
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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A NÉP, AMELY A SÖTÉTSÉGBEN LAKOTT, NAGY VILÁGOSSÁGOT LÁTOTT 

 

Igeolvasás: Ef 1,1-14 
Alapige: Mt 4,12-17: Amikor Jézus meghallotta, hogy 

Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd 

elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti 

Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy 

beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált: "Zebulon földje és 

Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok 

Galileája! A nép, amely a sötétségben lakott, nagy 

világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában 

laktak, azoknak világosság támadt." Ettől fogva kezdte Jézus 

hirdetni: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek 

országa." 

 

Kedves Testvérek! Ezen a napon, az év első vasárnapján talán a legtöbb igehallgató nagyobb figyelemmel és 

várakozással várja az Ige üzenetét, mivel élete egyfajta megújulására, megváltoztatására gondol és számít. 

Ugyanakkor nekünk az újév elején is, és minden időben leginkább Isten üzenetére van szükségünk, mert nem 

az újév újítja meg az Igét, hanem fordítva: az Igének van időt, napot, évet megújító hatalma. Az Ige határozza 

meg a mai nap jelentőségét. Nem az idő szól az Igéről, hanem az Ige magyarázza az időt és az idők történéseit. 

          
      Jan 1-én újévnyitó istentisztelet               (Fotók: AÁ.) 

A felolvasott bibliai történet arról ad hírt, hogy Jézus nyilvánosan kezdett tanítani. S kívánom, hogy 

hadd legyen őszinte kérésünk az, hogy minket is ebben az új évben Jézus személyesebben és elkötelező módon 

tudjon tanítani, megszólítani, és mi pedig legyünk tanításának hűségesebb hallgatója és megtartója Szentlelke 

által. Adja meg az Úr, hogy minden igehirdetésben és bizonyságtételben az Úr üzenetét tudjuk meghallani és 

megérteni. 

     
A történetből megtudjuk, hogy Jézus tudomást szerez arról, hogy Heródes Antipász börtönbe vetette 

Keresztelő Jánost, aki bele mert avatkozni a királyi családban történt botrányos erkölcstelenség ügyébe és 

keményen megdorgálta a királyt. A király ezért elfogatta, börtönbe vetette és elhallgattatta ezt a kényelmetlen 

embert. A hibát nem az elkövetőben, hanem a szóvá tevőben látja. Mintha Keresztelő János bebörtönzése 

megszüntette volna a bűnt. Ismerjük ezt a megoldást: ha nem beszélünk valamiről, az nincs is.  



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

Kedves Testvérek! Az igazság meghirdetése kemény dolog, és sokszor veszélyes. Azonban az igazság 

elhallgatása még veszélyesebb. János mindig az egyenes beszédet hirdette. Emiatt pedig börtönbe került.  

Jézus Galileába megy, s mintegy átveszi Keresztelő János szolgálatát és prédikálni kezd. Nem 

Jeruzsálemben, nem a templomban, nem a szent helyen kezdi a szolgálatot, hanem Zebulon és Naftáli 

tartományában. Oda megy Jézus, ahol vigasztalására a legnagyobb szükség van. Ugyanis ez a két törzsi 

tartomány szenvedett legtöbbet Izráel történelme során. Kereken 700 évvel ezelőtt szállták meg az asszírok e 

területet, lakosságát pedig fogságba vitték, akik már nem tértek haza. Helyükre pogány népeket telepítettek. 

Ezért vetették meg a zsidók ennek a vidéknek a lakosságát, és úgy emlegették, hogy a pogányok Galileája. 

Jézus tehát oda viszi az evangélium világosságát, ahol a legnagyobb a sötétség, mert ők azok, akikről úgy 

nyilatkozik: „Szánakozom rajtuk, mert olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok.” Ezek azok, akik helyzetük 

és nyomorúságuk miatt legjobban éhezik és szomjazzák Isten igazságát. És ezek a megfáradtak és 

megterheltek, akiket Jézus magához hív. „A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik 

a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt." A sötétség miatt megy Jézus, a világosság 

hozzájuk. Mi ez a sötétség? Külső vagy belső rendezetlenség, zűrzavar az ember életében. A világosság nélküli 

állapota az embernek: a szegénység, betegség, kilátástalanság, reménytelenség, magány, félelem. Vizsgáljuk 

meg magunkat Isten előtt őszinte bűnbánattal, hogy van-e ilyen sötétség a szívünkben?  

Az újév örömhíre: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Higgyük el, hogy nemcsak 

Zebulon és Naftáli földje számára van megoldás, hanem számunkra is az újévben. Jézus Krisztus elhozta 

számunkra is a világosságot, az Isten királyságát. Isten tegye ezt valóssággá a mi számunkra is. Ámen. 

-----------------Szolgálattevő: Dr. Pótor Imréné Beregszászi Erzsébet – református lelkész------------------------- 

2019. január: 

09. kedd 14.30 Énekkar 

09. szerda  14.30 Bibliaóra 

10. csütörtök 17.00 Konfirmációs óra 

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

13. vasárnap 10.00 

Istentisztelet. Párhuzamosan pedig gyermek-istentisztelet. Az üvegfallal 

elválasztott baba-mama szobában lehetőség van kisgyermekekkel hallgatni az 

igehirdetést. 

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

18. péntek 16.30 Filmklub - Az igazi csoda 

20. vasárnap 17.00 Zenés istentisztelet az Őrálló Zenekarral. Szolgál: Hájas István - teológus 

- Hirdetem, hogy 2019. január 3-án elhunyt Ákos Istvánné sz. Szilágyi Erzsébet. Elhunyt gyülekezeti tagunk 

temetésére január 17-én, csütörtökön 11 órától kerül sor a Debreceni Köztemetőben.  

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

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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