
2014. 12. 14. Advent 3. vasárnap. C: Advent - ha engedsz neki.  

Lekció: Máté 3 

Textus: „Akkor engedett Neki”. Máté 3:15/b 

Kedves Testvérek! 

Mindenkit befolyásol valaki. Vannak, akik nagyon befolyásolhatók, könnyen hajlanak - és van, akik nem 

hajlanak, hanem csak törnek. Vannak, akik olyan kemények, hogy senki befolyására nem változnak - ellenben 

ők vannak befolyással másokra, és alakítják környezetüket.  

EGY ANYA HÚSZ ÉVIG FÁRADOZIK, HOGY A FIÁBÓL FÉRFIT FARAGJON… AZTÁN JÖN EGY 

NŐ, ÉS HÚSZ PERC ALATT BOLONDOT CSINÁL BELŐLE.  

 
Édesanyám a megmondhatója, hogy ez rám mennyire igaz - azzal együtt, hogy ez a befolyás sokkal inkább 

pozitív, mint negatív!  

Ha egy férfit egy nő ennyire képes befolyásolni - akkor mennyivel inkább Isten mindnyájunkat? Mennyire 

befolyásolhat téged Isten? Mennyire állsz oda Isten erőterébe, hogy keresd, halld szavát, keresd akaratát? 

Mennyire engedsz Neki? Vagy, úgy gondolod, hogy Isten nem befolyásol téged? Nem akar tőled semmit? - Ez 

nem igaz! Istennek gondja van rád, Istennek terve van veled, Isten befolyásolni szeretne, hogy ne a magad 

feje után menj, hanem valósítsd meg az Ő akaratát!  

Nincs karácsony, ha a karácsonyi történetben szereplők nem engedelmeskednek Neki! Ez a valódi adventi 

történet - akkor is és ma is!  

Lehetett volna nem engedelmesledni is? Igen. Isten szabad akaratot adott - és azt kéri, hogy ezt a szabad 

akaratot adjuk át szabadon Neki. Bízzunk meg benne! A VALÓDI BIZTONSÁGUNK ISTEN 

ÖRÖKKÉTARTÓ SZERETETÉBEN VAN!  

 



A Bibliában rengeteg példa, hogy áldások sokasága áradt a hívőre, hitben élőre, aki engedett Istennek. Éppen a 

karácsonyi történetben van rá rengeteg példa! Mária: „EKKOR ÍGY SZÓLT MÁRIA: „ÍME, AZ ÚR 

SZOLGÁLÓLEÁNYA: TÖRTÉNJÉK VELEM A TE BESZÉDED SZERINT!” S EKKOR ELTÁVOZOTT 

TŐLE AZ ANGYAL”. Lukács 1:38  

 
József: „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. 

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan 

méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek” - ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor 

felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem 

érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.” Máté 1:20-25 

Pásztorok és a bölcsek, zsidók és pogányok: nem is mondta Isten, hogy menjenek el - hanem indítást 

éreztek lelkükben, és arra igennel válaszoltak!  

A mi hívő életünk alaptétele van benne a karácsonyi történetben; vagy abban a három szóban, amit Keresztelő 

János mondott, amielőtt megkeresztelte Jézust: „Akkor engedett Neki”.  

Lehet nem engedni is. Lehet például sokáig töprengeni rajta: megéri ez nekem? Nem veszélyes? Nem fogok 

ebben tönkremenni? BÁRMELY EGYSZERŰ PROBLÉMA MEGOLDHATATLANNÁ FEJTLESZTHETŐ, 

HA ELEGET TÖPRENGÜNK RAJTA. (Woody Allen) 

 



Mária, József, a pásztorok, a bölcsek, és Keresztelő is nagyon könnyen megoldhatatlanná fejleszthette volna 

Isten kérését, parancsát - ha jó sokáig töprengtek volna rajta. Ellenben hívő ember az, aki Istennek enged! 

Ha tudom, hogy az Istentől van - akkor arra egyetlen jó válasz az engedelmesség. Márpdig arról, hogy valami 

Istentől van, arról bizonyossá tesz a Szentlélek! És ha bizonyossá tesz, és ha engedelmeskedek neki - akkor 

meglátom, hogy az Isten, mint egy nagy rendező, irányító, alakító, vagy mint egy hatalmas zenekart vezénylő 

karmester - csodálatos harmóniákat hoz ki engedelmes emberek életén keresztül! Erről is szól karácsony 

csodája! KARMESTER - „EGY AZ ISTENE ÉS ATYJA MINDENEKNEK; Ő VAN MINDENEK FELETT, 

ÉS MINDENEK ÁLTAL, ÉS MINDENEKBEN.” Efézus 4:6  

 
Vagyis amikor Isten beint, belépek a magam szólamával - mint a karácsonyi történetben szereplők! Így valósul 

meg Isten üdvakarata bennem és általam! Így lehet békesség, áldás, erőforrás - ebben a békétlen, 
gyűlölettel, fájdalommal teli világban. Az angyalok ezt mondták a pásztoroknak: „Dicsőség a magasságban 

Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat” Lukács 2:14 Dehogyis volt békesség: római 

adóösszeírás volt. Mégis békesség volt - a béketlenségben.  

A HIT AZT JELENTI, HOGY AZ EMBER ELHISZI ISTENNEK, AMIT MÉG NEM LÁT. ENNEK A 

HITNEK PEDIG AZ A JUTALMA, HOGY LÁTNI FOGJA, AMIBEN HISZ. Szent Ágoston.  

 



Isten gyermekeinek boldog megtapasztalása, hogy Isten nem hazudik! Mindenki meglátja, tapasztalja Isten 

szeretetét, aki neki adta magát, aki engedett Neki!  

János „akkor engedett Neki”! Mikor? Akkor, amikor Jézus megmondta: „Engedj most, mert az illik hozzánk, 

hogy így töltsünk be minden igazságot.” (Máté 3:15) Mi az, hogy minden igazságot? Nem értette János, 

miért megy hozzá Jézus - akiről tudta, hogy Isten Fia, Megváltó? Miért megy hozzá a bűntelen, hogy 
megkeresztelkedjen a bűnök bonácsatára? Nagyon világosan látta: „Nekem volna szükségem arra, hogy 

megkeresztelj, és te jössz hozzám?” (Máté 3:14) Hiszen, az igazság az, hogy én bűnös vagyok - te pedig 

bűntelen. Akkor miféle igazságot kell betölteni? Miről beszél Jézus? Arról, hogy Jézus magára vállalta a mi 

bűneinket - hogy nekünk bocsánatot és életet adjon; másrészt, hogy megmutassa: ha megkeresztelkedünk, 

akkor úgy kell élnünk, ahogyan ő élt. Hiszen Krisztust hordozzuk, róla neveznek minket.  

Valakivel beszélgettem, aki nekem azt mondta: nézzem meg, semmi értelme a vallásoknak. A keresztyének is 

egymást ölik, meg másokat ölnek a hitükért; meg a muszlimok, a hinduk is… Éppen a vallások miatt van a 

legtöbb szenvedés a világban. Ha nem lenne vallás - ahogyan John Lenon énekelte - akkor sokkal békésebben, 

harmónikusabban élnének az emberek. Sokan gondolják ezt. És sajnos ezt a vélekedést a hiteltelen keresztyén 

egyházak, emberek is alátámasztják - de a hitelesek cáfolják! Vannak, akik felmutatják, hogy van 

bűnbocsánat, megtérés, újjá létel, lemondás önmagamról, igaz, őszinte, érdek nélküli szeretet. Őáltaluk 

él az Egyház, terjed az örömhír, él és szolgál Krisztus a világban! Azok képesek ezt adni - akik találkoztak 

Jézussal, és amikor szólt, engedtek neki! Akkor is, ha nem értették teljesen, mindenben - de hitték, hogy 

szeret és ő Úr! Mint Erzsébet, Zakariás, József, Mária, pásztorok, bölcsek, Keresztelő János - hogy a mai 

példáknál maradjak. Áldottak, mert engedelmesek - mert nem akadt el az áldás, a szó, az ige náluk, 

bennünk, hanem megcselekedték, és túláradt rajtuk!  

HA ISTEN ÁLDÁSAI NEM ÁRADNAK ÁT RAJTAD, AKKOR NEM FOGNAK HOZZÁD ÁRAMLANI 

SEM. GONDOLKOZZ HOSSZÚTÁVON.  

 
Elakad, elsikkad, bötömül. Ezért épülnek le, zárnak be egyházak - mert elakad, elvész bennük az ige, az 

élő Jézus Krisztus!  

Ne akadjon el - legyen életté: lemondássá, áldozattá, szolgálattá, cselekvő szeretetté. Őszintén, igazán add 

át magad Krisztusnak - aki érted jöt érted adta magát! 

BÍZOL ABBAN, HOGY A SZÉK EL FOGJA BÍRNI A SÚLYODAT, EZÉRT RÁÜLSZ; A 

VILLANYKAPCSOLÓBAN, HOGY ELVÉGZI MUNKÁJÁT. HISZEL OLYAN ERŐKBEN, 

AMELYEKET NEM LÁTSZ, BÍZOL ABBAN, HOGY ELVÉGZIK A MUNKÁT, AMIT TE NEM TUDSZ 

ELVÉGEZNI - MA JÉZUS UGYANEZT KÉRI TŐLED!  



 
Ő azért jött el, hogy Szabadítód legyen - életed Ura! Vezéred és pásztorod, aki vezet és használ! Azt 

akarja, hogy életed legyen Benne, amely Hozzá igazodik.  

János nem értette, miért ment hozzá Jézus megkeresztelkedni. Lehet, akkor sem értette, amikor azt mondta, 

hogy azért, hogy betöltsenek minden igazságot. Ő, ott, akkor még nem érthette, hiszen Jézus szabadító 

váltsághalála és dicsőséges feltámadása csak három évvel később, bizonyságtevő szolgálata után történt - de 

most már, mi, tudjuk: igen, tényleg, ezért történt. Isten megváltó kijelentése volt! János nem érthette 

tökéletesen - de tette, mert engedett Neki, mert tudta, honnan jött, kicsoda Jézus! És te? Te tudod, kicsoda 

Jézus? Aki tudja - az enged neki! Biztosan nem ért mindent - én se értek! De akarok mindenben engedni neki!  

JELLEMÜNKET NEM A KÜLSŐ KÖRÜLMÉNYEK ALAKÍTJÁK, HANEM IMÁDKOZÓ ÉLETÜNK! -  

 
amikor kérdezünk, és amikor igent mondunk Isten szavára. Mint János! Amikor élő kapcsolatunk vele, 

mert keresztjéből és üres sírjából ismertük meg, hogy kicsoda ő! Ezért: figyelünk rá, és keressük szavát, és 

ha szól, és ha halljuk - ha nem is teljesen értjük: engedelmesen tesszük. (Házasság) 



A LEGÉRTEKESEBB KARÁCSONYI „DISZ” A KRISZTUSI ÉLET  

 
- vagyis, ha őt követed, neki engedelmeskedsz! Ha János azt mondta volna: nem, Jézus én nem keresztellek 

meg téged - akkor valami csodálatosból kimarad. Isten tökéletes, üdvésséges terve, akarata akkor is 

megvalósul - csak legfeljebb nélkülünk. Nem leszünk benne!  

Mennyivel jobb, ha velünk, általunk, rajtunk keresztül valósul meg! Micsoda gazdagodás, megerősödés 
az nekünk magunknak is! János nem értette - az Isten Fia, a bűntelen, miért megy megkeresztelkedni a bűnök 

bocsánatára? - de tette, mert Jézus mondta - és ma, te meg én készülhetünk Krisztus elé általa!  

Legyen advent - az Úr eljövetele szívekbe, életekbe - mert engedsz Neki! „AKKOR ENGEDETT NEKI.”  

Akkor 
engedett 

neki. 
Máté 3: 15/b

 
Ámen.  


