
Az egyháztörténet tanúsága és a
bibliai szemlélet szerint is a korszakok
váltakozása nem egyenes, és nem egyen-
letesen emelkedő vonallal rajzolható
meg, hanem hullámgörbével. Vannak
lejtők és emelkedők a történelem
menetében. Jézus, amikor a történelmi
változásokról szólt, nem választotta el,
hanem együtt láttatta a történelem
sodrásában a profán (világi) erővi-
szonyok változásait és az Isten népe életének sorsfordulóit.
Tévedésnek mondható az olyan szemlélet, amely elkülönítve
vizsgálja az egyiket a másiktól. Az emberiség története egy
hatalmas eseményhömpölygés, és ebben éli sajátos életét –
ahogy mondani szokták – az egyház, sokszor részben egybe-
mosódva, nem elkülönülten a világtól. Ebből az össze-
mosódásból a világnak lehet haszna, de az egyháznak csak
kára származhat. Azt azonban a Biblia világosan láttatja, hogy
a történelem végső célba érése két elágazáshoz vezet. Itt pe-
csételődik meg mindkettőnek a sorsa. A világhoz tartozás és
az Istenhez tartozás (itt már csak emberekről lesz szó) közötti
különbség félreérthetetlen lesz, s itt összemosódás már nem
fordulhat elő!

Az egyetemes történelem vonulatában együtt él az
egész embervilág, tehát nem elkülönülten, de mégsem eggyé
váltan. Ezért az az elképzelés, hogy az egyháznak lesz egy
boldog korszaka (földi körülmények között), amely felé
haladunk, tévedés. Ahhoz, hogy a földi érában az egyházra
egy nyugalmas békekorszak köszöntsön rá, a sátánt fogságra
kellene vetni, minden hatalmától megfosztva. De az
emberiség ekkor sem lenne egységes, mert a sátán lefegy-
verzésével a megtéretlenek nem lépnének át a megváltottak
közösségébe. Ilyen módon Isten földi országába sem lehet
belépni! Jézus eljövetele nem egy nyugalmas, hanem egy
nagyon is felgyorsult és zűrzavaros időszakban következik
be, amelyben azonban a történelem a „megszokott” meder-
ben haladni látszik. A világ mivel nem hisz az üdvkor
eljövetelében, így sejtései sem lehetnek a kozmikus változá-
sok közeledéséről – amint Nóé napjaiban sem sejtették az
ítélet közeledését (Mt 24. rész).

Jézus a jelzett rövid igeszakaszban
elősorol néhány olyan veszélyhelyzetet,
amelyek nem esetleg, hanem bizonyosan
bekövetkeznek. Mégis arra inti
tanítványait, hogy vigyázzanak. Nem
első és nem utolsó eset, hogy Jézus ezt
teszi. Kérdezhetnénk magunktól, mire
vagy hogyan kell vigyázni, ha ezek az
események elkerülhetetlenek, van-e így
jelentősége a vigyázásnak? Földi
körülményeink között bárhol vagyunk,
bármit teszünk, mindig vigyázni kell. A
bajok jelentős része azért következik be,
mert nem vigyáznak az emberek, sem
magukra, sem másokra. Utólagosan sok-
szor megállapítható a vigyázatlanság
mint ok, ha baj támad. Az intés idő-
szerűsége állandó. Most vegyük sorba az
el nem kerülhető veszélyeket:

A tanítványt bíróságoknak átadják,
zsinagógákban megverik, helytartók és
királyok elé állítják. A bíróság kezébe
esni szerencsés dolog a szerencsétlenség
között, mert törvény szerint járnak el az

előállított bűnössel szemben, és várható az igazságos ítélet-
meghozatal is. A tanítvány meghurcoltatásának oka azonban az,
hogy Jézusnak követője. Itt pedig nincsen szó semmi olyan
(közönséges, politikai vagy háborús) bűnről, amely miatt eny-
hébb vagy szigorúbb vagy esetleg halálbüntetést szabhatnának
ki. Aki miatt mégis erre a sorsra jut a tanítvány, maga is
bűntelen volt, és a legsúlyosabb büntetéssel, kereszthalállal súj-
tották. A tanítványokban Jézust tovább üldözik a történelem
folyamán, és igazságos ítéletet továbbra sem hoznak az ő
ügyében! Néhányszor szóba jön a zsinagógákban való
megveretés eshetősége is. Jézust magát is sokszor megtá-
madták a zsinagógában. A legdühösebb támadás a názáreti zsi-
nagógában érte, ahol rárontottak, kikergették, és szakadékba
akarták vetni. Ma, ha a nekivadult tömeg önbíráskodik, rátá-
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Kiszolgáltatva gonosz erőknek?

„Ti pedig vigyázzatok magatokra:
mert bíróságoknak adnak át titeket,
zsinagógákban vernek meg, hely-
tartók és királyok elé állítanak
énértem, bizonyságul nekik. Előbb
azonban minden nép között hirdet-
ni kell az evangéliumot. Amikor
pedig elhurcolnak és átadnak
titeket, ne aggódjatok előre, hogy
mit mondjatok, hanem ami mega-
datik nektek abban az órában, azt
mondjátok, mert nem ti vagytok,
akik szóltok, hanem a Szentlélek.
Akkor testvér a testvérét, apa a
gyermekét adja majd halálra, gyer-
mekek támadnak szüleik ellen, és
vesztüket okozzák, és mindenki
gyűlöl majd titeket az én nevemért;
de aki mindvégig kitart, az
üdvözül.”

(Mk 13,9–13)



mad valakire, lincselésnek nevezik. És ez zsinagógában is
megtörténhet. Így esetenként a lincselést a tanítványnak is el
kell szenvednie. Helytartók és királyok elé is kerülhetnek
Jézus követői. A hatalom birtokosait senki és semmi sem
gátolhatja abban, hogy a pusztán irigységből megvádoltakat
feloldozzák és szabadon engedjék, mégis képtelenek arra,
hogy ne éljenek vissza hatalmukkal! A hatalmasok a hatalom
fogságában vergődnek! Ennek ószövetségi bizonyítéka
például Sadrak, Mésak és Abédnegó esete, akiket
Nebukadneccar király haragjában tűzhalálra ítélt, ártatlanul.
Megrettent azonban, s ágyából kipattanva sietett, hogy
meglássa, mi történt az ártatlanul kemencébe vetett három-
mal! Vagy Dárius király a médek és perzsák megmásíthatatlan
törvénye értelmében ítélte halálra az ugyancsak ártatlan
Dánielt, amely miatt egész éjszaka álmatlanul vergődött
ágyában. Reggelre kelve sietett, ha még életben találja
Dánielt, hogy kimentse az oroszlánok verméből. Heródes
(Antipás) a kéjsóvár király, bár nem kívánta Keresztelő János
halálát, de esküje miatt nem tudta elutasítani asszonya gonosz
kívánságát! – A veszélyek megnevezése többes számban
hangzik el. Ez azt is jelenti, hogy folya-matosan kísértenek
ezek a veszélyek, és akár azt is, hogy nem csak egyszer történ-
het meg egy-egy tanítvánnyal a meghurcoltatás, amint ezt a
Cselekedetek könyve és az egyháztörténet is tanúsítja, hanem
többször is! 

Mindezeket látva mégsem kell a végsőkig kiszolgálta-
tottaknak látni Jézus követőit. Jézus maga, amint az evangéli-
umokból tudjuk, sokkal inkább volt nevezhető hatalmas,
megfélemlíthetetlen, a hatalmat gyakorlók felett állónak, mint
tőlük függőnek. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Urunk maga is
vigyázott! Nem bízta magát az emberekre, mert tudta, hogy mi
lakik bennük, másrészt vigyázott arra, hogy mindent mennyei
Atyja akarata szerint cselekedjen, vigyázott arra, hogy min-
dent az egyedül megfelelő időben végezzen el. Jézus nézte az
órát, a cselekvés idejét, sem előbb, sem elkésve nem tett sem-
mit. Bár Lázár meggyógyításáról lát-
szólag elkésett, és ezt a gyászolók
fájlalták, ám bántás nélkül hozta ezt
szóba az elhunyt egyik nővére. Az
események alakulása azonban megmutat-
ta, hogy Jézus most sem késett el, hanem
a legalkalmasabb időben megérkezett a
család megsegítésére és örömére!

Jézus tanítványai nem szomorú
szájú örömhírvivők. Igaz, hogy sok
szenvedést mér rájuk az emberi
gonoszság. Lehet, hogy vannak, akik a
rossz időkre emlékeznek leginkább, arra,
amikor ásóval, villával, baltával támadtak
rájuk, amikor házukat felgyújtották,
amikor megverték vagy bebörtönözték
őket. Nem helyes, ha a jókat eltemetjük,
ha nem emlékezünk azokra. Pedig ha
felidéznénk a kapott áldásokat, a késni
látszó, mégis alkalmas időben érkezett
segítségeket, és ezeket mérlegre
helyeznénk az élénken emlékezetben
őrzött rosszakkal együtt, akkor láthat-
nánk, hogy a kapott jók nagyobb súllyal
esnek latba, mint a fájdalmakat ébren

tartó rosszak. Hát a jó sokkal jobb, mint a rossz, inkább ezeket
kereteztessük be, mint a rosszat! Az igazságért azonban a
rosszat sem hasznos elsüllyedve hagyni.

Jézus különösen figyelmükbe ajánlja követőinek, hogy
mire vigyázzanak, ha például elhurcolják és vallatóra fogják
őket. Erre ne készüljenek fel! A perbe fogott embereket
igyekeznek jól felkészíteni, minden szóba hozható kérdésre a
legokosabb feleletet előre kigondolni, de arra is, hogy mit ne
mondjanak, mire ne is emlékezzenek. Tehát a tanítvány
védőügyvéd nélkül, „felkészületlenül” álljon a törvényszék
elé. Ez a hitetlenek előtt felelőtlenségnek tűnik, azonban a
tanítvány akkor felelőtlen és kishitű, ha felkészül a vallatásra.
A Szentlélek akarja kézbe venni úgy az ügyét, hogy a felvetett
kérdésekre ő sugallja a választ. A Szentlélek nem arra hivatott,
hogy a keresztkérdésekkel zavarba hozott tanítvány gyarló
feleleteit korrigálja a per folyamán, hanem hogy ő vigye
győzelemre a perbe fogott tanítvány ügyét. Az a tanítvány,
amelyik ezt az intést nem fogadja meg, ne csodálkozzon, ha a
perben vesztes lesz! Urunk vigyázást ajánló felhívása a
tanítvány számára is megszívlelnivaló intés marad, egészen a
világ végezetéig! – A szentlélek állandó segítője azoknak a
hívőknek, akik a szólás jogát átengedik hittel az ő számára.
Így volt ez kezdetben, amikor ezt az „engedélyt” megadták a
tanítványok az ajándékul és segítőül kapott Szentléleknek, és
így lesz ez az idők végezetéig is. – Egy régi igehirdető, aki
ugyan nem volt lojális a más hitűekkel szemben, szépen fogal-
mazta meg a Szentlélek segítségnyújtását az apostoloknak:
„Valamint a nagy álgyu, valamig tüzet nem adnak gyújtó-
lyukába, semmit nem ront, semmi ereje nincsen, akármely
gyermek körüle forog és kezét vagy fejét beléje teszi, de
mihelyt a tűz megilleti gyújtólyukát, rettenetes pattanással
kőfalakat ront és valamit előtte talál, földre döjti, ontja: úgy
valának az apostolok a Szentlélek vétele előt, semmi erejök
nem volt, de mihelyt a mennyei tűz bennük felgyújtaték, senki
ellenök nem állhata…” (Pázmány Péter)
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