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JÉZUSRA HALLGASSUNK! 

 

Lekció: Mt 12,9-21 Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy 

sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól: "Szabad-e szombaton 

gyógyítani?" - hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik: "Ki 

az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, 

nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a 

juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton!" Ekkor így szólt ahhoz az 

emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!" Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze: 

ugyanolyan ép lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és 

elhatározták, hogy végeznek vele. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott 

onnan. Sokan követték; ő meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nekik: 

ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: "Íme, az 

én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! 

Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és 

nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem 

tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz 

ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek." 

 

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. 

 

 

 

Mai istentiszteletünknek fő üzenetét úgy fogalmazhatnám meg röviden, 

 hogy hallgassunk Jézusra! 

 

S hogy ez miért olyan fontos, 

 négy bibliai képpel szeretném megvilágítani.  

Ezt a négy bibliai képet próbáljuk majd meg  

úgy lelki szemeink elé képzelni, 

  mintha egy moziban ülnénk, 

   s előttünk a filmkockák peregnek. 

 

Az első ilyen képet, vagy filmrészletet Ézsaiás tárja elénk. 

kb. 2,5évezrede írt próféciájában. 

Képzeljük el, hogy Isten mennyei trónja előtt állunk a mennyben. 

A Jelenések könyve úgy írja le a tróntermet, 

 hogy Isten királyi széke 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,  

  mivel dicsőségének fénye megvakítaná azt, aki rá tekint. 

Hangja viszont hallható, 

 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.  



Nem kiált, nem lármáz, 

 és nem hallatja szavát az utcán. 
 A megrepedt nádszálat nem töri össze,  

a füstölgő mécsest nem oltja el 

 

Ézsaiás próféta a mennybe nyer betekintést. 

Arra, 

 hogy mi hangzik el a mennyei trónteremben. 

S képzeljük el,  

 h. a milliónyi angyal és üdvözültek serege örömujjongásban tör ki. 

 

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 bálványokra.  

KT! 

Vajon ez az ítélet csak 2,5 évezrede volt aktuális? 

Vajon csak akkor voltak bálványok? 

 Itt Isten fából készített bálványszobrokról beszél. 

Akiben bíztak az emberek. 

Akiknek valamilyen emberen felüli erőt tulajdonítottak. 

 

Vajon ma milyen bálványokban bíznak az emberek? 

Kire hallgatnak? Kiben bíznak? 

 Miben bíznak? 

 

Azt mondja Isten, 

hogy rajta kívül nincs más. 

Nincs más, aki szabadító, 

 nincs más, aki megmondja előre a jövőt,  

  mert tudja, hogy mi következik. 

Egyedül Ő a szabadító, 

és egyedül Ő az, aki előre látja a jövőt! 

Ezt az ítéletet kell hirdetnie a szolgának. 

 

KT! 

Jézus mondott egy példázatot a gonosz szőlőművesekről. 

Ebben a példázatban a gazda nem más mint Isten,  

aki elküldi szolgáit a szőlőjébe a termésért, 

 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. 

 

Dobják el azokat maguktól, 

 és hallgassanak Istenre.  

Rá figyeljenek, 

 mert egyedül Ő az Isten. 

 

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 jövendőlésben, 

a mennyei jelenésben épp azt a pillanatot látjuk, 

  amikor az atya kijelöli és elküldi a fiát a feladattal, 

   h. hirdesse az Ő ítéletét. 

 

Az atya arra gondol: Rá biztosan hallgatni fognak. 

 

S most jön a 2. kép, vagy filmjelenet, 

 amely Jézus megkereszteléséről szól: 

 

Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz,  

hogy keresztelje meg őt.  

János azonban megpróbálta visszatartani őt,  

és ezt mondta: 

 "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj,  

és te jössz hozzám?"  

Jézus így válaszolt:  

"Engedj most, mert az illik hozzánk, 

 hogy így töltsünk be minden igazságot."  

Akkor engedett neki.  

Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett,  

azonnal kijött a vízből, 

 és íme, megnyílt a menny, és látta,  

hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik,  

és őreá száll.  

És hang hallatszott a mennyből:  

"Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." (Mt 3,13-17) 

 

Képzeljük csak el,  

hogy egy verőfényes napon a nagy melegben 

 a Jordán folyó partján kisebb tömeg gyűlt össze. 

A teveszőr ruhába öltözött Ker. János pedig Isten Igéjét hirdeti. 

Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. (Mt 3,2) 

A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. (Mt 3,10) 

 

Mit hirdet János? Az ítéletet.  

Ő is a szőlősgazda egyik szolgája, 

 sőt, az utolsó szolgája, akit még Fia előtt elküldött. 

És ekkor megjelenik a Fiú: Az utolsó szolga és a gazda fia találkoznak. 

Ezért mondja János: "Nekem volna szükségem arra,  

hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?" 

De Jézus válaszol: 

 "Engedj most, mert az illik hozzánk,  

hogy így töltsünk be minden igazságot." 

Mert így töltjük be a próféciákat.  

És megkeresztelkedik Jézus, 

 és valami csodálatos dolog történik. 

Megnyílik a menny. 

S galamb képében a Szentlélek száll Jézusra. 

 

Kicsit térjünk vissza az első képhez! 

Mit prófétál Ézsaiás?: 

 Azt mondja az Atya: Lelkemet helyezem Rá. 

Ez történik meg most a Jordán folyó partján. 

 

De történik még egy másik nagyon fontos dolog: 

Az Atya megszólal. 

Isten szól,  

hogy mindenki, aki ott van, hallja meg. 

Hadd mondjam el, 

 hogy nagyon kevés ilyen alkalom van,  

  amikor Isten 

hallható módon, személyesen megszólal  

földi, emberi körülmények között. 



Általában szolgáit küldi, vagy angyalokat, 

 de Ő maga a háttérben marad. 

De most mégis Ő beszél. 

 

És ha Ő mond valamit, 

 úgy hogy azt többen is hallják egyszerre itt a földön, 

  akkor annak, amit mond, nagy súlya van. 

Mit mond az Atya? 

"Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." 

Hasonlóan, mint Ézsaiás próféciájában is a mennyben: 

Íme az én Szolgám, akit támogatok 

 választottam, akiben kedvem telik. 

 

KT! 

Benne gyönyörködik Isten. 

S a Jordán folyó partján 

 Jézusra irányítja az emberek figyelmét. 

 

S most egy újabb jelenetet szeretnék a testvérek lelki szemeink elé tárni. 

 

Mk ev-ban a 9. fejezetben a következő történetet olvashatjuk: 

Jézus maga mellé vette  

Pétert, Jakabot és Jánost,  

felvitte csak őket külön egy magas hegyre,  

és szemük láttára elváltozott.  

Ruhája olyan tündöklő fehérré lett,  

amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön.  

És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, 

 és beszélgettek Jézussal.  

Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: 

"Mester, jó nekünk itt lennünk, 

 készítsünk ezért három sátrat:  

egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek."  

Mert nem tudta, mit mondjon,  

ugyanis annyira megrettentek.  

De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, 

 és hang hallatszott a felhőből:  

"Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!" 

 

Itt újra egy olyan történetet hallunk a Szentírásból, 

 ahol Isten szól. 

Akik ott vannak, 

 pedig hallják. 

Sőt előtte olyan történik, 

 ami ugyancsak nem mindennapi. 

A mennybe már elváltozott  

megdicsőült, mennyei testű  

korábban élt hívők jönnek Jézushoz: Mózes és Illés. 

 

De ott van 3 egyszerű ember is, 

 3 tanítvány: Péter, Jakab és János. 

És Isten is ott van, 

 és azt mondja: 

"Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!", Őt hallgassátok! 

 

KT! 

Kétszer is szól Isten,  

Jézus keresztelésekor, 

és Jézus megdicsőülésekor is. 

És mind a kétszer Jézusra mutat, 

 és ugyanazt mondja: Ez az én szeretett fiam. 

S ami nagyon fontos, még 

 hogy hozzáteszi: Őt hallgassátok! 

 

KT! 

E két történeten kívül nem ismerünk más olyan történetet, 

 amikor Isten megszólalna úgy, 

 hogy azt mindenki hallja. 

De itt megszólal. 

 



Két különböző helyzetben is, 

 és ugyanazt mondja. 

Ez azt jelenti, 

 hogy amit mond, 

az egy nagyon fontos üzenet. 

És ezért szeretném ma  

ezt a nagyon fontos üzenetet ma felemelni, 

és mindannyiunk szívére helyezni: 

Rá hallgassatok!  

Jézusra hallgassatok! 

Mert Ő Isten fia,  

 Akiben Isten gyönyörködik 

 Aki azért jött,  

hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. 

Ő Isten szeretetének a kifejeződése. 

Őt hallgassátok! 

 

Az Ő szavára figyeljetek, 

 ha Bibliát olvastok. 

Egy élethelyzetben arra gondoljatok, 

 hogy vajon most mit tenne Jézus. 

 

Mert Jézus 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. 

 

Zárásul még egy 4. jelenetet is szeretnék megeleveníteni a Bibliából, 

 amelyből azt tudjuk meg,  

  hogy Jézus hogy adja át az Atya üzenetét, ítéletét. 

Mt evangéliumában olvassuk a sorvadt kezű ember történetét,  

 amelyből megtudjuk, 

 hogy Jézus bemegy egy zsinagógába, 

  ahol egy sorvadt kezű ember volt. 

Ott  a farizeusok Megkérdezték Jézustól 

hogy "Szabad-e szombaton gyógyítani?" – 

Azért tették ezt, hogy vádat emeljenek ellene.  

Ő pedig ezt mondta nekik:  

"Ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van,  

és az verembe esik szombaton,  

nem ragadja meg, és nem húzza ki?  

Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál!  

Szabad tehát jót tenni szombaton!"  

Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: 

 "Nyújtsd ki a kezedet!"  

Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze: 

 ugyanolyan ép lett, mint a másik.  

A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták,  

hogy végeznek vele.  

 

Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. 
És itt olvasunk egy fontos mondatot: 

Sokan követték; ő meggyógyította mindnyájukat, 
 és meghagyta nekik:  

ne fedjék fel, kicsoda ő, 
 hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: 



 "Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam,  

akit én szeretek, akit kedvel a lelkem!  

Lelkemet adom neki,  

és igaz ítéletet hirdet a népeknek.  

Nem szít viszályt, és nem kiáltoz,  

senki sem hallja hangját az utcákon.  

Megrepedt nádszálat nem tör el,  

és füstölgő mécsest nem olt ki,  

míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet.  

És az ő nevében reménykednek majd a népek." (Mt 12,9-21) 

 

KT! 

Itt látható, hogy hogyan hirdeti Jézus az Atya ítéletét.  

 

Egészen máshogy, mint az emberek. 

Mert mi emberek,  

amikor ítéletet mondunk,  

akkor ezt hangosan tesszük, 

nagy nyilvánosság előtt. 

Jézus azonban nem kiabál, 

 nem vitatkozik,  

 nem kelt feltűnést. 

 

Csak átadja Isten szeretetét. 

Meggyógyítja az elesetteket.  

s Hiába háborodnak fel a farizeusok. 

Nem kezd velük vitát, 

 csak segít, ahol tud. 

 

A megrepedt nádszálat nem töri össze,  

a füstölgő mécsest nem oltja el  

 

A világ azt mondja: Hulljon a férgese,  

 de Jézus nem ezt teszi: 

Ő lehajol és segít. 

És Ő ma is ezt teszi. 

Ma is azt mondja:  

Jöjjetek énhozzám mindnyájan,  

akik megfáradtatok  

és meg vagytok terhelve  

és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) 

 

 

 

 

  


