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Minden idők legnagyobb ajándéka 
Az élet és halál, a szeretet és lázadás a bűn és a megbocsátás hihetetlen története!  

 
Kedves X Y , 

Az ünnepek körüli "hajtásban" kimerülve sokszor alig várjuk, hogy egy kicsit kifújhassuk 
magunkat. Íme itt egy kiváló alkalom, hogy megpihenjen egy pillanatra, amíg elolvassa 

a világ legnagyobb ajándékának történetét. 
 
 

Tudja hogy miért vagyunk sokszor elégedetlenek az életünkkel? Nem csak egyszerűen azért, 
mert vannak valós igényeink, és szükségeink amelyek nincsenek megelégítve. Nem.  
 
Ismeri azt a mondást, hogy: "Aki magasra tör mélyre is zuhan"? Mi emberek egy hibátlan világból, 
a teljes szeretetből és biztonságból, a határtalan gazdagságból estünk ki. Ennek a múltnak a 
génjeinkből kitörölhetetlen emléke az, melyek miatt a legnagyszerűbb körülmények között is 
ürességet érezhetünk... 
 
Emlékszik a kezdetekre? 
 
Ahogyan kezdődött... 
 
Ez a történet a szeretet története, egy olyan sztori, amelyet azért nem hiszünk el, mert túl szép 
ahhoz, hogy igaz lehessen! A lázadás és megbocsátás története, mely a kezdetekig nyúlik 
vissza. Isten embert teremtett. Valakit, akit önmagaként szerethet, mint ahogyan egy anya a 
gyermekét.  
 
Egykor egy tökéletes közegben, egy tökéletes szeretetkapcsolatban éltünk a Teremtőnkkel 
egészen addig, míg fel nem lázadtunk... a saját kezünkbe nem vettük életünk irányítását. Volt az 
édenkertben egy fa, a jó és rossz tudásának fája, melyről Isten megtiltotta, hogy együnk, hisz 
tudta, hogy amint mi magunk döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz, fájdalommal, sebekkel és 
nyomorúsággal telik meg az életünk. 

Az ember semmibe véve Isten tiltását, szakított a fa gyümölcséből, mellyel olyan lavinát 
indított el, amelyre még a legszörnyűbb álmában sem gondolt volna. Ez a lázadás 
meghatározta az emberiség sorsát.  

A tökéletes elromlott, és az ember életébe beköltözött a bűn. Az ember szelleme halottá vált, 
ami azt jelenti, hogy nem tud kapcsolatban lenni a Teremtőjével, elszakadt tőle. Elkülönült 
Istentől és az ember magára maradt.  
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Igen ám, csakhogy mi pont arra lettünk teremtve, hogy egy szoros szeretetkapcsolatban legyünk 
a Teremtőnkkel. 

A helyzet látszólag reménytelennek tűnik: az ember bűnbe esett, Isten pedig nem tud, képtelen 
közösséget vállalni a bűnnel...  
 
Isten igazságát megelégítené egy igaz ember halála, mert a bűn is egy ember által jött a világba. 
A problémát azonban az okozza, hogy Isten szemével nézve, nincs egy igaz ember sem. Senki sem 
vállalhatja az áldozatot. Nincs egyetlen ember sem, aki jóvátehetné azt amit tettünk, aki a 
halálával mintegy kifizethetné a tartozásunkat. 

Erre a szinte feloldhatatlan konfliktusra a Bibliában, János apostol evangéliumában találjuk meg a 
választ: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." 

Nem volt más megoldás mint az, hogy Isten lesz emberré és kifizeti az emberiség helyett a bűn 
árát.  
 
Gondoljunk ebbe bele!  
Mit csinálna egy diktátor azzal, aki fellázad ellene? Igen, megöletné. Mit csinálnának a legtöbb 
társadalomban azzal, aki nyíltan fellázadna a rendszer ellen? Minden bizonnyal törvényszék elé 
állítanák és elítélnék. Mit csinálna az a szülő a gyermekével, aki fellázad ellene? Megbüntetné.  
 
És mit csinált Isten az emberrel, aki fellázadt ellene?  
A saját Fiát adta érte, hogy a bűnös el ne vesszék. Isten azért, hogy megmutathassa 
mérhetetlen szeretetét az ember iránt, és megbocsáthassa neki a lázadását, Jézust adta 
engesztelő áldozatként. Ez volt minden idők legnagyobb ajándéka! 
 

Az ajándékot el kell fogadni... 
 
Itt a karácsony, és sokan még csak nem is gondolnak arra, hogy ezen a napon született meg 
Betlehemben Jézus, az emberiség megváltója. Kétezer évvel ezelőtt, Isten bebizonyította 
nekünk a feltétel nélküli szeretetét azzal, hogy elküldte a Fiát erre a földre. Valójában így 
ajándékozta meg az embert azzal a lehetőséggel, hogy rendezze vele a kapcsolatát.  
 
Az ajándéknak azonban van két főbb jellemzője.  

1. Az egyik, hogy ingyen van, nem kell érte fizetni! Ha az ajándékért bármit is kell adni 
cserébe, akkor az már nem is ajándék.  

2. A másik, hogy el kell fogadni. Hiába nyújtanak felénk egy ajándékot, amíg nem fogadjuk 
el, addig nem lesz a miénk. Ahogy szenteste egymás után csomagoltuk ki az ajándékokat - 
örülve minden apróságnak is - gondoljunk egy pillanatra arra is, hogy Isten 
megajándékozta az egész világot a szeretetével. Ne felejtsük elfogadni és kibontani ezt 
az ajándékot sem.  

Ezzel a gondolattal kívánok sok szeretettel Önnek és szeretteinek 

Nagyon békés, áldott ünnepeket! 

 


