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JÉZUSRA NÉZVE FUSSUK MEG AZ ELŐTTÜNK LÉVŐ PÁLYÁT!   

 

Lekció: Mt 2,11-14 [A bölcsek] bementek a házba, meglátták a gyermeket 

anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és 

ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban 

kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton 

tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent 

Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, 

menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes 

halálra fogja kerestetni a gyermeket." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és 

anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. 

 

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. 

 

 

KT! 

Egy hete vasárnap a napkeleti bölcsekről prédikáltam.  

Ma, a 2017. év utolsó napján 

 ebből a történetből azt a mozzanatot szeretném kiemelni, 

hogy „mivel kijelentést kaptak álomban, 

hogy ne menjenek vissza Heródeshez, 

 más úton tértek vissza hazájukba.” 

 

A Zsidókhoz írt levél 12. részéből, 

 arról olvastam, hogy  

 Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.  

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. (Zsid 12,1-2) 

 

KT! 

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. 

 

KT! 

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, 

 hogy 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 ő? 

 A leírtak szerint az ördög eszköze volt ő. 

Sátán használta őt abban,  

 hogy Isten üdvtervét meghiúsítsa. 

 

Ezért akarta Heródes az ördög eszközeként  

kelepcébe csalni a bölcseket, 

  ezeket a gyanútlan embereket, 

akik azt gondolhatták, 

 hogy milyen kedves ember ez a Heródes, 

  hogy ő is hódolni akar az új királynak, az Úr Jézusnak. 

 

KT! 

Az újév küszöbén jó megállnunk és jó 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 vajon 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? 

 

Ebből a 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 2 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,  

  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. 

 

KT! 

Ez az új év sokféle nehézséget, 

 sokféle veszedelmet is 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) 

 

Gondoljunk csak vissza eddigi életünkre, 

 hogy mi mindent csinálnánk másként, mint ahogyan tettük. 

Lehet,  

 hogy találnánk olyan történéseket, 

 amit ma már másként tennénk, 

  hiszen mi magunk és mások is sokat sérültek miatta, 

mert belesétáltunk egy csapdába, 

 és ez megsebezett minket és talán másokat is. 

 

Isten ezektől a csapdáktól,  

 az ördög csapdáitól akar megvédeni minket. 

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 1 lépést mutat meg előre. 

A zsoltáros azt írja, 

 hogy „lábam előtt mécses a te igéd, 

 ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105) 

 

Pár éve Újlétáról Nagylétára vittem a nagyobbik fiamat 

egy decemberi estén.  

Már nemcsak hogy már sötét volt,  

de óriási köd is. 

 

Az út közepén lévő elválasztó csíkokból csupán kettőt láttam. 

Egyszerűen nem láttam tovább. 

 

 



S amikor a mellettem lévő ülésen kerestem a kezemmel valamit, 

 és levettem egy pillanatra a tekintetemet az útról, 

és visszanéztem, 

 akkor már majdnem az út szélén voltam, az árok közelében, 

mert egy pillanatnyi ideig nem figyeltem a csíkokat, 

 és majdnem megtörtént a baj. 

Áron Márk meg is kérdezte, 

 hogy miért fékeztem, 

s mondtam neki,  

 hogy azért, mert egy pillanatra eltértünk az út vonalától. 

 

KT! 

Isten ma is adja az övéinek a vezetését. 

A zsoltáros azt írja, 

 hogy „lábam előtt mécses a te igéd, 

 ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105) 

  

Ezért nagyon fontos, 

 hogy ebben az új évben is naponta olvassuk az Igét, a Bibliát. 

Mert az Ő kijelentése és Lelke által tud ma is vezetni minket, 

 mint az úton lévő fehér csíkok a  ködben. 

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, görögül ún. rémává válik számunkra. 

S ezek keresztül megmutatja Isten, 

 hogy egy jövőre vonatkozó tervünk az Ő akarata szerint való-e, 

  vagy pedig Isten mást tervez velünk. 

A bölcsek nem okoskodtak, nem vitatkoztak, 

 hanem engedelmeskedtek. 

 

Mert KT! 

Ahhoz, hogy az úton maradjunk, 

 figyelnünk kell a fehér vonalakat. 

Ha levesszük azokról a tekintetünket a nagy ködben, 

 akkor hamar letérhetünk az útról. 

Lehet, hogy az árokba, 

 lehet, hogy a mezőre,  

vagy lehet, hogy egy nagy gödörbe essünk, 

  csapdába ütközzünk. 

Amikor én azon az este láttam, 

 hogy kezdek letérni az útról, fékeztem. 

Azért fékeztem, mert láttam, hogy eltérek. 

 

Van úgy KT a lelki életben is, 

 hogy levesszük a tekintetünket az Útról. 

Ki az Út? 

Jézus azt mondja magáról: 

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; 

 senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6)  

 

Másrészt Jézus azt is mondja magáról, 

 hogy „én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, 

 és az enyéim ismernek engem.  

Más juhaim is vannak nekem,  

amelyek nem ebből az akolból valók:  

azokat is vezetnem kell,  

és hallgatni is fognak a hangomra.” (Jn 10,14.16) 

 

KT! 

Úgy tudjuk a lelki fülünket a Pásztor hangjához szoktatni, 

 ha naponta olvassuk a Bibliát. 

 ha naponta halljuk az Ő hangját. 



Egyszer láttam egy felvételt. 

Bárányok legeltek egy körbekerített területen, 

 amely mellett turisták sétáltak el. 

Az egyik elkezdett kiabálni a bárányoknak,  

 elkezdte hívni őket, 

 volt bárányoknak való étel is a kezében. 

De a bárányok még csak meg sem mozdultak, 

 nyugodtan legelésztek tovább. 

 

Jött egy második vállalkozó szellemű turista is. 

Ő is hívta a bárányokat,  

 de rá sem figyeltek oda. 

 

S aztán jött a bárányok gazdája, a pásztor, 

 akinek ismerték a hangját. 

Neki elég volt néhányszor szólnia, kiabálnia. 

Amikor először meghallották a hangját, 

 hirtelen felemelték a fejüket. 

Ismerős volt a hang. 

Megfordultak, 

 és látták, hogy a pásztor az. 

És bárhol is voltak, 

 mindannyian elkezdtek futni a pásztorhoz. 

Nem volt egy sem, 

 amelyik továbbra is legelt volna tovább. 

Mind a pásztorhoz gyűlt. 

 

KT! 

Így kell ismernünk Jézus hangját, Jézus szavát, 

 hogy Ő vezethessen minket. 

Ha mi nem ismerjük a Jó pásztor hangját, 

 más hangok becsaphatnak. 

Ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni,  

hogy naponta tanulmányozzuk az igét, 

 hogy ismerős legyen nekünk a Pásztor hangja.  

Hogy ha éppen nincs a kezünkben 

 vagy zsebünkben Biblia,  

akkor is igeszerűen tudjunk gondolkozni,  

akkor is a Pásztorra tudjunk hallgatni,  

és Istennek bennünk lakozó Szentlelke, 

 akit az újjászületéskor ad,  

segítsen különbséget tenni igaz és hamis között,  

és bátorítson minket az engedelmességre.  

Mert így valósul meg az, 

 ami ezeknek a bölcseknek az életében,  

hogy ahelyett, hogy Krisztusgyilkosokká váltak volna,  

 Krisztushordozókká lettek.  

Vitték haza mindazt, amit kaptak ezen az úton Istentől.  

A Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében azt olvastuk, hogy 

Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.  

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére.  

 

Nekünk Jézusra kell figyelnünk,  mert Ő az út. 

Nekünk az Ő hangját kell hallanunk, 

 mert Ő a jó pásztor. 

 

Ha mi napi kapcsolatban vagyunk Vele a jövő évben is, 

 akkor az azt jelenti, 

hogy figyeljük az utat, 

hogy figyelünk az Ő hangjára, szavára. 

És ha Rá figyelünk 2018-ban is, 

 akkor nem tévedünk el. 

 

Akkor nem szaladunk bele az ördög csapdáiba, 

 az árokba, a gödörbe, 

  hanem eljutunk a célig. 

 

Adja az Úr, hogy mi 2018-ban is csak Rá tekintsünk. 

BUÉK, azaz Bízzuk újra életünket Krisztusra. 

Bízzuk életünket rá! Így legyen. Ámen. 


