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Budafok, 2019. december 24.

Szenteste (gyerekműsorral) Hokker Zsolt

Ünneplő gyülekezet!
Az Isten emberré lett! Hogy ez hogyan történt? Ismerjük már a történetet, használjuk a kellékeit
karácsonyainkon: csillag, jászol, angyalok…
Az idei évben messzebbre repülünk az időben. A műsornak azt a címet adtuk: Ábrahám karácsonya.
Ábrahámé, a zsidó nép ősatyjáé. Akiről a Biblia első lapjain olvashatunk.
De mi köze Ábrahámnak karácsonyhoz? Első ránézésre semmi, több ezer év választja el Ábrahámot
Jézustól, mi köze lehetne?! Ábrahámról azt tudjuk, hogy ő volt az, akit az Isten megszólított, hogy tőle
származzon az ő népe. Ígéreteket adott neki, ezeket sokszor megismételte. Miután nagy nehezen gyermeke
született, egyszer csak azt kérte tőle Isten, hogy a fiát áldozza fel, de az utolsó pillanatban megállította
Ábrahám kést felemelő kezét, egy angyal jelent meg ekkor, és egy egészen különös üzenetet hozott
Ábrahámnak. Ezt az üzenetet jelölték ki nekünk Szentestére igehirdetési alapigének.
Amikor ezt végig gondoltuk, akkor született meg a műsor ötlete, melyben megjelenik Ábrahám, a neki szóló
isteni ígéretek, és megjelenik Jézus is. Először is hallgassuk meg mai alapigénket.
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Az ÚR angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből, 16és ezt mondta: Magamra esküszöm, így szól
az ÚR, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, 17azért gazdagon
megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, vagy mint a
homokszemek a tengerparton. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, 18és a te utódod által nyer
áldást a föld minden népe, mert hallgattál szavamra.
Amikor elolvastam ezt az igét, arra gondoltam: mi köze ennek karácsonyhoz, aztán eszembe jutott az
Újszövetség egy kevéssé ismert levele a Zsidókhoz írt levél, amelyben ezt olvassuk:
8
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül
fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. 9Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és
sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. 10Mert várta azt a várost,
amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. 11Hit által kapott erőt arra is, hogy
Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. 12Ezért
attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a
tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. 13Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy
beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy
idegenek és jövevények a földön.
Az újszövetség azt mondja Ábrahámról, hogy „távolról látta” – mondhatni lelki szemeivel látta, hogy mit
fog Isten tenni évszázadokkal később.
Így figyeljünk a gyermekek műsorára, amint összekapcsolja Ábrahám életét, a neki szóló ígéreteket Jézus
születésének történetével. A végén pedig arról is szó lesz, hogy mi hogyan kapcsolódunk mi a történetbe.
Műsor
a te utódod által nyer áldást a föld minden népe…
Az angyal Ábrahámnak adott ígérete beteljesedett, mert megszületett Ábrahám utóda, aki által a föld minden
népe áldást nyer.
Ábrahám, bár nem élhette meg, mégis hite által előre látta mindezt, és mint pásztorember lélekben ott
lehetett a betlehemi jászol mellett, és átélhette, hogy Isten megáldotta ezt a világot, és egyszülött fiát adta,
hogy aki hisz benne el ne vesszen, hanem örök életet legyen.
Ábrahám nem látta, de hitte.
Sokszor azt gondoljuk a karácsonyi történet mese. Annyi csodás dolog van benne, olyan hihetetlen, és
annyira furcsa, hogy csak mese lehet. De ha igaz is, eltelt több mint kétezer év… mi közünk hozzá.
Biztosítani szeretnék mindenkit, hogy igaz. Mert én is ott térdeltem nem valóságosan, hanem lélekben a
jászol mellett. Én is átéltem, hogy bár nem láttam, hogy mi történt, de a hatását érzem itt belül a szívemben.
Jézus megszületett! Valóságosan megszületett! Kétezer évvel ezelőtt az Isten beváltotta ígéretét. a te utódod
által nyer áldást a föld minden népe… És ez a mi életünkre is hatással van, hiszen mi vagyunk a „föld
minden népe”. Te és én, mi nyerjük, mi nyerhetjük el az áldást!
Isten ajándékot szeretne ma átadni neked! Az ő Fiát. Miért egy kisbaba formájában?

Egy kisbabával minden nap foglalkozni kell. Nem elég csak ránézni, törődni kell vele, oda kell figyelni rá,
ahhoz, hogy felnövekedhessen.
Isten azt szeretné, hogy minden nap figyelj oda az ő fiára, hogy ő felnövekedve az életedbe áldást
hozhasson. Mi ez az áldás? Az amiről az angyali kar ezt mondta: békesség.
Adja Isten ezen a mostani karácsonyon az ő békességét, hogy megbékélve önmagunkkal, egymással és
legfőképp vele áldott emberként élhessünk! Ámen!

