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Ige: Mt 1,1.17-25 
T: Mt 1,20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki 
álmában, és ezt mondta… 

 
Kedves Testvérek! Ahogy a mai ünnepről gondolkodtam, és arról a gondolatról elmélkedtem, 

amit Isten szívemre helyezett, eszembe jutott egy gyerekkori olvasmányom, Michael Ende Momo 
című regénye. Ez a kedves történet nagyon sok érdekes tanulságot tartogat nemcsak a gyerekek-
nek, hanem a felnőtteknek is. Sőt, visszagondolva inkább azt mondanám, hogy ez a regény inkább 
szól a felnőtteknek, mint a gyerekeknek. 

Egy kép, a történet egy részlete elevenedett meg előttem. A regény főszereplője egy kislány, őt 
hívták Momonak. Momo vissza akarta szerezni az embereknek a tőlük elrabolt időt, amit a gonosz 
szürke urak tartottak valahol bezárva. Momonak sietnie kellett, hogy még időben megérkezzen, 
és kiszabadíthassa az időt, ami egy gyönyörű, hófehér virág volt.  

Érdekes az, hogy Momot egy teknősbéka segítette útja során. A gonosz szürke öltönyös urak 
pedig valahányan csak voltak, mind el akarták kapni Momot, hogy ne tudja az idő virágát kiszaba-
dítani. Nagyon különös volt az, hogy miközben a szürke öltönyös urak százával rohannak és fut-
kosnak a város utcáin, hogy megtalálják Momot, ő pedig a legnagyobb biztonságban szép lassan 
lépked az előtte vánszorgó teknős után. És először maga sem akarja hinni azt, hogyan lehetséges, 
hogy a szürke urak egész serege sem képes őt és az előtte vánszorgó teknőst elkapni. Végül aztán 
eljut Momo a fogva tartott idővirághoz, és kiszabadítja azt. 

Úgy emlékszem a történetre, hogy megértette Momo hogyan is volt lehetséges az, hogy a ren-
geteg rohanó szürke öltönyös úr nem volt képes megtalálni őt és a teknőst. Momo és a teknős 
sikerének és szerencséjének a titka a tökéletes időzítés volt. A teknős pontosan tudta azt, hogy 
egy adott pillanatban hol lesznek ők, és hogy ott, ahol éppen járnak, egészen biztosan nem lesznek 
szürke urak bármennyire is igyekeznek azok. 

 
Kedves Testvérek, Ünneplő Gyülekezet! 
Valami nagyon hasonló történt 2000 évvel ezelőtt, amikor az idők teljességében (Gal 4,4) Isten 

úgy határozott, hogy elküldi Fiát erre a földre, hogy csecsemőként megszülessen a júdeai Betle-
hemben József és Mária gyermekeként. 

Lukács evangélista arról ír, hogy a Római Birodalom császára, Augusztus elrendelte birodal-
mában a népszámlálást. Ehhez pedig az is hozzátartozott, hogy mindenkinek haza kellett mennie 
abba a városba, ahonnan származott. És ez egyáltalán nem volt kérdés, vagy kívánság. Indulni 
kellett mindenkinek.  

Máté evangélistától pedig megtudjuk azt, hogy József, aki akkor még csak vőlegénye volt Má-
riának, felismerte azt, hogy a jegyese, a menyasszonya várandós. Emberileg nézve Máriának nem 
kellene várandósnak lennie. Hacsak nem… Gondolta József, és ekkor döntötte el, hogy csendben 
elküldi Máriát, mert nem akart botrányt, és nem akarta őt nyíltan megszégyeníteni.  

De ahogy ezeket végiggondolta magában, Isten megjelent neki álmában, és egy teljesen más, 
egy nem hétköznapi magyarázatot ad Mária terhességére. Ha mégoly szokatlan is volt, de Isten 
így látta jónak, hogy Jézus megszülessen. 

Csodálatos az, ahogyan Isten tökéletesen időzíti az eseményeket. Azt olvassuk a Mt 1,17-ben, 
miután fel lett sorolva Jézus nemzetségtáblázata, hogy „Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizen-
négy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba vi-
teltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.” Ez tehát 3X14 vagyis 3X2X7nemzedék. Mind a hár-
mas szám, mind pedig a hetes szám nagyon fontos, szimbolikus számok voltak abban a korban a 
zsidó gondolkodásban.  
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„A három jelentheti a teljességet, a fokozást (Ézs 6,3; Jer 7,4; Péter tagadása), …. Egy cselekvés 
háromszori végrehajtása, ill. egy esemény háromszori megtörténte annak teljességét, befejezett-
ségét, végérvényességét jelenti (ApCsel 10,13-15; 11,7-9).  

… A leginkább szimbolikus jelentésű szám a Bibliában a hetes, amely a teljességet (7 lélek), az 
egészet jelképezi.” (Keresztyén Bibliai Lexikon, számszimbolika) 

Vagyis ez az egyetlen mondat már határozottan utal arra, hogy a Mindenható Isten elérkezett-
nek és teljesnek látta az időt arra, hogy Fia, Jézus megszülessen a Földre, hogy elkezdődjön a meg-
váltás munkája. Hogy, amit még Ádámnak és Évának, az első emberpárnak ígért, majd próféták 
által többször is megerősített, azt az ígéretét most beteljesítse. 

Mindebben alkalmas eszköze, munkatársa lett Istennek Mária és József is, hiszen amikor őket 
megszólítja az Úr álomban vagy angyal által, akkor ők engedelmesen cselekszenek. És természe-
tesen engedelmes eszközei lettek a megváltás munkájának a napkeleti bölcsek, akik felismerik 
azt, amikor a bolygók vagy a csillagok különös együtt állása jelzi számukra az indulást, a cselek-
vést. És ezek a bölcsek elmentek Betlehembe, hogy hódoljanak Jézus előtt. Ebben van az ő nagy-
ságuk, hogy leborulnak Isten Fia előtt. 

És így lettek a betlehemi pásztorok is alkalmas munkatársak, akik azonnal indulnak, amikor 
az angyalok megjelentik számukra a jó hírt a gyermek születéséről, hogy egyszerű emberként ők 
is hódoljanak a Király előtt. 

Hosszan sorolhatnánk azokat a pillanatokat, melyeket Erzsébet és Zakariás, Mária és József 
felismernek, hogy most indulni és cselekedni kell. Ezek mellett pedig ott van Augusztus császár 
népszámlálást előíró rendelete is. Isten felhasználta a császár rendeletét és hatalmát, hogy az ese-
mények beleilleszkedjenek a megváltás munkájába, ahogyan egy mozaik, egy puzzle is összeáll 
egyetlen gyönyörű képpé. 

Augusztus császár rendelete pontosan akkor jutott el Józsefhez és Máriához, amikor nekik in-
dulniuk kellett Betlehembe. És ők pontosan akkor érkeznek meg Dávid király városába, amikor 
Mária kénytelen megszülni gyermekét. 

Jézus születésének történetében sokszor olvassuk ezt a szót: amikor. Ez a szó utal Isten töké-
letes időzítésére. Minden, de minden pontosan egybevág! Isten tökéletesen időzített mindent! 

 
Ezzel szemben látjuk Nagy Heródes uralkodót, aki csak azokra a hírekre figyel, melyekről azt 

hisz, hogy fenyegethetik királyi hatalmát. Most is csak akkor kapta fel a fejét, amikor egy lehetsé-
ges riválisról, egy trónkövetelőről szó esik. És elképesztő az a féltékenység, ahogy véres hadjára-
tot indít egy csecsemővel szemben.  

És ekkor döbbenetes fordulat következik: Józsefnek megint éppen időben szól álmában az Úr: 
menekülj a gyermekkel és anyjával Egyiptomba! Isten időzítése tökéletes, a gonosz erőket meg-
mozgató Sátán időzítése pedig elkésik. Jézust nem tudja elpusztítani.  

Látszólag egy zsidó trónörököst akar Heródes király elpusztítani, valójában azonban rajta ke-
resztül a Sátán az Isten Egyszülött Fiát, a Megváltót akarja elpusztítani. 

De hogyan lehetséges az, hogy elkésett a Sátán? Hogyan lehetséges az, hogy ennyire rossz volt 
az időzítése? 

Erre választ kapunk az evangéliumokból.  
Jézus többször is beszél arról, hogy „nem jött el még az ő órája”. Egy alkalommal János evan-

gélista pedig ezt írja: „El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el 
az ő órája.” (Jn 7,30) 

Tehát a Sátán folyamatosan küzd azért, hogy Jézust halálra juttathassa, hogy végre valaki meg-
ölje, és ne tudjon beszélni az evangéliumról, de az események időzítése továbbra is az Úr kezében 
van. Isten tartja kézben az eseményeket, és Jézus nem halhat meg akármikor és akárhol. 

Majd pedig elérkezik Virágvasárnap, Jézus dicsőséges jeruzsálemi bevonulása, nagycsütörtöki 
rögtönzött pere. És elérkezik az idő, hogy Nagypénteken keresztre feszítsék őt a Golgota hegyén. 
És Jézust felszegezték a keresztfára két bűnöző közé, és haldoklik. 
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Mit hallunk ekkor a tömegből? Ha valóban Isten Fia, akkor szálljon le a keresztről! „Mentsd 
meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről!” – Mit jelent ez? Csupán annyit, hogy a 
Sátán rájött arra, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus meghal a kereszten, akkor tökéletes-
ségre jut a megváltás munkája, akkor válik a Sátán legyőzötté. És ekkor a Sátán mindent elkövet, 
hogy Jézus ne ott és ne akkor haljon meg, hogy szálljon le a keresztről. De elkésik, és Isten időzítése 
tökéletessé lesz ebben is. 

Sőt, tovább megyek. Jézus éppen azon a napon, Húsvét napján támadt fel a halálból, amikor a 
zsidók az egyiptomi fogságból és rabságból való szabadulást ünnepelték. 

Húsvét ünnepe, Jézus feltámadása pedig azért ünnep, mert a keresztyének, a Krisztusban hí-
vők a bűn fogságából és a kárhozatból való szabadulást ünneplik ezen a napon. Isten tökéletesen 
időzített ebben is. 

 
Kedves Testvérek! Ünneplő Gyülekezet! Látszólag teljesen eltértem Karácsony ünnepétől, hi-

szen már Nagypéntek és Húsvét eseményeiről beszéltem. De nem. Most is szorosan kapcsolódom 
Karácsony ünnepéhez, mert Karácsony, az Úr Jézus születése azt jelentik számunkra, hogy Isten 
tökéletesen ura az időnek. Mindent úgy rendez el, hogy az a mi javunkat szolgálja, hogy minden a 
mi üdvösségünkre legyen. Ahogy azt a Heidelbergi Kátéban is valljuk: „mindennek üdvösségemre 
kell szolgálnia”. 

 
Kedves Testvérek! Ezekben a hónapokban, amikor a koronavírus járvány egyre jobban tombol 

a világban, akkor nagyon sokan úgy érezhetik, hogy elkésett az orvostudomány, elkéstek a kuta-
tók a vakcina kifejlesztésével. És elkésett Isten is, hogy segítsen. 

Én ennek ellenére szilárdan hiszem azt, hogy Isten nem késik, sosem késik. És most sem késett 
el, csak egyszerűen nem ismerjük az Ő tökéletes időzítését. 

Pedig jelek vannak, melyekből meg kell tanulnunk tájékozódni. Jézus azt mondja, hogy az idők 
jeleit ismernünk kell, és meg kell tanulni helyesen azt értelmezni. (Mt 16) 

És nemcsak helyesen kell nekünk értelmeznünk az idők jeleit, hanem helyesen kell cse-
lekednünk is. 

Hogyan tudunk helyesen cselekedni? Ez nagyon fontos kérdés, amit tegyünk fel önmagunk-
nak, és őszintén keressük rá a választ.  

József nagyon nehéz helyzetbe került, amikor látta az, hogy Mária várandós. Őszintén kereste 
a jó megoldást erre a lehetetlen helyzetre. Egészen biztos vagyok abban, hogy sokat imádkozott, 
és kérte Isten segítségét és bölcsességét, hogy mit tegyen. „Amikor azonban ezt végiggondolta 
magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta…” Erre válaszolt neki az Úr 
álmában. Isten még a válaszadásban is tökéletesen időzít: amikor az ember őszintén keresi az 
Urat, akkor Ő válaszol neki. 

A mi feladatunk is ez: imádkozzunk az Úrhoz, és kérjük az Ő vezetését. Legyünk nyitottak az Ő 
válaszára, és akkor cselekedjünk, akkor szóljunk, amikor eljön az ideje. Figyeljünk Isten tökéletes 
időzítésére! Talán türelmetlenek vagyunk, de mégse gondoljuk azt, hogy Isten késlekedik bármi-
ben is. Ma is mindig időben cselekszik. Ma is időben megadja a szabadítást, a kegyelmet és a bűn-
bocsánatot. Időben meg fogja adni a szabadulást a járványból. Időben cselekszik érted és értem. 
Időben megadja a választ, időben megadja a megoldást. Éppen időben.  

Ezt kell nekünk is megtanulni: figyelni az Úr tökéletes időzítésére, és időben megcselekedni 
azt, amit az Úr bízott ránk. 

Az első Karácsonykor a betlehemi istállóban megszületett Jézus Krisztus emlékeztessen ben-
nünket arra, hogy Istennek tökéletes az időzítése. Nem késik el az Úr, hanem időben adja kegyel-
mét. Legyünk mi is készen rá, időben elfogadni a kegyelmet, időben szívünkbe fogadni az Urat, 
időben elnyerni az üdvösséget. Ámen. 

Loment Péter lelkész 


