
Isten hozzánk alkalmazkodik 
 

Alkalom: advent 4. 
Dátum: 2017.12.24. 

Ige: Mt 1,18-25 
Tit 2,11-12 11Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12és arra nevel minket, hogy meg-
tagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, 13mivel 
várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének meg-
jelenését, 

 
A csók 
Richard Selzer orvos Halálos leckék című könyvében (Touchstone Books, 1987) leír egy kórtermi jelene-

tet, mely azt követően játszódik, hogy műtétet hajtott végre egy fiatal nő arcán: 
Ott állok az ágy mellett, amelyben a fiatalasszony fekszik... arca, mint műtét után... ajka bénán görbül... 

bohócszerű. 
Az arcidegnek egy kis ága, az egyik szájizom el van vágva. Mostantól fogva így fog kinézni. Szinte megszál-

lottan követtem az archús görbületeit, állíthatom. De ahhoz, hogy eltávolítsam az arcban lévő daganatot, át 
kellett vágnom ezt a kis ideget. A nő fiatal férje a szobában van. Az ágy másik oldalán áll, és úgy tűnik, hogy 
ők teljesen a maguk világában vannak az éjjeli lámpafénynél... tőlem elszigetelten... meghitten. 

-     Kik ők? Kérdezem magamtól... a férfi és ez a fanyar arc, amelyet én csináltam; akik olyan gyöngéden 
néznek egymásra és érintik meg egymást. A fiatalasszony megszólal: 

-     Mindig ilyen marad a szám? - kérdi. 
-     Igen - válaszolom. - Azért van ez így, mert az ideget el kellett vágni. 
Bólint és hallgat. De a fiatalember mosolyog. 
-     Nekem tetszik - mondja. - Olyan pajkos. 
Azonnal rájövök, ki ő. Megértem, és lesütöm a szemem. Senki sem bátor, amikor Istennel találkozik. A 

fiatalember nem zavartatja magát, lehajol, hogy megcsókolja a görbült ajkat, és én elég közel vagyok ahhoz, 
hogy lássam, hogyan torzítja el saját ajkát, hogy a feleségééhez igazítsa... hogy megmutassa neki: a csókjuk 
még mindig a régi. (Wayne Rice, Fején a szöget 1.) 

 
1. Kedves Testvéreim a Krisztusban! Adventi Gyülekezet! Máté evangélista evangéliumának elsőfejezet-

ében két fontos dologról ír: az első szakaszban egy nemzetségtáblázatot olvashatunk. A Szentírásban nem ez 
az egyetlen hely, ahol hosszú nemzetségtáblázatot olvashatunk. Valljuk meg őszintén, hogy egy kívülállónak, 
mármint, aki az adott családhoz nem tartozik, meglehetősen unalmas szokott lenni egy nemzetségtáblázat 
olvasása. Akár lehetne az egy telefonkönyv is, olyan végtelen hosszú. Persze, vannak olyanok is, akik szeret-
nek a saját családjuk történetével foglalkozni, és szeretik a családfát kutatni. De ilyen érdeklődésű ember 
viszonylag kevés van. Ennél is sokkal kevesebben vannak, akik mások családfáival, nemzetségtáblázataival 
foglalkoznak szívesen. 

Most én sem szeretnék ezzel részletesen foglalkozni, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy Jézus nemzet-
ségtáblázata azért fontos, mert visszanyúlik Izrael történetének kezdetéig, Ábrahámig. Lukács evangélista 
még ennél is messzebb vezeti vissza: egészen az első emberig, Ádámig. 

Máté evangélista a zsidókból lett keresztyének számára írta könyvét, ezért nagyon fontos az neki, hogy 
Jézus hosszú generációk láncolatába kapcsolódik bele. Egyáltalán nem idegen számukra, hanem vérükből 
való. 

 
2. Máté ezek után pedig leírja azt, hogy milyen családi körülmények fogadták Jézust, amikor megszületett 

Isten akaratából. Leírja azt, hogy Mária és József jegyesei voltak egymásnak. A kor szokása szerint a szülők 
szervezték meg a fiatalok házasságát. Ők döntötték el, hogy gyermekeik összeházasodjanak, és azt is, hogy 
milyen feltételekkel. Miután ezt egy házassági szerződésben rögzítették, a fiataloknak még egy évig várniuk 
kellett, mielőtt ténylegesen megkezdhették a házasságukat. 

Mária és József ebben az egy esztendős várakozásban voltak, amikor kiderült, hogy áldott állapotban van. 
József természetesen nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy Mária hűtlenné vált hozzá, de mégis sze-
rette őt annyira, hogy nem akarta Máriát megszégyeníteni, ezért titokban akarta elküldeni. 
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Isten ekkor, az utolsó pillanatban avatkozik bele a történetbe, és egy isteni hírnök, egy angyal által bíztatja 
Józsefet, hogy ne féljen magához venni Máriát, mert a Szentlélektől van, ami benne fogant. 

Egy szépen és jól induló kapcsolat, egy harmonikus jegyesség, illetve házasság majdnem botránnyal vég-
ződik. Egy alig kibontakozó szerelem majdnem eltűnik. És egy szinte szétesett házasságba születik Jézus, 
hogy az Isten velünk legyen általa. 

 
3. De miért is olyan fontos ezt tudni? Miért is tartotta Máté azt fontosnak, hogy írjon Máriáról és József-

ről, akik végül is földi szülei lettek az isteni gyermeknek? 
Több oka is lehet annak, hogy a mennyei Atya, a Mindenható Isten Máriát és Józsefet választotta ki arra, 

hogy családjukba szülessen meg a Messiás. Én ezek közül most csak egyet szeretnék kiemelni: Isten alkal-
mazkodott hozzánk, amikor eljött hozzánk a mennyből, és csecsemőként Mária és József gyermekeként meg-
született erre a Földre.  

Az előbb elmondott történet csodálatos emberi példa a szeretetre és az alkalmazkodásra. Ahogyan a férj 
eltorzítja száját, hogy megcsókolhassa feleségét, úgy alkalmazkodott hozzánk emberekhez Teremtő Iste-
nünk, amikor emberként megszületett. 

A Biblia egyik helyen, a Filippii levél 2. részében ezt az alkalmazkodást így fogalmazza meg: 5Az az indulat 
legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmány-
nak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá 
lett, és emberként élt; 8megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 

Csodálkozzunk rá Testvéreim arra, hogy a menny, a föld és az egész világmindenség teremtője alkalmaz-
kodik hozzánk, teremtményeihez! A Mindenható Isten Fiában, Jézusban megalázta magát, hogy olyan töré-
keny ember lehessen, amilyenek, te és én vagyunk. 

 
4. Kegyelmes Urunk nagyon jól tudja azt, hogy mi képtelenek vagyunk arra, hogy alkalmazkodjunk Hozzá. 

Mi olyanok vagyunk, mint a történetbeli fiatal nő, akinek megoperálták a száját, de egy ideget át kellett vágni, 
ezért eltorzult a mosolya. 

Teremtő Istenünk hozzánk alkalmazkodott, amikor Fia, Jézus megszületett a júdeai Betlehemben. Szép-
nek lát bennünket, drágának tartja a mi életünket, mert feltétel nélkül szeret minket. Ezért Urunk velünk akar 
lenni, egészen közel hozzánk.  

Van azért egy nagyon fontos dolog, amiről nem szabad elfeledkeznünk: valahányszor az ember akarta 
megközelíteni az Istent, akkor az halálosan veszélyes volt. Isten szentsége sérthetetlen. A bábeli torony épí-
tésével az emberek fel akartak jutni Istenhez. Az Úr azonban egy pillanat alatt megakadályozta. A pusztai 
vándorlás során nem volt szabad megközelíteni a Hóreb hegyet, csak Mózes volt ez alól kivétel. Majd később 
nem volt szabad megközelíteni a Szent Sátorban a Szentek Szentjét, kivéve Áronnak. 

A Szövetség ládáját is csak a papok és léviták érinthették meg. Egy alkalommal pedig, Dávid király idejé-
ben súlyos következményei voltak, amikor ezt a tilalmat nem vették figyelembe az emberek. Isten szentsége 
sérthetetlen az ember számára. Embertől nem vezet út Istenhez. Mi nem vagyunk elég szentek, tiszták és 
hibátlanok ahhoz, hogy Istenhez menjünk, hogy Istennel együtt legyünk. 

Isten azonban megnyitotta az utat a mennytől a földig. Ezért amikor Isten közeledik az emberhez, akkor 
abból kegyelem és áldás származik. Amikor Isten az emberrel van, amikor beteljesedik Ézsaiás próféta az 
Immánuél jövendölése, akkor az Isten velünk létében átéljük a legnagyobb kegyelmet, és megtapasztaljuk 
bűneink bocsánatát. 

 
5. Józsefnek álmában megjelent Isten angyala, és eloszlatta félelmét, és József megértette azt, hogy fe-

lesége, Mária és ő maga is kiválasztottak, Isten kegyelmének eszközei. József megértette azt is, hogy ez a 
kiválasztottság felelősséget is terhel rá. Ezért kész volt arra, hogy mindent úgy tegyen, ahogyan az Úr angyala 
parancsolta neki: feleségül vette Máriát, vagyis az emberek előtt is törvényessé tette a gyermek fogantatását 
és születését. 

 
Kedves Testvéreim! Pál apostol munkatársának, Titusznak minderről a következőt írja levelében: 
11Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12és arra nevel minket, hogy megtagadva 

a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, 13mivel várjuk 
a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, 
(Tit 2,11-12) 
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Pál apostol az Isten cselekvéséhez hozzárendeli az ember válaszát. Isten az idők teljességében elküldte 
Szent Fiát, hogy benne az üdvözítő kegyelem testet öltsön. Ez azonban nem maradhat egyoldalú cselekedet: 
ez arra ösztönöz és indít bennünket, hogy Istenünkhöz és megváltó Urunkhoz méltó módon éljünk: jobbítsuk 
meg utainkat, hagyjuk el a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e 
világban. 

Az apostol fel akar bennünket készíteni Jézus második eljövetelére, arra, hogy az idők végezetén visszajön 
Krisztus ítélni élőket és holtakat. 

 
6. Isten velünk van. Beteljesedett az első Karácsonyon az Ige. Isten jelenléte, velünk léte nem kiváltság, 

hanem kegyelem, amely által üdvözülhetünk. Adjunk most ezért hálát! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 
 
Áldás: 
Jn 3,16-17 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. 17Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem hogy üdvözüljön a világ általa. 


