
2014. 11. 09. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 15. Bizonyosságot ad.  

Lekció: Máté 3: 1 - 17 Jézus megkeresztelkedése. Máté 11: 2 - 15 Keresztelő János kérdése, Jézus válasza.  

Textus: Máté 11: 1 - 3 „Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: Te vagy az 

eljövendő, vagy mást várjunk?”  

Kedves Testvérek! 

Nt. Dr. Fekete Károly mondta az elmúlt héten, hogy a bibliai hősök élete nem részletes, önéletrajz - hanem az 

íratott meg, ami bennünket előbbre visz. Nincsenek benne makulátnak hősök - hanem kegyelmet nyert, vagy a 

kegyelmet visszautasított emberek. A biblia hű, reális képet ad rólunk, hogy mint tükörben, lássuk 

magunkat. „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha 

valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. 

Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes 

törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny 

megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. (Jakab 1: 22 - 25) 

Ma Keresztelő János életének a végét szeretném nektek példaként állítani - bizonyságot téve arról a 

kegyelemről, amelyben része lehetett, amely hordozta, amely megőrizte az elbukástól; és amely 

hazasegítette.  

Életünk folyamán sokszor elbizonytalanodunk. Meginog a hitünk, szeretetünk, békességünk, reménységünk. 

Még a legszilárdabban hívőkkel is előfordul. Nincs kivétel! Szükségünk is van rá - hogy el ne bízzuk magunkat, 

és mindenkor kiszolgáltassuk magunkat Neki. Mert ha elbízzuk magunkat - elszakadunk Tőle. Ahogyan ez igaz 

az anyagiakra is. 
8
Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj 

annyi eledelt, amennyi szükséges, 
9
hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az ÚR? El se 

szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét! (Példabeszédek 30:8-9) Isten pontosan tudja, 

mikor van szükségünk rá, hogy a fejünkre koppintson és alázatra tanítson - és legyen áldott érte, hogy teszi! 

Ahogyan azt is tudja, mikor van arra szükségünk, hogy igéje, Lelke, vagy egy hívő testvér által mellénk álljon 

és támogasson! Higgyük el, és tapasztaljuk meg - hívjuk segítségül, hagyatkozzunk rá! Vagy ha már 

tapasztaltuk - emlékeztessük rá magunkat, bízzunk benne! Miről beszélek?  

Lukács evangéliuma legeleje leírja részletesen, hogyan lett gyermeke az idős papnak, Zakariásnak és 

feleségének, Erzsébetnek. Story. Mert nem hitte Zakariás az angyal üzenetét - megnémúlt. Pedig még azt is 

elmondta az angyal, hogy János legyen a neve (jelentése: „az Úr kegyelmes”). Erzsébet valóban megfogant és a 

gyermeket Jánosnak nevezték el. Amikor Mária elment Erzsébethez (rokonok voltak), Erzsébet már 6 hónapos 

volt, és a gyermek megmozdult a méhében - Erzsébet az „én Uram Anyjának” szólította Máriát. 

János tehát csodagyerek. A nyolc napos gyermek körülmetélésénél, névadásánál oldódott meg Zakariás nyelve. 

„Akik meghallották (amit Zakariás a fia születéséről mondott), szívükbe vésték, és így szóltak: vajon mi lesz 

ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt.” (Lukács 1:66) Hogyan volt vele?  

Kb. 29 évesen elhívta az Úr, és prófátája lett (azt írja a Lukács evangéiuma 3 része: Tibérus császár 

uralkodásának 15. évében, ő pedig 14-ben lett császár). A Szentlélek vezetése alatt állt. Hiteles prédikátor volt - 

emberek tömkelege ment ki hozzá a pusztába. Pedig nem volt szórakoztató, sőt, nem volt kellemes ember. 

„Viperák fajzatai” - ilyen kedves megszólítást alkalmazott azokra, akik kimentek hozzá, akik bűnbánatot 

gyakororltak. Nagyon határozott, egyenes ember volt! Nem volt benne kételkedés, bizonytalanság - nem félt 

senkitől, hanem Istennek engedelmeskedve intette meg az embereket; még a királyokat is.  

Akinek pedig ilyen Istennek szentelt élete van, aki ilyen valóságosan, igazán, feltétel nélkül Rá bízza magát - az 

megtapasztalásokat él át. Ismerte Jézus születésének csodáját és a Hozzá kapcsolódó igéreteket (rokona volt 

Jézus). Jézus megkeresztelkedése: 13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje 

meg őt. 14 János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: „Nekem volna szükségem arra, hogy 

megkeresztelj, és te jössz hozzám?” 15 Jézus így válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így 

töltsünk be minden igazságot.” Akkor engedett neki. 16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött 

a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.  

17 És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” Máté 3:1 - 17 

Csodálatos! DE! Heródes börtönbe záratta, mert János nyiltan elítélte, hogy Fülöp nevű testvére feleségével élt 

együtt. Nem tudott többet prédikálni. Elhallgattaták. Hogyan? Hát nem Isten az erősebb? A nép is szerette - de 

Heródiás nem. Voltak, maradtak ugyan tanítványai, akik a börtönben is meglátogathatták (sőt még pünkösd 

után is olvasunk róluk) - de biztos, hogy Jánost kikérte az ördög, hogy megrostálja, mint a búzát. Ugyanaz 



történt vele, amit Jézus a szenvedése előtt mondott Simon Péternek és a tanítványoknak: „Simon, Simon, íme, a 

Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: 

azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” (Lukács 22:31-32)  

Mindnyájunk élete hullámzás. Felgyorsult világunkban talán még inkább. Valahogy így: magasság, öröm, siker, 

megbecsülés. / Kudarc, csalódás, kiábrándulás, mélység. / Bátorítás, dicséret, szárnyalás, reménység, tervezés. / 

Sírás, gyász, kiuttalanság. / Vígasztalás, erősítés, feltámadás. / Megalázás, kiüresedés, fanyalgsás, lenézettség. / 

Bíztatás, támogatás, jó szó, odafordulás. / Elcsüggedés, bűn-ismeret, bűnbánat, önvád. / Irgalom, kegyelem, 

megtérés, megújulás. / Megfáradás, elkedvtelenedés, lelombozódás, kiüresedés. / Lendület, ambíció, lelkesedés. 

/ Hit, szeretet, békesség / Kétség, gyűlölet, békétlenség… ilyen hullámzás az életünk! Ne legyünk illúzionisták: 

ezek hullámok akkor is ott vannak benne, ha hívő emberek vagyunk! Jézus nem mondta azt a 

tanítványoknak: most ne menjünk át a tulsó partra, mert rettenetes nagy vihar lesz útközben. Nem mondta, 

hanem elindultak, jött a rettenetes nagy vihar, halálra rémültek - Jézus pedig aludt. Mindenki élete ilyen - még a 

csodás születésű, Jézus útkészítőjéül elhívott Keresztelő János élete is! Amiket felsoroltam - ezek közt 

hányódik életünk hajója. Annál jobban hányódik - minbél kevésbé van benne stabilizátor! A stabilizátor: 

Jézus Krisztus - és benne elrejtett élet!  

Bár ilyen nagyon sokminden csodán ment át Keresztelő János - a börtönben elcsüggedt! Miért vagyok én itt? 

Miért jó ez az Istennek? Hát az ő szavát hirdettem? És ha Jézus a megígért Messiás, akkor miért nem segít 

rajtam? ANXIETY HAPPENS WHEN YOU THINK YOU HAVE TO FIGURE EVERYTHING OUT. 

TURN TO GOD. HE HAS A PLAN. Aggódás, szorongás akkor jelentkezik az életedben, amikor azt 

hiszed, hogy mindent neked kell megoldanod. Fordulj Istenhez! Neki terve van veled!  

 
A mi ellenségünk, a Sátán pontosan tudja, hol vannak a mi gyenge pontjaink. Mik azok a fogások rajtunk, amit 

ha alkalmaz, elbizonytalaníthat! AHOL A LEGERŐSEBBNEK HISSZÜK MAGUNKAT, OTT 

KÉSZÜLÜNK FEL LEGKEVÉSBÉ A TÁMADÁSRA. Sátán = kígyó.  



 
„Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival: Te vagy 

eljövendő, vagy mást várjunk?” Miért? Hát nem ő keresztelte meg, nem ő hirdette róla, nem ő hallotta a hangot, 

látta a galambot, élte át a rengeteg csodát, vezetést? Már nem hisz? Dehogyisnem! Mint a beteg gyermek 

édesapja: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” (Márk 9:24) Arról kell szóljon a mi Krisztusban megváltott, új 

életünk, hogy egyre közelebb kerülünk hozzá! Növekszik bennünk a Krisztus-stabilizátor!  

MERT BENNE ÉS ÁLTALA A SZENTLÉLEK ISTEN BIZONYOSSÁGOT AD! HOGYAN?  

1 Amikor a hit példaképe, Keresztelő János megingott - nem magában kereste a megoldást, nem másokhoz 

fordult, hanem Jézushoz! Csak Benne van megoldás - Ő „az út, az igazság, és az élet”!  

2 Jézus válaszolt! A hit nyelvén, a hitnek válaszolt! „Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és 

láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és 

szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.” (Máté 11:4-6) Isten 

emlékeztet hitünkre, hitvallásunkra; Isten igéreteire - és úgy erősít meg!  

3 Amikor a gazdag ifjú odament Jézushoz, és kérdezte, mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet - Jézus 

válaszolt: add el minden vagyonod, oszt szét a szegényeknek, és kövess engem. Odament, meghallotta - de nem 

állt rá, nem engedelmeskedett. Szomorúan távozott. 

Nem olvassuk, hogyan fogadta ezt az üzenetet Keresztelő János. Megnyugodott-e, bizonyosságot kapott-e? Ti 

mit gondoltok?  

Biztosan igen! Isten felkészítette az ő hű szolgáját a találkozásra, amikor hazahívja! Ő végzett el mindent - 

még a kétség mögött is ő volt: hogy megerősítse! Ennyire szeret! Enniyre tudja, mikor, mire van 

szükségünk! Enniyre gondot visel ránk!  
Keresztelő Jánost lefejezték a börtönben - hazaért. Betelt küldetése! Soli Deo Gloria! Készen volt!  

A BIBLIA (Isten igéje) BIZTOSÍT MINDEN HÍVŐT ARRÓL, HOGY HALÁLUNK NEM TRAGÉDIA, 

HANEM GYŐZELMES BELÉPÉS A MENNYBE. 



 
„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” (Lukács 12:22-32)  

A Szentlélek Isten munkálja ki benned - mint Keresztelő János életében - a bizonyosságot életed 

Megváltójáról, megváltásáról, Jézus Krisztusról! Minden ezen múlik, kinek vallod Őt! Hogy stabilizálódj, 

hogy legyen „ez a reménység lelkünk biztos és erős horgonya” (Zsidó 6:19). AKIÉ A FIÚ, AZÉ AZ ÉLET. 

AKIBEN NINCS MEG AZ ISTEN FIA, AZ ÉLET SINCS MEG ABBAN!  

 
Ámen.  


