legyen! Ezért írta ezt a Zsidókhoz írt 
levél szerzője is, hogy „Ő (ti. Jézus) Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki 
hatalmas szavával hordozza a mindenséget…” (1,3) Ezért írta ezt János apostol is, hogy Jézusban 
az isteni Ige öltött hús-vér testet magára, hogy közöttünk lakozzék. (János 1,14) Jézus maga is 
ezt vallotta magáról: „Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10,30), majd később: „Aki engem lát, 
látja az Atyát.” (János 14,9) 

Ha valaki azt szeretné megtudni milyen Isten, annak Jézusra kell néznie!  
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3. Isten szava megváltoztat 

arácsony csodálatos üzenete az, hogy Isten mindent kijelentett Fiában, Jézusban, ami 
tökéletesen elegendő ahhoz, hogy aki odafigyel a szavára, annak életében egyszerre 

semmi se maradhasson a régi! 

Isten velünk van. Isten közel jött hozzánk, hogy mi közeledhessünk Őhozzá. Az 1Timóteus 
2,6 azt mondja: Jézus „váltságul adta önmagát mindenkiért”. Nincsen ennél nagyobb csoda, 
minthogy Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Jézus azért jött, hogy hirdesse Isten 
öröm üzenetét: „nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus 
Jézusban vannak”! (Róma 8,1)  

Jézus eljött, hogy mi megtudjuk, Isten mennyire szeret bennünket. Jézus eljött, mert az Atya 
azt akarta, hogy megtudjuk, hogy Ő teremtett bennünket abból a célból, hogy megismerjük 
és szeressük Őt. Jézus azért jött, hogy hirdesse az üzenetet, hogyha hiszünk Őbenne, akkor 
nem vagyunk többé a bűn rabszolgái, hanem lehetünk általa Isten gyermekei! 

Befejezés 

udjuk, mert sokszor tapasztaltuk az életünkben, hogy egyetlen üzenet, egyetlen mon-
dat is képes teljesen megváltoztatni az életünket. Egy mondat a kezelő orvosunk szá-

jából, egy mondat attól, akit mindennél jobban szerettünk. Elég egyetlen hír, egyetlen üzenet, 
amely megváltoztathatja az ember életét. 

Ma Isten is egy olyan üzenetet akart elmondani neked, amely ha nemcsak a füledig, hanem a 
szívedig érhetett, akkor megváltoztathatja az életed. Hallod, mit mond ma Isten neked?  

Azt mondja neked, hogy: „Én vagyok, ne féljetek!” (János 6,20) Azt mondja neked, hogy: „Nem 
úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta 
nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát: ti sok 
verébnél értékesebbek vagytok.” (Máté 10,29-31). Isten ma azt mondja neked: „Bízzál bennem 
teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rám, és én egyengetni 
fogom ösvényeidet.” (Példabeszédek 3,5-6) 

A karácsonyi csoda üzenete ilyen egyszerűen megragadható: Isten szeret téged és engem! 
Meghallottad már ezt az üzenetet? Eljutott már hozzád Isten vigasztaló és bátorító szava? Hidd 
el, hogy ez az üzenet neked szól, és meglátod, az életed már soha sem lesz ugyanaz! Ámen! 

Litér, 2014. december 7. 
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