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Karácsony semmi más ünnephez nem fogható. Egyetlen másik vallásnak nincsen ehhez 
hasonló időszaka. Amit ilyenkor ünnepelünk, az nem egy tantétel, egy előírt szertartás, vagy 
egy tradicionális rituálé. Mi is akkor karácsony? A túláradó öröm spontán kitörése, amely a 
mi csodálatos, dicsőséges Istenünknek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának a kijelentéséből 
fakad. Micsoda Isten az, aki "Jézus Atyja és Istene"! És micsoda Fiú Ő! Micsoda Megváltó! 
"Örüljünk és örvendezzünk az Úrban!" Áldott Karácsonyt kívánok mindnyájatoknak! 
REINHARD BONNKE 
 
Amikor a család találkozik karácsonykor, az egy örömteli esemény, azonban csupán 
előképe az eljövendő dolgoknak. Micsoda találkozás lesz az, amikor Jézus, a Fiú hazatér! 
Micsoda rendkívüli alkalom lesz! Micsoda ünneplés, micsoda emelkedettség, micsoda öröm! 
Senki, aki a családhoz tartozik, nem fog róla hiányozni! Isten minden újjászületett gyermeke 
szemtől szembe fog találkozni akkor „nagyobbik testvérével”, a Fiúval, aki „számtalan fiát 
vezeti dicsőségre”. És az ünneplés soha véget nem érően fog folytatódni! Ez lesz minden idők 
leghatalmasabb családi összejövetele! Kívánom, hogy ennek az előízét érezzétek családi 
körben ezen az ünnepen! Áldott karácsonyi készülődést! REINHARD BONNKE 
 
 
Karácsony: A legbámulatosabb ellentmondás és misztérium, hogy a változhatatlan Isten 
hogyan lett emberré; azzá, ami soha nem volt. „Valóban nagy a kegyességnek a titka: Isten 
megjelent testben” Betlehemben (1Tim 3:16). Emberi testet öltött, és azóta sem vette le. 
Nem vetkőzte le emberi formáját, mint egy búvár, aki a merülésből feljőve leveti a 
búvárruháját. A legnagyobb név Mennyben és a Földön egy ember neve: Jézus Krisztusé, 
aki „tegnap, és ma és mindörökké ugyanaz”. Áldott készülődést az ünnepre! REINHARD 
 
A KOZMIKUS VÁLTOZÁS 
Jézus születése alapvetően megváltoztatta a Menny és a Föld egymáshoz való viszonyát. 
Olyan változásokat idézett elő, amilyenek soha a megelőző századokban nem voltak. A 
kozmikus változás 2000 éve kezdődött: azon az első karácsonyon Jézus áttörte a sátáni 
sötétséget, és „akik a sötétben ültek, láttak nagy világosságot”. Ez a világosság azóta is 
ragyog, és a sötétség soha nem tudja legyőzni! (János 1,5) Jézus a világ világossága. Áldott 
karácsonyi készülődést! REINHARD BONNKE 
 
A legkevésbé sem számít, hogy melyik napon született Jézus. Ha számítana, az 
evangéliumok közölnék velünk a dátumát. A pogányok bizonyos napokat isteneiknek, 
hőseiknek és ünnepeiknek elkülönítettek, de Jézus eljövetele elhomályosította mindezek 
dicsőségét és emlékét. Azóta minden nap az Övé. Ha egyik napon korábban mást 
ünnepeltek is, azt ma már Jézus megszenteli, még a leghírhedtebb napokat is. Jézus neve 
kitisztított minden szennyeződést a naptárból! Ezért: Áldott Karácsonyt! REINHARD 
 
 
Kedveled a karácsonyt?” - szokták tőlem ilyentájt kérdezni. Hogy kedvelem-e? Isten e miatt 
teremtette a világot! Ez a nap az emberi történelem kulcsa, amely az összes napot érthetővé 
teszi. Ha nem lett volna az a betlehemi este, a világ értelmetlen volna. Krisztus testet 
öltése Isten leghatalmasabb munkája volt. Karácsony! Ez a nap RÓLA szól, nem a 
karácsonyfáról. Teljesen felesleges azon rágódni, hogy december 25-e eredetileg egy pogány 
ünnepség volt, mert ennyi erővel azt is mondhatnánk, hogy a termőföldbe csak azért nem 



vethetünk gabonát, mert abban előtte gyomnövények nőttek. „Valóban nagy a kegyesség 
titka: Isten megjelent testben” (1Tim 3,16). Betlehem volt az érkezési pont. Áldott 
karácsonyi készülődést! REINHARD 
 
Az angyalok jelen voltak, amikor Isten alapot vetett a Földnek, és örvendeztek; és jelen 
voltak akkor is, amikor Krisztus átlépte az emberi lét küszöbét, és egy jászolban talált 
nyugalmat. Az angyalok szemtanúi voltak mindennek, és ámulva nézték, ahogy az örök és 
mindenható Isten emberi testbe költözik. Látták, amikor az Atya odaadta a Fiát, ezzel 
mutatva meg atyai szíve teljességét: készségét a végső áldozatra is, hogy ezzel fejezze ki 
végső szeretetét. VÉGSŐ SZERETET - ez karácsony üzenete. Áldott ünnepeket! 
REINHARD BONNKE 
 
Amikor Jézus eljött, a menny örökre kitárult. Soha azelőtt nem pillanthatták meg Isten 
seregét bűnös és közönséges emberek, most viszont a pásztorokat „körülragyogta az Úr 
dicsősége” (Lukács 2). A menny ajtaja kitárult, és fénylő ragyogás árasztotta el az egész 
földet. A profétikus 24. zsoltár azt mondja: „Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek 
föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!” A föld kapui megnyíltak, és a dicső Király 
belépett, hogy velünk lakjon. Senki nem tudja bezárni ezeket a kapukat, sem a mennyet 
visszazárni. Jézus, a Megváltó haladt keresztül rajtuk, hogy hozzánk eljöjjön. Amikor 
Dániel könyörgött az Úrhoz, a menny kapui még zárva voltak, és Isten követének félelmetes 
szellemi erőkkel kellett megküzdenie, hogy elérjen hozzá. Ez azonban örökre megváltozott. 
Jézus minden ellenálló szellemi erőn diadalmaskodott, és egy új és élő utat nyitott meg 
Istenhez. Úgy tért vissza a mennybe, hogy az utat nyitva hagyta, és a nyitott egeken 
keresztül a Szent Szellemet kitöltötte a tanítványokra. Az emberiség Krisztusban jogot 
szerzett arra, hogy a mennyei helyekre eljusson. Ezt jelenti a karácsony: Nem kell többé 
dörömbölnünk a csukott ajtón, a menny megnyílt, az angyalok szabadon járnak a menny és 
föld között, az imáink akadálytalanul érik el Isten trónját, és a Szent Szellem folyton ragyog 
ránk, mint a napsugár egy felhőtlen nyári napon. Immánuel - Velünk az Isten.  
Áldott készülődést az ünnepekre!  
REINHARD BONNKE 
 
SZOLGA-KIRÁLY 
Krisztus visszatérésének ígérete megmutatja, milyen hatalmas Ő. Először úgy jött el, mint 
az Úr szolgája, a fájdalmak férfia. Ahogy akkor bántak vele, ma is igazságért kiált! Soha 
senki nem jött úgy el, ahogy Jézus jött. Az Istenségből jött az emberlétbe, magára öltve 
földi ruháját. Micsoda eljövetel volt! Csak néhány pásztor beszélt róla azon az első 
karácsonyon, de az egész világ beszél róla ma, és minden nap egyre többen. Jézus tudta, 
hogy a Golgotára visz az útja. Rettenetes bánásmódban volt része. „Utált és megvetett volt, 
fájdalmak férfia...” (Ézsaiás 53). Gyűlölet ennél gyötrelmesebb nem lehet. A világ a szívét 
sebezte meg. Aztán eltávozott. Ki hibáztathatná ezért? Testén magával vitte a dicsőségbe a 
kínzások és a kivégzés során szerzett sebeket, amelyeket „barátai házában” szenvedett el 
(Zakariás 13:6), és amelyek soha nem gyógyulnak be. Ő volt a „megöletett Bárány” 
(Jelenések 5:6). Mégis, ilyen bánásmód ellenére is vissza fog térni! Ez mindennél 
hangosabban beszél arról, kicsoda Ő valójában. Ó, micsoda Megváltó! Micsoda nagyvonalú 
és megbocsátó szeretet e bűnös világ felé! Szótlan ámulat vesz rajtunk erőt. Vissza akar térni, 
és ezt azóta tervezi, hogy elment tőlünk - mint ahogy a vőlegény vágyódik a menyasszonya 
után. Szeretete nem hűlt ki. Soha nem tud elfelejteni minket! Szíve fénylő csillag világunk 
mélysötét éjszakájában. Szeretete nem hunyt ki a kereszten. A Golgota nem egy kialudt 
vulkán. Az evangéliumi üzenetünk a Megfeszített Krisztusról szól, azonban ha kihagyjuk azt 
a tényt, hogy a Megfeszített egyben a Visszatérő Király, akkor ottmaradunk egy elvont 



teológiával. Krisztus személyisége nem engedi meg, hogy ne jöjjön vissza. Vissza kell jönnie, 
hogy befejezze, amit elkezdett. Végül is, az első eljövetelével nyerte meg a szívünket. 
Elvégezte, hogy akarjuk Őt. Magához vonzott minket. Tőle van, hogy szeretjük Őt és 
vágyakozunk utána. Nincs szándékában csalódást okozni. „Jöjj, Uram, Jézus!” (Jelenések 
22:20). Legyetek áldottak! REINHARD  
 
Senkinek nem volt olyan születése, mint Jézusnak - és most nem csak a szűztől való 
születésére gondolok. Jézus azért született meg, mert meg AKART születni. Közülünk senki 

nem dönthetett arról, hogy meg akarunk-e születni, egész egyszerűen azért, mert ennek 
eldöntése nem állt módunkban. Jézus nem egy családtervezés eredménye volt. Ő maga 
tervezte meg a születését az Atyával közösen a mennyben. Isten Fia pontosan tudta, milyen 
lesz az élete közöttünk, és mégis el akart jönni közénk. Kezdetleges körülmények közé 
született egy durva korban, egy koszos és egyszerű faluba, ahol kemény munka és szegényes 
táplálkozás várta, és tudta azt is, milyen kegyetlenül fogják kivégezni. Mi a csodáért akart hát 
mégis a Földön élni és végigszenvedni egy ilyen életet? A válasz egyszerűen az, hogy ő ezt 
akarta - ennyi. Kész volt, hogy minden áron az emberiség családjához csatlakozzon. Ő 
saját magát egyetlen névvel illette: Emberfia, vagyis azonosult az emberi fajjal. Ézsaiás 
szava, miszerint „egy gyermek születik nékünk”, a velünk való szolidaritását fejezi ki. 
ÖRÜLJETEK! Ő értetek, értem, mindnyájunkért jött. REINHARD 

 
 
 

 


