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JÉZUSRA NÉZVE FUSSUK MEG AZ ELŐTTÜNK LÉVŐ PÁLYÁT! 

Lekció: Mt 2,11-14  
Textus: Zsid 12,1-2 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. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal 

nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 

Kedves Testvérek! Egy hete vasárnap a napkeleti bölcsekről prédikáltam. Ma, a 2017. év utolsó napján ebből 

a történetből azt a mozzanatot szeretném kiemelni, hogy mivel a bölcsek „kijelentést kaptak álomban, hogy 

ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.” A Zsidókhoz írt levél 12. részéből 

ugyanakkor arról olvastam, hogy állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát, s nézzünk fel Jézusra! 

A bölcsek ezt tették ebben a történetben. Istenre néztek, amikor elindultak és így jutottak el Jézusig. Egy hete 

beszéltünk arról, hogy milyen kalandos úton jutottak el ezek a derék napkeleti bölcsek Betlehembe, s útközben 

Jeruzsálemben találkoztak azzal a gonosz Heródes királlyal, aki betegesen ragaszkodott hatalmához. Tudjuk 

róla, hogy korábban már két fiát is kivégeztette, csak azért, hogy veszélyt ne jelentsenek uralkodására. Arról 

is beszéltünk, hogy csoda azok után, hogy a bölcsek az új király után érdeklődnek, hogy nem öleti meg őket. 

De csak azért, mert azt kéri a bölcsektől, hogy a hazafelé vezető úton hozzák el neki a hírt, hogy hol van az 

újszülött király, hogy ő is imádhassa őt, de közben ez hazugság volt, mivel meg akarta öletni Jézust. 

Jézus János evangéliumában a következőt mondja az ördögről: Embergyilkos volt kezdettől fogva, és 

nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert 

hazug, és a hazugság atyja. (Jn 8,44) Két dolgot állapít meg róla Jézus: a hazugság atyja és hogy emberölő 

volt kezdettől. Vajon Heródes királyt ki vezette? Isten vagy az ördög? Hazudott a bölcseknek, és ezt azért 

tette, hogy megölethesse az Úr Jézust. Kinek az eszköze volt tehát? Az ördög eszköze. Sátán használta őt 

abban, hogy Isten üdvtervét meghiúsítsa. Ezért akarta Heródes az ördög eszközeként kelepcébe csalni a 

gyanútlan bölcseket, akik azt gondolhatták, hogy milyen kedves ember ez a Heródes, hiszen ő is hódolni akar 

az új királynak. 

Az újév küszöbén jó megállnunk és elgondolkoznunk azon, hogy mi kinek a vezetésében járunk. Mi 

kinek a szolgálatában állunk eszközként. Ezek a bölcsek Isten eszközeivé váltak, amikor Isten egy különleges 

küldöttet, egy csillagot küldött számukra, ami elindította őket e hosszú útra. Isten vezette őket Jézushoz, és 

mivel ők engedelmeskedtek, mivel rábízták magukat Isten vezetésére, Isten továbbra is vezérelte őket. 

Most az újév küszöbén különösképpen is szokott minket az foglalkoztatni, hogy mit hoz az új év? Mi 

minden jó vagy rossz fog történni 2018-ban, a nagyvilágban, vagy a szűkebb környezetünkben, és személyes 

életünkben. Milyen örömök és milyen bánatok fognak érni minket? A bölcsek történetből azt tanulhatjuk meg, 

hogy van Valaki, Aki ismeri a jövőt és tud jó tanácsot és vezetést adni. A bölcsek nem tudták, hogy milyen 

veszélybe kerülnek és hogy Jézus halálát is okozhatják azzal, ha visszamennek Heródeshez. Lehet, hogy 

Heródes őket is megölette volna, ahogyan később Betlehemben minden két évesnél fiatalabb fiúgyermeket 

megöletett. Ők mindezt nem látták előre. De Isten látta. Mert Ő látja a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket 

is. Egyedül Isten az, Aki ismeri a jövőt, mert Ő az, Aki formálja a jövőt, a világtörténelmet, és Ő mindent tud. 

A királyok és uralkodók, a heródesek úgy hiszik, hogy ők formálják a történelmet, azonban ez nem így van. 

Nem a légy tartja a plafont. Ugyanígy nem a földi uralkodók és vezetők határozzák meg a holnapot. Ők annyit 

tehetnek csak meg, amennyit Isten megenged. De a jövőt Isten formálja. 

Dánielnek megmondta Isten Krisztus előtt a 6. században, hogy melyek lesznek azok a nagy 

birodalmak, amelyek követni fogják egymást egészen Jézus visszajöveteléig. Kijelentette számára, hogy 

ezekre a birodalmakra mi lesz a jellemző. És ez beteljesedett, hiszen a babiloni, perzsa, görög és római 

birodalmakra pontosan azok a tulajdonságok voltak jellemzőek, amit Isten kijelentett Dániel számára. Isten 

kijelentette mindezt Dánielnek az Úr Jézus születése előtt 600 évvel, és aztán minden sorra úgy történt, 

ahogyan Ő megmondta előre. Abban a sorrendben követték és ma is úgy követik egymást a birodalmak, 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk ismerőseinket, szomszédjainkat, családtagjainkat is! 

ahogyan Isten eltervezte. Mert Isten látja a jövőt. És látta azt is, hogy mire készül az ördög, hogyan akarja 

csellel megölni az Úr Jézust, de ezt nem engedte, hanem beavatkozott, és kijelentést adott álomban a 

bölcseknek, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. A bölcsek pedig engedelmeskedtek, más úton tértek haza, 

és megmenekült az Úr Jézus élete. Eszközzé váltak Isten kezében, hogy Heródes ne tudjon Jézus életére törni 

és ők maguk is megmenekültek. 

Ez az újév sokféle nehézséget hozhat magával, amit nem látunk előre. Számtalan csapdát helyez ki az 

ördög ma is, nap mint nap. Péter 1. levelében azt olvassuk: Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, 

az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el" (1Pt 5:8) Isten mag akar védeni minket az 

ördög csapdáitól. És Ő ma is ígéri és megadja vezetését azoknak, akik bíznak és hisznek Benne. De az Ő 

vezetéséről tudnunk kell azt, hogy Ő mindig csak egy lépést mutat meg előre. A zsoltáros azt írja, hogy „lábam 

előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105) Ezért nagyon fontos, hogy az újévben is 

naponta olvassuk az Igét, a Bibliát. Fontos, hogy folyamatosan tudjunk Rá figyelni, és ne vegyük le Róla, az 

Úr Jézusról a tekintetünket, mert akkor kisodródunk, s letérünk az útról. Mi nem ismerjük a jövőt, és a ránk 

leselkedő veszélyeket, de Ő igen, és ha Igéjét olvassuk, hallgatjuk, akkor az kijelentéssé válik számunkra. S 

ezek keresztül megmutatja Isten, hogy pl. egy jövőre vonatkozó tervünk az Ő akarata szerint való-e, vagy 

pedig Isten mást tervez velünk. A bölcsek nem okoskodtak, hanem engedelmeskedtek. Tudjunk mi is a jövő 

évben Isten vezetésére engedelmesen ráhagyatkozni. Így legyen. Ámen.                      Dr. Pótor Áron  

    
Dec 24. gyermekek műsora, Dec. 24: gyermek-istentisztelet az alagsorban,              Dec 24: babamama szobában  

        
Új hirdetőtábla a templom előtt,    Dec. 25. Úrvacsorás istentisztelet, amit az Európa Rádió is közvetített 

Alkalmaink (2018. január):           (Képek: AÁ) 

Dec. 31. vasárnap 18.00 Óévzáró istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet) 

01. hétfő 10.00 Újévnyitó istentisztelet (párhuzamosan gyermekfelügyelet).  9.40-től énektanulás 

03. szerda 16.00 
Bibliaóra.  A megváltás története az első adventig (előkészítő kérdések a bejárati  

asztalon)  

04. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

05. péntek 18.00 

Tabajdi Ádám orgonaművész Osztrosits Eszter hegedűművésszel Újévi Kamara-

hangversenyt ad a Szabadságtelepi Református Templomban. A hirdetőn lévő 

plakáton olvasható a koncert műsora.  

07. vasárnap 10.00 
Istentisztelet és gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás). Az istentisztelet végén 

kerül sor a presbitérium új tagjainak presbiteri eskütételére. 

12. péntek 17.00 

Filmklub - Pillangó cirkusz Nick Vujicic főszereplésével. "Egy férfi, 

akinek Isten hátat fordított" - hangzik el a rövidfilmben. Az üzenete 

viszont ez: Senkinek nem fordított hátat, aki segítségül hívja! Az ember 

él megtérés nélkül háttal Neki, s ezért éli meg a veszteségeit vagy a 

fogyatékosságát tragédiaként. "Mikor az ember tudatosan lebontja a 

korlátokat és hittel edzi akaratát, felismeri a sátán hazugságait és 

legyőzheti azokat." 

Hálás szívvel mondok köszönetet gyülekezetünk tagjainknak, hogy áldozatos módon támogatták ebben az évben 

gyülekezetünket. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr a mi Istenünk.  
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