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Jn 10,14 Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, 

 
1. Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreim! 
Élt egy idős ember, aki az óceánra néző hegyen lakott. A hegy lábánál egy kemping terült el, az embe-

rek idejöttek sátorozni, sétálni a tengerparton és játszani a hullámverésben. Egy nap az idős ember a 
tengert nézte az ablakából, amikor észrevette, hogy hatalmas szökőár közeledik a kempinghez. Tudta, 
hogy a kempingben tartózkodó emberek sorsa meg van pecsételve. Nem volt telefonja, vagy bármi más 
mód, hogy értesíthesse őket a hegy tetejéről. Azt tudta, hogy ha megkísérel leszaladni a kempingbe, mire 
leér, őt magát is el fogja sodorni az ár. 

Csak egy dolgot tehetett. Fogott egy doboz gyufát, és felgyújtotta a házát. A kempingben nyaraló em-
berek néhány percen belül észrevették a lángokat és a füstöt, és felsiettek a hegyre, hogy megpróbálják 
megmenteni az idős embert. Éppen felértek a hegytetőre, amikor az árhullám elérte a szárazföldet, elbo-
rította a kempinget és mindent, ami benne volt. De az emberek megmenekültek. 

 
Ez az idős ember felismerte azt, hogy az emberek csak és kizárólag akkor menekülhetnek meg, ha 

felmennek hozzá a hegyre az emberek. A probléma az volt, hogy mindenki más számára túlságosan 
vonzó volt a tengerpart, a hullámzó óceán, az árnyat adó fák halk susogása, ahogy a szél fújta a levele-
ket. És mindeközben fel sem merült bennük a kérdés, hogy vajon nem fenyegeti-e őket valami nagy 
veszély? 

És persze ez mindig így van. Éljük a hétköznapjainkat, végezzük munkánkat, a gyermekek óvodá-
ban és iskolában állnak helyt. Mindenki ott, ahol kell. Aztán jönnek az ünnepek, és mindenki nagy 
gonddal és örömmel készül az ünnepre, hogy lehetőleg semmi se maradjon el, amit fontos lenne elin-
tézni, megcsinálni, vagy éppen megvásárolni. 

A plázák, az áruházak és üzletek, a különböző karácsonyi vásárok zsúfolásig vannak emberekkel. 
De senki sem érzi azt, hogy bármitől is félni kellene. Vonzza őket a csillogás és a fény, a sok értékes és 
szemet gyönyörködtető dolog, amit olyan jó lenne megvenni. 

Az a tapasztalatunk, hogy a csillogás vonzásában éli a mai ember az életét, és ez ránk is igaz: így él-
jük mi is az életünket. És miközben a csillogás, a ragyogás vonzza a szemünket, felkelti bennünk a vá-
gyat, hogy szerezzük meg magunknak. Azt hiszem azonban, nem ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy a 
csillogás fényében elhomályosodik a betlehemi csillag fénye.  

 
2. Lukács evangélista egy rövid történetben meséli el Jézus születését. Mégis ez a rövid történet 

minden mondatában nagyon gazdag részleteket árul el arról az éjszakáról, melyen feltűnt a betlehemi 
csillag fénye. Ezért fontos, hogy odafigyeljünk mi is a részletekre. 

Augusztusz császár a Római Birodalom egyik legjelentősebb uralkodója volt. Nagyságának és telj-
hatalmának tudatában, és önbizalmának erősítésére népszámlálást tartott az egész birodalom terüle-
tén. Szerette volna pontosan tudni azt, hogy mennyi adófizető tartozik birodalmához, illetve segített 
abban is tisztán látni egy népszámlálás, hogy mennyi katonára számíthat hadjárataihoz, vagy éppen 
mekkora a valószínűsége egy ellene forduló lázadásnak. 

Sokféleképpen meg lehetett volna tartani ezt a népszámlálást, de úgy tűnik, hogy az uralkodó a le-
hető legkörülményesebb módját választotta az összeírásnak: mégpedig azt, hogy mindenki menjen 
szülőföldjére, szülővárosába, és ott vegyék őt és családját számba. Természetesen ezt úgy kellett érte-
ni, hogy a családfő szülővárosába kellett az egész családnak mennie. Ezzel pedig hatalmas népvándor-
lást indított el a császár. 

Úgy gondolom, József önszántából biztosan nem indult volna útnak várandós feleségével, Máriával, 
de a császár rendeletét nekik is végre kellett hajtani. Így mentek haza Názáretből Betlehembe. Lássuk 
meg ebben a körülményesen megvalósított népszámlálásban azt, hogy ez is az Isten akarata szerint 
történt, hogy az Írás beteljesedjék (Mik 5,1 Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nem-
zetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen.). 

Alighogy a fiatal pár megérkezett Betlehembe, Mária megszülte gyermekét, akit az Isten akarata 
szerint Jézusnak neveztek el. Jézus nevének jelentése: az Úr a Szabadító. 
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Testvéreim! Jelképes jelentőségű, amit Lukács ezután lejegyez. Mégpedig az, hogy a környéken 
pásztorok tanyáztak, és vigyáztak nyájaikra. Isten ezeket a pásztorokat szólította meg egy angyal 
szavai által, miközben az Isten dicsősége ragyogta őket körül. A pásztorok felfigyeltek erre a hatalmas 
fényre, és ezután képesek voltak arra, hogy meghallják az angyal szavát. Ők voltak azok, akik nemcsak 
látták a fényességet, de méltónak bizonyultak arra, hogy megértsék az angyal üzenetét. 

Lukács azért megjegyzi azt, hogy az őrködő pásztorok bizony rettenetesen megijedtek. Arra általá-
ban számítottak, hogy valamilyen vadállat, vagy esetleg rabló megtámadja őket, míg alszanak, de arra 
biztosan nem gondoltak, hogy mennyei dicsőséges fény és angyalok veszik őket körül az egyik csendes 
éjszaka. 

A pásztorok miután egy kicsit megnyugodtak, és meghallották az isteni üzenetet, útnak indultak, 
hogy megkeressék a gyermeket, az Úr Krisztust a Dávid városában, Betlehemben.  

 
Az angyalok pontos útbaigazítást adtak a pásztoroknak, miről fogják felismerni Jézust: jászolban 

fekszik, és be van pólyálva. A pásztorok pedig nem sokat tanakodtak, hanem sietve, gyorsan elindultak. 
Azt látom Lukács evangélista leírásában, hogy a pásztorokat valami ellenállhatatlanul vonzotta 
Jézushoz. Valami nagyon erősen késztette őket, hogy ne késlekedjenek sokáig. És valóban meg is talál-
ták Máriát, Józsefet és a gyermek Jézust pontosan úgy, ahogyan az angyal mondta nekik. 

A pásztorok megtalálták Jézust, Jöhósuát, az Urat, a Szabadítót. Megtalálták Őt, aki később, felnőtt-
ként ezt mondja magáról: Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismer-
nek engem. A pásztorok hódolnak a jó pásztor előtt. Az a csodálatos ebben, hogy mi ismerhetjük Jé-
zust, és ebből pedig az következik, hogy hozzá tartozhatunk, az övéi lehetünk. És talán az a legjobb, 
hogy Ő ismer bennünket. 

Ezzel szemben mennyire félelmetes a tíz szűzről szóló példázatban az, amikor az öt balga szűznek 
azt mondja a vőlegény: „nem ismerlek titeket”. Mert akit ismer Jézus, aki hozzá tartozik, annak örökéle-
te van, de akit nem ismer, és nem tartozik hozzá, az kívül marad. 

 
3. Szeretett Testvérek! Ünneplő Gyülekezet! Igehirdetésem legelején elmondtam egy történetet egy 

idős emberről, aki úgy tudta magához felhívni az embereket a hegyre, és úgy tudta őket megmenteni a 
pusztító szökőártól, hogy felgyújtotta saját házát. Tulajdonképpen ezzel a tűzzel, az égő házzal azt érte 
el, hogy vonzóvá tette azt. Ezért már érdemes volt felmenni a hegyre. Azt mondták az emberek, hogy 
mindenképpen fel kell menni, mert segíteni kell ennek az idős embernek. És miközben az öreget akar-
ták megmenteni, saját életüket mentették meg.  

 
A Szentírás szerint Jézus Krisztus születésétől kezdve vonzó személyiség volt. Jézusnak nagy volt 

tömegvonzása. A napkeleti bölcseket annyira vonzotta az ismeretlen uralkodó, aki megszületet, hogy 
hatalmas utat, több ezer kilométert tettek meg, hogy leborulhassanak előtte, és hogy drága karácsonyi 
ajándékokkal hódoljanak előtte. És az egyszerű pásztorok is habozás nélkül odamentek a bepólyált 
gyermekhez, mert belekerültek Jézus vonzásába. 

Évekkel később, amikor 12 évesen szülei felvitték Jeruzsálembe, akkor bölcs felnőttek veszik Jé-
zust körül, akikkel beszélgetett. Majd eltelik két évtized, és arról írnak az evangélisták, hogy Jézus szól 
ennek is, annak is, hogy kövessék őt, legyenek a tanítványai, és az emberek hátrahagyják hajóikat, vagy 
a vámszedő asztalt, felhagynak korábbi munkájukkal, és követik Jézust tömegesen, mert Jézus vonzá-
sába kerültek. Nem egyszer előfordul, hogy több ezer ember követi Jézust, akár napokon keresztül is, 
mert vágyakoznak a közelében lenni. 

 
4. Jézusnak ez a tömegvonzása a megmenekülésünket jelenti. Egy helyen így szólít meg bennün-

ket: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én meg-
nyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Amikor engedünk Jézus vonzásának, és odamegyünk hozzá, akkor 
segít nekünk a hétköznapokban, hogy erejével felülkerekedhetünk erőtlenségünkön. Segít nekünk ak-
kor is, amikor békétlenség, szomorúság, kétség, aggodalom vagy gyász szorítja össze a szívünket, hogy 
megnyugvást és igazi békességet adjon nekünk. 

De mindezek felett Jézus azért vonz bennünket, hogy megszabadítson és megmentsen. Már a neve 
is erre utal, erről beszél az embernek fogantatásától és születésétől kezdve: Jézus az Úr a Szabadító! 
Egy hasonlóan csendes éjszakán hónapokkal Jézus születése előtt az Úr angyala megjelent Józsefnek, 
és ezt mondta: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a 
Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” 
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Az ószövetségi próféták is úgy jövendölték meg a Messiás eljövetelét, hogy ő lesz az, aki a benne 
bízó és hívő népének szabadítója lesz. Menjünk mi is bizalommal és reménységgel Őhozzá, hogy meg-
szabaduljunk. 

 
5. Ünneplő Testvéreim! Indítson bennünket hálára most az, hogy Jézus Krisztus vonzásában élünk 

mindnyájan. Hívott az Úr ma is, hogy együtt legyünk vele Karácsonykor is, és mi eljöttünk, hogy együtt 
legyünk vele az úrvacsora által is. Ha most végig gondoljuk rokonságunkat, vagy akárcsak szom-
szédain-kat, bizony azt látjuk, hogy sokan közülük nincsenek itt velünk. Urunk azonban nem akarja, 
hogy keseregjünk ezen, sokkal inkább azt szeretné, ha mirajtunk keresztül lehetne számukra is vonzó 
az evangélium. Ha általunk másokat is vonzana az Úr. 

Gondoljuk végig a hegyen élő idős ember történetét úgy, hogy mi vagyunk azok, akik a hegyen la-
kunk, és ezért láthatjuk a közeledő szökőár hatalmas hullámát. Nekünk kell valamit kitalálni, hogy sze-
retteinket, szomszédainak és ismerőseinket odavonzzuk az Úr Jézushoz. 

Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt! – mondja Pál (2Tim 1,8). Legyenek éle-
tünk és szavaink vonzó bizonyságtételek, melyek sokakat elvezetnek a Karácsonykor megszületett 
Szabadítóhoz, Jézus Krisztushoz! Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


