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JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE 

Igeolvasás: Jn 1,19-29 
Alapige: Mt 3,13-15: 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. 

Kedves Testvérek! János prológusában, már a 6. 

versben olvasunk Jánosról, és Isten Igéje úgy mutatja be őt, mint akit Isten küldött. János Isten embere volt. 

Milyen csodálatos megállapítás ez Jánosról, és úgy gondolom, mindannyiunk vágya az, hogy Isten így nézzen 

ránk: Ő XY, akit Isten küldött. Azt olvassuk: a neve János. A János név jelentése az, hogy Jahve 

megkegyelmezett, Jahve kegyelme. A következő versben azt olvassuk, hogy tanúként jött, hogy bizonyságot 

tegyen a világosságról. János egész élete a világ világosságára, a Messiásra mutatott, Aki által Isten 

megkegyelmezett. Mikeás próféta írja,  hogy Istennek abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. ( Mik 7,18) 

Timóteus leveléből pedig megtudjuk: Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 

megismerésére (1Tim 2,4) S ezért jön János, hogy tanú legyen, hogy megtérésre hívjon. Ezért fennhangon 

hirdeti: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! S ezt olyan erővel teszi, hogy Máté leírja: Akkor 

kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke. (Mt 3,5)  

   
   Nov. 11-én Bartha Gyula nyugd. esperes szolgált, s vendégeink voltak a Dóczy Gimnáziumból (Fotók: AÁ.) 

János pedig nem finomkodik. Nem úgy szólítja meg a megkeresztelkedni vágyó farizeusokat, ahogy mi 

szoktuk megszólítani a gyülekezetet, 

hanem azt mondja: Viperák fajzata! Ki 

figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek 

az eljövendő harag elől? Radikális 

módon beszél. Az ítélet közel, A fejsze 

pedig ott van már a fák gyökerén: ezért 

minden fa, amely nem terem jó 

gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. 

(Mt 3,10) Nem vesz el az üzenet éléből. 

Nem emberekre tekint. Nem a 

korszellemre figyel. Nem próbál meg 

különféle elvárásoknak megfelelni, ami 

az emberek felől jön. Már a ruhája és az 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

eledele is ezt hirdeti, hogy ő nem veszi figyelembe az emberi elvárásokat. Ő kizárólag Isten üzenetét adja 

tovább.  

Jézus maga mondja a sokaságnak Jánosról: Miért mentetek ki a pusztába? Prófétát látni? Azt láttatok, 

sőt - mondom néktek -, prófétánál is nagyobbat. S az emberek, amikor hallják János igehirdetését, bűnbánatra 

tértek, és kérték őt, hogy merítse be őket a Jordánba. Ez a jelképes cselekedet azt szemléltette, hogy a régi 

ember, akit bemerítettek, megfulladt, meghalt, és attól kezdve új életet akar kezdeni az illető, most már Isten 

akaratának engedve.  

A bűnbánó emberek hosszú sora állt a Jordán partján. János pedig megkeresztelte őket, talán, szinte 

már gépiesen hajolt le, s merítette be őket, amikor egyszerre csak megtorpan. Jön valaki, akit nem akar 

bemeríteni. Az előtte álló sorban megjelenik Jézus, akit még nem ismert senki, de János, Isten Szentlelkétől 

vezérelve felismerte Őt. És megtorpan, mert rájön, hogy képtelenség az, hogy Jézus, a bűntelen, a szent 

megkeresztelkedjen. Hiszen Neki nincsen bűne, amitől meg kellene, hogy tisztuljon. Ugyanakkor a másik 

képtelenség pedig az, hogy éppen ő, a bűnös keresztelje meg a bűntelent? Ezért olvassuk: János azonban 

megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz 

hozzám?" Ennek épp fordítva kellene történnie. 

Jánosnak igaza van, de olyan szép látni, hogy Jézus egyetlen kérésére félreteszi a maga igazát. Hiszen 

Jézus így válaszolt neki: "Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor 

engedett neki. Ugyanakkor rádöbben, hogy amikor Jézus beáll a sorba, hogy megkeresztelkedjen, ezzel a 

helyünkre állva közösséget vállal velünk bűnösökkel. Azt olvassuk a 2. korintusi levélben, hogy Isten azt [a 

Jézust], aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. (2Kor 5,21) Ézsaiás 

pedig így jövendöl erről: Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és 

közbenjárt a bűnösökért. (Ézs 53,12) Amikor Jézus beállt a keresztelési sorba, akkor kezdte el felvállalni a 

velünk való közösséget. S ezért mondja Róla János: Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét! Károli 

ezt így fordítja: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. (Ján 1,29) Elveszi és hordozza az én bűnömet, 

a te bűnödet, mindannyiunk vétkét. 

János e prédikációjával lentebb szállt, hogy Jézus nagyobb legyen! Az őt hallgatókat tovább irányítja 

Jézushoz. Két tanítványa rögtön el is hagyja őt, és követi Jézust. S János mégis örül. Azt mondja: Akié a 

menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény 

hangjának: ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (Jn 3,26-30)  

És talán ez a legszebb hatása egy prédikációnak: ha - akik hallják, otthagyják a prédikátort, és követik Jézust. 

János élete, mint kiáltó szó, Jézusra mutat. S az Istentől küldött ember mindig ezt teszi, Jézusra mutat. Nem 

önmagára, nem is emberekre, dolgokra, amiket meg kell tenni, hanem Jézusra. Mert Ő az Isten Báránya, aki 

elveszi a világ bűneit. Ő Istennek egyetlen ajándéka. Nincs több! De Benne mindennel megajándékozott 

bennünket az Úr.  Lelkipásztorokként, presbiterekként, a gyülekezet tagjaiként tudjunk mi is Rá mutatni. Adja 

Urunk, hogy így legyen! Ámen. 

------------------------------------ Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron – református lelkész---------------------------------- 

2018. november: 

21. szerda  14.30 Bibliaóra 

22. csütörtök 10.00 Babamama klub 

22. csütörtök 17.00 Ifjúsági óra 

24. szombat 9-12 
Tűzománc tanfolyam, amely ingyenes, de az anyagok (rézlemez, festék) és kiégetés 

költségeit szükséges kifizetni. A tanfolyamot Nagyné Tóth Wanda néni vezeti.  

25. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

25. vasárnap 10.00 
Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermekistentisztelet. Az üvegfallal elválasztott 

baba-mama szobában lehetőség van kisgyermekekkel hallgatni az igehirdetést. 

25. vasárnap 13.30 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

25. vasárnap 17.00 
Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Szolgál: Papp Tibor és Papp Tiborné – 

lelkipásztor házaspár Mezőberényből 

- Kék vödör és Szeretetdoboz akció A Dorkász Szolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat ebben 

az évben is meghirdette adománygyűjtő akcióit, amellyel minél több rászoruló családot szeretnének támogatni. 

Tartós élelmiszert gyűjtenek, aminek legalább féléves hátralévő szavatossága van még, hogy azokat télen is fel 

lehessen használni. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk kekszet, süteményt, teát. 

Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap: www.furediut.hu 
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