
Áhítat – 2020. 12. 24.
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala
megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt
mondta nekik:  „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2:8-11)

Mai, karácsonyesti Igénk üzenet arról, hogy mit hozott nekünk az érettünk megszületett Jézus Krisztus.

Világosságot hozott. („Körülragyogta őket az Úr dicsősége”)
A  betlehemi  éjszakában  egyszer  csak  valami  addig  ismeretlen,  nagy  világosság támadt.  Az  történt,  amit  János
evangéliuma így fogalmaz:  „Az igazi világosság eljött  ebbe a világba.” (János 1:9) Jézus nem azt mondta, hogy
minden eddiginél nagyobb világosságot hozok nektek, hanem ezt: „Én vagyok a világ világossága.” (János 8:12)
 Ő az a világosság,  amelynek a fényénél  meg lehet  ismerni  és be lehet  fogadni  Isten szeretetét.  Isten megváltó,
szabadító jelenlétét élik át mindazok, akik ebbe a világoságba kerülnek. Vele lépünk ki a sötétségből, hogy aztán
Ővele a világosságban járjunk, és elhagyjuk a sötétség cselekedeteit.

Igét hozott. („Az angyal pedig ezt mondta nekik”)
A  betlehemi  éjszakában  elkezdődött  egy  eget-földet  összekötő  istentisztelet.  Prédikálni  kezdtek  az  angyalok  a
társadalom perifériáján élő, megvetett, lenézett pásztoroknak. Isten először hozzájuk szólt, velük közölte a karácsonyi
evangéliumot:  „Üdvözítő  született  ma nektek.” És  ez  a  jó  hír  nekik szólt  személyesen.  Ez  az  átalakító  mennyei
információ  mozgásba  hozta  őket.  Az  eddig  tisztátalan  szívű  és  beszédű  emberek  dicsőíteni  kezdték  Istent,  és
elindultak Betlehem felé. Hatalmába vette, és vitte őket a teremtő, prédikált Ige a testté lett Igéhez: Jézus Krisztushoz.
Ugyanezt történhet velünk most.

Szabadítást hozott. („Üdvözítő született ma nektek)
Nem kell elkárhoznunk a bűneink miatt eredendő és útközben szerzett halálba roskasztó nyomorúságaink miatt. Jézus
az ő megváltó művével magára vette végzetes terhünket, és az ítéletet is, ami érte jár. Pál apostollal kiálthatjuk boldog
bizonyossággal: „halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalod?” (1Korintus 15:55)

Örömet hozott. („Hirdetek nektek nagy örömet”)
Van három szó a Bibliában, amelyek ugyanarról a szótőről származnak. Ezek: a kegyelem, a hála és az öröm. 
E három szó egymásba sugárzása indíthatta Pál apostolt erre a bizonyságtételre:  „Minden nyomorúságunk ellenére
csordultig vagyok örömmel.” (2Korintus 7:4) Világosság, Ige, szabadítás és öröm: elvehetetlen karácsonyi ajándékok
a betlehemi éjszakában és megváltásra való életünkben. Tárjuk ki a szívünket és fogadjuk el!

Énekeljük imádságos szívvel karácsonyi énekünket:

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek álma mély;
Nincs más fent, csak a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál
szent Fiú, aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi a drága szavát,
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít!

Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy, remélj!
Isten Szent Fia hinti reád,
Ajka vigaszt adó mosolyát,
Krisztus megszületett,
Krisztus megszületett!


