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 „1Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda 
nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki ural-
kodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankor-
ba, a távoli múltba. 2Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, 
amíg a szülő asszony szül, de megmaradó honfitársai haza-
térnek Izráel fiaival együtt. 3A nyáj elé áll, és legelteti az 
ÚR hatalmával, az ÚRisten fenséges nevével. Akkor nyu-
godtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. 4Ez 
lesz a békesség!” Mik 5,1-4a 
 
Szeretett Gyülekezet! 

 

Az itt leírtak – a Jézus születésének körülményeit részletező 

írás – a történelmi hátterét ismerve Kr. e. 750 és 723 között 

keletkezett. Jézus születésének pontos helyét prófétálta meg 

kb. 700 évvel korábban Mikeás. Olyan csodálatos látni, hogy a 

Szentírás, az Ószövetség számtalan helyen jövendöl a Messi-

ásról, Jézus Krisztusról. A teljesség igénye nélkül összeszed-

tem néhány Igét, ami kifejezetten a származásáról, a születés 

helyéről és körülményeiről, valamint megváltói munkájáról 

beszél Jézus megszületése előtt évszázadokkal, illetve azok 

beteljesedéséről: 

Ószövetség Újszövetség 
Ábrahám utóda lesz: 
„18és a te utódod által nyer áldást a 
föld valamennyi népe” I Móz 22,18 
(Kr.e.9.sz.) 

„1Jézus Krisztusnak, a Dávid fiá-
nak, az Ábrahám fiának nemzet-
ségkönyve.” és „17Összesen tehát 
Ábrahámtól Dávidig tizennégy 
nemzedék, Dávidtól a babiloni 
fogságbavitelig is tizennégy nemze-
dék, a babiloni fogságbaviteltől 
Krisztusig szintén tizennégy nem-
zedék.” Mt. 1:2.17 

Betlehemben fog megszületni: 
„1Te pedig, efrátai Betlehem, bár a 
legkisebb vagy Júda nemzetségei 
között, mégis belőled származik az, 
aki uralkodni fog Izráelen.” Mik 5,1 
(Kr.e. 750-723) 

„1Amikor Jézus megszületett a jú-
deai Betlehemben Heródes király 
idejében” Mt 2,1 

Szűztől (fiatalasszonytól): 
„14Ezért maga az ÚR fog nektek jelt 
adni: Íme, egy fiatal nő teherben 
van, és fiút fog szülni, és 
Immánuélnak nevezik el.” Ézs 7,14 
(Kr.e. 740-700) 

„6A hatodik hónapban pedig elküld-
te Isten Gábriel angyalt Galilea 
egyik városába, Názáretbe, 27egy 
szűzhöz, aki a Dávid házából szár-
mazó férfinak, Józsefnek volt a je-
gyese. A szűznek pedig Mária volt a 
neve. ” Lk 1,26-27 
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A Gyermek hatalmáról: 
„5Mert egy gyermek születik ne-
künk, fiú adatik nekünk. Az uralom 
az ő vállán lesz, és így fogják nevez-
ni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 
Örökkévaló Atya, Békesség Feje-
delme! 6Uralma növekedésének és a 
békének nem lesz vége a Dávid 
trónján és országában, mert meg-
erősíti és megszilárdítja törvénnyel 
és igazsággal mostantól fogva min-
dörökké.” Ézs 9,5-6  
(Kr.e. 740-700) 

„32Nagy lesz ő, és a Magasságos 
Fiának mondják majd; az Úr Isten 
neki adja atyjának, Dávidnak a 
trónját, 33ő pedig uralkodik a Jákób 
házán örökké, és uralkodásának 
nem lesz vége.” Lk 1,32-33 

Gyermekeket gyászolnak Betlehem-
ben és környékén: 
„15Ezt mondja az ÚR: Hangos jaj-
gatás hallatszik Rámában, és keser-
ves sírás: Ráhel siratja fiait, nem 
tud megvigasztalódni, hogy nincse-
nek többé fiai.” Jer 31,15  
(Kr.e.605-604) 

Heródes gyermekgyilkossága: 
„16Amikor Heródes látta, hogy a 
bölcsek túljártak az eszén, nagy 
haragra lobbant, elküldte embereit, 
és megöletett Betlehemben és annak 
egész környékén minden kéteszten-
dős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, 
annak az időpontnak megfelelően, 
amelyet pontosan megtudott a böl-
csektől. 17Ekkor teljesedett be az, 
amit Jeremiás prófétált: 18„Hang 
hallatszott Rámában, nagy sírás és 
jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, 
és nem akart megvigasztalódni, 
hogy már nincsenek.” Mt 2,16-18 

"Fájdalmak férfia"-ként fog szenvedni 
(Ésa. 53; Zsolt. 22:1-7; Zsolt. 69:1-5, 
15-21). 
Megverik, köpdösik, szidalmazzák, 
csúfolják, kínozzák (Ésa. 50:6; 53:7) 
„3Megvetett volt, és emberektől 

„1Akkor Pilátus elvitette Jézust, és 
megkorbácsoltatta. 2A katonák tö-
visből koronát fontak, a fejére tet-
ték, és bíborruhát adtak rá; 3oda 
járultak hozzá, és ezt mondták: 
„Üdvözlégy, zsidók királya!” - és 

elhagyatott, fájdalmak férfia, beteg-
ség ismerője. Eltakartuk arcunkat 
előle, megvetett volt, nem törődtünk 
vele. 4Pedig a mi betegségeinket 
viselte, a mi fájdalmainkat hordoz-
ta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Is-
ten csapása sújtotta és kínoz-
ta. 5Pedig a mi vétkeink miatt ka-
pott sebeket, bűneink miatt törték 
össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 
békességünk legyen, az ő sebei árán 
gyógyultunk meg. […]7Amikor kí-
nozták, alázatos maradt, száját sem 
nyitotta ki. Mint a bárány, ha vá-
góhídra viszik, vagy mint a juh, 
mely némán tűri, hogy nyírják, ő 
sem nyitotta ki száját. 8Fogság és 
ítélet nélkül hurcolták el, de kortár-
sai közül ki törődött azzal, hogy 
amikor kiirtják a földön élők közül, 
népe vétke miatt éri a büntetés?!” 
Ézs 53,3-5 (Kr.e. 740-700) 

arcul ütötték. 4Pilátus ismét kiment 
az épület elé, és így szólt hozzájuk: 
„Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok 
meg, hogy semmiféle bűnt nem talá-
lok benne.” 5Ekkor kijött Jézus az 
épület elé, rajta volt a töviskorona 
és a bíborruha. Pilátus így szólt 
hozzájuk: „Íme, az ember!” 6Amint 
meglátták Jézust a főpapok és a 
szolgák, így kiáltoztak: „Feszítsd 
meg, feszítsd meg!” Pilátus pedig 
ezt mondta nekik: „Vegyétek át ti, 
és feszítsétek meg, mert én nem 
találom bűnösnek.” Jn 19,1-5 
(Mt. 27:26-31; Mk. 15:16-20) 

Csúfolják a kereszten: 
„8Gúnyolódnak rajtam mind, akik 
látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket 
csóválják: 9Az ÚRra bízta magát, 
mentse hát meg őt, szabadítsa meg, 
hiszen kedvelte! ” Zsolt. 22,8-9 
(Kr.e.1000-538) 

„29Az arra járók fejüket csóválva 
káromolták, és ezt mondták: „No-
sza te, aki lerombolod a templomot, 
és felépíted három nap 
alatt, 30mentsd meg magadat, szállj 
le a keresztről!” 31Hasonlóan csúfo-
lódtak a főpapok is maguk között 
az írástudókkal együtt, és így szól-
tak: „Másokat megmentett, de ma-
gát nem tudja megmenteni. 32A 
Krisztus, az Izráel királya, szálljon 
le a keresztről, hogy lássuk, és higy-
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gyünk.” Azok is gyalázták, akik 
vele együtt voltak megfeszítve.” Mk 
15,29-32 

 

Több száz prófécia íratott meg Jézusról, melyek évszázadokkal 

később be is következtek. A Jézusról szóló jövendölések olya-

nok, mint egy puzzle játék (kép). Amikor megtalálja az ember 

egy-egy darabkáját, még nem biztos, 

hogy összeáll a kép, de kezd kialakulni, 

kezd körvonalazódni. Így volt egy-egy 

prófécia egy-egy puzzle darab, de ahogy 

az időben haladt előre az emberiség, egyre több puzzle darab 

került elő és teljesedett minden, ami Jézusra vonatkozott. Visz-

szatekintve Isten olyan egyértelműen készítette elő az Ő Fiá-

nak jövetelét, ágyazta bele az emberiség, a zsidóság történel-

mébe, s olyan döbbenetes, hogy olyan kevesen ismerték fel, s 

ismerik fel a mai napig. Pedig ha az ember venné a fáradságot, 

elkezdené ezt a „puzzle játékot” kirakni, elkezdene utána néz-

ni, olvasni, kitárulna előtte mindaz, amiről Isten olyan nyíltan 

beszélt. Nincs még egy olyan személy, akiről olyan nyíltan és 

egyértelműen jövendöltek volna írásban, és be is következett 

volna. Mennyire igaz Napóleon mondata: „Az emberek min-

dent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában.” És tényleg 

mennyire így van ez! Emberek áhítoznak jövendőmondásokra, 

jóslásokba bocsátkoznak, a jövőt szeretnék kikutatni, mindent 

elhisznek, de amikor a Szentírás jön szóba, amikor arról beszé-

lünk, hogy beteljesedik mindaz, amiről szóltak a próféták, ak-

kor mindent elutasítanak, és semmit sem hisznek el belőle. Mi-

lyen szomorú, amikor Isten olyan egyértelműen beszél és az 

emberek nem hisznek Isten Szavának! Persze, sokszor a prófé-

ták sem értették a még be nem következett eseményeknél, 

hogy pontosan hogyan is lesznek a történések, de Isten szólt 

rajtuk keresztül, ők pedig engedelmeskedtek! 

Oly sok esetben átélték a próféták, „amikor arról a kegyelem-

ről prófétáltak, amelyet nekünk szánt az Isten: „kutatva, hogy 

melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus ben-
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nük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra 

váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről” 1Pt 

1,11. A Szentlélek ihlette őket, és munkálkodott bennük; és így 

mondhatták ki azt, amit Isten rájuk bízott, de ők maguk sem 

értették teljesen. Majd csak a beteljesedés felől derül ki min-

dennek az igazi teljes értelme. Amikor a próféciákra figyelünk 

és aztán az Újszövetségben láthatjuk az Úr Jézus Krisztust, 

akkor áll össze sok-sok részlet: az Ő születése kapcsán is, az-

tán szenvedésében, a kereszten való gyötrelmében, feltámadá-

sában és visszajövetele várásában.” (Adámi László). Mi ab-

ban a kegyelmi helyzetben vagyunk már, hogy azok a puzzle 

darabkák, melyek Jézusról szólnak, a rendelkezésünkre állnak. 

Ebben a könyvben egy teljesen átfogó képet kaphatunk Róla. 

Ily formában összeállt a kép, a kérdés az, hogy ezen az ünne-

pen számodra össze állt-e a kép Jézusról?  

A tudósítás szerint a lenézett pásztorok és pogány mágusok 

odataláltak a Gyermekhez, összeállt nekik a kép az eljövendő 

Messiásról. Vajon számunkra világos Jézus Krisztus földre 

jövetelének célja, értelme, valósága? Világos számunkra, hogy 

éppen azért kellett megszületnie Jézusnak ezen az ünnepen, 

amit később mondott: „36Amikor látta a sokaságot, megszán-

ta őket (Jézus), mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint 

a juhok pásztor nélkül.” Mt 9,36. Látta a te meg az én elesett 

életemet, hogy nem juthatok egyről a kettőre nélküle. Lehet, 

hogy boldogulok az életben, de abban a békességben nem ré-

szesít senki és semmi, aminek a hiánya ott belül nyomaszt. És 

előbb-utóbb kibukik belőlem annak a hiánya. Hány és hány 

embert láttam már tengődni ennek a békességnek a hiánya mi-

att?! És nem arról van szó, hogy nem találta volna a helyét eb-

ben a nagyvilágban, hiszen egzisztenciája volt, vagyona volt, 

munkája volt, családja volt, de még sem volt valami olyasmije, 

ami után vágyakozott a szíve. Próbálta magában elnyomni, de 

az újra és újra a felszínre tört. Hányan vannak, akik kemény 

legénynek látszanak, vagy mutatják magukat, a hitről hallani 

sem akarnak, sőt azt mondják, hogy a „hit a gyenge emberek 
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mankója”, de mindeközben elnyomják a szívük mélyén azt a 

békesség, a szeret utáni vágyukat, amelyet senki és semmi nem 

elégíthet meg, nem adhat meg, egyedül Jézus Krisztus! Blaise 

Pascal híres matematikus (1623-62) szerint: „Minden ember 

szívében van egy Isten-alakú vákuum, melyet sohasem lehet 

betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be 

azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.”. Próbálkozhat az 

ember, de sosem fog sikerülni. Mert ez olyan, mint ami gyer-

mekkorunkban volt játék (kép), hogy a 

háromszög az csak a háromszögformába 

fog illeszkedni. Nyugtatgathatja az ember 

a lelkét különböző 

dolgokkal, de sosem fog nyugalmat találni 

Jézus nélkül. Jézus az egyetlen út és lehe-

tőség (kép), Aki az ember számára teljes nyugalmat adhat. 

Ezért mondja Jézus: 

„28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és 

meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Mt 

11,28 és „27Békességet hagyok nektek, az én békességemet 

adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ 

adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” 

Jn 14,27 

Ő mást ad és másképpen adja, mint ez a világ, (többek között) 

ezért is ennyire értékes, mert nem tömegcikk, hanem egyedi, 

ez csak neked szól, csak érted született, csak érted szenvedett 

és csak érted halt meg! Ezért (is) van súlya a Jézusról szóló 

próféciáknak és a Róla szóló evangéliumoknak! 

Drága Testvérem! 

De jó lenne, ha ezen az ünnepen összeállna a kép arról a Kis-

ded Jézusról, Akit ígért nekünk az Atya Isten, Akiről jövendöl-

tek a Próféták. De jó lenne eljutni addig a személyes felisme-

résig, hogy erre a drága Jézusra van szükséged neked is! De jó 

lenne, ha arra a békességre rátalálnál és engednéd, hogy a Bé-
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kesség fejedelme rád találjon ezen az ünnepen, hogy értelmet 

nyerjen minden az életedben! Akiről prófétáltak, Ő lett a híd 

az Atya és közötted. Merj rálépni a „kereszt hídjára”! (kép) 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te 
bűnöd vagyok.                                                                                            
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad 
a tiédet. 
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, 
amilyen nem voltam." (Luther)                                                                       

 

Ámen! 


