
 

  

 

 

 

 

 
 

TARTALOM 

 
Az evangéliumokban Jézus Krisztus többször 
beszélt arról, hogy miért jött erre a világra. 
Ebben az igehirdetésben én mégsem ezeknek a 
kijelentéseknek az egyikével szeretnék 
foglalkozni. Ma inkább arra a nem kevésbé 
izgalmas gondolatra koncentrálok, hogy mi lett 
volna akkor, ha karácsony csodája: Isten 
emberré létele, elmaradt volna.  
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HA A CSODA ELMARADT VOLNA… 
Bevezetés 

z evangéliumokban Jézus Krisztus többször beszélt arról, hogy miért jött erre a 
világra. „Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.” (Máté 18,11) – „Mert 

az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja 
váltságul sokakért.” (Márk 10,45) – „… az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét 
elveszítse, hanem hogy megmentse.” (Lukács 9,56) 

Ebben az igehirdetésben én mégsem ezeknek a kijelentéseknek az egyikével szeretnék 
foglalkozni, bár advent negyedik vasárnapjához bármelyik illett volna. Ma inkább arra a nem 
kevésbé izgalmas gondolatra koncentrálok, hogy mi lett volna akkor, ha karácsony csodája: 
Isten emberré létele, elmaradt volna.  

Mi lett volna, ha Isten egyszerűen hátat fordít az emberiségnek? Mi lett volna, ha lehúzza a 
rolót? Megtehette volna? Hogyne! Nagyon is joga lett volna hozzá, hiszen az ember fordított 
először hátat Őneki! És mégsem tette! De mi lett volna, ha mégis megteszi? 

1. Játszunk a lehetetlennel! 

zóval játszunk el a lehetetlennel! Képzeljétek el, hogy egyik pillanatról a másikra, 
valami hatalmas kéz, törölné Jézus Krisztus minden befolyását a civilizációnk 

múltjából, jelenéből és jövendőjéből! Hiába nyitnánk ki egy lexikont, a „Jézus Krisztus” címszó 
egyáltalán nem találnánk benne! Egyszerre minden, ami vele kapcsolatos szavunk, fogalmunk 
semmivé válna!  

Eltűnnének a nagy katedrálisok, velük együtt a világ összes keresztény temploma. Nem 
születnének meg Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós, Sík Sándor, Nagy László, Dzsida 
Jenő, vagy Reményik Sándor csodálatos istenes versei. A világ szegényebb lenne csodálatos 
freskókkal, hogy csak Michelangelo Teremtés című freskóját említsem, amelyet a Sixtus-
kápolnában láthatunk, és szegényebb lenne olyan festményekkel, mint például Munkácsy 
Krisztis-trilógiája. Kimondhatatlanul szegényebbek lennénk, ha Bach nem írja meg 
Karácsonyi oratóriumát vagy fúgáit, és Hӓndel Messiása sohasem hangzana fel a 
koncerttermekben. És mennyire lett volna és lenne más ez a világ sok-sok kórház, iskola, 
menhely és árvaház nélkül, mert nem lettek volna, és nem lennének olyan emberek, akik 
ezeket létrehozták és felépítették volna. 

Mert szegényebb lenne a világ azzal a sok-sok millió emberrel is, akik Jézus Krisztust követve 
az életüket áldozták másokért, szolgáltak szétosztva mindenüket, hogy másokat boldogabbá, 
és gazdagabbá tegyenek, miközben mindezért nem kértek semmit. S kaptak is valamit, sokszor 
gyűlöletet és megvetést kaptak, jóságért gonoszságot. 

Mondhatná valaki, hogy mindezek csak épületek és művészeti alkotások. De mi lenne ezzel a 
világgal, ha egyszerre eltűnnének emberek millióinak lelki rezdülései, és nem maradna semmi 
csak a sivár anyag? Mi lenne a világgal, ha eltűnne belőle az önzetlen szeretet, az irgalmasság, 
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a valódi békesség, a lehetősége annak, hogy túl tudok lépni a saját önző vágyaimon? Mi lenne, 
ha nem maradna más csak a puszta hús, az izmok, a nyers erő, az embertelen hatalom? 

2. Ha Krisztus nem jött volna el… 

a Krisztus nem jött volna el, Isten szeretete és irgalma nem szólalt volna meg 
ígéreteiben. Ha Krisztus nem jött volna el, a világ még mindig lelki-szellemi 

sötétségben élne. Ha Krisztus nem jött volna el, nem lett volna senki, aki híddá lesz ég és föld 
között, Isten és ember között. Ha Krisztus nem jött volna el, akkor nincsen lehetőség arra, 
hogy megforduljanak és megváltozzanak életek, helyzetek, dolgok. Ha egyszer hibáztál, bűn 
követték el, nem lett volna senki, aki megbocsásson, és jóvátegye azt, amit te elrontottál. Ha 
Krisztus nem jött volna el, akkor nem lenne örömhír, nem lenne vigasztalás, nem lenne miben 
remélni, és nem maradna nekünk semmi más, csak a csalódás. Kiégetten és kiüresedve, 
teljesen magunkra hagyatva kellene bolyongnunk egy tökéletesen halott világban.  

Ha Krisztus nem jött volna el, nem lenne Karácsony, és ezért Isten távoli, megközelíthetetlen 
lenne, mi pedig esélytelenek lennénk arra, hogy megismerjük Őt. Ha Krisztus nem jött volna 
el, akkor nem lett volna Nagypéntek, nem állhatott volna a golgotai kereszt, mi sohasem 
békülhetnénk meg a ránk haragvó Istennel, és halálunk után úgy súlytana ránk az Úr izzó 
haragja igazságos ítéletében, hogy abban a legszentebb életű ember is elporladna. Ha Krisztus 
nem jött volna el, akkor nem lenne Húsvét, nem lenne feltámadás, a temetőben érne véget 
minden megszülető ember útja, mert nem lenne örökélet, nem örök remény, egy szebb világ, 
amit Isten készített el az Őt szeretőknek. 

Milyen lenne ez a világ Krisztus nélkül? Megváltó nélkül? Belévetett hit és bizalom nélkül?  

3. Az eljövetel jelentősége 

 e Krisztus eljött, ezért Istennek hála, a „mi lett volna, ha nem” egy érdekes szellemi 
kaland csupán, amelyre ma hívtalak benneteket. De talán mégis több egy kicsit 

céltalan játéknál, mert arra világít rá, hogy mennyire hálásnak kellene lennünk azért, hogy 
Isten egyszülött Fiát elküldte hozzánk! 

Az, hogy Isten emberré lett azt mutatja meg számunkra, hogy mennyire veszedelmes az a 
mélység, amiben nélküle él az ember, és azt, hogy az Úr milyen messzire képes elmenni azért, 
hogy bennünket megszabadítson.  

Isten emberré lett, és ez azt kell, hogy üzenje nekünk, hogy Ő nem beszél a levegőbe, amikor 
azt mondja nekünk, hogy értékesnek tart bennünket, és gondoskodni akar rólunk!  

Néhány évvel ezelőtt egy kínai keresztény vezető az Egyesült Államokban járt. Az egyik 
vasárnap egy templomban prédikált valahol Kaliforniában. Egy fiatal egyetemista 
végighallgatta az igehirdetését, majd feltette a provokatív kérdést: „Miért kellene exportálni a 
kereszténységet Kínába, ha egy olyan ember életbölcsességei szerint élhet az ember, mint 
Konfucius?” – „Három oka van ennek,” – szólt a válasz. – „Először is, Konfucius tanító volt, de 
Krisztus a Megváltó. Kínának pedig nagyobb szüksége van a Megváltóra, mint egy bölcs tanítóra. 
Másodszor, Konfucius halott, de Krisztus él. Kínának nagyobb szüksége van egy élő Megváltóra, 
mint egy halott tanítóra. Harmadszor, Konfucius egy napon, mint bármelyikünk, oda fog majd 
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állni Krisztus elé, hogy számot adjon az életéről. A kínaiaknak meg kell ismerniük Krisztust a 
Megváltót, mielőtt találkoznak vele, mint Bíróval.” 

Befejezés 

éhány nap múlva karácsonyt ünnepeljük. De vajon tudjuk-e, és értjük-e mit is 
ünnepelünk ezen az ünnepen? Talán senki sem fogalmazta meg ezt jobban, mint C. 

S. Lewis (l. Narnia krónikái), aki azt mondta karácsony lényegéről: „Az Isten Fia azért lett 
emberfia, hogy az emberek fiai az Isten fiaivá válhassanak.” Krisztus azért jött, hogy onnan, 
ahol vagyunk, felemeljen bennünket oda, ahol Ő van. Isten nem kevesebbet tett, mint azt, 
hogy Krisztusban ezer lépést tett meg felénk! S most csak ennyit kérdez tőled: „Nem tennél 
felém egyetlen apró lépést?”  

Előfordult már veled, hogy hálát adtál Istennek azért, hogy Krisztus elküldte a földre? Örültél 
már annak igazán, hogy Ő eljött? Gondoltál már arra, mi lenne, ha nem jött volna el? 
Mostantól szánj néhány percet arra, hogy életed mennyire más lenne, ha Krisztus nem jött 
volna el. Ámen! 

Litér, 2014. december 21. 
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