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„1Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, ami-
kor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes 
fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának 
negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negye-
des fejedelme pedig Liszániász volt, 2Annás és Kajafás főpa-
pok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztá-
ban. 3Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a 
megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, 4ahogyan meg 
van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: „Kiáltó 
szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyen-
gessétek ösvényeit! 5Minden völgyet töltsetek fel, minden he-
gyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a 
göröngyös simává: 6és meglátja minden halandó az Isten sza-
badítását.”7A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy 
megkeresztelje, ezt mondta: "Viperák fajzata! Ki figyelmez-
tetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? 
8Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne 
kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi 
atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kö-
vekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. 9A fejsze pedig 

ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem te-
rem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik." 10A sokaság 
pedig megkérdezte tőle: "Akkor hát mit tegyünk?" 11János 
így válaszolt nekik: "Akinek két ruhája van, adjon annak, 
akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cseleked-
jék." 12Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg 
őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: "Mester, mit te-
gyünk?" 13Nekik ezt mondta: "Semmivel se hajtsatok be 
többet, mint amennyi meg van szabva." 14Megkérdezték tőle 
a katonák is: "Mi pedig mit tegyünk?" Nekik viszont ezt fe-
lelte: "Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elé-
gedjetek meg a zsoldotokkal.” Lk 3,1-14 

 

Szeretett Gyülekezet, kedves Testvérek! 

 

Amikor keresztelő János kerül előtérbe egy-egy történet 

kapcsán, akkor akarva – akaratlanul az útkészítés, az útmutatás, 

az iránymutatás juthat eszünkbe. Új egyházi esztendőnk kezde-

tén, ádvent 1. vasárnapján különösen is fontos ez az iránymuta-

tás, hiszen abban az időben is Keresztelő János munkája, tevé-
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kenysége iránymutatás volt az akkori népnek. Ő volt az, aki Jé-

zus előtt egyengette az utat, s akart rámutatni a várt Messiás ér-

kezésére, ill. ő volt az, aki a nép szívét is rá akarta hangolni a 

Messiás megváltói munkájára. 

Mai történetünk is egy ilyen iránymutatás és ráhangolás. 

Keresztelő János irányt akart mutatni, útba akarta igazítani az 

embereket, célt fogalmazott meg az akkori emberek számára, 

mely Jézusban öltött testet. Mai istentiszteletünket is erre szeret-

ném szánni. Szeretném, ha a helyes irányba kezdenénk együtt 

tekinteni, hiszen minden megtérés, minden megújulás ezzel kez-

dődik, el kezdem észrevenni a helyes irányt, s kezdek ráhango-

lódni arra a Jézusra, aki értem is meghalt a kereszten.  

Keresztelő János nem a legmegszokottabb, leghízelgőbb 

kifejezéssel szólítja meg a hallgatóságot. Azt mondja: „Viperák 

fajzatjai!” Mi azt mondjuk: kedves testvérek! Nagyon dörgedel-

mes prédikációnak kellene lenni, hogy a lelkész így szólítsa meg 

a gyülekezetet. Mi sokkal konszolidáltabban tesszük ezt a meg-

szólítást. De vajon János miért így szólalt meg? Úgy néz ki, 

mintha János elriasztani akarná őket ezzel a megszólítással. 

Nemhogy ráhangolni akarná az embereket Jézusra, inkább elta-

szítani. Valakit így szólítanék meg, az a szeretetlenséget érezné 

szavaim mögött. János nem ilyen szándékkal akart fellépni. Ke-

mény beszéd ez. De miért mondta ezt János? Azért, mert János 

nem magánál akarta tartani az embereket, hanem a Messiáshoz 

akarta hívogatni őket, az érkező Messiásra akarta irányítani az 

emberek figyelmét. Rá akarta hangolni őket. Talán nem a leg-

megszokottabb módon tette, de mégis, ha valaki Isten elhívott  

embere, akkor arra figyel, amit Isten ott, abban a pillanatban ki-

jelent neki. Akkor nem magához akarja édesgetni, szeretgetni az 

embereket, hanem Istenhez. Mert ha magának akarta volna tarta-

ni János, akkor valami hízelgő, hájjal kenegető, kedves, lágy be-

szédet mondott volna.  János nem magához akart láncolni embe-

reket. Nem azt akarta, hogy őt minél többen hallgassák, hanem 

azt akarta, hogy minél többen térjenek meg. Minél többen jöjje-

nek az élet forrásához. Minél többen hangolódjanak rá a Messi-

ásra, az Úr Jézusra. Ezen a mai reggelen finomabban, de a legna-
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gyobb határozottsággal szeretném a gyülekezet szívére helyezni: 

hangold az életedet Krisztusra!  

Kedves gyülekezet! Hangoljátok szíveteket Jézusra, mert 

Ő az egyedüli élet forrása! Ha azt akarjátok, hogy életetek áldott, 

hogy örömteli legyen, akkor hangolódjatok Jézus Krisztusra! 

Szakítsunk a bűnnel, a paráznasággal, az istentelen életmóddal, 

az önzőséggel, a kapzsisággal, a szeretetlenséggel! Amikor egy 

nagy kamarazenekar elkezdi a művet játszani, akkor a tiszta A-ra 

(440 Hz) kell hangolniuk. S ha mindenki a tiszta A-ra hangolt, 

akkor lehet a darabot kezdeni, mert akkor minden hang valóban 

tiszta lesz. Az embereknek is először a tiszta és szent Istenre kell 

hangolódni, s a tiszta és szent Isten nem tűri meg a tisztátalansá-

got, az erkölcstelenséget, az istentelenséget. Mert ha ilyet megtű-

rünk az életünkben, akkor nem harmónia, akkor diszharmónia 

lesz az életünk! Keresztelő János ezért szólítja fel az embereket! 

Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt! Legyen látszata, 

hogy Istennel éltek! Ma nagyon sok az íztelen, puffasztott ke-

resztyén élet. Kívülről szép, de belül íztelen vagy rohad. János 

azt mondja a sokaságnak: teremjetek megtéréshez illő gyümöl-

csöt! Ha ez nincs meg, akkor nincs miről beszélni! Ézsaiás 

könyvében az Úr erről beszél, idézem: „1Dalt éneklek kedve-

semről, szerelmesem szőlőjéről! Szőlője volt kedvesemnek 

kövér hegyoldalon. 2Fölásta és megtisztította a kövektől, be-

ültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is 

vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vadszőlőt 

termett! 3Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegye-

tek igazságot köztem és szőlőm közt! 4Mit kellett volna még 

tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó 

szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? 5Most én megmon-

dom nektek, mit teszek szőlőmmel: lerombolom a kerítését, 

hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják! 
6Hagyom, hogy elvaduljon: nem metszik, nem kapálják, föl-

veri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne 

adjanak rá esőt! 7A Seregek URának szőlője: Izráelnek háza, 

és gyönyörű ültetvénye: Júda férfiai. Törvényességre várt, és 

lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság!” Ézs 
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5,1-7 Ahol nincs gyümölcsteli élet az hiteltelen. Ezért várja el 

János a gyümölcsöt! Azt mondja: „ezért minden fa, amely nem 

terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.” Szeretett 

Gyülekezet! Magamnak is mondom, mert rám is vonatkozik Is-

ten szava! Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt, mert ha az 

életem nem prédikál Jézusról, ha nem tesz bizonyságot Őróla, ha 

nem mutatok életemmel Krisztusra, ha nincs helyes Krisztusra 

iránymutatás, akkor semmit nem ér az életem, semmit nem ér 

egy gyülekezet semmit nem ér a templom, semmit nem ér a pré-

dikáció! Ezért fontos, hogy hangoljuk életünket Jézus Krisztusra! 

Amikor az ember vágyik Isten jelenlétére, szeretne köze-

lebb kerülni Hozzá, akkor meg van benne az a szándék, hogy 

valamit tegyen is. Ezért kérdezte meg a sokaság, hogy „akkor hát 

mit tegyünk?”. Mert a hívő ember a tettek mezejére kell hogy 

lépjen. Ezért igényli már Jézus előtt is János a gyümölcsöket! A 

hit gyümölcsét, mely cselekedetben, szóban látszódik meg. Ke-

resztelő János gyakorlatias ember volt, gyakorlatias képeket 

használt és a mindennapi életbe emeli át a hívő életet. Ezért az őt 

körülvevő sokaság különböző csoportjait szólítja meg. Azokat a 

csoportokat, akik nem igazán kedveltek a nép szemében. Vám-

szedők, katonák, farizeusok, elöljárók. Jelen korba nézve: BM-

esek, rendőrök, vám – és pénzügyőrök, hivatásos katonák, politi-

kusok, egyházi vezetők stb. Néhányak szívéről – látom – hatal-

mas kő esett le, mondván: „jaj de jó, engem kihagyott…”. Sajnos 

kedves testvérem, ha valóban ezt gondolod, akkor el kell, hogy 

szomorítsalak, mert Isten szava mindenkire vonatkozik, ezért 

olvashatjuk mindjárt az elején a sokaságot! Isten szava minden 

embert el akar érni. A katonától kezdve egészen a hivatali dolgo-

zóig, a raktárosig, a kétkezi munkáson keresztül a mezőgazda-

ságból élőkig, mindenkit! Mert minden embernek szüksége van 

Jézusra. Sokan azt gondolják, Istennek van szüksége népére. Az 

embereknek, tévednek, az embereknek van szüksége Istenre! 

Keresztelő János története, Isten szava éppen ezért min-

denkihez szól ma is. Ahogy mondtam az előbb, keresztelő János 

gyakorlatias ember volt, gyakorlatias képeket használt és a min-

dennapi életbe emeli át a hívő életet. Ezért mondja: miben mu-
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tatkozik meg a te hívő életed? Tudsz adni a másiknak, tudsz le-

mondani, tudsz önzetlen lenni, tudod szeretni az ellenségedet, 

azt, „akit a hátad közepére nem kívánsz”, tudsz jót tenni? Ezek 

az emberi oldalai, melyek elengedhetetlenek, s van egy isteni 

oldala is: tudsz Isten dicsőségére élni, tudsz megbocsátani, tudsz 

bocsánatot kérni, tudsz hálát adni, tudsz Istenre hagyatkozni, 

tudsz olyan dolgokról lemondani, melyekhez foggal-körömmel 

ragaszkodsz, tudod a magad igaza helyett az Isten igazát keresni 

és elfogadni, az önigazolás helyett megérted, hogy Isten igazsá-

ga, szeretete, kegyelme, irgalma mindennél nagyobb és fonto-

sabb? Felismered, hogy az elrontott életedet Isten képes megújí-

tani, megtapasztalhatod, hogy Isten minden bűnre ad bocsánatot, 

ha te őszintén oda tudsz borulni elé? Átéled, hogy minden érted 

történt a kereszten, s a bűnt a saját tulajdon vérével mosta le. S 

ennek van igazán gyümölcse, ezért lehet a hívő ember életében 

gyümölcsről beszélni, mert onnantól kezdve már nem én vagyok 

fontos, hanem a Teremtő, Megváltó, Megszentelő Isten. 

Szeretett Gyülekezet, kedves Testvérek! Ádvent 1. vasár-

napján istentiszteletünk iránymutatás volt, s rajtunk áll, akarunk 

e Őrá hangolódni, Hozzá szabni az életünket, a mindennapjain-

kat. Hangoljátok a rátok bízottak szívét Jézusra, hajtsátok oda 

szíveteket az élő és mindenható Istenhez, hogy valóban gyü-

mölcstermő életetek legyen! 

         

      Ámen! 


