A KISJÉZUS
PROGRAMÖTLET ÉS FELDOLGOZÁS KISŐSKEREKNEK
„Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja
megszabadítani népét bűneiből.” (Máté 1:21, RÚF)

A KISJÉZUS
Központi gondolat: Jézus a szeretet. Bízhatunk az Ő igéjében.
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Javaslatok
• Először olvasd el az Ihletett üzenetek alfejezetet.
• Ezt követően nézd át a Programlapokat.
• Végül pedig a programra vonatkozó javaslatokat.

GONDOLKODJ EL
Aligha mesélhetnénk Jézus születésének történetéről anélkül,
hogy ne jutna eszünkbe a Nagy Küzdelem útja, mely folytán a
világegyetem Istene, Fián keresztül nekünk, egy gyámoltalan,
haldokló világnak ajándékozta a mennyet,.
Sátán gyűlöli Jézust; gyűlöli követőit is. Sátán, szívében a
féltékenység gondolatának első felcsillanása óta fáradhatatlan harcot
vív Isten Fia ellen. Isten népe iránt érzett haragja egyre erősödik, hisz
tudja, hogy kevés ideje maradt a megtévesztésre és az olyan életek
örökérvényű lerombolására, mint amilyen az én, a te és drága
gyermekeink élete is.
A Kis Jézusról szóló program egyszerű lépésekkel vezet be a
Nagy Küzdelem színterére. Emlékezzünk csak arra, hogy a Szentlélek
keresi a gyermekek irányításának lehetőségét még azok megszületése
előtt, és továbbra is fogékonnyá teszi őket a jó és a rossz közötti
különbségtételre. Milyen értékes esély és ünnepélyes felelősség
együttműködni Vele abban, hogy kicsinyeinket egy szerető
Megmentő Jézus megtalálása felé irányíthatjuk!
Isten áldása legyen rajtatok miközben ezeket az ihletett sorokat
olvassátok, imádkoztok, és úgy állítjátok össze ezt a programot, hogy

az megfeleljen a szombatiskolai csoportotok szükségleteinek. Ez az
anyag csupán egy útmutató mindahhoz, amit saját szavaitokkal
fogalmaztok meg és fejeztek ki majd.
Jegyezzétek meg ezeket a kulcsfontosságú dolgokat:
• Jézus a mi Alkotónk és Megváltónk
• Sátán a mi ellenségünk
• Átadjuk magunkat Jézusnak

PROGRAMJAVASLATOK
Első variáns. Az Oriental Trading a születés jelenetének gyönyörű
művészi hátteret biztosít. Ahhoz, hogy az egyes szereplőket
megjelenítő formák tartósak legyenek, illesszétek őket kartonpapírra.
Krisztus születésének jelenete megrendelhető itt (teremberendező
csomag):
1-800-348-6483
vagy
www.orientaltrading.com
Termékkód: IN-70/57450
Második variáns. Filcből összeállíthatod a születés jelenetét.
Használjatok nagy méretet (BL és LFV).
A következő javaslatok számozása megegyezik a 6-1.6
oldalakon leírt programlapokkal. A sorszám majdnem minden
összetevő esetében megjelenik. Lásd a 2. oldalon levő megoldási
kulcsot.
Magyarázat a 1-6, 25-28 programlapokhoz
Ezek mindenik program esetében azonosak. Használjátok fel az
üres feladatlapokat (15. oldal) a csoportotoknak megfelelő nyitó és
záró gyakorlatok feljegyzésére.
#1 Programlap – Isten hozott!
Bizonyosodjatok meg afelől, hogy valaki már ott van a teremben
15-20 perccel a tevékenység megkezdése előtt. A terem berendezése
és az aznapi program menete legyen rendben már szombat reggel
előtt.

Állíts össze egy olyan kosarat, melyben legyenek keresztény
képeskönyvek, plüssállatok, kifestők, stb. azon gyerekeknek, akik
korábban érkeznek. Kezdjetek időben – akkor is, ha csak egy gyerek
van jelen. Örömmel köszönts minden gyereket és szülőt.

#2 Programlap – Autók – Gyülekezet
Választható tevékenységek:
• Helyezzétek a makett-gyülekezetet a padlóra, vagy egy műfűvel
illetve műhóval bevont forgácslemezre.
• A gyerekek elhelyezik kis játékautóikat a gyülekezet körül.
• A gyerekek tapsolnak, csengettyűt szólaltatnak meg vagy
dobolnak, miközben énekelnek.
Variánsok a gyülekezetre:
• Egy 28x43 centiméteres kép egy gyülekezetről (MBF) –
kartonra erősítve.
• Kis kartondoboz az adományoknak [churchsupplier.com SKU
146-1].

#3 Programlap – Tükör
• Kézitükör.

#4 Programlap – Ajándékszatyor vagy ajándékdoboz
• Használjatok egy nagy ajándékszatyrot vagy dobozt. Egyesével
emeljétek ki a dolgokat – vagy engedjétek meg a gyerekeknek,
hogy ők vegyék ki azokat. Énekeljetek egy ide illő éneket
(“Glad Song” SSTT—CR 64) miután minden tárgyat
átbeszéltetek.
• Válasszatok minden tárgynak hozzá illő éneket és
tevékenységet. Például: tárgy – nagy pillangó; tevékenység – a

gyerekek tartsanak kezükben bodorított/csomózott pillangókat;
ének – „The butterfly” LVPH 173 („Pillangó ha lehetnék”)

#5 Programlap – Imádkozó fiú vagy lány
• Mutass egy kinagyított képet egy imádkozó gyerekről (MBF).
Alternatív javaslat: Mutasd meg a Jézussal beszélő gyermekeket
[LFV #1601]. Egyeztessétek a leckének megfelelő módon.
#6 Programlap – Misszióhír/adakozás
Már az első évben bátorítani lehet a gyerekeket, hogy vegyenek
tudomást mások szükségleteiről és ne legyenek önzőek. A missziós
percek tökéletesen szolgálják ezt a célt!
A megszokott szombatiskolai adakozás mellett küldj haza kis
„adakozásnak szánt perselyeket” (mint például egy befőttesüveg vagy
kis doboz) rajta Jézust ábrázoló matricával, hogy a szülők segítsenek
gyerekeiknek érméket elhelyezni bennük. Emlékeztessétek őket, hogy
hozzák vissza minden negyedév végén, azaz a tizenharmadik
szombaton.
Dolgozzatok ki egy szombatiskolai projektet, például egy
szükségben levő család élelemmel és ruházattal való támogatása.
Használjatok egy tárolót, melybe a gyerekek minden héten
elhelyezhetnek dolgokat. Készüljetek egy egyszerű missziós
történettel: mondjatok el a gyerekeknek érthető nyelven egy történetet
a misszióhírekből, ASAP Ministry (1-866-365-3541), vagy Adventist
Frontier Missions (1-269-473-4250).
Használjatok nagyméretű filceket
megjelenítésére. [LFV #2203]

a világ gyermekeinek

A világ ábrázolására [LFV #2205, #2206].
Válasszatok egy éneket az adakozáshoz.

#7 Programlap – A teremtés jelenete/Jézus csillagai
Variánsok a teremtés jelenetének ábrázolására: A teremtést
ábrázoló körök (LFV). Helyezzétek be Jézust a megfelelő pillanatban.
Rendezzétek el mindezt a flanelográfon is. Helyezzétek be Jézust a
megfelelő pillanatban.
Tevékenység
Ének:
• Harangocskák
• „Jézus a szeretet” LVPH 99. Engedjétek a gyerekeket a tükörbe
nézni, mikor az ő nevük elhangzik. A 9. ütemnél így
énekeljétek: „Jézus megteremtette…” stb.
#8 Programlap – Sátán/papírzsebkendős doboz
Sátán: Teremtéstörténet jelenete filcből, adjátok hozzá.
Papírzsebkendős doboz – könnyebb a gyerekeknek a dobozból
kivenni a papírzsebkendőket. Természetesen, minden héten tiszta
zsebkendővel kéne rendelkezniük!
#9 Programlap – Pergamentekercsek
Lehetőségek:
• Készítsetek egyszerű pergamentekercseket – ragasszatok vagy
tűzzetek egy darab posztót két darab botra. Ragasszatok rá egy
Jézust ábrázoló matricát.
• Biblia filcből, benne egy Jézust ábrázoló képpel. Cseréljétek fel
az
ének
szavait:
„az
emberek
olvasnak
a
könyveikből/Bibliájukból.”

#10 Programlap – Felnőtt Jézus filcből/baba
Lehetséges variánsok a felnőtt Jézusra:
• Nagydarab filc az álló Jézussal [LFV #1603 (27") vagy 1604
(40")].
• A bibliai történetcsomagban fellelhető filcből készült figura.
A csecsemő Jézus: egy fehér takaróba becsavart baba.
#11a/#12a Programlapok – Mária, angyal, József
Angyalvariánsok: rögzítsétek az angyalt a kartonpapírra [LFV #
1610 (15") vagy # 1611 (39")]. Helyezzétek az angyalt először Mária
mellé, majd vigyétek át a József oldalára (12a).
Lehetőség: vedd át a pergamen bibliára vonatkozó tevékenységet és a
Józsefről szóló éneket, a gyerekek tapsolnak, s eléneklik ugyanazt az
éneket Mária esetében is.

#13a, b Programlapok – Szamár, kosár
A gyerekek élelmet és ruhát hoznak a kis kosárba.
Variációk szamárra: agyagból – kertészeti boltból; játék szamár –
internetről.
#14a Programlap – Kopogtatás az „ajtón”
Lehetőségek:
• Rögzítsetek egy kis kilincset egy falemezre. A gyerekek
kopognak „az ajtón” miközben énekelnek.
• Az előbbi variánshoz hasonlóan. Helyezzetek el egy
„kopogtatót” az „ajtó” közepén, hogy a gyerekek kopogni
tudjanak.

#15a, b Programlapok – Állatok/jászol/szalma
Lehetőségek állatokra:
• Plüssállatok, vagyis tehenek, bárányok, amiket elhelyeztek a
jászol közül.
• Képek állatokkal.
Lehetőségek jászolra:
• Egyszerű doboz (Fából vagy kartonból), ami elég nagy legyen
ahhoz, hogy beleférjen egy játék baba.
Lehetőségek szalmára:
• Megkötött sárga szalagok – a nagyon kis gyerekek esetében.
• Valós szalma – a gyerekek szalmát tesznek a jászolba egy
dobozból vagy szatyorból.

#15a Programlap – Hintaszék/baba
Lehetőségek:
• A gyerekek kis hintaszékben hintáztatják a játék babát.
• A gyerekek ölben ringatják a játék babát.

#17 Programlap – Bibliai tekercsek (opcionális tevékenység).
Ha filckellékeket használtok a születés jelenethez, engedjétek
meg a gyerekeknek, hogy üljenek le a földre a pásztorok mellé és
„olvassanak” a tekercsekből.

#18 Programlap – Harangocskák
A gyerekek megszólaltatják a harangokat.

#19 Programlap – Báránykák

Lehetőségek:
• Minden gyerek ölben tart egy báránykát és a jászolhoz sétál.
• A gyerekek fejét betekerjük sállal és a jászolhoz sétálnak.

#20 Programlap – Bibliai tekercsek (opcionális tevékenység).
Egyszerűen meséljetek a bölcsekről, akik az Írásokat kutatták,
abban az esetben, ha az idő rövid vagy a kicsik nyugtalanok.
#21a, b Programlapok – Csillag/elemlámpa
Angyal-csillag: egy világító nagy karácsonyi csillag szépen fénylik.
Apró csillagok: kis lámpa minden gyereknek.

#21c Programlap – Tevék (nyolc db)
Rögzítsetek egy nagy, térdelő tevét egy kerekeken guruló műanyag
lapra. Kössetek hozzá egy kötelet, amitől húzni tudjátok a
gyerekekkel való séta közben. Általában lehet találni műanyag
állatokat az üzletekben a téli ünnepek előtt.
#22 Programlap – Arany/tömjén/mirha
Mutassátok meg az ajándékokat:
• Arany – utánzat, kis tárgyak aranyozott fóliába csomagolva.
• Parfüm – óvatosan kezeljétek a parfümöt a gyerekekkel
szemben. Egyes gyereke és felnőttek nagyon érzékenyek
lehetnek. Először bizonyosodjatok meg erről!
• Mirha – kis, színes tömjéndarabok. Tároljátok zárt üvegcsékben,
ha az emberek érzékenyek az illatára.
Opcionális: mutassatok szépen csomagolt ajándékokat.

#23 Programlap – Bibliatanulmány
Tanulmányozzátok át a tanítói mellékletet.
Hagyjatok elég időt a lecke bemutatására.
Az aranyszövegekhez szükséges kellékeket megtaláljátok a KMP
(kidsministriespress.com) oldalán.
Színes nemezkörök: a nagy élénkszínű nemezelt szőnyegecskék
nagyszerűen ösztönzik a gyerekeket, hogy minél előbb helyet
foglaljanak és ott is maradjanak.
#24 Programlap – Imaházba készülődés
Nagyon helyénvaló és időszerű a szombatiskola vége fele annak
a gondolatnak a felelevenítése, hogy bent a gyülekezetben
tisztelettudóan viselkedünk. Szánjatok időt arra, hogy megengeditek a
gyerekeknek a lábujjhegyen járást (örömmel teszik ezt) és az ujjuk
szájukra helyezését – az elcsendesedés jelét. Idővel, csendes hangod
és viselkedésed befolyásolni fogja majd úgy a gyerekeket, mint a
szülőket, hogy tiszteletteljes lelkülettel távozzanak. Javasolt ének:
“TipTOE” SSTT – CR 12

#25 Programlap – Látogatók
Üdvözlőlapok az érkezőknek [AS #010904 vagy # 010907]
Megérkezésük után, a kellő időben üdvözöljétek a gyerekeket és
szüleiket. Bátorítsátok a szülőket, hogy maradjanak. Ha lehetséges,
adjatok a látogatók kezébe egy bibliatanulmányt (különösen a nem
adventistáknak). Egy kis ének, a gyerek nevét viselő matrica vagy egy
aranyszöveg-karton – mind eszményi ajándék egy látogatónak.

#27 Programlap – Születésnap

A születésnapok ideális alkalmak az olyan tanulmányok
átismétlésére, amelyekben Isten gyermekek iránti gondviseléséről van
szó. Ha lehet, kerüljétek a sajátos tevékenységeket, azaz a szülinapi
tortát, az „Éljen sokáig!” éneket és az ajándékozást. Legyen a
szülinap központi szereplője Krisztus. Vehettek egy Jézust ábrázoló
egyszerű gyertyát; egy üdvözlőlapot kis szimbolikus ajándékkal (a
gyerekek nagyon kedvelik az öntapadós matricákat); egy természetet
ábrázoló tárgy – például egy virágoskertét (a virágok egyezzenek meg
az életévek számával); halastavat kacsákkal vagy halakkal
(kacsák/halak az életévnek megfelelő számban). Használj egy
különleges adakozási kosarat a születésnapkor. Zárjátok imával.
(LVPH Index: „Születésnap.”)

#28 Programlap – Kézimunka/hazavihető
• Vigyenek haza egy dolgot, ami emlékeztet a tanult leckére.
[KMP]
• A tanulmányokhoz tartozó kézimunkák itt. [WDC]
• MV munkalap vagy füzetecske [MBF].
o 7. TÉMA: Jézus, a kisbaba A teremtés jelenete/elemek a természet
világából, csengettyűk
Ki alkotta a mi nagy és szép világunkat? (Mutassatok a teremtés körre a táblán)
Igen, Isten alkotta! (Tegyétek fel a Jézus figurát.) Mivel Jézus szeret téged, Ő
virágokat és kiscicákat teremtett (mutass még több dolgot), és végül embereket
is – anyukákat és apukákat, fiúkat és kislányokat. Jézus szerette azokat az
embereket, akiket megteremtett. Jézus boldog volt, a megteremtett emberek
boldogok voltak. Boldog vagy, mert Isten megteremtett téged és szeret?
(Csengessetek a csengettyűkkel és énekeljetek.)
Ének
o 8a Sátán – filcjelenet, papírzsebkendős doboz
Egy gonosz valaki azonban tönkre akarta tenni ezt az Isten által teremtett szép
világunkat. Sátán volt az! (Helyezd fel Sátánt a képre.) Sátán azt mondta: „Azt
akarom, hogy ez a világ az enyém legyen! Akarom, hogy az emberek rám

hallgassanak! Nem akarom, hogy a Jézus által teremtett emberek boldogok
legyenek.” Ó, milyen szomorú, hogy azok az emberek, akiket Jézus
megteremtett, hallgattak Sátánra! Jézus szomorú volt. Az emberek, akiket
teremtett, szomorúak voltak. Már nem voltak boldogok. Olyan szomorúak
lettek, hogy sírtak. Itt van egy papír zsebkendő, hogy mikor sírni szeretnél, tudd
megtörölni a szemeidet.
Ének
o 8b Ének:
Jézus valami csodálatosat tett. Azt mondta: „Nem Sátán, nem veheted el az én
világomat! Szeretek minden anyukát és apukát, kisfiút és kisleányt, akiket
megteremtettem. Eljövök hozzájuk és segítek nekik, hogy rám hallgassanak.
Kisgyermekként érkezek. Felnövök és mindenkinek megmutatom, mennyire
szeretem őket. Segítek nekik „nem”-et mondani Sátánnak.”
o 9 Bibliai tekercsek
Megmondta Jézus az embereknek, hogy el fog jönni? Igen. Az anyukák és
apukák, kisfiúk és kisleányok olvastak Róla a tekercsekben. Azt olvasták:
„Jézus el fog jönni!” Milyen boldogak és lelkesek voltak! Jézus szeretni fogja
őket és biztonságnak örvendnek majd.
Ének
o 10 A felnőtt Jézus filcjelenet, baba
Jézus Isten fia volt! Amikor világunkba jött, így nézett ki? (mutassatok felnőtt
Jézust) Nem. Vagy így? (mutassátok meg a babát) Igen. Isten olyan kisbabaként
küldte Őt e világra, mint amilyen te is voltál egyszer.
o 11a Mária/angyal, tapsolj
Jézusnak szüksége volt egy anyukára. Kit választott Isten neki anyukának? Egy
különleges asszonyt. Máriának hívták őt. (mutassatok Máriára) Mária saját
Bibliatekercsét olvassa (utánozzátok az olvasást) „Isten Fia el fog jönni! Ő
megszabadítja az embereket Sátántól!” (csukjátok össze a tekercset) Isten
elküldött egy angyalt, aki közölte Máriával, hogy Isten őt választotta ki Fia
édesanyjának. (helyezzétek az angyalt Mária mellé) Mit mondott az angyal,
hogy fogják hívni a gyermeket? Igen, Jézusnak!
Lehet Mária egy ilyen éneket énekelhetett.(Álljatok fel és tapsoljatok.)
Ének
o 12a József

Kit választott volna Isten Jézus apjának? Elküldte Gábriel nevű angyalát egy
nagyon jó emberhez, akit Józsefnek hívtak. (mutassátok meg Józsefet) „Isten azt
szeretné, ha te segítenél Jézus gondviselésében”, mondta az angyal Józsefnek.
József nagyon boldog volt, amikor erről értesítette őt az angyal!
o 12b Pergamen (opcionális)
József olvasott a Bibliatekercsében arról, hogy Jézus hamarosan eljön. Tegyük
magunkat Józsefnek, aki olvas.
Ének
o 13a Szamár/kosár
Amikor már közel volt Jézus születésének ideje, Józsefnek és Máriának hosszúhosszú útra kellett indulnia, a kis Betlehem városába, ahol aztán a kis Jézus
megszületett. Mária gondosan becsomagolt élelmet, vizet és ruhákat erre a
hosszú útra. Volt nekik autójuk, amivel utazzanak? Nem. Gyalog kellett
menjenek. Biztos vagyok benne, hogy Józsefnek volt egy szamara, ami segített
a csomagok cipelésében.
o 13b Segíthettek elkészíteni egy ruhás kosarat, amit aztán a szamár cipelni
fog.
Ének
És/Vagy
o 13b Üssünk össze pálcákat, amivel utánozhatjuk a szamár lépéseinek
visszhangját
Tevékenységhez: pálcikák
Ének
o 14a Kopogás
Végül Mária, József és a szamár megérkeztek Betlehembe. Milyen boldogok
volta, hisz nemsokára megpihenhetnek. Kipp-kopp! József bekopogott egy
olyan helyre, ahol megszállhattak. De az ember, akik kinyitotta az ajtót, azt
mondta: „Sajnálom, nem maradhattok itt, minden szoba foglalt.” József
továbbment a következő ajtóhoz: Kipp-kopp! De az ember, aki ajtót nyitott az
mondta: „Sajnálom, nem maradhattok itt, minden szoba foglalt.”
o 14b Amikor hozzátok érek, ti is kopoghattok ezen a kis ajtón, ahogy
valószínű valamikor József is kopogott.
Ének

o 15a Állatok, szalma, jászol
Végül Mária és József találtak egy kedves embert, aki azt mondta nekik:
„Minden szobám foglalt, de maradhattok az istállómban.” „Köszönjük”, mondta
József és Mária. Nagyon fáradtak voltak. Örvendtek, hogy találtak végül egy
szálláshelyet. Tudjátok mi az az istálló? Ki szokott az istállóban lakni? Igen, a
tehenek, bárányok és lovak! (mutasd meg)
o 15b Biztos vagyok benne, hogy József egy szép szalmaágyat készített
Máriának. Aztán még egy külön ágyat is elkészített a hamarosan
megszületendő Jézusnak. Szeretnétek segíteni, hogy készítsünk egy puha
ágyat a jászolba? Tevékenység: a gyerekek szalmát helyeznek a jászolba,
mialatt a zongorista csendben játszik „Csillag ragyog az ég boltozatán”
o 16a Hintaszék, baba
Aztán, egyik éjszaka, miközben József és Mária az istállóban voltak, Jézus
megszületett! Végre, Jézus megérkezett kisgyermekként, ahogy megígérte.
Mária a csecsemőre nézett. József is a csecsemőre nézett. „Te Isten Fia vagy”,
mondták. Milyen boldogok voltak! Biztos vagyok benne, hogy Mária óvatosan
tartotta és ringatta a kisbabát. Sorra, mi is ringatni fogjuk a mi kisbabánkat,
ahogy Mária tette Jézussal.
o 16b Ének
o 17 Pergamentekercsek
Azon az éjszakán, amikor Jézus megszületett, a pásztorok nyájaikat őrizték a
betlehemi réteken. A pásztorok olvasták a saját pergamentekercsüket
(utánozzátok az olvasást). Tudták, hogy Jézusnak hamarosan jönnie kell. Ők így
imádkoztak: „Drága Jézus, kérünk, gyere hamar.”
Ének – választható
o 18 Angyal, csengettyűk
Egyszer csak megjelent egy nagy fényesség! Egy angyal volt! A szép fényes
angyal azt mondta: „Jézus megszületett! Jézus eljött! Megtaláljátok Őt egy
jászolban, Betlehemben!” Aztán hirtelen sok angyal jelent meg. Ők boldogan
Jézusról énekeltek. Nagyon boldogok voltak, hogy Jézus eljött. Szólaltassuk
meg a csengettyűket. Mi is énekelhetünk, és olyan boldogak lehetünk, mint
amilyen boldogok az angyalok voltak.
Ének
o 19 Báránykák

A pásztorok nagyon boldogok voltak. Gyorsan elszaladtak az istállóig, és ott
megtalálták a kis csecsemő Jézust, ahogy azt az angyal megmondta. (tegyétek át
a pásztorok csoportját az istálló mellé) Biztos vagyok benne, hogy a pásztorok
ezt mondhatták: „Köszönjük, Jézus! Köszönjük, hogy eljöttél, ahogy
megígérted. Mi szeretünk téged, Jézus! Tudjuk, hogy Isten Fia vagy és megóvsz
minket a Sátán hatalmától.”
o 19b Szeretnétek ti is kipróbálni milyen lehetett pásztornak lenni, és
meglátni a gyermek Jézust? Megfoghatsz egy báránykát, és idejöhetsz a
jászolhoz.
Ének
Ezután a pásztorok visszatértek nyájaikhoz. Miközben az úton mentek,
mindenkinek elújságolták, hogy mit láttak: „Jézus megszületett! Jézus eljött!”
o 20 Pergamentekercsek
Messze, nagyon messzire innen valami bölcsek kémlelték az eget egy éjszaka
(utánozzátok az olvasást). Azt olvasták, hogy nemsokára Isten elküldi Fiát,
Jézust. „Mikor jön el Jézus?” – kérdezték.
Ének
o 21a Csillag, teve, elemlámpa
Egyszer, az egyik éjszaka a bölcsek valami nagyon fényest láttak az égen
(mutassátok meg a csillagot). Nem tudták, hogy tulajdonképpen az a fényes
csillag angyalok csapata volt, akik a pásztoroknak énekeltek.
Isten azt mondta a bölcseknek, hogy kövessék a csillagot, mert így megtalálják
a gyermek Jézust. A bölcsek gyorsan becsomagolták szép ajándékaikat, hogy
elvigyék azt a csecsemőnek. (Mutasd meg az ajándékokat) Csomagoltak még
ételt és ruhákat is. Aztán elindultak a tevéikkel és megkezdték a hosszú-hosszú
útjukat, hogy megkeressék a gyermek Jézust.
o 21b Mit láttak minden éjjel fényleni az égen? Igen, (mutassátok meg a
csillagokat) a csillagot, ami segített megtalálni a csecsemőt. Sok csillag
ragyogott az égen, de az angyal csillaga volt a legnagyobb és
legfényesebb mind között. Készíthettek kis csillagokat, mialatt kialakul a
nagy angyal-csillagunk (oltsátok el a teremben a fényeket).
Ének
o 21c Választható: tevegelés

Mit láttak minden éjjel fényleni az égen? Igen, az angyalcsapatot, akik
segítettek megtalálni a gyermek Jézust. Sorban elmegyünk a tevén megkeresni a
kis Jézust.
Ének
o 22a Ajándékok: arany, tömjén, mirha
A csillagnak látszó angyalok csapata pontosan oda vezette a bölcseket, ahol
Mária és József a gyerekkel voltak. Ezek a bölcs emberek nagyon örültek.
Letérdeltek, s azt mondták: „Köszönjük Jézus, köszönjük, hogy pontosan úgy
jöttél el, ahogy megígérted. Mi szeretünk Téged! Tudjuk, hogy Isten Fia vagy,
és biztonságosan távol tartasz minket Sátántól!” Ezután pedig odaadták Neki a
magukkal hozott szép ajándékokat. (mutassátok meg az ajándékokat) Aranyat és
tömjént ajándékoztak. Nekem melyik a kedvenc parfümöd? És mirhát – aminek
finom édeskés illata van.
o 22b Gyerekek filcjelenet
Ti is ajándékozhattok Jézusnak különleges ajándékokat. Nincs aranyotok, amit
Neki adhatnátok. Nincs tömjénetek, vagy jól illatozó mirhátok sem. Tudjátok,
mit adhattok ti Jézusnak? Saját magatokat teljesen odaadhatjátok Neki! Amikor
azt mondjátok: „Jézus, mi szeretünk Téged!” tulajdonképpen átadjátok
magatokat Neki! Jézus is szeret titeket és mindig megoltalmaz Sátántól.
Ének

IHLETETT ÜZENETEK
BIBLIAI UTALÁSOK
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Mária – Lukács 1: 26-38
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PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK
„Miért engedte meg Isten a bűnt?” – 1. fejezet
„A teremtés” – 2. fejezet
„Kísértés és bukás” – 3. fejezet

„A megváltás terve” – 4. fejezet

A megígért érkezése
Kiválasztott szövegrészek Jézus életéből, 1-6. fejezetek

A bűn eredete
„A bűn gyökere az önzés. Lucifer, az oltalmazó kérub első kívánt lenni a
mennyben. Kezébe akarta ragadni a mennyei lények feletti hatalmat, hogy
elfordítsa őket Teremtőjüktől és a maga számára nyerje meg hódolatukat. Ezért
hamis színben tüntette fel Istent: azzal vádolta, hogy öndicsőítésre vágyik. A
Teremtőt - Aki maga a szeretet - Lucifer a saját gonosz tulajdonságaival akarta
felruházni. Így csapta be az angyalokat, és így vezette félre az embereket is.
Rávette őket arra, hogy kételkedjenek Isten szavában, és ne bízzanak jóságában.
Mivel Isten az igazságszolgáltatás és a félelmetes fenség Istene, Sátán azon
mesterkedett, hogy szigorúnak és kérlelhetetlennek lássák Őt. Így vonta az
embereket a maga oldalára Isten elleni lázadásában; és a világra ráborult a
szomorúság éjszakája.” (Jézus élete, 21. old.)

Isten terve
Isten megváltási terve nem utólagos gondolat volt, amit Ádám teremtése után
fogalmazott meg, hanem felfedése „ama titoknak kijelentése folytán, mely örök
időtől fogva el volt hallgatva.” (Róma 16:25) Azon elvek lettek nyilvánosságra
hozva, melyek öröktől fogva Isten uralkodásának alapját képezik. Isten és
Krisztus már a kezdetekkor tudott Sátán hitehagyásáról és az ember bukásának
lehetőségéről a bűn megcsalása folytán. Isten nem teremtett meg a bűnt, de
előrelátta annak veszélyét, és megelőzte ezt a szörnyű kimenetelű helyzetet. Ő
annyira szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, „hogy valaki hiszen ő
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)
Isten beszélt az emberhez a természeten, mintákon és szimbólumok,
pátriárkákon és prófétákon keresztül. A tanításokat olyan nyelven volt
szükséges közölnie az emberekkel, hogy azok megértsék. A szövetség
szónokának kellett beszélnie. Hallatnia kellett hangját szent templomában.
Krisztusnak el kellett jönnie és ki kellett fejeznie magát a lehető legtisztább és
legérthetőbb módon. Ő, az igazság forrása, el kellett válassza az igazságot az
emberi hamis tanításoktól, melyek megfosztották azt minden erejétől. Isten
uralkodásának alapjait és a megváltási tervet le kellett tisztázni. Az

Ótestamentum
emberiségnek.

tanításait

annak

teljességében

kellett

bemutatnia

az

Miért jött Jézus?
„Annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.” „Isten
dicsőségének ismerete” látható volt „Krisztus arcán.” Az örökkévalóságtól
fogva Jézus Krisztus egy volt az Atyával; Ő „Isten képmása”, nagyságának és
fenségének arca, „Dicsőségének ragyogása” volt. Pontosan ennek a fenségnek a
kifejezésére jött el Ő a világunkba. Azért, hogy ebben a sötét világban
bemutassa Isten szeretetének fényét, hogy „velünk legyen az Isten”. Így
jövendöltek Róla: „nevezi azt Immánuelnek”.
Azzal, hogy eljött közénk, Jézus bemutatta úgy az embereknek, mint az
angyaloknak az Atyát.
Meglátszik majd, hogy a Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó szeretet
fénye. A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó
szeretet törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt; s hogy
Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely „nem keresi a maga
hasznát” (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen
világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be.

A kiválasztott nép
Több mint ezer éven át várta a zsidó nép az Üdvözítő eljövetelét. Erre az
eseményre összpontosultak legszebb reményeik. Belefoglalták nevét énekeikbe,
jövendöléseikbe, templomi szertartásaikba és családi áhítataikba. S amikor
eljött, mégsem ismerték fel Őt.
A zsidók vágyakoztak a Messiás eljövetelére, de helytelen fogalmaik voltak
missziójáról. Nem a bűntől, hanem a római igától akartak megszabadulni. Az
eljövendő Messiást mint hódítót várták, aki megtöri az elnyomók hatalmát és
Izraelt világuralomra emeli. Ez az elképzelésük az Üdvözítő megtagadásához
vezetett.
A sötétségben veszteglő, elnyomott nép, és a hatalomra éhes vezető réteg várva
várta Annak eljövetelét, Aki legyőzi ellenségeiket és helyreállítja Izrael
királyságát. Tanulmányozták a jövendöléseket, de nem volt lelki látásuk.
Figyelmen kívül hagyták azokat az íráshelyeket, amelyek Krisztusnak első
eljövetelével kapcsolatos megaláztatásaira utaltak, és helytelenül alkalmazták

azokat, amelyek második eljövetelének dicsőségéről beszélnek. A büszkeség
elhomályosította látásukat. A jövendöléseket önző kívánságaiknak megfelelően
értelmezték.
A hűségesek
A zsidók közt voltak még állhatatos emberek, a megszentelt törzs
leszármazottai, akik által fennmaradt Isten ismerete. Az ő tekintetük még
mindig az atyáknak adott ígéreten csüngött.
Sátán arra törekedett, hogy elzárja az embereket Isten ismeretétől, elterelje
figyelmüket Isten templomáról, és így megalapíthassa a maga birodalmát. A
felsőbbségért folytatott küzdelmét látszólag mindig siker kísérte. Igaz ugyan,
hogy Istennek minden nemzedékben voltak eszközei. Még a pogányok között is
voltak olyanok, akik által Krisztus munkálkodott, hogy kiemelje az embereket a
bűnből és a romlásból. De ezeket az embereket megvetették és gyűlölték. Sokan
közülük erőszakos halált szenvedtek. Mind sűrűbb és sűrűbb lett a sötét árnyék,
amelyet Sátán borított a földre.

Az ígéret beteljesedése
„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát [...], hogy a
törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot” (Gal 4:4-5).
Az Üdvözítő eljövetelét Isten már az Édenben megjövendölte. Amikor Ádám és
Éva első ízben hallották az ígéretet, annak gyors bekövetkezését várták.
Örömmel fogadták elsőszülött fiukat, remélve, hogy ő lesz a Szabadító. Az
ígéret teljesedése azonban késett. Akik először hallották, meghaltak anélkül,
hogy valóra válását meglátták volna. Énók napjaitól kezdve a pátriárkák és a
próféták újra és újra megismételték az ígéretet, hogy ébren tartsák a Szabadító
eljövetelébe vetett reménységet, de a Megváltó nem jött el. Dániel
megjövendölte adventjének időpontját is, de nem mindenki értelmezte helyesen
ezt az üzenetet. Teltek-múltak a századok, és a próféták elhallgattak. Az
elnyomás igája súlyosan ránehezedett Izraelre, és sokan készek voltak így
kiáltani: "A napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás" (Ez 12:22).
Mindazáltal, ahogy a csillagok haladnak roppant körforgásukban a számukra
kijelölt pályán, úgy Isten sem siet és nem is késik szándéka véghezvitelében.
Amikor az idő hatalmas mutatója ehhez az órához ért, Jézus megszületett
Betlehemben. „Mikor pedig eljött az időnek tejessége, kibocsátotta Isten az Ő
Fiát” (Gal 4:4). A Gondviselés irányította a nemzetek megmozdulásait, az

emberi törekvések és hatások hullámzásait, míg a világ megérett a Szabadító
eljövetelére. A nemzeteket egyetlen hatalom fogta össze; csaknem mindenütt
egyetlen nyelvet beszéltek, és ezt a nyelvet ismerték el irodalmi nyelvnek. A
szétszóratásban élő zsidók minden országból Jeruzsálembe gyülekeztek az
évenkénti ünnepekre. Amikor pedig visszatértek otthonaikba, világszerte
elmondhatták a Messiás eljövetelének hírét.
A dicsőség Királya mélyen megalázkodott, amikor eljött földünkre, hogy
magára öltse az emberi természetet. Egyszerűek és kedvezőtlenek voltak
életkörülményei. Dicsőségét eltakarta, hogy a külsejéből sugárzó fenség ne
váljék az érdeklődés középpontjává. Mellőzött minden külső pompát.
Gazdagság, világi tekintély vagy emberi nagyság nem ment meg egyetlen lelket
sem a haláltól. Jézus szándéka az volt, hogy ne a földi dicsőség utáni vágy
vonzza hozzá az embereket; aki Őt követi, azt csakis a mennyei igazság
szépsége késztesse erre. A jövendölések régóta szóltak a Messiás jelleméről, és
Jézus azt akarta, hogy az emberek Isten szavának bizonyságtevése alapján
fogadják el Őt.

Angyalok látogatják meg a földet
Az angyalok csodálták a dicsőséges megváltási tervet. Figyelték, hogyan
fogadja Isten népe az emberi testet öltött Isten Fiát. Angyalok jöttek a választott
nép hazájába. Más nemzetek mesékben hittek és hamis isteneket imádtak. Ám
arra a földre, amelyen Isten dicsősége megnyilatkozott, s ahol a próféciákból
áradó világosság fénylett - lejöttek az angyalok. Láthatatlanul Jeruzsálembe, a
szent kinyilatkoztatások hivatásos tanítóihoz és Isten házának szolgáihoz
mentek. Zakariás - miközben papi szolgálatát teljesítette az oltár előtt - már
kijelentést kapott Krisztus eljövetelének közelségéről. A Messiás útkészítője
már megszületett, és küldetését csodák, jövendölések igazolták. Mindenfelé
elterjedt a hír születéséről és küldetésének csodálatos jelentőségéről. Jeruzsálem
mégsem készült Megváltója fogadására.
A mennyei küldöttek megdöbbenve szemlélték annak a népnek a
közömbösségét, amelyet Isten azért hívott el, hogy a szent igazság világosságát
eljuttassa a világhoz. A zsidó nemzetet annak bizonyságául őrizte meg Isten,
hogy Krisztusnak Ábrahám magvából, Dávid családjából kellett megszületnie; s
ez a nép mégsem ismerte fel, hogy az Üdvözítő eljövetele már a küszöbön van.
A templomban napról napra elvégezték az Isten Bárányára mutató reggeli és
esti áldozatokat, de még ott sem készültek fogadására. A nemzet papjai és
tanítói mit sem tudtak arról, hogy minden idők legnagyobb eseményének az

ideje érkezett el. Ismételgették semmitmondó imáikat, végezték istentiszteleti
szertartásaikat, hogy az emberek lássák azt, de eközben a gazdagságot és a
világi tekintélyt hajszolták, és nem készültek fel a Messiás kinyilatkoztatására.
Ez a közömbösség jellemezte az egész országot. Önző, világhoz ragaszkodó
szívüket nem érintette az egész mennyet ujjongásra késztető öröm. Csak
kevesen vágyakoztak arra, hogy meglássák a Láthatatlant. Ezekhez küldettek a
menny követei.

Utazás Betlehembe
Angyalok kísérték Józsefet és Máriát az úton, amikor názáreti otthonukból
Dávid városába mentek. A császári Róma rendelete - a hatalmas birodalomban
élő népek összeírására vonatkozóan - a galileai dombok lakóira is kiterjedt.
Amint egykor Isten a világbirodalom trónjára ültette Cyrust, hogy szabadon
bocsássa az Úr foglyait, ugyanúgy használta föl most Augustus császárt
szándéka véghezvitelére, hogy Jézus anyja Betlehembe juthasson. Mária Dávid
leszármazottja, és Dávid Fiának a Dávid városában kellett megszületnie. A
próféta szavai szerint Bethlehemből "származik [...], aki uralkodó az Izraelen;
akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van" (Mik 5:2). De királyi
családjuk városában senki sem ismeri fel Józsefet és Máriát, nem részesülnek
megbecsülésben. Fáradtan, hontalanul róják a szűk utcákat a város kapujától
kezdve a keleti végéig, de hiába keresnek éjszakai pihenőhelyet. Végül egy
egyszerű épületben találnak szállást, ahová a jószágokat szokták beterelni. Itt
születik meg a világ Megváltója.

A pásztorok
Az emberek mitsem tudtak róla, de ez az esemény az egész mennyet örömmel
töltötte be. A szent lények még nagyobb érdeklődéssel és szeretettel fordultak
most a világosság honából a föld felé. Az egész világot beragyogta a Megváltó
jelenléte. A betlehemi dombok felett az angyalok megszámlálhatatlan sokasága
sereglett össze. A jelre vártak, hogy tudtul adhassák a világnak az örömhírt. Ha
Izrael vezetői hívek maradnak megbízatásukhoz, akkor részük lehetett volna
abban az örömben, hogy hirdethetik Jézus születését. De így mellőzte őket a
menny.
Isten kijelenti: „Vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra” (Ésa.
44:3); „Az igazakra világosság fénylik a sötétben” (Zsolt 112:4). Akik keresik a
világosságot és örömmel fogadják, azokra Isten trónjáról fénysugár árad.
Azokon a mezőkön, amelyeken a gyermek Dávid legeltette nyáját, még mindig

őrködtek pásztorok az éjszakában. Csendes óráikban a megígért Messiásról
beszélgettek, és imádkoztak, hogy jöjjön el a Király Dávid trónjára. „És ímé az
Úrnak angyala hozzájuk jőve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy
félelemmel megfélemlének. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé
hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: mert született
néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Lk. 2:9-11).
Miközben ezeket a szavakat hallgatták a pásztorok, egy dicső kép jelent meg
lelki szemük előtt. Eljött Izrael Szabadítója! Hatalom, dicsőség, győzelem jár a
nyomában! De az angyalnak most elő kellett készítenie őket arra, hogy
Üdvözítőjüket szegényen és megalázottan is felismerjék. „Ez pedig néktek a
jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban” (Lk. 2:12).
A mennyei hírnök eloszlatta a pásztorok félelmét. Elmondta, hogyan találhatják
meg Jézust. Emberi gyengeségük iránti tapintatból várt egy ideig, hogy szemük
megszokja a mennyei fényt. Azután már nem lehetett tovább rejtegetni a
dicsőséget és az örömöt. Az egész mező felragyogott Isten seregének
fényességétől. A föld elcsendesült, a menny pedig lehajolt, hogy hallja az
éneket:
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az
emberekhez jóakarat!” (Lk. 2:14).
Ó, bár meghallaná ma az emberiség ezt az éneket! Amit akkor az angyal
meghirdetett, az akkor felcsendült ének száll egyre hangosabban, egyre
messzebb az idők végezetéig, és visszhangzik a föld végső határáig. Amikor az
Igazság Napja felragyog és gyógyulás lesz szárnyai alatt, nagy sokaság harsogja
majd ezt az éneket. Olyan lesz, mint sok víznek a zúgása, amikor mondják:
„Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható!” (Jel 19:6)
Amikor az angyalok eltűntek, a fény szertefoszlott, és az éj homálya újra
ráborult Betlehem mezejére, de azt a csodálatos képet, amelynél nagyszerűbbet
emberi szem nem látott, a pásztorok sohasem felejtették el. „És lőn, hogy mikor
elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek
egymásnak: Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az
Úr megjelentett nékünk. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és
Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.”(Lk 2:15-16)
Nagy örömmel tértek vissza onnan, és hirdették mindazt, amit láttak és
hallottak. „És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a
pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mind ez igéket megtartja, és szívében
forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az
Istent.” (Lk 2:18-20)

A menny és a föld ma sincs távolabb egymástól, mint akkor volt, amikor a
pásztorok az angyalok énekét hallgatták. Az emberiséget ma éppúgy körülveszi
a menny szerető gondoskodása, mint akkor, amikor egyszerű emberek
mindennapi foglalkozásuk végzése közben fényes nappal angyalokkal
találkoztak, és a szőlőskertben vagy a mezőn mennyei hírnökökkel beszélgettek.
Hozzánk éppilyen közel lehet a menny napi teendőink végzése közben. Isten
angyalai kísérik azok lépteit, akik Isten parancsolataiban járnak.
Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől, de Krisztusban
szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk volna el. Az
Üdvözítő felvette emberi természetünket, s ezzel olyan kötelékkel fűzte magát
az emberiséghez, amit többé széttépni nem lehet.

A bölcsek
„Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király
idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: hol van
a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért
jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.” (Máté 2:1-2)
A keleti bölcsek filozófusok voltak; annak a hatalmas és befolyásos nemesi
osztálynak tagjai, amely a nemzet vagyonának és tudásának legnagyobb
részével rendelkezett. E nemesek közül sokan kihasználták a nép
hiszékenységét. Mások viszont egyenes emberek voltak, akik a Gondviselés
bizonyítékait kutatták a természetben. Őket becsületességükért és
bölcsességükért nagyra becsülték. Ilyen jelleműek voltak a Jézust felkereső
bölcsek.
Az isteni világosság minden időben beragyogja a pogányság sötétségét. Mialatt
ezek a bölcsek az eget kutatták és a csillagok fényes pályájának rejtett titkait
igyekeztek kideríteni, bepillanthattak a Teremtő dicsőségébe. Nagyobb
világosság után vágyakoztak, és ezért a héber írásokhoz fordultak. Hazájukban
őriztek olyan prófétai írásokat, amelyek isteni tanító eljövetelét jövendölték.
Bálám - Isten egykori prófétája egyben mágus is volt. Annak idején a Szentlélek
által megjövendölte Izrael fénykorát és a Messiás megjelenését. Próféciáit a
hagyományok őrizték meg századokon át. Az Ószövetség azonban sokkal
világosabban jelenti ki a Megváltó eljövetelét. A bölcsek örömmel ébredtek rá,
hogy a Messiás eljövetele közel van, és az egész földet betölti majd Isten
dicsőségének ismerete.
A bölcsek rejtélyes égi fényt láttak azon az éjszakán, amikor Isten dicsősége
beragyogta a bethlehemi dombokat. Amint a fény halványodott, egy fényes

csillag jelent meg, és ott maradt az égen. Nem állócsillag volt és nem bolygó,
ezért a jelenség különös érdeklődést váltott ki. A csillag fénylő angyalok távoli
serege volt, de erről a bölcsek mit sem tudtak. Mégis az volt az érzésük, hogy ez
a csillag különösen jelentős számukra. Papokkal és bölcselőkkel tanácskoztak,
és átkutatták az ősi feljegyzéseket. Bálám jövendölése kijelenti: „Csillag
származik Jákóbból és királyi pálca támad Izraelből” (4Móz 24:17). Ez a csillag
lenne a Megígért előfutára? A bölcsek örömmel köszöntötték a mennyei igazság
fényét, amely most már ragyogóbb sugarakkal áradt rájuk. Álomban utasítást
kaptak, hogy induljanak az újszülött Fejedelem felkeresésére.
A nagy hit
Ahogyan Ábrahám Isten felszólítására hit által útra kelt „nem tudván hová
megy” (Isid 11:8); ahogyan Izrael hit által követte a felhőoszlopot az Ígéret
Földje felé, úgy indultak el ezek a pogány bölcsek is, hogy megkeressék a
megígért Megváltót. A Kelet országai bővölködtek kincsekben. A bölcsek sem
indultak el üres kézzel. Szokás volt a fejedelmeket, magas rangú személyeket
hódolatképpen megajándékozni. A föld legdrágább ajándékait hozták el annak,
akiben megáldatnak a föld minden nemzetségei. Éjszaka kellett utazniuk, hogy
szemmel tarthassák a csillagot. Az utazók a keresett Fejedelemmel kapcsolatos
hagyományok és prófétai kijelentések ismételgetésével tették kellemessé az
időt. Minden pihenő alatt kutatták a próféciákat; és egyre mélyebben meg voltak
győződve arról, hogy Isten vezeti őket. Ennek külső jeleként előttük haladt a
csillag, de benső bizonyosságuk is volt a Szentlélek által, aki áthatotta szívüket
és reménnyel töltötte el őket. Hosszú, de örömteli utazás volt ez.

Megérkezés Jeruzsálembe
Eljutottak Izrael földjére, leereszkedtek az Olajfák hegyén, és szemük elé tárult
Jeruzsálem. De lám a csillag, amely végigvezette őket fáradságos útjukon,
megállt a templom felett, azután néhány pillanat múlva eltűnt a szemük elől.
Meggyorsították lépteiket, hiszen bizonyosak voltak abban, hogy mindenki a
Messiás születésének örömhíréről beszél. Kérdezősködésük azonban
hiábavalónak bizonyult. Amint a szent városba értek, a templom felé vették
útjukat. Csodálkoztak, amikor senkit sem találtak, aki valamit is tudott volna az
újszülött királyról. Kérdéseik nem örömöt, hanem félelemmel vegyes
meglepetést, sőt megvetést keltettek.
A papok a hagyományokat ismételgették. Vallásukat és kegyességüket
dicsőítették, miközben a görögöket és a rómaiakat mindenkinél pogányabbnak,
bűnösebbnek bélyegezték. A bölcsek nem voltak bálványimádók, és Isten

szemében az állítólagos istentisztelőknél sokkal értékesebbek voltak. A zsidók
mégis pogányoknak tekintették őket. Buzgó érdeklődésük még a szent iratok
hivatott őreinek körében sem keltett rokonszenvet.

Heródes
A bölcsek érkezésének híre gyorsan tovaterjedt Jeruzsálemben. Különös
küldetésük izgalmat keltett a nép körében, és ez Heródes király palotájába is
eljutott. A ravasz edomitát felbőszítette egy esetleges vetélytárs feltűnése.
Trónhoz vezető útját számtalan gyilkosság szennyezte. Idegen származása miatt
a nép, amelyen uralkodott, gyűlölte. Biztonsága egyedül Róma kegyén múlott.
Az új Fejedelem viszont többet követelt. Arra született, hogy király legyen.
Heródes azt gyanította, hogy a papok szőttek összeesküvést az idegenekkel
azért, hogy a népet föllázítsák, és őt megfosszák trónjától. Bizalmatlanságát
azonban leplezte. Elhatározta, hogy még ravaszabb lesz, és áthúzza
számításaikat. Összehívta a főpapokat és az írástudókat. Arról kérdezősködött,
hogy mit tanítanak a szent könyvek a Messiás születésének helyéről.
A trónbitorló érdeklődése - amire ráadásul idegenek késztették -,
büszkeségükben sértette a zsidó tanítókat. Az a közömbösség, amivel a
próféciák tekercseit olvasni kezdték, földühítette a féltékeny zsarnokot. Azt
gondolta, hogy megpróbálják eltitkolni a témával kapcsolatos ismereteiket.
Ellentmondást nem tűrő hangon megparancsolta, hogy alapos kutatás után
mondják meg, hol születik a Király, akit várnak. „Azok pedig mondának néki:
A júdeai Betlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda
fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni
fogja az én népemet, az Izráelt” (Mt 2:5-6).
Heródes most magánbeszélgetésre hívta meg a bölcseket. Szívében gyűlölet és
rettegés vihara dúlt, de külsőleg megőrizte nyugalmát, és udvariasan fogadta az
idegeneket. Megkérdezte, hogy mikor jelent meg a csillag, és tettetett örömmel
üdvözölte Krisztus születésének hírét. A látogatók lelkére kötötte: „Elmenvén,
szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felöl, mihelyt pedig megtaláljátok,
adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki2 (Mt 2:8).
Ezzel útjukra bocsátotta őket Bethlenem felé.

A papok és vének

Jeruzsálem papjai és vénei nem voltak annyira tudatlanok Krisztus születését
illetően, mint amennyire színlelték. Az a hír, hogy angyalok látogatták meg a
pásztorokat, Jeruzsálembe is eljutott, de a rabbik figyelemre sem méltatták. Ők
maguk is megtalálhatták volna Jézust, és készek lehettek volna a bölcseket
szülőhelyére vezetni, de nem így történt. A bölcsek jöttek, hogy felhívják
figyelmüket a Messiás születésére. „Hol van a zsidók királya, aki megszületett?
- kérdezték-; Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy
tisztességet tegyünk néki” (Mt 2:2).
Most is büszkeség és irigység zárta el a világosság útját. Ha a papok és a rabbik
hitelt adnak a pásztorok és bölcsek jelentésének, igen kellemetlen helyzetbe
kerültek volna. Ez megcáfolta volna azt az állításukat, hogy ők Isten
igazságának képviselői. Ezek a képzett tanítók méltóságukon alulinak érezték,
hogy olyanok tanítsák őket, akiket ők pogányoknak tartanak. Lehetetlen,
mondották, hogy Isten megkerülte őket, és tudatlan pásztorokhoz vagy
körülmetéletlen pogányokhoz fordult. Úgy döntöttek, hogy közömbösek lesznek
a Heródes királyt és egész Jeruzsálemet izgalomban tartó hírek iránt. Mégcsak
el sem mentek Bethlehembe, hogy megbizonyosodjanak róla: vajon igaz-e
mindez? A népnek azt állították, hogy a Jézus iránti érdeklődés csak fanatikus
izgatottság. Ekkor kezdték a papok és a rabbik Krisztust elvetni. Innen kezdve
büszkeségük és csökönyösségük elkeseredett gyűlöletté fajult a Megváltó iránt.
Míg Isten kitárta az ajtót a pogányoknak, a zsidó vezetők bezárták azt maguk
előtt.

Megtaláltuk a Messiást
A bölcsek egyedül távoztak Jeruzsálemből. Leszállt az est, amikor elhagyták
Jeruzsálem kapuit, de nagy örömükre ismét megpillantották a csillagot, amely
Bethlehembe vezette őket. Ők - a pásztorokkal ellentétben - nem kaptak
felvilágosítást Jézus születésének szegényes körülményeiről. Hosszú utazásuk
végén csalódást okozott a zsidó vezetők közömbössége, és megcsappant
bizalommal hagyták el Jeruzsálemet. Bethlehemben nem találták az újszülött
Király védelmére állított királyi őrséget. Senki sem volt jelen a világi nagyságok
közül. Jézus bölcsője egy jászol volt, és csak szülei, a tanulatlan, egyszerű
emberek őrizték. Ő lenne az, akiről meg van írva, hogy „megépíti Jákób
nemzetségeit”, és „visszahozza Izrael megszabadultjait”, és Ő lenne a „népek
világossága”, hogy az „üdvösség a föld végéig terjedjen?” (Ésa 49:6)
„Bemenvén a házba, ott találók a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván,
tisztességet tőnek néki” (Mt 2:11). Jézus szerény külseje alatt is felismerték az

Istenség jelenlétét. Átadták szívüket Neki, mint Üdvözítőjüknek, azután kitárták
ajándékaikat: „aranyat, tömjént és mirhát” (Mt 2:11). Micsoda hitük volt! El
lehetett volna mondani a napkeleti bölcsekről, amit később a római századosról:
„még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet” (Mt 8:10).
A hazafele vezető út
A bölcsek nem láthatták át Heródes Jézussal kapcsolatos szándékát. Miután
útjuk célját elérték, arra készülődtek, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe.
Értesíteni akarták a királyt útjuk eredményéről. Isten azonban álomban
figyelmeztette őket, hogy többé ne találkozzanak Heródessel. Elkerülték tehát
Jeruzsálemet, és egy másik úton tértek vissza hazájukba.

Kimeríthetetlen téma
Bethlehem története kimeríthetetlen téma. Benne van elrejtve „Isten
gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége” (Róm 11:33).
Csodáljuk Üdvözítőnk áldozatát, hogy a mennyei trónt jászollal, a hódoló
angyalok társaságát az istálló barmaival cserélte fel. Az emberi gőg és önteltség
csúfosan megszégyenül jelenlétében. De ez csak kezdete volt bámulatos
megalázkodásának. Már az is határtalan leereszkedés lett volna Isten Fia
részéről, ha azt az emberi természetet ölti magára, amellyel az Édenben élő
Ádám a bűnbeesés előtt bírt. Ám Jézus akkor vállalta az emberi természetet,
amikor azt a bűn már négyezer éve gyöngítette. Ádám bármelyik
leszármazottjához hasonlóan alávetette magát mindannak, amit az átöröklés
hatalmas törvénye létrehozott. Hogy mi e törvény működésének
következménye, azt Jézus földi őseinek a történelme mutatja be. Ezzel az
örökséggel jött földünkre, hogy osztozzon bánatunkban, kísértéseinkben, s hogy
példát mutasson a bűntelen életre.
Sátán gyűlölte Krisztust a mennyben azért a magas tisztségéért, amelyet
Istennél elfoglalt. Gyűlölete fokozódott, amikor ő maga levettetett a mennyből.
Gyűlölte azt, aki elkötelezte magát a bűnös ember megváltására. Isten mégis
megengedte, hogy Fia mint emberi gyöngeségeknek alávetett, gyámoltalan
csecsemő eljöjjön e világba, amelyet Sátán magáénak igényelt. Megengedte,
hogy egyszerű emberként szembenézzen az élet veszélyeivel, amelyekkel
minden ember találkozik; s hogy megvívja azt a harcot, amelyet az emberiség
minden gyermekének meg kell vívnia, azzal a kockázattal, hogy elbukik és
örökre elvész.

A földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol
az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol
tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött Fiát egy
még ádázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására,
hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet!
Csodálkozzatok, egek! Ámulj, ó föld!

