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 „1Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében, 
amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea ne-
gyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartomá-
nyának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, 
Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, 2Annás 
és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás 
fiához a pusztában. 3Ő elindult és hirdette a Jordán egész 
környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatá-
ra, 4ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek 
könyvében: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el 
az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: 5minden szaka-
dékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, 
legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: 6és meg-
látja minden halandó az Isten szabadítását.” Lk 3,1-6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„1Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt 
hirdette Júdea pusztájában: 2„Térjetek meg, mert elközelí-
tett a mennyek országa!” 3Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így 
prófétált: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az 
Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” 4Maga János teve-
szőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig 
sáska és erdei méz volt. 5Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, 
egész Júdea és a Jordán egész környéke; 6és amikor meg-
vallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyó-
ban.” Mt 3,1-6 
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Szeretett Gyülekezet! 
Drága Testvérek! 
 

Az év első napjaiban sorozatunk témái estéről-estére az 

útmutatónk alapján Lukács írása szerinti evangéliumból lesz. 

Keresztelő János szolgálata lesz előttünk az első három nap-

ban. Láthatjuk, Lukács mennyire komolyan vette evangélista 

szolgálatát, beteljesítette azt, amit írt az evangélium elején: 

„1Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak 

bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről 

úgy, 2amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva 

szemtanúi és szolgái voltak az igének: 3magam is jónak lát-

tam, hogy miután eleitől kezdve mindennek pontosan utá-

najártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyrabecsült 

Teofilus, 4hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást 

kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot.” Lk 1,1-4. Lukács 

a maga alaposságával, részletességével leírja Keresztelő János 

fellépésének idejét. Az olvasó eltudja helyezni a történelmi 

időszalagon, be tudja határolni, milyen történelmi és személyi 

környezetben hirdette a megtérés, az életrendezés lehetőségét. 

Beteljesedni látszik a prófécia, Ézsaiás minden egyes szava, 

amikor a fogságban levők számára meghirdette az örömhírt 

(Ézs 40). Ézsaiás szava már kiáltás volt a pusztában, de az iga-

zán kiáltó, előkészítő szó Keresztelő János szava lett, amikor 

Jézus előhírnökeként készítette az Úr útját. Olyan nagyfokú 

Messiás-váradalom volt az emberekben, hogy szomjaztak az 

emberek a messiási hír után! Pusztává lett az emberek élete, 

sivárság volt a jellemző és ebben a lelki kopárságban, lelki 

szárazságban élő vízként hatott Keresztelő János szava, a 

Krisztusra mutató kiáltó szó! Az emberek terméketlen, kietlen 

szívében hatott ez a kiáltás! Olyan szépen kiegészítik egymást 

az evangéliumok, amikor Lukácsnál olvashatjuk elsősorban a 

történelmi beágyazódást, Máténál szintén utal a prófécia betel-

jesedésére Ézsaiásnál, s hozzá teszi, hogy megvallották bűnei-

ket és a keresztségben részesültek, vagy Jánosnál, aki Jánosról, 

mint bizonyságtevőről beszél, aki Krisztusról tesz bizonyságot. 

Ebben a váradalomban, vagy ahogy Pál fogalmaz „4De ami-
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kor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszony-

tól született a törvénynek alávetve, 5hogy a törvény alatt 

levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk.” Gal 4,4. Erről 

az idők teljességéről beszélt, amikor Isten úgy látta, amikor 

Isten elkészítette a pillanatot, a helyet, amikor készen lett min-

den, Isten akkor küldte el az Ő Fiát. A megfelelő időben és a 

megfelelő pillanatban! Megtérésre, életrendezésre hívta Ke-

resztelő János az embereket! 

Megtérésre hívó szava és az eljövendő Messiásról szóló 

igéje az utolsó, Izráelnek adott prófécia, amelyre Jézus eljöve-

tele a beteljesedés. Olyan érdekesen mutatja be a zsidó törté-

netíró, Josephus Flavius (Ant. •XVIII, 5,2) Keresztelő Jánost: 

„nemes férfiú volt, aki a zsidókat arra szorította, hogy az eré-

nyi gyakorolják egymás iránt igazságosságot és Isten iránt ke-

gyességet tanúsítván». […] „Mivel az emberek tömegesen ke-

resték őt fel és szerfölött gyönyörködtek beszédeiben, azért He-

ródes, félve, hogy (beszédeinek) oly hatalmas meggyőző ereje 

— mert szemmel láthatólag mindnyájan hajlandók voltak uta-

sítása szerint cselekedni még lázadásra vezet, jobbnak látta őt 

eltenni láb alól, mielőtt a felfordulás bekövetkezett”. Az a 

visszhang, amely igéjére támadt, nem némult el akkor sem, 

amikor életét vértanúsággal fejezte be.  

János a népet megtérésre hívja. A magyar «megtérés» 

szó azonban nem fejezi ki azt, amit János mondott. A megfele-

lő görög szó eredeti értelme szerint annyit jelent, mint „az ér-

zület megváltoztatása”, vagy lecsiszoltabb formában „megbá-

nás”. Eszerint a Keresztelő azt a követelést állítja fel, hogy Iz-

rael változtassa meg egész gondolkodásmódját, bánja meg vi-

selkedését és legyen más. Azonban ez az értelem sem fedi tel-

jesen a Keresztelő eredeti igéjét. Az a szó t. i., amelyet János 

használt, s amelyet mi az evangélista nyomán «megtérés»-nek 

fordítottunk, annyit tesz, mint „visszafordulás”. A Keresztelő 

arra hívja fel Izráelt, hogy forduljon vissza Istenhez arról az 

útról, amelyen jár. Mindenekelőtt tehát az Istenhez való vi-

szonynak kell megváltoznia, ez azután természetszerűleg vonja 

magával az érzület és gondolkodás, az életfolytatás megválto-
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zását is. Amikor a reformáció 500. évébe léptünk, akkor itt is 

arra kell a hangsúlyt fektetnünk, hogy visszakellene térnünk 

ahhoz az első szeretethez. Legfontosabb lenne a Szentírás tel-

jes és elsődleges, mindennél feljebb való tekintélye, még akkor 

is, ha az adott korszellem, ha különböző irányzatok más merre 

szeretnék terelni az egyházat, vagy éppen belülről szeretnék 

befolyásolni a Szentírásban meglátott lelki dolgokat. Olyan 

szomorúan olvastam az elmúlt hónapban egy bibliaórai be-

számolót, amikor is egy leszbikus nőt és egy meleg fiatal férfit 

hívott meg egy evangélikus lelkész egy gyülekezetbe, és min-

denről beszéltek, csak pont arról nem, hogy a Szentírás mit 

tanít ebben a kérdésben. Idézem a cikk egy számomra mélysé-

gesen nagy problémát és fájdalmat jelentő mondatát: „Szóba 

került még, hogy a heteróság  és melegség nem tanult viselke-

dés, így azt akarattal változtatni sem lehet, és a szeretet min-

dennél fontosabb. Az egyik hívő vetette fel, hogy manapság a 

biblia alapján már a melegséget sem lehet bűnnek tekinteni, el 

kell jutni oda, hogy természetes...” Szóval reformáció 500. éve 

ide, reformáció 500. éve oda, kiáltó szó kell, hogy legyen ma, 

2017-ben, hogy a bűn ne legyen természetes! Ne az Igét igazít-

suk magunkhoz! Ne az Igét magyarázzuk úgy, hogy az nekünk 

jó legyen, hanem igazítsuk az életünket az Igéhez és magya-

rázzuk és értsük az Igét úgy, hogy abból életújulás, bűnbánat, 

megtérés és új élet fakadjon! Ha ez történik, akkor lehet be-

szélni a reformációról és emlékezhetünk meg méltán a refor-

mációban történtekről. Keresztelő János is Jézus azon prog-

ramját hirdette meg, hogy tartsatok bűnbánatot, térjetek meg! 

Forduljatok vissza, mert az ellenkező irányba mentek és ezzel 

az élettel még inkább eltávolodtok az Úrtól! Térjetek meg! 

Tartsatok bűnbánatot! Vetkezzétek le a régi életet, az óembert 

és újuljatok meg! Ennek a programnak a meghirdetése volt 

Keresztelő János idejében, ez volt a kiáltó szó a pusztában, ez 

a kiáltó szó volt Luther idejében, amikor felemelte a szavát 

azon visszaélések, istentelenségek ellen, amelyekből meg kel-

lett térnie az akkori embereknek, s ma is egyházunkban, ebben 

a világban ilyen kiáltó szóra van szükség! Amikor arra szeret-
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nének rávenni és sokan asszisztálnak ehhez, hogy valamit nem 

lehet bűnnek tekinteni, hanem el kell jutni, hogy természetes 

legyen, akkor kiáltó szóként még inkább hirdessük az Igét és a 

megtérésre, bűnbánatra hívó szót. Vegyük észre, hogy annyira 

elvilágiasodott az egyház, hogy ezért vált teljesen erőtlenné! 

Spurgeon egyszer azt mondta: „Az egyháznak azért van olyan 

gyenge hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása 

van az egyházra.” Ezt a XIX. században írta. Hát akkor mit 

írna most!? Vagy olyan megrendítő, amit Moody írt le egy-

szer: „Néhány évvel ezelőtt megkérdezte tőlem egy ember: 

"Moody úr, most, hogy megtértem, szükséges, hogy szakítsak a 

világgal? Azt feleltem: „Nem, egyáltalán nem szükséges a vi-

lággal szakítania. Ha valóban Isten Fiáról tanúskodik az élete, 

akkor a világ fog önnel nagyon hamarosan szakítani, mert az 

ilyeneket a világ nem szívleli”. A kiáltó szó azt jelenti, fel-

emelni valami olyan dolog ellen a szavunkat, ami nem krisztu-

si! Ha nincs a te életedben semmi krisztusi, akkor engedd, 

hogy fölemeljük a szavunkat érted! Nem ellened, hanem érted 

emeljük fel! Azt szeretnénk, ha életedben minél több krisztusi 

lenne! Keresztelő János erről beszélt, s azért volt olyan ke-

mény, hogy megrendítse a hallgatóságot, mert a szeretet kene-

tével úgy el tudjuk kendőzni a bűnöket, hogy az csak csuda! 

Sokszor megrendítően kell beszélni a ma emberéhez, hogy be-

le rendüljön, hogy nincs benne semmi krisztusi! „10A fejsze 

pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely 

nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.” A 

Krisztus nélküli életnek ez lesz a vége! Hát ezt egyikünk sem 

akarja, nem akarta János sem, nem akarja Krisztus sem, nem 

akarta Luther sem, s ma, 2017. január 2-án nem akarom én 

sem! Ezért engedjétek meg, hogy kiáltó szóként emeljük fel a 

hangunkat és a szavunkat, ne legyen rád hatással a világ, ha-

nem te legyél hatással a világra. Ne legyen természetesen szá-

modra az, ami a világban természetes, hanem merd azt mon-

dani a magad életében is, hogy ez bűn és engedd, hogy Jézus 

megítélje azt benned is! De jó lenne, ha megvalósulna az, ami-

ről Máté írt az evangéliumokban, hogy „5Akkor kiment hoz-
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zá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke; 6és 

amikor megvallották bűneiket” De jó lenne, ha a nyíregyhá-

ziak leborulnának a mindenható és fenséges előtt és bűnöket 

megvallva új életet nyernének. Akik pedig átadták már az éle-

tüket, megújulnának! De jó lenne, ha a nyíregyháziak kiáltó 

szóként hirdetnék a megtérésre hívást és a kietlen, sivár, ter-

méketlen szívek olyanok lennének, mint a folyó mellé ültett fa. 


