
Ézs 11,1-9 Budafok, 2012. december 26.   Karácsony 2.   Ének: 165,168  Hokker Zsolt 

Kedves Testvéreim! Elcsíptem egy karácsonyi beszélgetést, először szeretném ezt megosztani:  

- Milyen jó volt a pásztoroknak!  

- Miért gondolod?  

- Először is jöttek az angyalok.  

- De hiszen megijedtek. 

- Na jó, lehet, hogy kicsit megijedtek.  

- Kicsit? Te csak egy kicsit ijednél meg, ha hirtelen szárnyas világító lények jelennének meg előtted, és 

elkezdenének beleüvölteni valamit a világba, hogy üdvözítő, meg gyermek, jászol, öröm, dicsőség, békesség, 

jóakarat… 

- Oké, akkor nagyon megijedtek. De legalább az angyal azzal kezdte, hogy ne féljetek!  

- Aztán meg azzal folytatta, hogy hagyják ott a munkájukat, hagyják magukra a bárányokat, és uzsgyi, irány 

Betlehem.  

- Egy kis szabadság nekik is kell. De legalább láthatták Jézust! 

- Láthatták, de mit is láttak? Egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És amikor elmondták, hogy 

angyalokat láttak, akkor senki sem hitt nekik. Mindenki elcsodálkozott azon, amit mondtak nekik.  

- Olyan ünneprontó vagy, miért ne örülhettek volna. 

- Én nem mondom, hogy nem örültek, csak azt, hogy nem biztos, hogy jobb volt nekik találkozni Jézussal, mint 

amilyen ez nekünk lehet. Mert bár mi nem láthatjuk a betlehemi kisgyermeket, de ismerhetjük már az egész 

történetét. Amit a pásztorok nem láthattak és nem érthettek: hogy miért mondja nekik az angyal, hogy üdvözítő 

született ma nektek.  

- Igen tudhatunk a keresztről és tudhatunk a feltámadásról, de csak könyvekből.  

- Nem kell mindent személyesen átélni, hogy tudhassál róla. A világ sok-sok eseményéről csak újságokból, 

könyvekből, vagy onnan tudsz, hogy felolvassák a hírt. De Jézusról még többet is megtudhatsz, mint amit az 

evangéliumok leírnak róla. 

- Hogyan? Rákeresek az interneten? 

- Megteheted. De azért előtte olvass el néhány sort az Ószövetség lapjairól is, hátha megérted miről is beszélek: 

Hallgassátok meg testvéreim… 

 1Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.  2Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és 

értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.  3Az ÚR félelme lesz a gyönyörűsége. 

Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt,  4hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és 

méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a 

bűnöst.  5Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.  6Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a 

párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.  7A 

tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. 8A kisded a 

viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét. 9Nem árt, és 

nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. 

Karácsonyt ünneplő gyülekezet! 

Az, amit Jézusról megtudunk Ézsaiás prófétától majdnem több mint, amit az evangéliumok leírnak. Maga Jézus 

is idézi ezt a prófétát, a názáreti zsinagógában, amikor a 61. fejezetből felolvassa: az Úr lelke nyugszik rajtam, 

mert felkent engem az Úr… 

Már a tegnapi nap során is Ézsaiás prófétától szólt az alapige. Tegnap arról szólt a prédikáció, hogy a Jézus azért 

jött el ebbe a világba, hogy világosságot hozzon. Azért szeretne a mi életünkbe is belépni, hogy világos legyen 

számunkra: ő az út, az egyetlen út az Atyához, aki szeretne bennünket megajándékozni boldogsággal, 

békességgel, szeretettel, és kegyelemmel. Úgy, ahogyan mi próbáljuk ezeket egymásnak kívánni a karácsonyi 

üdvözletekben.  

Jézus világossága, a karácsonyi világosság azonban nem egy romantikus villogó fényfüzér. Jézus világosságában 

kiderülnek a dolgok.  

Nemrég voltam tüdőszűrésen. Általában azt szokták mondani, hogy ha baj van, értesítenek. Most azt mondta az 

orvos, várjak a folyosón, amíg szól. Feszült várakozással telt el a néhány perc. Miért kérte, hogy várjak? Mit 

látott? Átvilágítottak és valami kiderült… Végül kiderült, hogy nincs miért aggódni, csak én egy speciális 

vizsgálatsorozaton voltam és az eredményt rá kellett vezetniük a papírra, amit magammal vittem. De eszembe 

juttatta ez az átvilágítás, azt, amikor Jézus személye szembesíti az embert saját magával, mindazzal , ami benne 

van. Ő tényleg talál valamit. A kép, amit Jézus átvilágítása eredményez nem túl bíztató. A teljes kivizsgálás 

eredménye aggasztó. 

Olyan ez, mint amikor az ember egy kis gyertya fényénél szeretné kitakarítani a lakást. Jézus nélkül eddig jutunk. 

Észleljük, hogy rendetlenség, káosz van körülöttünk, talán még próbálunk is rakodni, de amikor jön a nappal, 



akkor kiderül, hogy nincs rend, hogy a porcicák ott vannak a sarkokban, hogy pókhálós minden. Szomorú 

látvány. És Jézus eljövetele ezzel a szomorú látvánnyal szembesíti az embert.  

Ézsaiásnál az alapigénk előtt fejezetben ezt olvassuk:  

 De az Úr, a Seregek URa kegyetlenül levagdalja az ágakat, a sudár termetűeket kivágja, és elterülnek a 

magasra törők. Kivágja fejszével az erdő bozótját, ledőlnek Libánon büszke cédrusai! 

A fák büszkesége, hogy amikor belül már szétmállottak, kívül még akkor is büszkén az ég felé merednek. 

Ilyenek vagyunk, aztán jön valami nehézség, jön a szél, és letöri az ágakat, kidönti a törzset.  

És itt érkeztünk el alapigénkhez. Mert Jézus nem csak azért jött, hogy rádöbbenjünk arra, hogy Isten nélkül az 

életünk, csak száraz fa, amit a szél kedve szerint kicsavar, hanem elsősorban azért, hogy megoldást, gyógyulást, 

reménységet adjon.  

 1Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. 

A kivágott törzs csonkján megjelenik egy kis hajtás. Egy új fa. Egy beoltott fa.  

Isten azért küldte el egyszülött fiát ebbe a világba, hogy az a kis Jézus meggyógyítsa, megjavítsa, gyümölcsözővé 

tegye az életünket. 

Jézus emberi testbe öltözött! Ez a karácsonyi üzenet! De a testben megjelenő tartalom pedig a következő: amit 

Ézsaiás ír, amit felismertek a pásztorok, a bölcsek, és mindenki aki személyesen, vagy éppen a szemtanúk 

elbeszéléséből ismerte meg őt:  
2Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének 

lelke. 

Ezekről mind, mind egy-egy külön prédikációt kellene tartani, most csak röviden összefoglalva: 

Az Úr lelke, amivel teremt, újjáteremt. Bölccsé tesz, értelmet ad, tanácsol, megerősít, Isten ismeretére tanít, és 

megmutatja milyen jó az Isten közelségébe lenni.  

Ezt hozta Jézus, és ezt kaphatja meg minden ember, aki befogadja őt a szívébe, lelkébe, életébe. Ez az a 

Szentlélek, amelyben a tanítványok is részesültek, akik bölcsé, értelmessé, erőssé váltak. Ez a lélek 

mindannyiunké lehet. Isten ezzel szeretne megajándékozni minden embert. És aki pedig már megkapta, azt arra 

szeretné tanítani, hogy használja.  

Elmondja azt is, hogy mi a cél:  

 6Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha 

együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket.  7A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig 

szalmát eszik, mint a marha. 8A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó 

fajzata felé nyújtja kezét. 9Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, 

ahogyan a tengert víz borítja. 

Ezt lehetne elérni. A teljes békesség állapotát. A paradicsomi állapotot. Jézus ezt hozta el egy betlehemi 

kisgyermek testében. Elhozta utánunk, amit mi eldobtunk, és újra és újra utánunk hozza.  

A hittanórákon a gyerekekkel szoktunk társasjátékozni. Van néhány játék, de van egy, amit nagyon szeretnek. Ez 

egy memóriajáték, párokat kell találni. Mindenki lelkesen játszik és jókat is játszunk, de egy dolog mindig 

eszembe jut: ennek a játéknak többféle játéklehetősége van, sokkal nagyobb örömöt is okozhatna, sokkal jobban 

ki lehetne használni ezeket a lehetőségeket és még teljesebb lenne a játék. De mi megmaradunk annál az egy, 

egyszerű játékverziónál. 

Nem ugyanígy vagyunk Jézussal is: Isten egy nagyon jó lehetőséget adott Jézusban nekünk. És keresztyén 

emberként ezt el is fogadjuk tőle. De használjuk-e, kihasználjuk-e azokat a lehetőségeket, amelyeket tartogat 

számunkra.  

Megmaradunk a biblia Jézusánál. Megmaradunk az alapjátéknál, ami a legfontosabb és nem használjuk ki a 

lehetőséget.  

A pásztorok elindultak és elvitték az örömhírt. Mi a legtöbb esetben megtartjuk ezt magunknak. A hit a mi 

magánügyünk. Nem vagyunk elég bátrak, nem vagyunk elég lelkesek! Lelkesek, a Szentlélek minden funkcióját 

kihasználók. Pedig a világnak, a környezetünknek erre lenne szüksége. A világnak Jézus kell! A világnak Krisztus 

kell, a világnak kellesz te is, hiszen te Krisztushoz tartozol. – ahogy egy ifjúsági énekben énekelni szoktuk.  

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket szoktunk kívánni egymásnak.  

De vajon tudjuk-e, hogy mitől lesz boldog, és békés. Amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak azt 

hirdették: dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat.  

Csak akkor lesz békesség ezen a földön, csak akkor tapasztaljuk meg a jóakaratot a környezetünkben, ha nem 

felejtjük el azt sem, ami az első helyen áll: dicsőség a magasságban Istennek.  

Isten dicsősége megjelent ebben a világban, be szeretné ragyogni az életünket, és azt szeretné, hogy mi tovább 

vigyük ezt a fényt. Mert a hit nem a biblia lapjaiban van benne, Isten igéje csak elsegít oda, a hit bennünk 

születik meg. Ahogy egykor a pásztorok, tanítványok szívében.  

- Mindent megtudhatsz Jézusról, mindent, csak engedd be őt az életedbe. 


