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HA MA TÖRTÉNT VOLNA… | Ha az, amit a pásztorok átéltek az első karácsony 

éjszakáján, ma történt volna, akkor a szemtanúk nem az angyalok által hirdetett örömhírre, 

hanem arra figyeltek volna, hogy közülük ki lesz, aki legjobb képet lövi, a legjobb videót készíti 

és tölti fel a világhálóra az átélt eseményről. S azok, akikhez eljutottak volna ezek a képek és 

videók nem az örömhírt, hanem a mobilozó pásztorok posztjait lájkolták volna. De a betlehemi 

pásztoroknak nem volt még mobiljuk. Ők még nem voltak túlterhelve milliárdnyi információ-

val. Amikor körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők nem csukták be a fülüket, és állították az 

agyukat „standby” üzemmódba, vagy kezdtek el automatikusan valami másról gondolkodni. 

Ennek ellenére az örömhírt hozó angyal mégis nyomatékosan ezt kéri tőlük: Ne féljetek, mert 

íme, nagy örömet hirdetek nektek…! S itt ez a szó, hogy ’íme’ sokkal inkább így lenne 

fordítható: Ne féljetek, hanem inkább figyeljetek nagyon figyelmesen!  

Tudjátok hányszor kéri ezt Isten, hogy az emberek figyeljenek nagyon figyelmesen arra, amit 

mondani akar nekik? Kis bibliai statisztika: az Újszövetségben 213 alkalommal, az Ószövetség-

ben pedig 843 alkalommal parancsolja ezt Isten. Leginkább akkor, amikor népéhez szól. Vélet-

len ez? Nem! Inkább arról szól, hogy Isten ennyire ismer bennünket, és tudja, könnyen engedjük 

el a fülünk mellett azt, amit hallunk? Hogy sokszor a szívünkig sem ér el az, amit Ő akar mon-

dani nekünk? Hadd kérjem ma tőletek: figyeljetek nagyon figyelmesen, mert Isten akar ma hozzátok 

szólni! Mert neki ma is van számunkra mondanivalója, és amikor Ő szól, mindig újat mond és 

időszerűen szól, még ezen a már hallott karácsonyi történeten keresztül is! 

Ezen a karácsonyon az angyalok sokaságának szavait hoztam közétek: Dicsőség a magasság-

ban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 14. Ez vers szólított meg, és 

azt hoztam most közétek, amit megérthettem ezen az angyalok mondatából. Vajon mit tanul-

hatunk mi az ő szavaikból? 

DICSŐSÉG ISTENNEK | Nézzük először ennek az éneknek az első felét: Dicsőség a magas-

ságban Istennek. Az angyaloknak, mint mennyei, azaz valóságosan létező, de evilágon túli 

lényeknek, egyik feladata Isten szüntelen imádata.  

A Jelenések könyvében János apostol, akinek szemén keresztül belepillanthatunk a mennyei 

istentiszteletbe, így ír erről: És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élő-

lények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; és így szóltak 

hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a 

bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás! 5,11-12. Az angyalok számára 

tehát Isten dicsérte olyan magától értetődő, olyan természetes és egyértelmű, mint nekünk a 

levegővétel.  

A pásztoroknak mondott szavaikban is ez tükröződik! Ők tökéletesen értik azt a hihetetlen 

csodát, ami ott és akkor történt! A menny aláhajolt, Isten Krisztusban emberré lett. Ők értették, 

hogy soha a történelemben ilyen csoda nem történt. Ehhez a csodához csak a megváltás és a 

feltámadás csodája fogható. Az angyalok értették, amiről egyetlen ember alkotta mitológia sem 
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beszél, mert lehetetlen az, hogy egy isten törékeny csecsemőként kiszolgáltatja magát, sebez-

hetővé lesz. Egy Isten, aki „levetkőzi” istenségét, felvállalja az emberlét minden nyomorúságát, 

csak azért, mert nem tudja más módját annak, hogy megkeressen és megmentsen bennünket 

célt tévesztett teremtményeit. Bárcsak mi is megértenénk ezt, és az angyalokhoz hasonlóan 

rácsodálkoznánk erre a meg nem érdemelt isteni szeretetre! Ha megtanulnánk az angyaloktól 

szüntelen dicsérni Istent, mert méltó arra, hogy dicsérjük Őt! 

BÉKESSÉG AZ EMBEREKNEK? | Az angyalok dicséretének második fele nekünk 

embereknek és emberekhez szól: és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. A 

mondatuk második fele ma különösen is időszerű! Sok keresztyén templomban szól ezen a 

karácsonyon a békéről, a békességről. Hiszen érezzük, hogy napjainkban nagyon törékennyé 

vált a béke, mert ma újra egy világháború fenyegetésében élünk! Hallva az angyalok szavait, 

elemi erővel tör fel bennünk a kérdés: milyen békét hirdettek az angyalok? Mert körbenézünk 

és nem látjuk, nem tapasztaljuk az igazi békét a világban!  

Jézus születése óta megszámolhatatlanul sok háború pusztított a világban. Ezernyi az 

igazságtalanság körülöttünk. Félelmek, aggodalmak gyötörnek bennünket. Fizikailag és lelkileg 

megnyomorított, összetört és tönkrement életekkel találkozunk bármerre nézünk. Béke ez?! 

Milyen béke ez?! Mondjátok angyalok, hol van az a béke, amit hirdettetek?! Hol van az az 

embereknek jót akaró Isten? 

KIKNEK ÍGÉRTEK BÉKESSÉGET? | … és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 

Sokan, sokféleképpen próbálták lefordítani az angyalok mondatának emberekre vonatkozó 

részét. A Bibliánkban találhatónál találtam két egyértelműbb fordítást: …és békesség a földön 

azoknak, akiken az ő kegyelme nyugszik. NIV – …és békesség a földön azoknak, akik Isten 

tetszése szerint élnek! EFO  

Ebből a két fordításból valami egészen más érthető meg! Kiderül, hogy az angyalok nem ígértek 

semmiféle egész világra kiterjedő békét. Senkit sem áltattak, ültettek fel, nem hazudtak sem a 

pásztoroknak, sem nekünk. A megszületett Üdvözítő, az emberré lett Isten emberek egy szűk 

csoportjának hozta el a békét. Azoknak, akiken Isten kegyelme nyugszik, akik Isten tetszése 

szerint élnek. Vagyis azoknak hirdetnek békét az angyalok, akik az emberré lett Krisztusban 

megbékélnek a mennyek Istenével!  

VALÓBAN KEVESEKHEZ SZÓLTAK? | Igazságtalan az, hogy csak keveseknek szólt az 

angyalok üzenete? De valóban jól látjuk ezt? Kevesekhez szólt? Nem inkább arról van szó, hogy 

mindenkihez szóltak, de csak kevesen életek a felkínált lehetőséggel? Isten mindenki felé 

kinyújtotta békejobbját! Békeajánlata kivétel nélkül minden embernek szólt, szól és fog szólni, 

amíg világ a világ. De sajnos tudjuk, hogy Isten ajánlata nem tetszik minden embernek, sőt, az 

emberiség többsége nyíltan lázad Isten ellen. Miért lenne igazságtalan az, hogy csak azok 

találták meg Isten békességet, akik hisznek Isten Fiának nevében?  

Azon az első karácsonyon minden arról szólt, hogy mit tett értünk emberekért Isten. Minden 

emberi szó és tett csupán válasz volt Isten jóindulatára. Ez a jó hír! Isten azért jött a földre, 

hogy emberként éljen, meghaljon a bűneinkért, és feltámadjon, hogy Isten felajánlhassa 

nekünk kegyelmét – kegyelmét – az evangéliumba csomagolva! Ezt a kegyelmet – Isten 

https://melanienewton.com/the-gospel-cure-for-fatal-sin-disease/
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kegyelmét – az Ő Fiában, Jézus Krisztusban vetett hit által nyerjük el. Hogyan is mondja ezt 

Pál a Rómaiakhoz írt levélben? Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. 

Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. 5,1. EFO Isten tehát kész elfogadni 

mindannyiunkat. Meg akar békülni velünk. Ez tény. És tragikus tény az is, hogy az ember nem 

akarja letenni a fegyvert, nem akarja beszüntetni a Vele való ellenségeskedést. Mert nem akarja 

elhagyni istentelen útjait, hogy Krisztus békessége uralkodjék a szívében. S amíg ez a fordulat 

nem történik meg bennünk, addig arra is képtelen leszünk, hogy egymással is békességben 

éljünk. Istennel való megbékélés nélkül nem leszünk képesek megbocsátani egymásnak, mert 

nem leszünk képesek elengedni a büszkeségünket, a sértettségünket. 

ISTEN BÉKESSÉGE MÁS! | Azt naponta megtapasztaljuk milyen ellentmondásos és 

képmutató az a béke, amit mi emberek ismerünk, megélünk, teremtünk ebben a világban. A 

mi békéink mindig a győztesek békéje. A mi békéink olyanok, mint Trianon, amiben nem az 

igazság a lényeg, hanem a gyengébbik fél megalázása, tönkretétele. Mert ahogyan történelmet 

a győztesek írják, az emberi békéket is a győztesek diktálják és kényszerítik a vesztesekre.  

De Isten Krisztusban ajánlott békessége más! Az a kézben tartott élet békessége. Az a 

meggyőződés, hogy semmi – sem jó, sem rossz –, nem véletlenül, nem a vakszerencsének 

köszönhetően, hanem egy bennünket szerető Isten jóságból történik. Krisztus békessége az a 

békesség, ami nem körülményektől, világhatalmi játszmáktól független béke.  

Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön azoknak, akiken az ő kegyelme 

nyugszik. Bárcsak Te is békességre találnál ma Krisztusban! 

 


