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HA HISZEL ÉS VALLÁST TESZEL, ÜDVÖZÜLSZ 

 

Lekció: Ézs 9,1-6 A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A 

halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a 

népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor 

szoktak örülni; ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes 

igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján 

napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg 

elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik 

nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos 

Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 

 

Textus: Rm 10,9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, 

hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 

 

 

KT! 

Advent 1. vasárnapja van. 

Az advent a felkészülés és a várakozás ideje. 

Felkészülés és várakozás az Úr Jézus jövetelére. 

Ezt az időszakot pedig az jellemzi, 

 hogy mi hitben járunk és nem látásban. 

Most még csupán ígéretekbe kapaszkodunk,  

 és a Biblia leírása és Igéi nyomán hisszük, 

  hogy Jézus el fog jönni. 

Úgy teszünk, 

 ahogyan Jézus eljövetele előtt Izráel népének tagjai is tettek, 

  akik ismerve a régi próféták jövendöléseit, 

és várták a Szabadítót, a Messiást. 

Mert hittek Ézsaiás szavának, 

 aki évszázadokkal korábban leírta Isten szavait: 

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.  

Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:  

Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,  

Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 

 (Ézs 9,6) 

 

KT! 

Számos prófécia szólt arról, 

 hogy Isten el fogja küldeni a Messiást, 

 és Izráel népe várta Isten ígéretének a beteljesedését. 

Az az ige, amit felolvastam, így szólt: 

 

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed,  

hogy Isten feltámasztotta őt a halálból,  

akkor üdvözülsz. (Rm 10,9) 

 

A Messiást váró zsidók szívükben hitték, 

 hogy el fog jönni a Szabadító, Akit megígért Istent. 

Ezért várták őt. 

És ezért vallották meg hitüket. 

Ezért növekedett egyre nagyobb mértékben a nép között a váradalom, 

 hogy mikor jön el a megígért Üdvözítő és Szabadító. 

 

KT! 

Amikor pedig Jézus eljött-e földre, 

 akkor Jézus kereste az emberek szívében a hitet, 

  hogy elhiszik-e azt, hogy Ő a megígért Messiás. 

Ezért kérdezte meg tanítványait: 

 Kinek mondanak engem az emberek. 



Ők így válaszoltak: "Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint 

mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának."  
Erre megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?" 

 Simon Péter megszólalt, és így felelt:  

"Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." (Mt 16,14-16) 

Péter hitt Jézusban. 

A szívével elhitte, hogy Ő Isten Fia, 

 és a szájával megvallotta ezt. 

 

Aztán volt idő, amikor ő is megingott. Amikor Jézust elfogták, 

 akkor meg is tagadta Őt. 

De Jézus aztán megbocsátott neki, 

 és Jézus feltámadása és mennybemenetele után  

  egész életében bátran beszélt az Úr Jézusba vetett hitéről, 

   és arról, hogy Jézus vissza fog jönni. 

És azóta KT! 

  mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. 

Azóta, hogy Ő a mennybe ment, 

 és akkor megígérte, hogy újra el fog jönni, 

  Jézus követőit egy folyamatos várakozás jellemzi. 

 

Egy folyamatos adventi várakozás, 

 valamint az, hogy mi beszélünk Róla. 

Megvalljuk Őt azoknak is, 

 akik még nem ismerik Őt. 

 akik még nem hisznek Benne. 

Szívünkben hisszük, 

 és szánkkal megvalljuk Őt. 

Beszélünk arról, 

 hogy Ő mit tett. 

Bizonyságot teszünk az Ő szeretetéről. 

 

Azért is fontos a bizonyságtétel, 

mert Jézus azt mondta:„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek 

előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig 

megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei 

Atyám előtt." (Mt 10,32-33) 

 

KT! A hit hallásból van. 

Ezért kell, hogy a szánkkal megvalljuk Őt! 

Kell, hogy másoknak is beszéljek arról, 

 hogy mióta az Úr Jézusban hiszek, megváltozott az életem. 

Azóta nem vagyok egyedül. 

Azóta Ő hordoz. 

 

De amellett, hogy másoknak beszélünk Jézusról, 

 fontos, hogy Hozzá is szóljunk. 

Hogy a szívünkben lévő hit által megszólítsuk Őt. 

Mert az élő hit erről szól, 

 hogy én megszólítom Jézust. 

Hogy újra és újra megvallom neki számmal a szívemben lévő hitemet. 

Elmondom neki mindazt, 

 ami bánt vagy megterhel. 

Ugyanakkor felmagasztalom Őt mindazért, amit tett értem. 

 

KT! 

Mert Jézus minket is kérdez. 

Kinek tartjuk Őt? 

És erre a kérdésre mi akkor is válaszolunk,  

ha a kérdést elengedjük a fülünk mellett. 

Mert akkor a mi válaszunk az elutasítás. 

 

Ő most ma minket is kérdez: 

 Kinek tartjuk Őt? 

 

 



KT! 

Azért fontos erre a kérdésre válaszolnunk úgy, 

 hogy otthon a csendes szobánkban leborulunk Előtte 

  és imában elmondjuk Neki, 

  hogy kinek tartjuk Őt, 

mert mindenki életében eljön az az óra, 

 amikor akarjuk vagy nem, 

 nekünk meg kell állnunk az örökkévaló Isten mennyei trónja előtt. 

 

Akkor majd felnyitják azt a könyvet, 

 amely tartalmazza az egész életünket. 

Tudjuk, hiszen a Bibliából azt olvassuk, 

 h. Isten még a hajunk számát is számon tartja, 

 és még a gondolatainkat is ismeri. 

S van egy olyan könyv a mennyben, 

 amely tartalmazza az egész életünket. 

  hogy mi mindent tettünk, vagy nem tettünk meg. 

Milyen jó illetve rossz cselekedeteink voltak, 

 milyen gondolataink, és mulasztásaink, milyen bűneink. 

És KT! 

Ott számot kell majd adnunk mindenről. 

S ott az egyedüli mentségünk minden bűnünkre Jézus Krisztus lesz. 

A jó cselekedeteink nem fognak megtartani. 

A rangunk, a vagyonunk, a kapcsolataink ott nem fognak érni semmit. 

Egyedül Jézus. 

Ő lesz az egyedüli védelmünk. 

Az, hogy hittünk-e Benne, vagy sem. 

Az, hogy megvallottuk-e szánkkal is a Benne való hitet. 

Az, hogy behívtuk-e Őt az életünkbe, vagy sem. 

 

KT! 

Hallottam egy történetet két jó barátról. 

Fiatalon sülve-főve együtt voltak, 

 számos szép emlék kötötte össze barátságukat. 

Azonban eljött a továbbtanulás ideje. 

Az egyikük szépen haladt előre, 

 jó eredményei voltak, felvették a jogra, és bíró lett belőle. 

A másiknak azonban nem ment a tanulás, 

 egyre inkább elkallódott, 

 hova tovább, bűnöző lett belőle. 

S egy betörés alkalmával tetten érték őt. 

S úgy alakult, 

 hogy a bírósági tárgyaláson a volt barátja volt a bíró, 

aki azonnal felismerte őt, a barátját, 

 de mivel a bűntényt elkövette, 

  nem tehetett mást, 

   minthogy egy nagyon magas pénzösszeget rótt ki rá 

    büntetésként a törvény szerint. 

mert igaz bíró volt. 

 

Az ítélethirdetés után azonban az egész vagyonát odaadta a barátjának, 

 hogy ki tudja fizetni a büntetést, 

  mert igaz barát volt. 

KT! 

Ezt tette Jézus is. 

 Csak Ő az életét adta oda értünk, barátaiért. 

  a mi hitetlenségünkért, 

  mindazért a tetteinkért, amivel Istent megszomorítottuk. 

Azért, mert Isten igaz bíró, 

 és a bűnt megbünteti. 

A bűnért vérnek kell folynia. 

A bűn miatt valakinek meg kell halnia, 

 vagy nekem, vagy pedig az áldozati báránynak. 

És KT! 

Ezért halt meg Jézus. 

 hogy eltörölje a bűneimet. 



És ott, a mennyei trón előtt, 

 majd amikor az életünkről szóló könyvet felolvassák, 

akkor már csak ez fog számítani egyedül, 

 hogy mi vajon elhittük-e ezt. 

Hogy elfogadtuk-e azt, 

 hogy Ő helyettünk és értünk halt meg a golgotai kereszten. 

Hogy megvallottuk-e Neki a hitünket. 

 

Mert KT! 

A megváltáshoz minden készen áll. 

 Jézus már mindent megtett. 

Nekünk csak 2 dolgot kell tennünk, 

 hogy mi is megváltott gyermekeivé váljunk Istennek. 

Azt mondja az Ige: 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy 

az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. 

Ezt a 2 dolgot nekünk kell megtenni: 

Szívből kell hinnünk, 

 és szánkkal ezt meg kell vallanunk. 

  és akkor megtartatunk. 

2 egyszerű dolgot kér Isten. 

Ő már a legnagyobbat megtette. 

 de ezt a 2 dolgot nekünk kell megtetnnünk. 

Jézus azt mondja Lk evangéliumában, (6,45) 

 hogy a szív teljességéből szól a száj. 

Ezért ha ott van a szívünkben a hit, 

 akkor úgyis ezt fogjuk tovább mondani. 

Hiszen ami a szívünkön van, 

 azt szólja a szánk is. 

Így tulajdonképpen csak egy dolgot kell tennünk: 

 hinnünk kell Benne. 

És ha hiszünk Benne, 

 erről úgyis fogunk beszélni. 

 

Ezért fontos a hit. 

Ezért fontos hittel megszólítani Jézust 

 otthon, a csendes szobánkban, 

 amikor senki sem zavar, 

hogy elmondjuk Neki, 

 Uram, én hiszek Benned. 

és köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. 

Én most már Veled akarom élni az életemet. 

Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. 

 

És KT! 

Amikor így imádkozunk, Jézus vére lemossa a lelkünk szennyes ruhájáról

 a bűneinket. 

És KT! 

Akinek ez az életében megtörténik, 

 annak az lesz a következménye, 

hogy ebben a mennyei könyvben 

 a Jézus előtt megvallott bűnök helyett csak egy vérpiros vonal lesz: 

  Jézus vére. 

Mivel az Ő vére eltörli a Neki megvallott bűneinket. 

 

 

És amikor mi megállunk Isten trónja előtt, 

 és a mennyei Atya látni fogja az életünkről szóló könyvben 

 Jézus vérét,, 

hogy mi hittünk Jézusban,  

 és megvallottuk bűneinket Előtte, 

  akkor ezt fogja mondani Jézus mindazoknak 

   akik hiszünk Benne: 

Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten 

feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. (Rm 10,9) 



 

KT! 

Ezért fontos a hit és annak megvallása. 

 

Mert amikor a mi szívünkben megszületik a Jézusban való hit. 

Amikor mi megszólítjuk őt a szánkkal, 

 behívjuk Őt a mi életünkbe, 

  akkor a nevünk beíratik egy másik könyvbe is a mennyben: 

   az Élet könyvébe. 

 

És KT! 

Számunkra ez jelenti az útlevelet a mennybe. 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy 

az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.  

Ez az útlevél. A szívben való hit, és annak szájjal történő megvallása. 

KT! 

Más nem tart meg minket. 

Lehetünk mi nagyon jó emberek, 

 de ha nem hiszünk Jézusban és nem valljuk meg őt a szánkkal, 

akkor nincs útlevelünk a mennybe. 

 

 

KT! 

Isten azért készítette el ezt a mai adventi istentiszteletet is, 

 és Ő azért engedi, hogy az örömhír még ma is szóljon,  

ezekben az utolsó időkben is, 

 amikor egyre inkább látjuk az idők jeleit, 

  amelyek az Ő visszajövetelét megelőzik, 

hogy üdvösségünk legyen. 

Ő azt akarja, 

 hogy mi mindannyian mennyei állampolgárok legyünk. 

Ő már mindent elkészített ehhez. 

Nekünk csak hinnünk kell Benne, 

 és erről vallást kell, hogy tegyünk. 

Azt olvassuk a Zsidókhoz írt levélben:  

Ezért, amint a Szentlélek mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok, ne 

keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a 

pusztában.” (Zsid 3,7-8) 

 

A megkeményített szív azt jelenti, 

 hogy minket nem érdekel az örömhír. 

Meghallgatjuk, 

 és megyünk tovább, mintha nem is hallottuk volna. 

 

Az Úr Jézus azért szól ma is hozzánk, 

 hogy megmeneküljünk. 

Hogy életünk legyen, hogy üdvösségünk legyen. 

Ezért szólít újra és újra. 

Azt akarja, hogy hitünk legyen, útlevelünk legyen a mennybe. 

Hogy az a tapintható hitetlenség és istentelenség, 

 ami a mai világot jellemzi, ne vigyen el, ne távolítson el minket Tőle 

 

Másrészt azért is szólít meg, 

 mert Neki mi fontosak vagyunk. 

 

 

 

KT! 

Ha veszünk egy doboz gyufát, 

 ami pár 10 forint, és elhagyjuk,  

  vajon emiatt kétségbe esünk? 

Nem, mivel alig került valamibe. 

Könnyen vehetünk másikat. 

De ha elhagyunk valamit, amiért nagyon nagy árat fizettünk 

 annak elvesztése bizony nagyon fáj. 



 

KT! 

Jézus az életét adta oda értünk: értem és érted. 

Hatalmas áldozatot hozott.  

Ezért mi neki nagyon fontosak vagyunk. 

Ő nagyon szeret minket. 

és nem akar elveszíteni. 

 

Nem akarja, hogy Nélküle a kárhozatba hulljon a lelkünk,  az életünk, 

 ahol egy örökkévalóságon keresztül Isten nélkül, 

  Jézus nélkül kell, hogy létezzen a szellemünk. 

Ő azt akarja, 

 hogy örök életünk, üdvösségünk legyen. 

Ő ezért született, 

 ezért él,  

 ezért halt meg  

 és ezért van ma is velünk Szentlelke által minden nap, 

  amíg vissza nem jön újra, 

hogy nekünk mennyei állampolgárságunk legyen a mennyben 

 az örök boldogságban és örömben.  

Így legyen. Ámen.  

 


