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ADVENT 3 – LEGYÜNK BÖLCSEK, VÁRJUK JÉZUST!   

 

Lekció: Jel 19,6-10 És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha 

nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert 

uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és 

dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya, és 

megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a 

szentek igaz cselekedeteit jelenti". Így szólt hozzám: "Írd meg: Boldogok, akik 

hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!" Ezt is mondta nekem: 

"Ezek az Isten igaz igéi". És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így 

szólt hozzám: "Vigyázz, ne tedd: szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, 

akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd, mert a Jézusról 

való bizonyságtétel a prófétaság lelke". 

 

Textus: Mt 25,1-13 "Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, 

akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga 

volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, 

nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is 

vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, 

és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a 

fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. 

A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert 

lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk 

is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. 

Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, 

bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett 

a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így 

válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket." "Vigyázzatok tehát, 

mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!" 

 

Kedves Testvérek! 

Advent 3. vasárnapja van, 

 s már nagyon közel vagyunk karácsonyhoz. 

A fiaimnak úgy szoktam mondani, 

 ha várnak egy dátumot, 

  hogy még ennyit és ennyit kell aludnunk, hogy elérjük. 

Jelen esetben már csak 7-et kell aludnunk, 

 egy hetet kell várnunk, 

hogy elérkezzen karácsony Szentestéje, 

 hiszen advent 4 vasárnapjának estéje már Szenteste. 

 

Az az Ige, amit felolvastam, 

 ugyancsak a várakozásról szól. 

Az Úr Jézus példázatát olvastam fel a 10 szűzről,  

 akik várják a vőlegényt, 

 akik készülnek a menyegzőre. 

KT! 

Ezzel a példázatával Jézus már a 2. adventre utal. 

Arra, hogy az Ő vissza fog jönni újra, 

 majd az idők végén, 

hiszen Ő a vőlegény,  

 mi pedig a gyülekezetek, az egyház az Ő menyasszonya. 

 

A Jelenések Könyvében olvashatunk a Bárány menyegzőjéről. 

Erre akkor fog majd sor kerülni, 

 miután Jézus megjelenik nagy dicsősséggel és hatalommal 

  az ég felhőin, 

és magához veszi azokat, 

 akik hisznek Benne, 

 akik felkészülten várják Őt, 

 akiknek nem fogy el a reménységük és hitük olaja, 

  hanem töretlen bizalommal és hittel  

ott van a szívükben a szent várakozás. 



KT! 

A példázatbeli 10 szűz várakozik. 

Tudják, hogy el fog jönni a vőlegény, ezért várnak. 

 

Az advent a várakozás időszaka. 

Várakozás az Úr eljövetelére, az adventus Dominira, 

 arra, hogy Ő újra el fog jönni, 

  és majd meg kell állnunk Előtte. 

 

Várakozás. 

Belegondoltam, hogy mi vajon szeretünk-e várakozni. 

És azonnal ott is volt a válasz:  

Általában az ember nem szereti a várakozást. 

Gondoljunk csak egy orvosi rendelő várótermére. 

Az ember egy idő után úgy érzi, 

 kezdi elveszíteni a türelmét. 

Vagy két ország határánál,  

 mint pl. Ukrajna és Magyarország határánál, 

  ahol ma is, a 21. sz-ban is akár órákat kell várni, 

de voltak olyan idők, 

 hogy tizen-, huszon- órákat is kellett rostokolni a kocsiban, 

     és araszolni, míg nem átért az ember ezen a határon. 

És amikor ilyen türelmetlen várakozás van az ember szívében, 

 akkor a percek óráknak tűnhetnek. 

És van úgy, hogy elfogy az ember türelme. 

Van, hogy nem tud,  

 vagy nem akar már várni, várakozni. 

Például van úgy, 

 s velem már ez megesett, 

 hogy az orvosi rendelőben vártam 1-2 órát, 

  de olyan sokan várakoztak még így is, 

hogy inkább hazamentem 

 és nem várakoztam tovább, mert elfogyott a türelmem. 

Gyakran történik ez a fogorvosi rendelők várótermében. 

Otthon még annyira fáj, 

 aztán elmegy az ember a fogorvosi rendelőbe, 

de amikor a váróban hallja a fúró hangját, 

 gyorsan „elszáll” a fájdalom, 

 még csak sokat sem kell várnia, és hazamegy az ember. 

Otthon pedig újra elkezd nőni a fájdalom, 

 úgyhogy másnap lehet, hogy újra az orvoshoz kell menni. 

 

Van tehát, hogy elfogy a türelmünk és az erőnk a várakozás alatt. 

Az Úr Jézus is erről beszél ebben a példázatban. 

A 10 szűz közül 5-nek elfogy az olajuk, 

 mire a Vőlegény megérkezik. 

Mi ez az olaj? 

Tudjuk, hogy Jézus azért beszélt példázatokban, hogy megértsék Őt, 

 de példázatainak mindig volt egy lelki értelme, 

  ami Isten országáról szólt. 

Ez a lelki olaj a hitet jelenti. 

Az Isten ígéreteibe vetett bizalmat. 

 

Milyen sokan vannak ma is, 

 akik talán elindultak a hit útján, 

  de valami miatt elfogyott a lámpásukból az olaj, 

   elfogyott a hitük, 

   belefáradtak a várakozásba. 

Ez általában akkor történik meg, 

 amikor az ember leveszi a szemeit az Úr Jézusról, 

  és a világra kezd nézni. 

És abban a pillanatban az ördög kezdi kilopni a szívünkből a hit olaját. 

Mert az ördögnek egy célja van minden emberrel,  

 mégpedig az, hogy mire mi találkozunk a Vőlegénnyel, 

  az Úr Jézus Krisztussal életünk végén, 

   addigra elfogyjon az olaj. 



Hogy elfogyjon a hitünk olaja, 

 s az Úr Jézus ne tudjon minket megmenteni. 

Ez történt ezzel az öt szűzzel is, 

 akik várták a menyegzőt, 

  de elfogyott az olajuk, s így nem mehettek be, 

   mert nem voltak felkészültek, 

   mert nem várták készen a Vőlegényt. 

Ezért hívja őket Jézus bolond szüzeknek. 

 

De beszél Jézus az 5 okos szűzről is, 

 akik mindvégig kitartottak. 

Akiknek az olaja nem fogyott el. 

Akik, mikor a Vőlegény megérkezett, 

 világító hittel várták Őt. 

Nekik mondja Jézus, 

 és mindazoknak, akik felkészülten várják Őt, 

hogy Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra 

elkészített országot.  (Mt 25,34) 

S így ők részt vehetnek a Bárány menyegzőjén. 

 

KT! 

Az öt okos szűz türelemmel várakozik.  

Nem üzengetnek a vőlegénynek, nem siettetik, hogy mikor jön már.  

Nem mondja azt Jézus, hogy egymás között méltatlankodnának, 

 hogy mennyit késik már a vőlegény. 

Lehet, hogy van a szívükben egy-egy sóhaj, 

 hogy bárcsak jönne már.  

De mindezek mellett türelem van a szívükben. 

 

Hadd mondjam el, hogy az Úr eljövetelére való várakozásra az jellemző,  

 hogy az Ő visszajövetelét nem lehet sürgetni. 

Hiába várakozunk mi türelmetlenül, 

 ez nem fogja siettetni Jézus második eljövetelét. 

Ami azonban a mi várakozásunkat széppé teszi, az az, 

 hogy tudjuk,   

akár megérjük még itt e földön az Ő visszajövetelét, 

vagy még azelőtt érne véget földi utunk, 

   akkor Vele találkozunk. 

Akkor Ő az, Aki vár ránk földi pályafutásunk végén. 

 

 

Egyszer valaki úgy fogalmazott, 

 hogy egy tengeri hajóút során talán nincs nagyobb örömhír  

egy utas számára, 

 és nem adhat nagyobb biztonságérzetet számára semmi, 

csak az a tudat, 

 hogy ő előre tudja, hogy el fogja érni a túlsó partot biztonságban. 

És közben hánykolódhat a hajó, 

 és lehetnek hatalmas hullámok,  

  lehet vihar a tengeren, 

de ha ez az utas tudja, 

 hogy végül mégis megérkezik, 

  akkor nyugalom lesz az ő szívében. 

 

És KT! 

Számunkra ezen az adventen is ez a legnagyobb örömhír! 

Hogy akiknek a szívében ott van a bizonyosság, 

 hogy én elfogadtam az Úr Jézust Megváltómként, 

akkor az ilyen ember tudhatja, 

 hogy bármilyen viharok is lehetnek a földi élet során az életemben, 

ezeknek nincs jelentőségük, 

 mert a megérkezés biztos. 

A túlsó parton vár ránk az Úr Jézus. 

És ha az utazás folyamán nem fogy el a lámpásunk olaja, 

 a szívünkben égő hit, 

akkor biztosak lehetünk a megérkezésben, 



 és az Úr Jézussal való találkozásban. 

 

KT! 

Vannak olyan könyvek, 

 amelyek 1-1 izgalmas krimit, vagy kalandregényt írnak le. 

És azért számít egy nagy kalandnak a könyv, 

 mivel az ember az elsőtől az utolsó lapig azon izgul, 

  hogy miként fog végződni a könyv. 

Ez adja a könyv kaland jellegét, 

 hogy nem tudjuk, lesz-e happy end, boldog befejezés vagy sem. 

Ilyen élete van a hitetlen embereknek is, 

 akik nem tudják, hogy mi vár rájuk a túlsó parton. 

Nem tudják maguk sem, 

 hogy merre halad az életük hajója. 

Nem biztosak a megérkezésben sem, 

 hiszen nincs ott a szívükben az olaj,  

   az Istenben való hit, 

és akár lehet kalandos is az életük, 

 ők maguk sem tudják az úti célt. 

Élik az életüket, 

 s azt mondják:”Együnk, igyunk, holnap úgy is meghalunk.” 

Éljünk a mának: kalandosan. 

 

Az Úr Jézus viszont, Aki jól ismeri a túlsó partot is, 

 Ő elmondja a példázatában,  

hogy mi vár azokra, 

 akik nem várják Őt készen: 

Ők nem mehetnek be a Bárány menyegzőjére, 

 hiszen az Ő nevük nem szerepel az Élet könyvében, 

s ők kivettetnek a külső sötétségre, 

 ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. 

 

Ezzel szemben KT, 

 vannak olyan kalandregények is, 

amelyekben az olvasó már az első lapon, talán az első sorokban tudja,  

 hogy mi lesz a történet vége. 

A kalandot mégis az jelenti, 

 hogy a főhős hogyan jut el végül odáig. 

KT! 

Ilyen kalandregény a hívő ember élete, 

 hiszen amint valaki az Úr Jézussal éli tovább az életét, 

és elismeri Őt Úrnak és királynak, 

elfogadja az Úr Jézus váltsághalálát, 

 tudni fogja, hogy mi lesz a befejezés. 

Ismerni fogja az úti célt. 

Már nem a ködbe,  

 a szürke semmibe fog haladni az élete, 

  hanem a végcél felé, a mennyország felé. 

És ez ad tartást neki, 

 és ez ad a haláltól való félelem helyett békességet  

és bizalmat az Úr Jézus iránt, 

Aki átvezet minket ezen a kalandos, nagybetűs életen. 

Ez azt jelenti, 

 hogy az életutunkat már nem egyedül kell bejárnunk, 

  hanem azzal a mennyei társsal, 

Akit az út végén színről színre is meglátunk, 

 amikor megérkezünk, 

mint ahogy az 5 okos szűzzel is történt, 

 akiknek égett a hitük lángja, 

  mikor a Vőlegény megérkezett. 

KT! 

Ma a biztosítások világában élünk, 

 amikor ezernyi biztosítási ügynök kínálja  

a jobbnál jobbnak ígért biztosításokat borsos áron, 

csak épp a bajban mutatnak majd rá egy kisbetűs sorra, 

 hogy ezért meg ezért nem tudnak segíteni. 



Ma tehát, a biztosítások világában 

     a mi legnagyobb biztonságunkat és valós biztonságunkat az szolgálja, 

  ha tudjuk, hogy hová megyünk. 

 

Ha ismerjük a célt, 

és tudjuk, hogy a világmindenség királya  

vár ránk szeretettel az út végén. 

 

Ezért nem kell félnünk,  

ezért nem kell aggodalmaskodnunk, 

mert tudjuk, hogy Ő helyet készít számunkra a menyegzői asztalnál. 

 

Ha hiszünk Benne, 

 tudhatjuk, hogy már ott van a névkártya kitéve a mi nevünkkel 

  a menyegzői asztalon. 

Az a mi helyünk, 

 amit nem vehet el tőlünk senki, 

ha ott él a szívünkben az út végéig az Úr Jézus és a Belé vetett hit. 

 

KT! 

Most, advent 3. vasárnapján is ez a láng kell, hogy égjen a szívünkben, 

amikor várjuk Jézust, 

amikor várjuk az Ő 2. eljövetelét, 

és az idők jeleiből látható,  

 hogy annak ideje már nincs olyan beláthatatlanul messzire, 

  s eljöhet akár még a mi földi életünkben is. 

Ott kell lobognia ennek a lángnak most adventkor is a szívünkben, 

 amikor karácsonyra készülünk. 

S KT! 

Ez a láng akkor tud végig lobogni 

 egy életen át bennünk, ha mi nem a körülményekre nézünk. 

Ha mi nem a világot,  

 a híreket, az emberek véleményét tartjuk döntőnek,  

  hanem ha az Úr Jézusra nézünk. 

Egyedül Rá. 

Egyedül Benne bízunk. 

Egyedül Tőle várunk mindent: 

 Gondviselést, védelmet, bölcsességet. 

S mindezt úgy kaphatjuk meg, 

 ha figyelünk szavára, ha fontos nekünk az Ő Igéje. 

 

Mert akkor egy életen keresztül égni fog a láng, 

 várni fogjuk a Vele való boldog találkozást, 

 várni fogjuk azt, hogy részt vehessünk a Bárány menyegzőjén, 

        várni fogjuk, hogy Vele lehessünk a menyben egy örökkévalóságon át. 

 

De KT! 

A mostani karácsonyi ünneplésünket is ez teheti valóban ünnepé, 

ha úgy várjuk az ünnepet, 

 és úgy készülünk rá, 

  hogy annak középpontjában az Úr Jézus van, 

  ha most karácsonykor is Rá tekintünk, 

  ha érte lobog a szívünkben a láng. 

 

Ha a karácsony középpontjában  

 nem a fenyőfa,  

 nem is az ajándéközön, és az ajándékvásárlási láz áll, 

 vagy a fényfüzérek,  

vagy a Mikulás, a télapó vagy a kis Jézus, vagy a Jézuska, 

hanem ha az ünnep középpontjában az Úr Jézus áll. 

 

Az az Úr Jézus, 

 Aki 2000 éve megszületett, 

  de azóta felnőtt, feltámadt, 

  és az Atya jobbjára ült, 

és újra el fog jönni ítélni élőket és holtakat. 



 

Mert ha Ő van a mi ünneplésünk középpontjában is, 

 és mi Őelőtte borulunk le, ahogyan a napkeleti bölcsek is, 

akkor Ő fogja megszentelni a mi családi ünneplésünket  

 az Ő jelenlétével, 

 szeretetével és békességével. 

Erre várjunk. 

Erre készüljünk. Így legyen. Ámen. 


