
Íme…
Köszöntés: „Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de
örök hűséggel irgalmazok neked – mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, mint
Nóé idejében: Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Nóé özönvize többé
a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak
meg  többé.  Mert  a  hegyek  megszűnhetnek,  és  a  halmok  meginoghatnak,  de
hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg
– mondja könyörülő Urad (Ézs 54,8-10).” Ámen.

Gyülekező ének: 227: 1-3: A mi szívünk csak te hozzád…

Fennálló ének: 184: „Krisztus, ártatlan Bárány…”

Fő ének: 290: 1-4: „Dícsérlek téged, Idvezítőmet…”

Előfohász: „Boldog  ember  az,  aki  az  Úrba  veti  bizodalmát…  Ezért  egészen
bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen
világító  lámpásra  figyeltek,  amíg  felragyog  a  nap,  és  felkel  a  hajnalcsillag
szívetekben (Zsolt 40,5; IIPt 1,19).” Ámen. 

Lekció: János evangéliuma 1, 19-34
„Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá
Jeruzsálemből,  hogy  megkérdezzék  tőle:  „Ki  vagy  te?”  Akkor  vallott,  és  nem
tagadott. Ezt vallotta: „Én nem a Krisztus vagyok.” Erre megkérdezték tőle: „Hát
akkor? Illés vagy te?” De kijelentette: „Nem az vagyok.” – „A próféta vagy te?”
Így válaszolt: „Nem.” Ezt mondták tehát: „Ki vagy? – hogy választ adhassunk
megbízóinknak:  mit  mondasz  magadról?”  Erre  ő  így  felelt:  „Én  kiáltó  hang
vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta
megmondta.” A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték
őt: „Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a
próféta?” János így válaszolt nekik: „Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az,
akit  ti  nem ismertek,  aki  utánam jön,  és  akinek saruja szíját  megoldani  sem
vagyok méltó.”  Ez  Betániában történt,  a  Jordánon túl,  ahol  János  keresztelt.
Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: „Íme, az Isten Báránya,
aki hordozza a világ bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi,
aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért
jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel előtt.” Így tett erről
bizonyságot János: „Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és
megnyugodott rajta.  Én nem ismertem őt,  de aki elküldött engem, hogy vízzel
kereszteljek,  ő  mondta  nekem:  Akire  látod  a  Lelket  leszállni  és  megnyugodni
rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról,
hogy ez az Isten Fia.”



Előima
Köszönöm, drága Megtartó Istenem, hogy ma is meg akarod gyújtani bennem
igédet. Jézusom, drága Megváltóm, bizakodva megyek, amerre kezeddel vezetsz
engem,  hiszen  megismertem,  és  érzem hűségedet.  Ha  terhet  teszel  vállaimra,
megadod az erőt is, amellyel azt el tudjam hordozni. Amit feladatul adsz elém,
abba bátran belekezdhetek. Uram, cselekedd meg, ami a legjobb nekem, különben
kudarcot vallok. Hűséges Istenem, ha vezetsz engem, akkor végig tudom járni az
utat, amelyet kijelöltél számomra. Magad vagy ételem és italom, dicsőségem és
énekem, dicséretem, örömöm és boldogságom, gazdagságom, díszem, és becses
koronám,  világosságom  és  fényes  napom,  hogy  örök  örömben  éljek.  Adj  a
szívemnek  és  értelmemnek  bölcsességet,  megfontolást,  értelmet  és  fegyelmet,
hogy  semmi  mást  ne  tegyek,  mint  ami  akaratodat  szolgálja.  Segíts,  hogy
megismerjelek Téged Igéd és Lelked által, és óvj meg a tévelygéstől, mert ma és
egész életemben Bizodalmam csak Te vagy. Ámen. 

Igehirdetés előtti ének: 210:6: „Ó, Isten Báránya, kedvezz…”

Textus: János evangéliuma 1, 29
„Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: „Íme, az Isten Báránya,
aki hordozza a világ bűnét!”

Jézussal együtt ünneplő, élő keresztyén gyülekezet, 
drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

János evangéliumának minden szava, elejének és végének minden betűje is

arról a csodálatos üzenetről szól: Az Istennél semmi és senki sincs „hiába”. Ez az

emberi szótárban gyakran előforduló szó, amivel az emberek kérdezősködnek, és

vájkálnak Keresztelő János személyét illetően, a tanítvány ajkán egyszerre csak a

közelben levő személyre való rámutatásra összpontosítva mondja: Íme! Hogyan

lesz drága gyülekezet a mi ajkunkon is  az emberi  hiábavalóságból  Isten Fiára

mutatás? Hogyan válik függetlenné a naponként vergődő emberi lélek minden

közösségbeli  véleménytől,  amelynek  egyedül  Krisztust  kell  szentnek  tartani  a

szívükben? (ld. IPt 3,15) Jól példázza ezt Keresztelő János személye. Mit tanult

meg Keresztelő János és mire akarja megtanítani népét szolgálatával?

Először is Keresztelő János tudja, hogy miért van jelen Izráel népének az életében?

Őt nem kell hozzámérni senkihez. Ő nem a múltban élő „nagyok” egyike. Nem Ő



a Krisztus, nem Ő Illés, nem próféta, hanem kiáltó szó és kiáltó hang. Ő tudja, hol

a helye és mi a feladata. Neki nem kell elmondani, hogy mit kell csinálni, az Ő

személyével kapcsolatban még születése előtt döntött az Úr. Ő felőle a mennyben

döntöttek. Ő felőle nem az embereknek kellett dönteni, hanem felette, személye

felett már döntött az Úr. 

Első üzenete Isten Igéjének felénk a Lélek által éppen ez. Nem az a lényeg,

ki vagy, hanem az, hogy legyen Istentől nyert szolgálatodnak pecsétje és záloga.

Ő használni akar. Hadd tegyek fel, drága testvérem neked egy személyes kérdést:

„Miért vagy itt?” Azért mert a világba akarod kiáltani, amit Jézusról tudsz, vagy

olyan  jó  egy  órára  egy  héten  önmagad  lelkét  megnyugtatni,  hogy  Isten  van.

Elmondom  neked  Jakab  apostol  tanítását,  amint  megírva  található  levele  2.

részének 9. versében: „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is

hiszik és rettegnek.” (Jak 2,9) Attól, hogy tudsz Isten létezéséről, még nem válltál

az  ő  tanítványává.  Attól,  hogy  itt  vagy,  hallod  a  tanítást,  még  nem  vagy

Krisztuskövető. Attól, hogy engem kérdezel, ki vagyok, és mit akarok a holnaptól

itt Pozsonyban, vagy bárhol a világon, még nem láttad meg Őt. Keresztelő János

személye az példázza, hogy használható vagy, de a saját hangoddal. Kiáltó szó,

kiáltó  hang.  Üzenetközvetítő.  Én  nem beszélhetek  helyetted,  nem is  adhatom

szádba a szavakat, nem lakhatsz jól csak az én beszédemmel, neked is meg kell

szólalnod Krisztus ügyében. Neked, aki ma itt ülsz e padsorok között. Ugyanis

nem  itt  éled  meg  a  keresztyénségedet,  hanem  otthon,  munkahelyeden,  a

városban, a szabadidő foglalkozásaidban, a családi  perpatvarok, a munkahelyi

örömök és nehézségek közepette. Keresztelő János szolgálata is a Jordán partján

hangzott,  a  Jordán  vize  volt  az  a  választóvonal,  ahol  az  emberek  megbánták

bűneiket, és felemelték tekintetüket. Az ő szava vízválasztó lett népe életében. Az

ő szolgálata nemcsak elgondolkodtatta a népet, hanem cselekvésre késztette. Az ő

szolgálata Istentől való volt.



Miért? Azért, mert míg Benne a múlt és folytonos múlt embereit keresték, addig

Ő a jövőre összpontosított. Neki nem Illés, nem is saját prófétai szolgálatának a

bemutatása volt a cél, hanem Krisztus megélése. Krisztust hirdette és erre hívta

fel  mindenki  figyelmét.  Keresd  Bennem  Krisztust.  Halld  Tőlem  Krisztust,

Cselekedd  az  én  szavaim  által  Krisztust.  Keresztelő  János  függetleníti  magát

mindenkitől. Szabad mindenkitől. Egyszerűen nem érdekli, hogy mit gondolnak

róla  az emberek,  mert  nem ő a lényeg.  Ő már tudja,  hogy azok a mondatok,

amelyek úgy kezdődtek az életében:  „Én megpróbáltam,  én  megcsináltam,  én

képes vagyok rá, vagy épp én erre nem vagyok képes” hiábavalók. Ő már nem

magából indul ki, mert nem magától indult el. 

Második üzenete Isten Igéjének éppen ez. Én vagy Krisztus? Te vagy Jézus?

Mi  vagy  egyedül  Ő?  Gát  leszek  vagy  szabadon áramló  forrás  Isten  kezében?

Használhatóvá válok vagy lemondok arról a tisztemről, amit Isten mindenkinek

szánt  ezen a  földön.  Vajon egymás szolgálatában Krisztust  keressük és  Jézust

látjuk? A mi kiáltó szavaink Krisztusra mutatnak? A te és az én útegyengetésem

előre viszi a népet, vagy csak útkaparó vagy és te akarod megmondani a haladási

irányt, te akarod megszabni az úton való sebességet, te akarsz lenni a traffipax,

aki kamerára veszi mások keresztyén életvitelét és akárhol akár nyilvánosan is

levetíti azt?

Keresztelő  János  túllát  azon,  amit  az  emberek  látnak  Benne.  Ő

továbbmutat.  Íme.  A  csoda  a  te  életedben  is  ez  lehet.  Ez  az  a  hárombetűs

keresztyén magatartás,  amit Keresztelő Jánostól ma a Lélek vezetése által  meg

kell tanulnunk: Íme! Az ő életének a nép között járó Isten Báránya a lényege. Íme,

itt van, akit vártatok. Nem én vagyok az. Íme, az Isten Báránya. Bárány, mert

Isten kész Őt feláldozni. Bárány, mert Isten kész Őt odaadni mindenki bűneiért. Ő

az áldozati Bárány, akinek nem kell bizonygatnia semmit, mert róla és tőle már

sok  mindent  tanultál.  Ő  állt  melletted  gyermeked,  unokád,  dédunokád

születésekor,  és az ő nevére kereszteltetted meg.  Ő állt  melletted örömeidben,



mert tudtad, hogy mi mindennel ajándékozott meg és egyedül Neki lehetsz hálás.

Nehézségeidet  is  csak  vele  küzdötted  le,  mert  tudod,  hogy  ő  tömlőbe  gyűjti

könnyeidet.  Ő áll  melletted,  amikor  döntened kell  és  Ő  áll  melletted,  amikor

véghezviszed a Vele  megbeszélt  tervedet.  Íme – mondja Keresztelő  János.  Mit

mondasz,  drága testvérem,  amikor rólad kérdeznek? Kifelé mutat  a te  életed?

Hová emeled tekintetedet? Keresztelő János túlmutat önmagán: „Nem én vagyok

a lényeg, nem is az, amit teszek, nem is az, amit mondok, nem is az, ami ott van

mulasztásként az életemben, hanem Ő, aki mindezt megengedte, maga az Isten

Báránya. Önmagadra mutatsz lesajnálóan: „Íme, ez vagyok én!” vagy Krisztusra:

Íme, az Isten Báránya! Keresztelő János ismertté teszi Krisztust Izráel népe között.

Általa közhírré tétetik Isten közre, az Úr közénk adott drága kincse, Jézus. Miért

fontos ez?

Azért,  drága testvérem, mert  Isten egyedül  Isten Bárányára letett bűnöket  tud

csak megbocsátani. Te és én napról napra szaporítjuk a bűnt, de Isten, aki rátekint

egyszülött  Fia  áldozatára,  tudja,  hogy  mit  vesz  el  tőled  Jézus.  Jézus  elveszi

bűneidet,  és  megajándékoz  kegyelemmel.  Jézus  elveszi  a  nehéz  batyudat  és

megajándékoz önmagával.  Jézus elveszi  mindazt,  ami nehéz,  hogy jelenlétével

megkönnyítse életedet. Jézus elveszi a világ bűneit, hordozza azokat a kereszten,

és  megtanít  naponként  reménykedni,  mert  Ő  a  jövő  és  egyedül  csak  Őt  kell

követni. Az emberi hiábavalóságtól eljutni az isteni mindent nekünk ajándékozó

jövőig csak Isten Báránya, a mi Urunk Jézus Krisztus által lehet. Egyedül Jézus

Krisztus, az Isten Báránya tehermentesít. Te Krisztusé vagy. Hogyan lettél Jézus

Krisztusé? Tudd, Te egyedi tanítvány vagy. A múltból senkire sem hasonlítasz.

Lásd meg Őt, ahogy János is meglátta és tedd ismerhetővé, akárhol is leszel, mert

akkor már nem magadra tekintesz,  nem a múltad érdekel,  hanem a jövendőt,

amit Isten készített el az Őt szeretőknek. Ámen.    

 



Utóima:
„Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által.
Ő a mindenség Ura (ApCsel 10,36)!” 

„Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr.
Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek
hozzám (Jer 24,7).”

„Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged vagy
testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat: Menjünk és tiszteljünk más isteneket,
akiket nem ismertél te sem, atyáid sem, … , ne engedj neki… (5Móz 13, 7.9a).”

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne
engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni (Gal 5,1).”

„Ekkor Józsué arccal a földre borult előtte, és ezt mondta neki: Mit akar mondani
szolgájának az én Uram (Józs 5,14b)?”

„A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall (Mt 13,16).”

„Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: „Legyen a ti hitetek szerint!” Erre
megnyílt a szemük (Mt 9,29-30a).”

„Ha  így  határoz  a  Seregek  Ura,  ki  hiúsíthatja  meg?  Ha  kinyújtja  kezét,  ki
fordíthatja vissza (Ézs 14,27)?”

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk (Róm 8,31b)?”

„Nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz (Róm
2,4)?”

Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok…

Adakozás:  „Az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izráelnek.  2Szeretlek
benneteket – mondja az Úr (Mal 1,1-2).”

Áldás: Istennek népe!  „Akiket pedig Isten Lelke vezérel,  azok Isten fiai (Róm
8,14).” Ámen.

Záró ének: 459:1.4 Az Isten Bárányára letészem bűnöm én…


