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JÉZUSRA HALLGASSUNK! 

Lekció: Mt 12,9-21  

Textus: Ézs 42, 1-9 Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam 
meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a 
füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. (…) Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem 
dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. 

 

Kedves Testvéreim! Mai istentiszteletünknek fő üzenetét úgy fogalmazhatnám meg röviden, hogy hallgassunk 

Jézusra! Ézsaiás jövendölését olvastam fel. Képzeljük el, hogy Isten mennyei trónja előtt állunk a mennyben. A 

Jelenések könyve úgy írja le a tróntermet, hogy Isten trónja előtt 24 királyi széken vének ülnek koronával a fejükön. 

A trón közelében üvegtenger van tele kristályokkal és drágakövekkel. Körülötte pedig ezernyi angyal, Istenhez 

közel pedig az arkangyalokat, valamint az üdvözültek seregeit találjuk. A trónon pedig Isten ül. Lába és keze 

formája kivehető, de arcát nem lehet látni, mivel azt köd takarja el, hiszen dicsőségének fénye megvakítaná azt, aki 

rá tekint. Hangja viszont hallható, azt mindenki hallja. S amikor Isten elé lép egy ember, akkor Isten megszólal, s 

ezt mondja: Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt 

hirdet a népeknek. De mi az ítélet, amit Isten szolgájának hirdetnie kell? Ézsaiás könyvében így olvashatjuk 45. rész 

20. versétől: „Gyülekezzetek, jöjjetek ide! (…) Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan 

istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni. Mondjátok meg,  (…) Hirdetett-e valaki valaha, jelentett-e ki ilyent az ősidők óta? 

Csak én, az Úr! Nincs más isten rajtam kívül, igaz és szabadító isten nincsen rajtam kívül. Rám figyeljetek! (Ézs 45,20-22) Isten 

ítélete, Isten üzenete, hogy rajta kívül nincs más Isten. Rá kell, hogy figyeljünk, rá kell, hogy hallgassunk! Nem 

pedig a bálványokra. Vajon ma milyen bálványokban bíznak az emberek? Kire hallgatnak? Kiben bíznak? Mi kiben 

bízunk? Istenben vagy a bálványokban?  

Jézus mondott egy példázatot a gonosz szőlőművesekről. Ebben a példázatban a gazda nem más mint 

Isten, aki elküldi szolgáit a termésért a szőlőjébe, amit kiadott szőlőműveseknek. A gonosz szőlőművesek azonban 

megverik a szolgákat, s vannak olyanok is, akiket megölnek. S Jézus elmondja, hogy ezek a szolgák a próféták, 

akiket Isten azért küldött, hogy vigyék a fent említett ítéletet. Hogy a nép szívére beszéljenek. Hogy elmondják, ez 

vagy az a bálvány nem tart meg. És aztán Jézus elmondja a példázatban, hogy a gazda arra gondolt: Elküldöm a 

fiamat, Rá biztos hallgatni fognak, Őt megbecsülik, hisz engem képvisel, olyan mintha én mennék közéjük. S az 

ézsaiási jövendölésben, a mennyei jelenésben épp azt a pillanatot látjuk, amikor az Atya kijelöli és elküldi a fiát a 

feladattal, hogy hirdesse az Ő ítéletét. Az Atya arra gondol: Rá biztosan hallgatni fognak.  

S most egy következő képet idézzünk lelki szemeink elé. Jézus a megdicsőülés hegyén van. Mellette ott van 

Mózes, Illés és tanítványai: Péter, Jakab és János. S aztán felettük felhő támadt, amely beárnyékolta őket és hang hallatszott 

a felhőből: "Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!" (Mk 9,7) Jézusra hallgassatok, mert Ő Isten fia, Akiben az Atya 

gyönyörködik, Aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ő Isten szeretetének a kifejeződése. 

Őt hallgassátok! Az Ő szavára figyeljetek! Egy adott élethelyzetben arra gondoljatok, hogy vajon most mit tenne 

Jézus. Mert Ő az Atyát jelenti ki számunkra. Ő az Atya ítéletét hozza el nekünk. A mennyben mindenki tudja ezt, 

és hallgat Rá. A pokolban is ismerik Jézust, és az Ő szavának engednek a démonok is. Mert Ő sokkal nagyobb 

hatalom, mint a démonok. Csak mi emberek engedhetjük meg magunknak a luxust, hogy mindenre hallgatunk, 

egyedül Jézusra nem. Nézzük a TV-t, hallgatjuk a sok süket hírt a katasztrófákról, a balesetekről, gyilkosságokról. 

Ömlik ránk a rengeteg reklám, az erkölcstelen és gyilkosságokkal teli filmek. És a mennyei Atya ma is szomorúan 

nézi, milyen kevesen hallgatnak Jézusra. 

Mi kire hallgatunk? Nekünk fontos-e Jézus hangja, Jézus vezetése? Meghalljuk-e az Ő szelíd és halk hangját, 

amint nekünk is ma azt mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást 

adok nektek. (Mt 11,28) Ebben az új évben is Rá hallgassunk, Bízzuk Újra Életünk Krisztusra! Így legyen! Ámen. 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk családtagjainkat, szomszédjainkat, ismerőseinket is! 

                                       
        Dr. Bakó József   Tabajdi György Pál (gondnok) Dr. Pótor Áron (lelkész)   Karasszon Dezső           Andorca Emil 

                              
          Nagy Sándor           Szilágyi Lászlóné           Uti László             

 
Az új presbitérium az eskütétel után (2018. január 7.) 

Alkalmaink (2018. január):                         (Képek: AÁ) 

14.  vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás) 

17. szerda 16.00 
Bibliaóra.  A megváltás élménye személyes életünkben (előkészítő kérdések a bejárati 
asztalon)  

18. csütörtök 17.00 Énekkari próba 

19. péntek 17.00 Konfirmációs óra 

20. szombat 
10.00-
12.00 

Presbiterképzés az Esperesi Hivatal üléstermében (Kálvin tér 17). Oláh István 
(nagytemplomi lp.): Segítségnyújtás a presbiterek egyéni szolgálatához 

21. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás) 

21. vasárnap 17.00 

Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló 
Zenekar vezetésével, amely fókuszában Isten 
dicsőítése áll ifjúsági énekek éneklésével. Igét 
hirdet Tárnok Ferencné Török Márta lelkész.  

Ökumenikus Imahét istentiszteletei: 

22. hétfő 17.00 Durkó István (baptista lelkész) - evangélikus templom 

23. kedd 17.00 Tóth László római katolikus esperes - Mester u. ref. templom 

24. szerda 17.00 Fekete Károly református püspök - Szent Anna székesegyház 

25. csütörtök 17.00 Kocsis Fülöp görög katolikus érsek - Széchenyi kerti ref. templom 

26. péntek 17.00 Derencsényi István református főjegyző - Szappanos utcai bapt. imaház 

27. szombat 17.00 Vad Zsigmond református esperes - Szt. László róm. kat. templom 

Febr 2. péntek  17.00 Filmklub 

Febr 3.  szombat 17.00 
Séfek séfje című bohócelőadás a Purpárlé bohóctársulat előadásában. Belépő 
jegyeket igény szerint ingyenesen adunk, amellyel meghívhatjuk ismerőseinket 

gyermekeikkel együtt. Ajánlott 2-100 éves korig!   

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Hivatali órák: H-P 9.30-11.30, Cs 16-17 

Honlap: www.furediut.hu  Kövess(en) minket -on: facebook.com/furediut.hu  

A lelkész elérhetőségei: +36-30-678-2502  Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

http://www.furediut.hu/

