
 

 
 

A Diósdi Református Gyülekezetben elhangzó, január 10-i istentisztelet írott változata 

Igeszakasz: János evangéliuma 1,35-51. 

„35 Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, 36 és amikor megpillantotta Jézust, aki arra 

járt, így szólt: Íme, az Isten Báránya! 37 Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték 

Jézust. 38 Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: Mit kerestek? Ők pedig 

ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: Mester –, hol laksz? 39 Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. 

Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; mintegy délután négy óra 

volt. 40 A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az 

egyik.41 Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt 

jelenti: Felkent. 42 Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak 

fognak hívni – ami azt jelenti: Kőszikla. 43 Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, 

és így szólt hozzá: Kövess engem! 44 Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter 

városából. 45 Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a 

törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, József fiát. 46 Származhat-e valami jó 

Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! 47 Amikor Jézus látta, hogy 

Nátánaél közeledik feléje, azt mondta róla: Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen 

álnokság. 48 Nátánaél megkérdezte tőle: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: Mielőtt 

Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 49 Nátánaél így szólt hozzá: Mester, te vagy az 

Isten Fia, te vagy Izráel királya! 50 Jézus így válaszolt neki: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a 

fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni.51 És hozzátette: Bizony, bizony, mondom 

nektek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az 

Emberfiára.” 

Javasolt énekek: 299.dicséret 

Igehirdetés 

Személyes találkozás 

Emlékszel még, ha keresztyénként olvasod, hogy hogy jutottál el Jézushoz? És mik voltak az első 

tapasztalataid nála?  

Vagy így is kérdezhetném most: hogy éled meg a jelenedet most, amikor úgy érzed, közeledsz először 

vagy újra Jézushoz? Hogyan érkezel hozzá? Mik/kik segítenek benne? Mik az első tapasztalataid 

Jézusról?  

Akár már régebbi, akár újabb tapasztalatokkal vagyunk jelen, abban pont ugyanazok vagyunk: Azt 

látjuk, vagy keressük, hogy Jézussal és az ő közelében lesz értelmes és boldog életünk. Ez pedig 

valamilyen formában a személyes találkozással kezdődik. Van személyese motívuma az Isten-ember 

kapcsolatnak, épp az újszövetségi, épp a krisztusi csoda révén. Hittanórán kérdezte egy diákunk: 

https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#35
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#36
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#37
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#38
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#39
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#40
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#41
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#42
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#43
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#44
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#45
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#46
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#47
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#48
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#49
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#50
https://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/#51


 

 
 

Hogyan szól Isten? Ő még nem hallotta Őt. Nem érti, ez hogy lehet. Egyáltalán hogy van ez? Úgy tűnt 

vágyik erre. De az is kitűnt számomra, hogy nincs ez a hatalmunk alatt ez. Isten-ember titka. 

A mai történetünkben két nézőpontból beszélek minderről. Az érkezés és a fogadás oldaláról. Azaz az 

oda érkező útról, és az első tapasztalatokról. Összefoglalóan pedig így mondanám:  

Sokféle úton jutunk el Jézushoz, aki már ismert minket, mielőtt megérkeztünk volna. 

I. Hogyan érkeznek hozzá ezek az emberek?  
- Érkezik hozzá először két névtelen figura. (Kálvin megjegyzését szúrom ide zárójelben. Mily 

nagy dolog: milyen apró kezdetből lett nagy csoda, közösség, egyház.) Őket Keresztelő János 

küldi Jézushoz. (35-36. vers)  

- Aztán kiderül, hogy egyikük András. Jézus tanítja őket minden bizonnyal, és aztán András 

találkozik Péterrel, aki a testvére. Neki ujjongva mondja: Megtaláltuk a Messiást. (40-41.v), és 

odavitte Jézushoz. Tehát előbb (Keresztelőnél) a Tanító küldi két tanítványát Jézushoz, most 

egy testvér viszi a másikat.  

- Következő nap maga Jézus hívja Fülöpöt: Kövess engem. (43.v)  

- Majd Fülöp szintén lelkesülve egy barátját hívja, Nátánáelt. (45.v) Aki először vonakodik: 

származhat –e valami jó Názáretből? – mondja. Hiszen barátja Fülöp ezzel hívja őt, hogy Jézus 

Názáretből való. Szkeptikus. Nem említi az Ószövetség kiemelt helyen sehol sem ezt a falut. 

Bárki  - aki ily Üdvös, mint a Megváltó – származhat-e ilyen névtelen helyről?  Jöjj és nézd meg 

magad, hangzik a válasz. 

1, Ugye halljuk, mily különbözőek az megérkezési csatornák. Valakit tanítója, valakit barátja, valakit 

testvére, valakit meg személyesen Jézus visz, szólít meg. Ugye, hogy így van ez ma is? Ugye, hogy ezt 

nem kell szégyellni, hanem ez így válik igazi kincsünkké és gazdagságunkká? De jó, hogy nem kell a 

másikban azt erőltetnünk, ahogy velünk történt? De jó, hogy szabadon meghallgathatjuk, és 

örülhetünk neki. Biztos, hogy más, mint a mienk. Van, aki egyszer csak elkezdi magától olvasni a 

Bibliát. Van, akinek egy rádióban szóló igehirdetés jelent sokat. Van, akit egy gyászesemény visz 

közelebb, és hogy van, aki akkor ott áll mellette és hívja. Van, akinek a munkatársa bátorítása és 

hívása viszi el a templomba, vagy egy keresőknek szóló alkalomra. Sőt, nemcsak formákban, hanem 

belső tartalomban is különbözünk. Lehet, hogy van, aki könnyebben megindul, és lehet, hogy lesz 

szkeptikus is, mint Nátánáel volt. Van, akit a szíve húz, van, aki az eszén keresztül érkezik, és van, aki 

a kételkedései útján. Oly sok formája van ennek.  

 2, De tegyük hozzá: El kell jutni Jézusig, hogy valóban Istenélményünk legyen. Nem mintha 

magunk irányítanánk ezt, de nem a másik ember, vagy egy barát, vagy egy családtag, szülő vagy 

gyermek hite lesz számomra a végső menedék, hanem a közvetlen megszólítottság élmény. Ami 

egészen személyes. Valaki így mondja: a lelkész ismer engem, mert hetek óta rólam beszél. Az én 

problémáim jönnek fel a beszédben. Jó esetben ismeri a lelkész a gyülekezetet, de itt mélyebb 



 

 
 

ismeretről van szó (még visszatérünk rá). Itt arról, hogy Valaki szólít, erősít, bátorít és vezet minket. 

Nem emberi hangon szól Isten mintegy reggel fél nyolckor, ahogy a rádió szól, de néha mégis emberi 

hangokon keresztül is, Ő szól. Titok ez. Az „Isten és te” kapcsolat erejéről szól ez. Nem kell tehát 

egyenút, mégis ami egyforma, az Krisztus, akit nem mi irányítunk, hanem Ő.  

 3, Csendesen jegyzem meg az érkezési oldalhoz: mily hasonló az is, hogy van valaki, aki hív, 

bizonyságot tesz, jelen van a másik ember mellett, mintegy útmutatóként Krisztushoz. Ha már 

keresztyénként vagy, ne félj ettől, sőt. Légy útmutató. Lehet, hogy sokan csak erre várnak, és már 

jönnek is Krisztushoz. Akár könnyen, akár nehezebben (Nátánáel). Hívd bátran.  

   

II. Másodjára pedig a „fogadó oldalról” is szóljunk. 

Jézus fogadja a tanítványokat. Két helyen, Péternél és Nátánáelnél két mozzanat is hallunk: Péternek, 

mikor találkoznak, azt mondja: Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelenti 

Kőszikla. Mintegy megmondja a jövőjét. Nem most hívják még így, majd úgy fogják hívni. Elmondja 

neki, hogy mi lehet az élete Vele, Jézussal. Jövőjéről beszél neki, és abban szerepéről, vezető 

szerepéről a tanítványok körében.  

Amikor pedig Nátánellel találkozik, akkor jelleméről szól először: Íme, egy igazi izraelita, akiben 

nincsen álnokság. Jellemzi őt. Ismeri jelenét és jellemét. És mikor megkérdezi Nátánáel: Honnan 

ismersz engem? - azt mondja Jézus, mielőtt Fülöp idehívott láttalak a fügefa alatt. Ez megrendíti 

Nátánáelt, és azt mondja: Te vagy az Isten Fia, Te vagy Izrael Királya. (47-49.v.) Miért nagy dolog ez? 

Maga Jézus is hozzáteszi utána: ez olyan nagy dolog, hogy láttalak a fügefa alatt? Ennél sokkal 

nagyobb dolgokat fogtok látni. Megnyílt eget, angyalokat, amik fel és leszállnak az Emberfiára. (50-

51.v.) Jézusban összekapcsolódik menny és föld. Összeér. Találkozik. Személyesen. De most: 

Nátánáel hisz erre a mondatra: láttalak a fügefa alatt. Lehet, hogy ez az imádság helye volt a 

rabbinikus hagyomány szerint, szokás így is mondani. De van, aki szerint pusztán az a tény, hogy 

„tudom, hol voltál ezelőtt”, talán senki nem tudta, csak én tudtam, elég volt Nátánálnek.  

Jézus ismeri az övéit. Múltjukat, jelenüket, jellemüket, jövőjüket. Tud minket. Mily megrendítő. Ő egy 

olyan kapitány, aki így hívja be az embereit. A magyar foci válogatottról készült egy kisfilm, amiben 

az egyik játékosról beszél a válogatott edzője, akinek behívása a válogatottba meglepte a 

drukkereket. Azt mondta a kapitány: „régóta figyeltük már”. Még az előző csapatában felfigyeltünk rá. 

Azonban van egy különbség. Jézus annak ellenére is behív, hogy ismer minket. Mert Nátánáelt igaz 

izraelitának mondja, de Péterről tudta – később kiderül – hogy meg fogja őt tagadni háromszor. És 

azt is tudta, hogy a nehéz órában majd mind elhagyja (szenvedéstörténet). Jézus annak ellenére 

behív, hogy ismer Téged. Ne szégyenkezz tehát, hanem engedd, hogy megismertessen önmagaddal. 

Engedd ezt elérni hozzád, hogy van, aki tényleg ismer. Aki úgy értékel, ahogy vagy, és nem úgy, amit 



 

 
 

mutatnod kellene, ha minden jó lenne. De nemcsak nehéz, hanem értékes oldaladat is látja. Aki 

tényleg értékel, hiszen Ő alkotott. Akinek a kezében mindaz a kincs valódi gazdagsággá formálódhat. 

Az Ige tehát megerősít minket most: Sokféle úton jutunk el Jézushoz, aki már ismert minket, 
mielőtt megérkeztünk volna. 

Ismerd hát meg még jobban Őt. Kinyílik előtted a menny titka Benne. Marco Rossi (szövetségi 

kapitány) azt mondta ebben a kisfilmben: olyan csapatot keresek, amelyik meghal a pályán értem és 

a válogatottságért. Harcos csapatot keres. Szenvedélyes ember. Ez szép. Még szebb: Jézusban 

összekapcsolódik menny és föld. Összeér. Találkozik. Személyesen. És abban azt látjuk, a Mester hal 

meg és támad fel a csapatért. Ez a menny titka, ehhez vonz most is Téged is Ő.  

  

 Imádkozzunk! (Zsoltárok könyve 34. rész) 
 

1 Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abímeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig 

elment. 2 Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. 3 Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt 

az alázatosak, és örülnek. 4 Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét! 5 Az 

Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. 6 Örömre derülnek, 

kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. 7 Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából 

kiszabadította. 8 Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. 9 Érezzétek, és lássátok, 

hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 10 Féljétek az Urat, ti, szentjei, mert nem 

szűkölködnek az istenfélők. 11 Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, 

nem nélkülözik a jót.  

Hirdetések:  

- Két hét múlva, január 24-én, az ökumenikus imahét keretében, „közös” alkalmunk lesz a 

Paulus Gyülekezettel. Tavaly ők jöttek hozzánk, és tőlük volt igehirdető, ezért idén fordítva 

lesz. Mivel azonban ők is online tudnak csak közvetíteni ez a gyakorlatban „csak” a 

következőket jelenti: a facebook oldalunkon az ő közvetítésük (youtube) linkjét fogjuk 

megosztani. Illetve az alkalom 9,30-kor kezdődik. Az írott igehirdetéseket ez nem érinti, 
azok továbbra is szokásos módon kiosztásra kerülnek!  

 

Áldás, Békesség! 

 

Diósd, 2020. január 10.         Pogrányi Károly  
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