
2014. 12. 07. Advent 2. vasárnap. Vancouver. C: Időzítések 

Lekció: Lukács 1:5 - 23 Keresztelő János születésének igérete. 

Textus: „...meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül... nagy lesz ő az Úr előtt...” (Lk 1,13-15) „Ezért tehát mi 

is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és 

állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. 
2
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidó 12: 1 - 2  

Kedves Testvérek! 

 
SEMMI SEM VÉLETLEN. Különösen az imádkozó, hívő embereknek kellene ezt nagyon komolyan venni. 

Hiszen, ha valaki Istennek adta át az életét az Úr Jézus Krisztusban, akkor Ő azt használja. Mégpedig 

szabadon, az ő tetszésének és belátának megfelelően, hogy lehessünk Isten dicsőségére. Persze ettől továbbra 

is tele van az életünk bizonytalansággal - amit nem szeretünk, és próbálunk minél inkább biztosra menni -, 

csak a tudatunk változik.  

 
NEM AZÉRT VÁLIK KIEGYENSÚLYOZOTTÁ, REMÉNYTELIVÉ AZ ÉLET, MERT ELTŰNIK 

BELŐLE A BIZONYTALANSÁG ÉS BIZTOSRA MEHETÜNK - HANEM AZÉRT, MERT ÉLETTÉ 

LESZ BENNE A HITÜNK. Mert tudjuk, hogy van Valaki, akinek üdvösséges, dicsőséges terve van a mi 

picuri életünkkel - és ez a valaki a mindenható Isten, aki nekünk szerető Atyánk Jézus Krisztus által.  

Aki pedig hitben jár, az rádöbben, megdöbben a saját életében, hogy ez a mindenható Isten milyen 

fantasztikusan, az ő dicsőséges örök tervébe illeszti bele a mi kis életünk eseményeit, történéseit. Aki 



pedig ezt tapasztalja, az megtelik örömmel, hálával, élő reménységgel, el nem fogyó mosollyal az arcán - 

mert mindnekor, mindenben tudja, hogy Jézus, aki az ő Szabadítója, Megváltója, abszolút Úr!  

 
ADVENT - ELŐRE MEGTERVEZVE. Advent is eltervezett esemény volt Isten üdvtervében. Keresztelő 

János születése is egy puzzle darabka volt a nagy, hatalmas képben. A szülei, Zakariás és Erzsébet, ez a két 

Istennek átadott életű ember is eszközök voltak - áldott eszközök Isten kezében! 

Nem attól áldott valaki, mert bejött neki az élet - ahogyan mondani szokás. Sikerültek a dolgai, erőfeszítései 

nyomán jut előre. Ez is áldás - de nem ettől áldott valaki. Attól kezdve áldott valaki, hogy Istennek adta át 

az életét, szolgáltatta ki magát, szív szerint, és igazán. Neki és Érte él! Ettől kezdve Isten számára 

elkülönített - vagyis szent. Bűnei ellenére is - mert megszenteli őt, megmossa, megtisztítja Jézus vére, és 

Isten szabadon használhatja őt a maga céljaira.  

Ilyen értelemben írja azt az ige Zakariásról és Erzsébetről:  

„Igazak voltak 
mindketten az Isten előtt, 
és feddhetetlenűl éltek az 
Úr minden parancsolata 
és rendelkezése szerint”. 

(Lukács 1:6)

 
„IGAZAK VOLTAK MINDKETTEN AZ ISTEN ELŐTT, ÉS FEDDHETETLENŰL ÉLTEK AZ ÚR 

MINDEN PARANCSOLATA ÉS RENDELKEZÉSE SZERINT”. (Lukács 1:6) Mintha ilyenek lettek volna - 



így tekint rájuk, ránk az Isten, akik őszintén, igazán behívtuk Jézust az életünkbe. Nekik is voltak bűneik, 

ők is Isten bűnbocsánató kegyelmére szoruló emberek voltak - mégis megszenteltek, elhívottak.  

„Ezt tette velem az Úr 
azokban a napokban, 
amikor rám tekintett, 

hogy elvegye 
gyalázatomat az emberek 

előtt.” (Lukács 1:25)
 

„EZT TETTE VELEM AZ ÚR AZOKBAN A NAPOKBAN, AMIKOR RÁM TEKINTETT, HOGY 

ELVEGYE GYALÁZATOMAT AZ EMBEREK ELŐTT.” (Lukács 1:25) - mondta Erzsébet. Alapjában 

nem ezért tette az Úr, hanem mert megváltó tervében volt benne - de a rövidlátó, bűnös ember ezt nem 

képes átlátni, felfogni. Magunkat látjuk, csak magunkat - miközben sokkal hatalmasabb perspektíváról 

van szó!  
Érted, kedves keresztyén testvérem? Azt gondolom, az a tisztességes, ha azt mondjuk: nem értjük, de 

tanuljuk, tanulgatjuk az Isten szeretetét!  

A végén összállnak a puzzle darabkák. Minden Isten potos időzítése: éppen akkor Zakariás papi csoportja 

volt soron. „Sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a 

füstölőáldozatot”.  

 
OTT MEGJELENT NEKI AZ ÚR ANGYALA. Amikor onnan kijött, nem tudott beszélni - nem volt könnyű 

elmagyarázni a feleségének, hogy mi történt vele. De Anna, a felesége megfogant - és fiút szült. Amikor 



pedig kérdezték, mi legyen a neve, Zakariásnak akarták nevezni az apja után, de Ő PAPÍRT KÉRT ÉS 

RÁÍRTA: JÉNOS A NEVE.  

 
Akkor megoldódott a nyelve és ÁLDOTTA AZ ISTENT, KEZÉBEN TARTVA A GYERMEKET.  

 
„AMIKOR PEDIG ELJÖTT ERZSÉBET SZÜLÉSÉNEK IDEJE, FIÚT SZÜLT. 58Meghallották a szomszédai 

és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. 59A nyolcadik napon 

eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. 60Anyja azonban megszólalt, 

és ezt mondta: „Nem, hanem János legyen a neve.” 61Mire ezt mondták neki: „De hiszen senki sincs a te 

rokonságodban, akit így hívnának.” 62Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. 63Ő táblát 

kért, és ezt írta rá: „János a neve.” Erre mindenki elcsodálkozott. 64És egyszerre csak megnyílt Zakariás 

szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. 65Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, 

és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről. 66Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: „Vajon 

mi lesz ebből a gyermekből?” Az Úr keze pedig valóban vele volt”. 

Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Biztosan csodálatos karriert fut majd be. Szép, hoszzú, gazdag életet él.  

A gyermekből Jézus Krisztus útkészítője lett, a Megváltó és Szabadító előfutára. A pusztában lakott, erdei 

mézen és sáskán élt. 30 évesen lefejezték. Ez karrier?  

Nagyapámtól kezdve hűséges lelkipásztorok, presbiterek, hívő emberek egész sora jut eszembe, akik 

csendesen végezték lélekmentő, életmentő munkájukat a kommunizmus ideje alatt, vagy akármilyen izmusok 

ideje alatt is. Hittel, hűséggel futották meg életük pályáját - amennyi adatott, ahol adatott, amire elhívást 

kaptak, és végül úgy mentek el, mint akik célba értek! Néhány hete volt szó itt, közöttünk Keresztelő 

haláláról - nem tragédia: célba ért! Istennnek gondja volt rá, Jézus üzent (nem halt, halhatot meg előtte!) és 



Keresztelő békességgel megpihent. Derékba tört az élet - mondják az emberek. Teljes küldetés, teljes élet - 

mondja Isten igéje.  

MINDENNEK MEGSZABOTT IDEJE VAN, MEGVAN AZ IDEJE MINDEN DOLOGNAK AZ ÉG 

ALATT. (Prédikátor 3:1)  

 
Istennél minden időzítve van - nála nincs semmi összevisszaság, kapkodás, elfelejtés, visszacsinálás. 
Ezek mind ránk jellemző dolgok, de rá nem. Nála minden komplex rendben megy. Sokszor enged 

belelátni, döbbenten rácsodálkozni, hálás szívvel emlékezni - de általánosságban nem érhetem fel ésszel, ami 

persze érthető. Tehát, megint egyedül az Istentől kapott vevőkészülékemre hagyatkozhatok - ami a hit. 

Elhiszem, hogy Ő Úr. Neki adtam az életemet, Rá bíztam magam - szeretteimet, körülményeimet. Elhiszem, 

hogy Ő az üdvösségemet, örök életemet akarja, munkálja. Akkor pedig Isten kezdi engedni, hogy 

meglássam, ahogyan munkálkodik!  

CSAK VISSZETEKINTVE JÖVÜNK RÁ, HOGY AMIN KERESZTÜL MENTÜNK, ISTENBE VETETT 

BIZALMUNK ÉRETTÉ VÁLÁSÁHOZ KELLETT. 

  



Azt gondolom, se Zakariás, se Anna nem ezt az életutat tervezte egyetlen, drága, kései gyermeküknek. 

Biztosan nem érték meg fiuk lefejezését, talán még azt sem, amikor pusztai prédikátor lett. Azt gondolom, 

jobb is. Azt viszont megélték, hogy az „Úr keze pedig valóban vele volt”. Ezt tapasztalták. Áldott volt 

érkezése, nevelkedése - és ők hálaadással visszaadták annak, akitől kapták, hogy használja szabadon az Ő 

dicsőségére.  

ARRA VAGYOK ELHÍVVA, HOGY AZ ÉN LÉNYEM KICSINY EDÉNYÉBE MAGÁNAK ISTENNEK 

TITOKZATOS, TÖKÉLETES ÉLETE CSORDULJON BELE, ÉS MEGTÖLTSE AZT SZÍNÜLTIG. 

(Viktor János)  

 
Vagyis arra, hogy így, mint Zakariás és Anna élete - hitem által engedelmesen befollyak abba a nagy, 

csodás tervbe, amit Isten elgondolt - és amiben az én porszem életemnek is van pontos része, szerepe!  

Múlt vasárnap arról volt szó: a választás lehetősélge a legnagyobb hatalom, amit Isten a kezünkbe adott. 

Isten időzítsének lehet egy, egészen pontosan egyetlen akadálya: te meg én! Ha mi nemet mondunk, ha mi 

lázadunk, ha mi másképpen gondoljuk, ha mi nem fogadjuk el, ha nekünk úgy, az, akkor, ott nem 

tetszik, ha mi jobban gondoljuk, nekünk jobb ötletünk van. Mi nem várjuk meg, hogy ő lépjen (mert 

elfelejtkezett rólunk, vagy nem is törődik velünk, vagy nincs is) - és majd mi lépünk; Hágár is Izmael.  
Isten időzítése volt, hogy ma eljöttél templomba, éppúgy, mint az is, hogy ezt halld. Ha Istennek átadott 

életű, imádkozó, Isten-kereső ember vagy, mint Anna és Zákeus - akkor hirdetem, hogy Isten már használ, és 

sok csodálatos dolgot végez el és láttat meg veled és rajtad keresztül. Ha még nem vagy az - kérem Istent, 

vezessen el rá, hogy nem vagy önmagad ura, és tehetetlenségedben mutasson rá a kegyelem forrására, amely 

az ő szabadítása!  

Legyen áldott érte, hogy Jézus Krisztus éppen azért jött el, hogy nekünk ilyen személyes, élő 

Megváltónk és Szabadítónk legyen, akire nézünk, akitől várunk mindent, aki dinamikusan használ, és 

akiben soha nem csalódhatunk - hiszen önmagőát adta értünk! ARRA VAGYOK ELHÍVVA, HOGY 

AZ ÉN LÉNYEM KICSINY EDÉNYÉBE MAGÁNAK ISTENNEK TITOKZATOS, TÖKÉLETES ÉLETE 

CSORDULJON BELE, ÉS MEGTÖLTSE AZT SZÍNÜLTIG. (Viktor János) - miközben teszi, tapasztald 

meg, ahogyan időzít, alakít, formál, vezet, használ. Legyen ádvent - várakozás; az Úr érkezése! Ámen.  


