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Lukács 1:26-38; Máté 1:18-24 (NIV) 
Lukács 1:26-38 (NIV)
26 Erzsébet terhességének hatodik hónapjában Isten elküldte Gábriel angyalt Názáretbe, egy galileai 
városba, 27 egy szűzhöz, aki megígérte, hogy feleségül veszi egy József nevű férfit, aki Dávid 
leszármazottja. A szűz neve Mária. 28 Az angyal odament hozzá, és így szólt: „Üdvözöllek, te, aki 
nagyon kedves! Az Úr veled van." 29 Máriát nagyon megzavarta a szava, és azon töprengett, miféle 
üdvözlés lehet ez. 30 De az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária! kegyelmet találtál Istennél. 31 
Fogansz és fiút szülsz, akit Jézusnak kell nevezned. 32 Nagy lesz, és a Magasságos Fiának fogják hívni. 
Neki adja az Úr Isten az ő atyjának, Dávidnak a trónját, 33 és ő uralkodik Jákob utódai felett 
mindörökké; birodalmának soha nem lesz vége." 34 „Hogy lesz ez?” – kérdezte Mária az angyalt. – 
Mióta szűz vagyok? 35 Az angyal így válaszolt: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságos ereje 
beárnyékol téged. Tehát a születendő szentet Isten Fiának fogják nevezni. 36 Még Erzsébet, a te 
rokonod is gyermeket fog szülni idős korában, és akiről azt mondták, hogy nem tud foganni, a hatodik 
hónapban jár. 37 Mert Isten szava soha nem marad el.” 38 Én az Úr szolgája vagyok - felelte Mária. – 
Teljesüljön a hozzám intézett szava. Aztán az angyal elhagyta. – válaszolta Mary. – Teljesüljön a 
hozzám intézett szava. Aztán az angyal elhagyta. – válaszolta Mary. – Teljesüljön a hozzám intézett 
szava. Aztán az angyal elhagyta.

Máté 1:18-24
18 Így történt Jézus, a Messiás születése: Anyja, Mária feleségül vette Józsefet, 
de mielőtt összejöttek volna, kiderült, hogy a Szentlélek által terhes. 19 Mivel 
férje József hűséges volt a törvényhez, és mégsem akarta nyilvános 
gyalázatnak kitenni, azt gondolta, hogy csendesen elválik tőle. 20 De miután 
ezt meggondolta, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, 
Dávid fia, ne félj hazavinni feleségedként Máriát, mert ami benne fogant, az a 
Szenttől van. Szellem. 21 Fiút fog szülni, és add neki a Jézus nevet, mert ő 
szabadítja meg népét bűneitől." 22 Mindez azért történt, hogy beteljesedjék, 
amit az Úr mondott a próféta által: 23 „A szűz fogan, és fiút szül, és 
Immánuelnek fogják hívni” (ami azt jelenti, hogy „velünk az Isten”). 24 Amikor 
József felébredt, megtette, amit az Úr angyala parancsolt neki, és hazavitte 
Máriát feleségül. 25 De nem kötötte meg a házasságukat, amíg az nem szült 
egy fiút. És a Jézus nevet adta neki.
Prédikáció egy mondatban: Amikor előre látod Isten ígéreteit, várd, hogy azok beteljesedjenek 
benned.

Bevezetés
• Van egy ismerős mondás: „Mindenki a mennybe akar jutni, de senki sem akar 

meghalni”.
• Képzelj el egy helyet, ahol nincs többé könny, örök béke van, ahol mindannyian 

arany utcákkal szegélyezett kastélyokban élünk, és örökké lakomázunk a királlyal. 
Mindenki szeretne legalább egyet ezek közül.

• A kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy odaérjünk. Általában nem szeretjük a halál gondolatát, a 
fájdalmat és az ismeretlen átmenetet a másik oldalra. Vannak, akik hittel néznek rá, ill
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még akkor is, ha reménykednek abban, hogy megszabadulnak a jelenlegi gondoktól, de a legtöbb 
ember retteg a haláltól. Szeretjük az ígéretet, de nem az áttételt.

• Karácsonyhoz közeledünk. Hitünk szerint az évnek ez az az időszaka, amikor Jézus születésére 
emlékezünk. Itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a valóságot, hogy Isten azért jött, hogy 
megmentsen minket a bűneinktől, és megajándékozza az örök életet. A mi kultúránkban ez is 
örömteli időszak. A jóindulat és az ünneplés érzése van a levegőben. Összejövünk a barátokkal 
és a családdal, és élvezzük a jó ételeket és az ajándékcseréket. Azt mondjuk egymásnak: „Boldog 
karácsonyt” vagy „Boldog ünnepeket”, és boldogságot várunk.

• De míg másoknak jó időre számítunk, néha magunktól nem várjuk el 
ugyanezt. Ennek nagyon sok oka van. Gyakran csak az élet tapasztalatai 
fárasztanak meg bennünket a múltbeli csalódások és negatív emlékek.

• Jézus ma nagyon szeretne személyeskedni veled. Minden olyan dolog ellenére, amit a világért 
és az univerzumért tesz, érdekli, hogy te hogyan érzed magad. Amikor olvassuk a Bibliát, Isten 
szavát, nyilvánvaló, milyen mélyen törődik mindannyiunkkal.

• Szentírásunkban láthatjuk, hogy Mária és József mennyire meglepődött azon, hogy Isten ígérete 
az emberiségnek rajtuk keresztül fog megvalósulni. De sikerült. A mai üzenet kulcsfontosságú 
gondolata pedig a következő: Amint előre látod Isten ígéreteit, várd, hogy beteljesedjenek 
benned.

• 3 karakter van – nevezzük őket 3 P-nek –, amelyeket szem előtt tartunk a bibliaolvasás 
során. Az angyal Isten ígéretét képviseli, Mária azt a személyt képviseli a világban, akibe 
Isten be akar lépni, József pedig a gyülekezetet, Isten partnerét, akinek az a szerepe, 
hogy átölelje azt, akit Isten belép.

• Nézzük meg a Jézus születése előtti eseményeket. És miközben ezt tesszük, gondoljuk végig, 
mit jelent mindannyiunk számára a karácsony.

1. Isten megígérte, hogy egy szűz fiút fog szülni, akit Immánuelnek fognak nevezni 
(ami azt jelenti, hogy „velünk az Isten”).

• A Messiás ígérete, amelyre az angyal hivatkozott, az Ézsaiás 7:14-ben van 
feljegyezve, és az ószövetségi írásokban és Izrael népi kultúrájában visszhangzott.

• A Genezisben megjövendölt nő magjától, amely összetöri a kígyó fejét, az Isten 
Dáviddal kötött szövetségében szereplő ígéretig, Ézsaiás konkrétabb próféciáiig, 
és a törvénytanítók által Heródes királynak adott útmutatásig. az emberek egy 
ígéretre számítottak. Szabadítót kerestek, aki megmenti őket.

• Isten hírnöke, Gábriel angyal ehhez az ígérethez – Isten Igéjéhez – rögzítette 
üzenetét Máriának.

Illusztráció: 1989-ben, húszas éveim elején ültem a lelkészek reggelijén. A pásztornak, egy 
olyan embernek, aki nagyon komolyan vette az imát, és mélyen ismerte a szentírásokat, 
egy térkép volt a falon. Arról beszélt, hogy az evangélium hogyan került a fejlett világból a 
fejlődő országok embereihez közelmúltbeli történelmünk során. De azt mondta, hogy a 
fordított evangelizáció korszaka van a láthatáron. Eljött az idő, amikor egy nemzedék, amely 
olyan közösségekből született, amelyeket külföldi misszionáriusok nyertek Krisztusnak, 
ugyanazt az üdvösségüzenetet viszi vissza e misszionáriusok utódaihoz. A mi időnket és 
helyzetünket tekintve ez prófétai szó volt. Bíztunk abban, hogy ez meg fog történni, vártuk 
Isten ígéretét. De nem számítottam rá
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hogy annak teljesítésében bármilyen jelentős szerepe legyen. Ez egyike volt azoknak az ígéreteknek, 
amelyekért általában hiszel Istennek, de konkrétan nem rajtad keresztül.

Alkalmazás: Most hiszünk a karácsony ígéretében. Igen, naptári eseményként ünnepeljük, 
de hisszük, hogy minden ember számára elérhető, amikor megnyílik. Nemcsak történelmi 
eseményként, hanem személyes látogatásként is szolgál mindenki számára, aki valaha él. 
Amikor a saját elesett természetemre gondolok, a mindennapi vágyakra, amelyekről tudom, 
hogy nem tesznek jót sem nekem, sem másoknak, rájövök, hogy nem tudnék bízni 
magamban. A Biblia azt mondja, hogy mindannyian vétkeztünk, és nem vagyunk méltók a 
Teremtőnkkel való kapcsolatra. Tehát Ő maga jött, hogy megmentsen minket. Ígérete az, 
hogy ha megbánjuk bűneinket és Hozzá fordulunk, Ő megújítja kapcsolatunkat Vele. Ez 
megment minket az Istentől független örökkévalóságtól, mivel az Ő Lelke szívünkben 
lakozik. Ez a karácsony ígérete. Ez az, amire minden ember vágyik,

Átmenet: Tehát ott van az üdvösség ígérete odakint. De mit jelent ez neked és nekem 
személy szerint?

2. Amikor az angyal elmondta Máriának, hogy Isten kegyelme van vele szemben, először nyugtalan volt, de 

aztán beleegyezett.

• 28 Az angyal odament hozzá, és így szólt: „Üdvözöllek, te, aki nagyon kedves! Az Úr 
veled van." 29 Máriát nagyon megzavarta a szava, és azon töprengett, miféle üdvözlés 
lehet ez. Sok író úgy véli, hogy Mary, egy igazi személy, a tinédzser kora elején vagy 
közepén járt, amikor ez a találkozás történt. Tehát fiatal volt, és valószínűleg felnézett 
kora rabbiira és istenfélő asszonyaira. Ő is hitt Izrael Istenében, és hallott volna a 
szentírás legendáiról, amelyeket angyalok látogattak meg, például Ábrahámot és Sárát, 
Sámson szüleit és Illés prófétát. A csípésrendben elfoglalt alázatos helyéből 
megérthetjük, milyen nagy gond lehet. Miért látogatná meg őt egy angyal?

• 30 De az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária! kegyelmet találtál Istennél. 31 
Fogansz és fiút szülsz, akit Jézusnak kell nevezned. 32 Nagy lesz, és a Magasságos 
Fiának fogják hívni. Neki adja az Úr Isten az ő atyjának, Dávidnak a trónját, 33 és ő 
uralkodik Jákob utódai felett mindörökké; birodalmának soha nem lesz vége." 
Feltételezem, hogy Máriának volt fogalma Isten ígéretéről, hogy Messiást küld 
Izraelnek. Tehát az angyal beszédének néhány másodpercében fellelhető 
információhullámai bizonyára megzavarták. Ő volt a kiválasztott. A Messiást, a 
testben lévő Istent akarta hordozni. Talán arra számított, hogy a Messiás anyja zsidó 
hercegnő lesz. Talán még egy próféta lánya is Dávid nemzetségéből. ebben biztos 
vagyok; egyszer sem jutott eszébe, hogy ez az Istentől kapott ígéret vonatkozhat rá. 
Lenyűgöző: ha nem ő, akkor ki?

• 34 „Hogy lesz ez” – kérdezte Mária az angyaltól –, mivel szűz vagyok? Hogy ő volt. 
Emlékezz arra, hogy Isten szava azt mondta, hogy a szűz fogan és gyermeket szül. 
Tegyük fel, hogy Mary nem ismerte ezt a részletet, vagy ha tudta is, emberi logikát 
használt, hogy megértse. Nos, az angyal kijelentette Isten legfőbb hatalmát. 35 Az 
angyal így válaszolt: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságos ereje beárnyékol 
téged. Tehát a születendő szentet Fiúnak fogják hívni
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Istené. 36 Még Erzsébet, a te rokonod is gyermeket fog szülni idős korában, és akiről azt 
mondták, hogy nem tud foganni, a hatodik hónapban jár. 37 Mert Isten szava soha nem 
marad el.” Mary tudatában volt annak, hogy Elizabeth milyen lehetetlen helyzetben van. 
Tudta, hogy Elizabethnek nem lehet babája. Isten kegyelmében mégis hírt adott neki rokona 
terhességéről, hogy megerősítse hitét, tudván, hogy Isten a múltban ilyen típusú csodát tett 
olyanokkal, mint Sarah. Ennek a tanúságnak azonban az volt az alapja, hogy az ő csodája is 
lehetséges. Mert ez benne volt Isten Igéjében.

• Aztán Mary válasza zaklatottról beleegyezővé vált. 38 Én az Úr szolgája vagyok - felelte 
Mária. – Teljesüljön a hozzám intézett szava. Aztán az angyal elhagyta.

Illusztráció: Az Economist Intelligence Unit minden évben közzéteszi a Global Liveability Indexet. 
Számszerűsíti az egyén életmódja és életminősége előtt álló kihívásokat 173 világvárosban, és 
rangsorolja őket városi életminőségük alapján a stabilitás, az egészségügy, a kultúra és a 
környezet, az oktatás és az infrastruktúra értékelése alapján. Kanada az egyetlen ország, ahol 
egynél több város van az első tízben. Valójában három városunk van, Calgary, Vancouver és 
Toronto. Szóval, amikor azt mondom, hogy áldott vagyok, hogy kanadai vagyok, és Torontóban 
élhetek, a tények megerősítenek. A legtöbben azt mondanák, hogy hálásnak kell lennem azért, 
amim van, és az is vagyok. De aggaszt az is, hogy Kanadában az elmúlt 25 évben egyre nagyobb 
mértékben tértek el a szentírás alapelvei a kanadai közpolitikánkban és kultúránkban. 
Befolyásoló hangokra van szükségünk az evangélium terjesztéséhez. Kinek a hangja lesz, 
kérdezheti? „Nem a tiéd” – szólal meg egy vádló hang a fülemben. „Ön bevándorló, örülnie kell 
annak, hogy pénzügyileg stabil, a családja boldog, és olyan gyülekezetben szolgálhat, amely 
értékeli Önt.” De ekkor az Úr szava megkérdezi: „Ha nem te, akkor ki?”

Jelentkezés: Ez az a kihívás, amelyet ma eléd tárok. Ugyanaz a kihívás, amivel Mary is szembesült. 
Kérdései lehetnek, és ez nem csak természetes, hanem jó is. De ha helyet adsz személyes 
látogatásodnak, az csak akkor fog működni, ha megengeded, hogy Isten szerint történjen. Nem 
azt mondom, hogy te vagy, de egy olyan társadalomban élünk, ahol az opiódválságot válságnak 
nevezik, mert riasztó ütemben növekszik. Lehet, hogy nem vagy egészen ott, de tudjuk, hogy 
statisztikailag a mentális betegségek növekszik. Az öngyilkossági gondolatok pedig manapság 
nagyobb beszélgetést folytatnak, mint valaha. Mindennek a közepén élve Jézus kiált hozzád. 
Kegyét feléd terjesztik, és előfordulhat, hogy nehezen fogod megragadni, mert a magad módján 
szeretnéd csinálni. Nem akarod azt a látszólagos nehézséget, hogy az Ő módján csináld. Mit 
fognak szólni a barátaid? Mit jelent ez a karrierje szempontjából? Talán nem érzed magad 
alkalmasnak arra, hogy ilyen álláspontot képviselj. Jézus kiált hozzád. Kapcsolatot akar létesíteni 
veled. A többiről ő gondoskodik, de az életedbe való belépés az Ő legfontosabb prioritása. Ha 
nem te vagy, akkor ki az?

Átmenet: Van egy dal, aminek a címe: „Engedd el, és engedd el Istent”. A zaklatottságtól térj át a 
beleegyezés felé. Tedd meg ezt, és rájössz, hogy Istennek már van egy támogató infrastruktúrája az Ön 
számára.

3. Amikor kiderült, hogy Mária a Szentlélek által terhes, József először el 
akarta válni tőle, de aztán elfogadta.
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• Idézzük át a Mátétól olvasott részt a 18. verssel kezdődően. Így történt Jézus, a 
Messiás születése: Anyja, Mária feleségül vette Józsefet, de mielőtt összejöttek 
volna, kiderült, hogy a Szentírás révén terhes. Szellem. Tehát itt van a probléma 
a partnerrel: az angyal beszélt Máriához, de nem Józsefhez. És eljegyezték 
egymást, amikor azt mondta neki, hogy terhes. Bármilyen mértékkel is, amit 
egy vőlegénynek nehéz bevenni.

• Aztán jön egy hihetetlen szemnyitó számomra. 19 Mivel férje József hűséges volt a 
törvényhez, és mégsem akarta nyilvános gyalázatnak kitenni, azt gondolta, hogy 
csendesen elválik tőle. Arra gondolok, hogy mivel József annyira hűséges volt a 
törvényhez, tudatában lett volna a megígért Messiásnak. És ezt szeretném kiterjeszteni 
annak az Ézsaiás-próféciának a tudatára, hogy egy szűz fogan és gyermeket szül. 
Mégis, amikor szembesült a lehetőséggel, a törvénynek az a része, amelyhez Joseph 
ment, az volt, amely kimentette. Látod, szerintem azt hitte, hogy a Messiás eljön, csak 
nem az ő házán keresztül. De ha nem ő, akkor ki?

• Isten kegyelme ismét teljes mértékben megnyilvánul. 20 De miután ezt 
meggondolta, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, 
ne félj hazavinni feleségedként Máriát, mert ami benne fogant, az a Szenttől van. 
Szellem. 21 Fiút fog szülni, és add neki a Jézus nevet, mert ő szabadítja meg népét 
bűneitől." Ez most csak álom volt. De megerősítette Isten szavát, ahogyan azt 
Ézsaiás könyve megjövendölte. És ez igazolta a történetet, amit Mary elmesélt neki. 
Folytathatta volna a vitathatatlan tények megkérdőjelezését és vágyát az álmokon 
túl. De József elérte azt a pontot, ahol a logikától az Isten Igéjén alapuló hit felé 
lépett. A válásról az elfogadás felé járt az agya.

• 24 Amikor József felébredt, megtette, amit az Úr angyala parancsolt neki, és 
hazavitte Máriát feleségül. 25 De nem kötötte meg a házasságukat, amíg az 
nem szült egy fiút. És a Jézus nevet adta neki.

Illusztráció: Mindig könnyebbnek tűnik, ha az emberek a mi módon csinálnák a dolgokat. Mi vagyunk 
azok, akik ismerjük Jézust, nekünk van elhívásunk, ezért elvárjuk, hogy az emberek magukévá tegyék, 
hogyan csináljuk a dolgokat, ha megismerik Jézust. De az evangéliumok azt mutatják, hogy a vallásos 
emberek gyakran félreértették Jézust. Az Ő szavaival élve: „Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt 
mondják: Itt van egy falánk és egy részeg, a vámszedők és a bűnösök barátja. De a bölcsességet a 
tettei igazolják.” Hogyan Őcselekedettmindennek beteljesedése volt, ami a Törvényben foglaltatik, de 
hogyan Őösszefüggőminden volt, amit egy barátban kívánhat. Házasságon kívüli terhességről 
beszélsz, Ő előre megy, és elenged egy nőt, akit házasságtörésen értek el. Arról beszélsz, hogy elválsz 
egy várandós vőlegényedtől, Vacsorázni kér Zakeusszal, Izrael nemzetének árulójával. És arra kérem 
Istent, hogy teremtse meg a kulturális szabadság terét a hitben. Nincs szükségem az emberekre, 
hogy olyanná váljanak, mint én. Találkoznod kell Jézussal. De például azért vagyok óvatos a 
viselkedésemben, mert nem hozok fel semmilyen indokot arra, hogy mások ne akarják felfedezni 
Jézust.

Jelentkezés: Tehát az Egyház tárt karokkal várja Önt. Megtanuljuk, hogy ne diktáljunk feltételeket az 
embereknek, amikor Isten munkálkodik az életükben. Ha úgy dönt, hogy olyan módokon ment meg, 
amelyeket nem ismerünk, akkor nem fogunk törvényeket válogatni, amelyeket rád vetünk, mint József 
tette, amikor meghallotta, hogy Mária terhes. Csak azt akarjuk látni, hogy Isten átalakít téged
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legbelül, és bízunk benne, hogy Jézus teljessége benned idővel növekedni fog. Ma ez a helyed, ahol 
találkozhatsz Istennel. Mindenkinek van hely az asztalnál, ahogyan Melva nővér olyan ügyesen 
megosztotta a múlt héten. Megígérjük, hogy egyszerűen melletted akarunk állni, amikor Isten 
munkálkodni kezd benned, függetlenül attól, hogy honnan jössz.

Következtetés

• Szóval, itt a kérdésem: Mit jelent számodra ez a karácsony? Gondolj a 3 P közül az 
elsőre – Isten ígéretére.

• Személyes szinten ennek nem kell örömet okoznia a világnak, és nem kell másnak lennie az Ön 
számára. Használhatja a szezont, és az eseményt az Ön számára megfelelővé teheti. Ahogy előre 
látod Isten ígéreteit, várd, hogy azok beteljesedjenek benned. Ez személyes. Te vagy a második
P, az a személy, akivel Isten találkozni akar.

• És nem kell megvárnod a következő hetet, hogy beengedd Jézust a szívedbe, és helyes kapcsolatba 
kerülj Vele. Most éppen téged hív. Gyere elő, és imádkozzunk együtt. Mi csak partnerek vagyunk ennek 
az evangéliumnak a megosztásában. Mi vagyunk a harmadikok a 3 P között.
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