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„Tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a 
mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, 

aki újat és ót hoz elő éléskamrájából.” Mt 13,52

A mennyek országa tanítványának lenni kü-
lönleges és kiváltságos dolog. Még akkor is 
így van ez, ha bárki tanítványává lehet iskolá-
zottságtól, kortól és nemtől függetlenül. Nem 
kizáró ok a betegség, és nem biztos, hogy a lec-
kében előbbre jár az egészséges. Nem akadály, 
ha valaki a lakóhelye határát sosem lépi túl, és 
nem mindig van előnyben a világjárt.

Az egyetlen fontos követelmény, hogy a 
tanulást feltétlenül folytatni kell mindaddig, 
míg a tanítvány földi életét letéve át nem lépi 
Isten mennyei országának küszöbét – ott véget 
ér a tanulás, a töredékes ismeret kiteljesedik 
(1Kor 13,12).

Isten népének közösségében az írástu-
dók jártak elől az Írások kutatásában és is-
meretében. Náluk jobban senki sem ismerte 
a törvényt, a szent iratokat és Isten akaratát. 
Megbecsült tagjai voltak a népnek, közülük 
kerültek ki a nép vezetői, a Nagytanács tagjai 
is. És róluk, a tudósokról, mesterekről mondja 
Jézus, hogy ők is tanítvánnyá lesznek.

Az írástudó, aki tanítvánnyá lett – min-
dig megfogott ez a kép. Benne van az alázat, 
az Istenre hagyakozás, a felismerés, hogy tö-
redékes az ismeretünk és töredékes a prófétá-
lásunk, és a felfedezés, hogy az ígéretek íme 
beteljesedtek. Jézus a mennyek országáról 
mondott példázatai után zárja ezzel a képpel 
tanítását. A tanítvánnyá lett írástudó olyan, 
mint a gazda, aki ót és újat hoz elő éléskamrá-
jából. A kiforrott, érett táplálékkal együtt az 
újat, frisset, felüdítőt. A kettő együtt igazán 
gazdag, tápláló és erősítő.

Isten országának sajátsága ez a gazdagság. 
Jézus egykori és mai tanítványai pedig úgy ré-
szesedhetnek belőle, ha a régit is becsülik, és az 
újhoz is ragaszkodnak. Ha a törvény védelmé-
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ben, de Jézus kegyelmében élnek. Nekünk mindkettőt kutatnunk, tanulnunk kell. 
Egymás nélkül a kettő súlyos hiányállapotot eredményez: csak a régi megkeménye-
déshez és reménytelenséghez vezethet; az új magában felfuvalkodottságot hozhat. 
Hitünkhöz elengedhetetlen az igaz emberség, és nélkülözhetetlen az ismeret, ami 
stabillá tesz (2Pét.1,5-kk.).

Miért kell erről a tizenkettőnek külön is hallani, miután hallották a magvető, a 
konkoly, az igazgyöngy vagy a kerítőháló példázatát? Mert ez Isten országának cso-
dája. Hogy írástudó lesz a mennyek országa tanítványává. Hogy a galileai ácsra Mes-
terként tekint az, akit eddig mesternek hívtak; hogy az újat, a kegyelmet elfogadja, 
és a Lelket nem oltja ki; és az új tanítás fényében értelmet nyer a régi tanítás, hogy 
az Írás beteljesedik.

Adjon az Úr minél több tanítvánnyá lett írástudót és tanítványt, aki az Írásokat 
szereti és kutatja. Adja meg, hogy a mennyek országa növekedjen közöttünk, mert a 
régit és az újat is igaz emberséggel és szeretettel szolgáljuk fel másoknak.
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Az emmausi vacsora freskója a koszovói Gračanica szerb ortodox kolostorában. (1321)


