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KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK
Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva
sok esemény történik, amely Istentől jövő üzenetet
tartalmaz. A média szakadatlanul önti ránk a híreket,
amelyek sok esetben tudatosan irányítják a hangulatunkat. Fontos a Krisztus követőknek felemelni a tekintetüket a hit Fejedelmére, Jézusra és kijelentéseire. Ő beszélt hitelesen a második visszajöveteléről a
tanítványainak és nekünk:
„Amikor pedig ezek elkezdődnek,
egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket,
mert közeledik a megváltásotok.”
(Lk. 21:28.)

Nem a számíthatatlanul
hullámzó élethelyzetek
változnak békéssé – Veled,
hanem a béke itt belül,
ahol de sokszor félsz és bánat ül,
születik meg most Általad.
Lelkemben ezért áldalak,
dicsőítelek, én Uram,
s jöttödre várok boldogan,
mert velem vagy most is, jól tudom,
üdvösséghozó Krisztusom.
ÁMEN

Ahhoz hogy megértjük a második eljövetel előjeleit ahhoz elengedhetetlenül fontos érteni és élni az első Ádvent erőforrásaiból. Vizsgáljuk meg az alapokat!
Ádvent négy vasárnapja felkészít bennünket az Isten által előre bejelentett új kezdetre, amely egy új élet fogantatásával kezdődik. (1Móz 3:15., Ézs 7:14.). A biológia kezdet utalás a
lelki kezdet hasonlatosságára.
Ahogyan Jézus fogantatott úgy fogantatik a lelki élet is.
Az az élet, amelynek ígérete van a halhatatlanságra. Akiben ez
az élet megfogant annak a neve be van írva az Életnek könyvébe, mentes a második haláltól, vagyis az örök kárhozattól. Ez
az élet mentes az eredendő bűntől, mert nem az ember indulatából születik, hanem Lélektől. Ez embereknél lehetetlen de:
„Istennek semmi sem lehetetlen”
(Lk 1:37.)
(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás az 1. oldalról)

Nézzük meg először Jézus fogantatását és
utána vizsgáljuk meg a belső ember fogantatását
és közben személyes életünket tegyük górcső alá!

1.

Nos, hogyan történt tehát fogantatása,
kik a szereplői ennek a történetnek?

Azt olvastuk: Isten angyalt küldött Máriához. Az angyal szó azt jelenti: küldött, követ. Isten
a főszereplő, aki az egészet mozgatja. Felhasznál egy küldöttet, aki átadja az üzenetét a
címzettnek, Máriának. Ez az angyal egyszerű közvetítő. Kézbesít egy isteni üzenetet. Közli
Máriával Isten akaratát, Isten szavait mondja el neki. Isten kijelenti: áldott állapotban leszel, fiút szülsz, Jézusnak nevezd Őt. Ő a magasságos Isten Fia, akinek az uralma soha
nem ér véget.
•
Mária nem érti. Szép az a kifejezés: fontolgatja. Gondolkozik rajta: mit jelenthet ez?
Mivel nem érti, kérdez. Azt mondja: Hogyan történhet ez, mikor ennek csak egyetlen módja van, nekem viszont férfivel még nem volt dolgom? Isten válasza: Az emberi lehetőségeket illetően egyetlen módja van, de itt Isten fog cselekedni. A Szentlélek teremtő ereje lép működésbe.
•
Mária ezt sem érti. Viszont miközben hallgatja a követnek az igehirdetését, a szívében bizonyosság támad, hogy ez az Istentől ered. Ez Isten szava. És mivel ezt felismeri, egy gyönyörű mondattal fejeződik be a jelenet: „Íme, az Úr szolgálóleánya:
történjék velem a te beszéded szerint!” (Lk 1:38.)
Mária értelemmel nem tudja felfogni Isten akaratának minden részletét. A hozzá
szóló Igét, de mivel Isten mondja, meghajol előtte, tudomásul veszi az isteni akaratot, befogadja az Igét. Amikor kész az igének minden tekintetben engedelmeskedni akkor lesz
áldott állapotban.
Isten szava Mária engedelmessége által beteljesedik. A teremtés történetből ismert szavak
ezek: „Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.” (1Móz 1:3.) Aki ismeri a
Szentírás gondolatvilágát, aki ismeri valamennyire
a teremtő, gondviselő, megváltó, a világot uraló
Istent, annak ez egészen magától értetődő. Annak
ez ismerős folyamat, hogy Isten így szokta akaratát
végrehajtani. Mária pedig igent mond az isteni
akaratra, és akkor megfogan benne az új élet.
(folytatás a 3. oldalon)

Az igei üzenetet 2015. december hónapra
Gyurkó József
metodista lelkipásztor írta

(folytatás a 2. oldalról)

Nem volt ám könnyű ez a döntés. Mária menyasszony volt. Készült az esküvőjére. Mit szól most ehhez József? És mit szólnak az emberek, akik ugyanolyan szennyes fantáziájú, pletykás nép voltak akkor is,
mint ma. És egyáltalán hosszú távon milyen következményei lesznek ennek az Isten előtt meghajló engedelmességnek? Ennek az egész sorsát befolyásoló
döntésnek? Az ő hite éppen ebben mutatkozott meg, hogy ennek ellenére és minden
körülmények között befogadja az igét, vállalja a velejáró szégyent is — ez ma is sokszor
így van —, és kész engedelmeskedni Istennek. Nekünk pedig azt fontos világosan látnunk, hogy ez a fogantatás nem a megszokott biológiai módon történt, hanem Isten különös teremtő tette volt. Itt maga Isten van munkában, mégpedig az Ő szavával, az Ő
igéjével munkálkodik.
Az Isten Lelke, Jézus emberi testének nem a nemzője, hanem a teremtője volt. Így
van ez benne a Bibliában. „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be
téged, ...” (Lk 1:35.). Az evangélium egyszerűen csak közli, hogy Isten eljuttatta Máriához
az Ő üzenetét, ő engedelmesen tudomásul vette. Befogadta az igét, és ennek nyomán új
élet támadt benne, — áldott állapotba került. A befogadott ige adott kezdetet az új életnek.

2.

Azért fontos ezt tudatosítani magunkban, mert így történik ez lelkiképpen is. Csak
így történhet mindannyiunk életében az új kezdet, az újjászületés. A testi emberben a
szellemi ember születése!
A szereplők tehát ennél a lelki fogantatásnál is ugyanazok. Isten a főszereplő, az
egészet Ő mozgatja. Felhasznál egy küldöttet, akinek küldetése van felülről – gyülekezet
angyala a jelenések könyve szerint - nyugodtan mondhatjuk: igét hirdet. Az Isten szavát
mondja el a gyülekezetnek, és akinek füle van, a hallásra hallja mit mond a Lélek. Mi az
üzenet, igehirdetés tartalma? Isten kiválasztott téged arra, hogy benned egy új élet, egy
új ember, egy isteni természettel bíró élet lakozást vegyen.
Miért van szükségünk erre az új életre? Isten tudja, még ha mi nem is tudjuk,
vagy nem akarunk tudomást venni róla, hogy az életünk, amit mi szüleinktől kaptunk
csak egy „lét kerete” – mondta Cseri Kálmán ref. lelkész. Az Ige világosan szól: „Akié a
Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.” (1Jn 5:12.)
Istennek az az eltökélt célja, hogy ne az atyáinktól örökölt hiábavaló életünket tengessük holtunkig, aztán ebből a rövid földi életből beletorkollik majd az utunk az örök halálba, mert Isten nélkül hajszoltuk végig magunkat, aztán Isten nélkül kell eltöltenünk az
örökkévalóságot. Neki éppen az a célja, hogy innen kiemeljen minket. Vissza az elveszített eredeti helyzetünkbe. Abba a pozícióba, amibe teremtette Isten az embert,
ahol vele közvetlen, meghitt kapcsolata volt, és így tudott értelmes életet élni. Ezt az életet veszítettük el. Ennek az életnek lehet és kell újra elkezdődnie bennünk.
(folytatás a 4. oldalon)

(folytatás a 3. oldalról)

A küldött szava Isten szava, mint
a teremtés történetkor. Itt pontosan az
történik, ami a világmindenség hajnalán a teremtéskor történt. Isten ott is
az Ő szavával, beszédével dolgozott. Ez
az Ő sajátos munkaeszköze. Amit létre
akart hozni, azt kimondta, és amit kimondott, az meglett. Például: azt
mondta: legyen világosság, és akkor
nem azt olvassuk, hogy várt Isten, sikerült-e vagy nem, aztán még egyszer
próbálkozik valami más eszközzel … Nincs más eszköz! Amit Ő kimond, az meglesz.
„Legyen világosság” — a folytatás ez: „és lett világosság.” (1Móz 1:3.)
Isten az életünket nem foltozgatni akarja. Nem még újabb ismereteket ajánl nekünk. Nem önfegyelemre biztat, vagy más hasonlóra, bizonyos előírások betartására. Ő
egészen új életet kínál. Annyira újat, ami csak a teremtéshez hasonlítható. Ezt írja Pál a
korinthusiaknak: „… ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme, új
jött létre.” (2Kor 5:17.) Attól kezdve egy új élet veszi kezdetét a hívőben: Krisztus élete,
és az emberre nem jellemző, de Krisztusra jellemző tulajdonságok jelennek meg rajta.
Sajnos tény, hogy a megszólított ember nem érti. Ha fontolgatja, mint Mária, akkor kérdez. Ez úgy történik, ahogy Jézus Nikodémusnak mondta: “szükséges nektek felülről nemzetnetek.” Vagyis: felülről, az Istentől kell jönnie egy olyan teremtő erőnek, ami
belénk teremti újra ezt az elveszített isteni életet. És ezt Jézus egy olyan kiváló embernek mondja, mint Nikodémus volt, aki vallásos, nagy tudású, művelt, lelkileg-szellemileg
igényes. Képes magas pozíciója ellenére éjszaka elmenni egy rabbihoz, mert megsejtett
valamit Jézus titkából, és vele beszél a legfontosabbakról: hogy lehet az embernek üdvössége, örök élete. Jézus azt mondja: minden kiválóságod után erre még neked is szükséged van. Onnan felülről kell a „magasságosnak árnyékába kerülni”, ez által beléd teremtődik egy új élet magva, kezdete.
Ezen lehet tovább elmélkedni, lehet még tovább fontolgatni, újabb kérdéseket feltenni, vagy pedig el lehet fogadni az Isten üzenetét. Mondhatja az ember: ha ez így van,
akkor én hinni akarok Jézusban. Látom, hogy rászorulok és elhiszem, hogy csak Ő segíthet rajtam, kérem szépen ezt a segítséget
most mindjárt. — Ez a Mária válasza, amikor
azt mondja: „Íme, az Úr szolgálóleánya.” (Lk
1:38/a.) Nem az Úr gondolatainak a felülbírálója, hanem az Úr szolgálója, tehát:
„történjen velem a te beszéded szerint!” (Lk
1:38/b.) És abban a pillanatban elkezdődik a
hívő emberben az új élete, Krisztus élete az
emberi testben, a földi sátorházban.
(folytatás az 5. oldalon)

(folytatás a 4. oldalról)

Összefoglalva tehát mindezeket:
•

•

Az első kérdés így hangzik:
hisszük-e ezt egyáltalán?
A második pedig így:
ha hisszük és úgy gondoljuk, hogy nekünk is
erre van szükségünk, miért nem ragadjuk
meg most mindjárt?

Isten ugyanis mindezt ma is, nekünk is kínálja. Ezt kínálja, nem kevesebbet! Ez az
Isten igazi karácsonyi ajándéka.
Az persze könnyen lehet, hogy aki ilyen módon befogadja Krisztust, komolyan veszi
az Ő igéjét, annak ugyanúgy meg kell változtatnia sok mindent, mint ahogy Máriának
meg kellett. Könnyen lehet, hogy Isten ezzel áthúzza az eddigi terveinket, és egészen más
célokat tűz elénk. De az biztos, hogy olyan kincseket kap az ember ezzel a találkozással,
ami sokszor itt ebben a nagyon nehéz földi életben is gazdaggá teszi. És ennek a kincsnek
az értéke megmarad a halála után is. Pál azt írja, hogy kész mindent kárnak és szemétnek
ítélni, hogy megismerje Krisztust és a vele való találkozás teljességét (v. ö. Fil 3:7. és kk.).
… persze több üzenet is van még ebben az egyedi, személyes angyali hírfolyamban.
De bármit is tárna fel nekem igéjében, azt - Krisztusban új életre talált ember gyermekeként - igyekszem napról-napra hittel megragadni, szívemben hordozni, és élni, odaadó
szeretettel élni meg: Isten és ember-testvéreim felé.
Ámen

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagegyházai nevében az Úr Jézus
Krisztus élő jelenlétével teljes karácsonyi
ünnepet és az Ő áldásaiban bővelkedő újesztendőt kíván
Krisztusban testvéri szeretettel:
Steinbach József ref. püspök
a MEÖT elnöke

Dr. Fischl Vilmos ev. lelkipásztor
a MEÖT főtitkára

Bízd Újra Életed Krisztusra!

