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jesítetted Istenednek, az Úrnak a parancsát, amelyet paran-

csolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr

Izraelben a királyságodat” (1Sám 13,13).

Olyankor szinte minden elképzelhetőt megteszünk, hogy

minél előbb elérjük emberi céljainkat, és teljesen feloldjuk az

Istentől való függésünket. Ezek a lépések soha nem erősítik

meg a hitünket. A hit útja nagyon egyszerű és nagyon kes-

keny út.

A mi szívünk olyan, hogy inkább keres valamilyen más

utat, tervet készít, segítséget kér, mint hogy várnia kelljen.

Más dolog hinni, és más dolog várni

Ha én megígérek valamit a gyermekemnek, elhiszi. De

újra meg újra türelmetlenül kérdezi: – De, apa, mikor, de

hogyan, de meddig kell még várni?

Ábrahám szépen vizsgázik hitből az 1Mózes 15.

részében leírtak szerint, de elbukik türelemből a 16. részben, a

Hágárral történtek miatt.

Milyen szépen együtt látja a zsidókhoz írott levél a hitet

és a türelmet: „…ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat,

akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket” (Zsid 6,12).

Nem elég csupán a hit, és nem elég csupán várni.

Saul életében ez egy próba volt

Mielőtt Isten végleg neki és családjának adta volna a

királyságot, tesztelte, hogy hívő vagy hitetlen. Aki nem tud a

végsőkig bízni, várni Istenre, nem alkalmas arra, hogy vezesse

Isten népét.

Ha már elrontottuk a dolgokat, hajlamosak vagyunk

arra, hogy másra hárítsuk a felelősséget.

Sára így hárít Ábrahámra: „Miattad ért engem sérelem”

(1Móz 16,5).

Saul is hárít Sámuelre: „…így felelt: Amikor láttam,

hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a

megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek

Mikmászba…” (1Sám 13,11). Saul nem bízott abban, hogy

Isten vele van. Azt hitte, hogy az áldozattal kell meghívni őt.

Pedig mindig ott van, csak bizalommal kell lenni iránta. 

A maga idején megmutatkozik Isten segítsége

Még soha senki nem várt hiába Istenre. Isten azt paran-

csolta Saulnak: Várj! De Saul nem teljesítette ezt.

Végül kibontakozott a harc. „Azok a héberek is, akik

azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt

vonultak táborba, azok is Izraelhez csatlakoztak, tehát

Saulhoz és Jónátánhoz” (1Sám 14,21). Mindig odaállnak,

ahol emberileg remélhető a győzelem.

„Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek

meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk

eredtek a harcba.” (1Sám 14,22)

Akkor jön meg a bátorságuk, amikor már emberileg is

látszik a győzelem. A hit ereje tartja az embert Istentől függő

viszonyban.

Egyedülálló kijelentés ez az Úrról. Látszólag botránkoz-

tató is. Jézus ugyanis elvárja az emberektől, főleg pedig

tanítványaitól, hogy bízzanak benne, ő azonban ezt nem vi-

szonozza. A tapasztalatokban gazdag istenfélők gyakorta

tanácsolják nehéz helyzet idején a félénkeknek, hogy bízzanak

az Úrban. Viszont az emberek az egymás iránti bizalom

erősítését is szükségesnek tartják. Azonban a rossz tapasztala-

tok körültekintésre intenek, mert az óvatlan ember a

megelőlegezett bizalommal kiszolgáltathatja magát a biza-

lomra méltatlan ismeretlennek. Isten helyett, Isten ellenében

pedig senki ember fiában, még előkelőkben sem szabad bízni,

mert nem tarthatnak meg. Zsarolt javakban bízni is csak any-

nyit ér, mint emberkéz alkotta hitvány bálványokban!

Tébolyodott idők jártak akkor, midőn Jeremiás óva intett,

hogy még a testvér vagy a felebarát is csak megcsalni akar.

Mikeás próféta, aki különös ügyek intézésére is kaphatott

felkéréseket, óvott a „jó ismerősök” előtti intim megnyi-

latkozástól, de még asszonyod előtt is, kit magadhoz ölelsz –

mondta –, vigyázz, hogy mit mondasz! – Mindezeket látva,

hallva sem vonhatjuk meg bizalmunkat vezetőinktől, rájuk

hallgatni, tanácsaikra ügyelni szükséges és kell, mert ők

vigyáznak lelkünkre (Zsid 13,17).

Már most eléggé megokoltnak tűnik, hogyha Jézus nem

bízza magát az emberekre. Jézusnak azonban nem voltak

rossz tapasztalatai semmilyen tekintetben sem! Őt ugyanis

sem a közvetlen sátáni ravaszkodások, kísértések, sem a

törvények ismerői által kieszelt csapdák, trükkök, a kétértelmű

okoskodások sem bírták botlásra, bűnre vinni, azon egyszerű

oknál fogva, hogy tudta, mi lakik az ember/ek/ben! Urunk

szavainak, tetteinek mindig az előre tudás, sohasem a múltbe-

li okulás volt a meghatározója. Nem előítéletek vagy

feltételezések alapján szólt és cselekedett. Másrészről ő a

Megtartó, akiben bízni egyedül érdemes. Az elveszett és

bűnben veszteglő ember sem magát, de másokat sem képes

megmenteni. Az ilyenek számára az egyetlen lehetőség:

megragadni a hozzájuk közeledő mentő kezet!

Megváltónk földi életének két jól elkülöníthető sza-

kasza volt. Az első szakasz 30 évre tehető, míg a második

három-négy évre. A kezdeti éveket Isten különös oltalma alatt

töltötte el. Nem bízhatta őt mennyei Atyja és földi szülei sem

Heródes királyra és katonáira. A keleti bölcsek (akiket később

az emberi képzelet királyi rangra emelt) csak hozzájárulhattak

kincseikkel az előállt gondok enyhítéséhez. Ez bizonyosan

nagy segítség volt. Isteni irányítás nélkül azonban a földi

szülők nem tudták volna feladataikat betölteni. A sürgős

menekülést sem ők találták ki. A kényszerű fogságból vissza-

térve is a felülről történő iránymutatásra támaszkodva cse-

lekedtek és telepedtek le Názáretben. Urunk életének ebben az
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első szakaszában még egyszer és rövidke időre ritka erős-

ségű fény ömlött a 12 éves „Gyermekre”! Azonban azt

látjuk ekkor is, hogy a szülői gondviselés nem volt meg-

bízható, hiszen elveszítették gyermeküket! – Vigyázzunk

azonban! Sem Máriának, sem Józsefnek a látszólagos

vigyázatlansága okozta a Gyermek elvesztését. Az elveszett

gyermek sír-rí, és szűnhetetlenül keresi szüleit. Jézus

korántsem érezte magát elveszettnek! A szülők a történtekért

ugyan gyermeküket tették felelőssé. Itt tűnik ki élesen, hogy

Jézusnak mennyei Atyja és földi nevelőszülei is vannak.

Jézus már most, tizenkét évesen tudja, mennyei Atyjának tar-

tozik teljes engedelmességgel. Viszont a szülők nem tudják,

pedig az előzményekből tudhatták volna, hogy Jézus mennyei

Atyja felügyelete alatt és az iránta való teljes engedelmesség-

ben él! Jézus ekkor az emberi tekintet elől eltűnik, és majd

életének a második szakasza kezdetén kerül a világ szemei

elé, amikor a Jordán mellett felharsant az isteni szózat: „Ez az

én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” Jézus tehát nem

„közös” gyermek, hanem osztatlanul az Istené! Ezért két

akaratnak egyszerre ő sem engedelmeskedhetett.

Ebből eredően Jézus életének ez a „nyilvános” sza-

kasza az emberekkel való folytonos összeütközések között

telik el. Ez pedig láthatóan a családjával, a tanítványaival, a

„zsidókkal”, a nagytanáccsal és a papi fejedelmekkel gyakran

viharos nézeteltérésekben lobbant fel. Jézusnak minden

igyekezete arra irányult, hogy meggyőzze az embereket arról,

hogy ő Istentől jött, és hogy az Atya akaratát kell megis-

mertetnie és elfogadtatnia velük. Azt még senki sem ismerte

fel, hogy Urunk a mennyei Atya Fia (vagy hogy ő volna a

Krisztus). Ezért Jézus személye, kiléte a kérdések kérdése

volt. Viszont éppen ennek az ismeretnek, tudásnak a hiánya

miatt mertek szembehelyezkedni vele igen sokszor és sokan!

„Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha

felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg”

– írja Pál apostol (1Kor 2,8).

Emberi valóságát természetesen tagadni nem lehetett, de

éppen az erről való meggyőződés nem engedte meg (még ha

prófétai voltát némelyek már kezdték elismerni), hogy szemé-

lyét ennél magasab, (isteni) szinten szemléljék. Egyébként ezt

a „feltételezést” a legmagasabb papi körökben istenkáromlás-

nak tekintették. Jézusnak a szavai, a tanításai váltották ki a

legerősebb ellenállást. Ő ugyanis nem engedhetett abból a

meggyőződéséből, hogy Istentől jött és hozzá tér majd vissza,

és abból sem, hogy tanításai isteni akaratot fogalmaznak meg,

ellenkező esetben mennyei Atyjával került volna ellentétbe.

Jézus emberfelettiségének megvallása és az Istentől kapott

szuverén hatalmának kinyilvánítása volt az a kő, amelyben az

emberek megbotlottak vagy fennakadtak! Jézustól mint

embertől az volt elvárható, hogy igazi izraelitaként

beilleszkedjék abba a törvényes rendbe, amelyben a

leghűségesebbek éltek! Jézus azonban a meghamisított

törvényeket nem újraértelmezi, hanem eredeti jelentésükbe

visszahelyezi. Ezzel azt a hibátlannak becsült vallásos életet,

amelyben éltek, elégtelennek jelentette ki! Ezt a hitbeli

lefokozást a legnagyobb sértésnek érezték, különösen azok,

akik a törvénytiszteletben a saját gyakorlatukat mértéknek,

etalonnak tartották, és azt ajánlották követésre másoknak is. 

Ezzel párhuzamosan meghirdette az Isten országának

eljövetelét, amelybe úgy léphetnek be már most és sürgősen

az emberek, ha ennek a törvényeit magukévá teszik, és azokat

cselekedve élnek. A Messiásról kialakított képmásukat Jézus

átfestette, amely szerint már most – nem csupán majdan – kell

élni az új életet, mert már itt van, közöttük él a „Király”. Jézus

ezt az új életet, új korszakot hasonlatokban, példázatokban

tette láthatóvá és közérthetővé az emberek előtt. Ezt azonban

nem akarták érteni és magukévá tenni.

A vallás őrei felháborodva és reszketve nézték a

Názáreti Jézus „felforgató” munkáját. Tehetetlenségükben

elhatározták megöletését, de annak módját sehogy sem

találták meg. Viszont a terjedő, erősödő új vallásos szellem

befogadókra és követőkre is talált. Jézusnak a szellemiek

feletti hatalma is elragadó volt, de az emberek előtt

legláthatóbb, legtapasztalatibb, egyben a legcsodáltabb a ter-

mészetfölötti ereje volt. Ez a hiánytalan és tüneményes ha-

talom átzúgott a várakozók, a beteljesedések elérkezésében

bizakodók, az igazságra éhező-szomjazó izraeliek között. 

Mindezeket számba véve úgy tűnik, hogy Urunknak sok

volt az ellensége, és teljesen igazolódik a negyedik evangéli-

um prológjában olvasható megállapítás: saját világába jött, és

az övéi nem fogadták be őt (Jn 1,11). Megértjük tehát, hogy

Megváltónk ebben az ellenséges környezetben nem bízhatott

az emberekben. De nem Jézus volt gondolkozásában és

érzületében ellenséges az emberek iránt, hanem amint ezt

szépen megfogalmazza visszaemlékezésében bizonyságkép-

pen Péter apostol: a Názáreti Jézus „szertejárt, jót tett, és meg-

gyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert

az Isten volt vele” (ApCsel 10,38). 

Azt már említettük, hogy Urunk nem bízhatta magát

Nagy Heródesre és katonáira, de magára Pilátusra és harcedzett

legionáriusaira sem számíthatott. A helytartó felesége, Claudia

Procula, kellemetlen lidércnyomásra, és inkább az urát féltve

emelte fel szavát titkon Jézus védelmére. Heródes Antipász

pedig csupán a csodalátás vágyától hajtva kívánt Urunkkal

találkozni. A nagytanács, élén a főpappal, kezdettől fogva a

legádázabb ellensége volt Megváltónknak! A „nagyok” tehát,

akik azt gondolták, hogy hatalom van a kezükben, nem

Jézusért, hanem ellene, az ő hatalmát (amelynek valós voltát

felismerték!) nyíltan megtörni szándékoztak!

Szinte felfoghatatlan a számunkra, hogy Urunk ellen

anyja, Mária gyermekeivel (Jézus féltestvéreivel) összefogott,

hogy kivonják őt az evangélium szolgálatából (Márk 3. rész)!

Urunk ezt látva mondta ki ezt a megrázó igét: „Aki az Isten

akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám”.

A Jézus által kiválasztott tanítványok is, akik egyébként azt

ígérték, hogy készek meghalni mesterükért, az egyre

nehezedő időkben (nem szólva Júdásról) kezdtek elfordulni

Jézustól, s a hűtlenség szégyenletes bűnébe estek. Urunk min-

den munkája, amit tanítványai között végzett, kárba veszni

látszott.

Jézus halála és sírba tétele, az ő igazi „ember” voltának

lett a bizonyítéka. Azok az emberfeletti erőmegnyilvánulások,

amelyek ámulatba ejtettek mindeneket, érthetetlenül egy pil-

lanat alatt feledésbe merültek! Az a titkos feltevés, hogy Jézus

nem halhat meg, megalapozottnak gondolható. A keresztre

szegeztetés látványa azonban megdöntöttnek láttatta

Urunknak a korábban már sejtetett halál feletti hatalmát!

Annak ellenére, hogy a próféciák apró részletekbe menően is

megrajzolták az Eljövendő sorsát és alakját, a golgotai

eseményeket úgy tekintették, mint Jézus földi munkálkodásá-

nak tragikus befejezését.

Hirdesd az igét! 7



8 Hirdesd az igét!

Megváltónk születésének természetfelettiségét (Márián

kívül) már senki sem ismerhette Jézusnak a keresztre

emeltetésekor. Mindenki, aki születik, így vagy úgy, az meg is

hal. Jézussal is csak ez történhetett. Akikben a titkos hit (ha

egyáltalán voltak ilyenek) még élt, hogy Jézus kivételesen

nem halhat meg, ó, ez a véres keresztet látva, kínok és

félelmek között elszállt. Most olyan tátongó űr támadt minden

lélekben, aki Jézusról a szívében valamilyen emléket őrzött,

amely a legnagyobb veszteség érzetekor sem keletkezhet a

sajgó emberi szívben. Beleélni magunkat az Úr családja és

tanítványainak lelki helyzetébe nem vagyunk képesek.

Szombat után a húsvét nem úgy fénylett fel, mint a sötét éjt

hirtelen elűző napkelte. A széthullt hitet úgy összerakni, mint

a pusztulás helyén kiásott cserepeket tudják, nem lehet.

Magunkat önkezünkkel újra felépíteni nem tudjuk!

Megváltónk megjelenéseivel gyűjtötte újra össze összetört

cserépedényeit. A hit szétszóródott szilánkjait

összeszedegette, a megfelelő szilánkot a megfelelő szilánkhoz

illesztette. Ezékiel látomása a szétszóródott csontokról most

újra beteljesült.

Nemcsak Jézus jött ki a sírból, támadt életre, hanem a

betemetett tanítványi hitet is ki kellett szabadítani a romok

alól. Újra élni és újra látni csak így lehetett. Ezt az új csodát is

Jézus cselekedte meg. Ha a tanítványok csak Jézus halálát

láthatták volna meg, de magának a feltámadásnak nem lehet-

tek volna részesei, akkor Urunk üdvösségszerző művére a sír

úgy került volna, mint a mondat végére a pont. – Vége, nincs

tovább.

Jézus készülődött az elmenetelre. Ennek írásos emléket

az evangéliumok, kiváltképpen pedig a negyedik állított. A

feltámadása után, a mennybemenetele előtt is alkalmat vett a

búcsúvételre, amelyre az Olajfák hegyén került sor, ahová

kihívta tanítványait. Nemcsak a halálát és nemcsak a feltá-

madását kellett látniuk, hanem a mennybemenetelét is. Tehát

azt, amit tanított, hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza,

szemükkel látták. E nélkül az Úr földi tartózkodása csonkán

maradt volna, miként a tanítványok hite is! 

Az elmondottakból megérthetjük, hogy nem Istennek,

nem Jézusnak kell az emberekhez igazodni, hanem ennek

fordítva kell vagy kellene mindig megtörténni! Pál apostol

világossá tette a hívők előtt, hogy az értelem megújulásával

lehet megítélni, hogy mi a jó, mi az Istennek tetsző dolog,

tehát azt, hogy mi az, ami tökéletes. Tehát olyan hitre, alapis-

meretre van szükség ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk

Istennek és Jézusnak, amelynek folytán nem támadhat kétség

bennünk, hogy az a jó és tökéletes, amit Isten vagy Jézus akar

és tesz. Amíg elsőbbséget nem tudunk adni Jézus akaratának,

addig szemben állunk vele. Ma és minden időben ez a szem-

benállás volt látható és tapasztalható az Istentől elidegenedett

világban!

Tisztáznunk kell egy kényes kérdést. Azt még

valamiképpen megértjük, hogy Jézustól ellenségei féltették

hatalmukat, és kisebb-nagyobb mértékben ellenkeztek vele.

De meglepődünk, hogy az Úr közvetlen hozzátartozói és a

maga választotta tanítványok is szembehelyezkednek

szentséges lényével. Nem rossz emberek voltak ők, hanem

csak emberek, olyanok, mint mi, akik sok-sok jó és rossz tu-

lajdonságot örököltek, akik gyarlók, mégis önállók akartak

lenni és maradni Jézussal szemben is. Ismereteik a földi vi-

szonyokra nézve is hiányosak, de az isteni életre vonatkozóan

tapasztalatlanok és megtévesztettek is voltak!

Urunkat földi életében sohasem imádta

senki sem. Jézus erre nem is tanította, buzdította

övéit. A vele való közvetlen érintkezés ezt szük-

ségtelenné tette. Úgy kérhette őt bárki, mint

gyermek a szüleit. Azt azonban jelezte, hogy a

jövőben imáikhoz a meghallgattatás kulcsa az ő

neve és a Szentlélek segítsége lesz! Most még

elgondolhatatlan az, hogy anyja és testvérei

leboruljanak előtte. De a tanítványok sem gon-

doltak erre sohasem. Jézus maga is inkább

felemelte, mint leborulásra kényszerítette volna

a hozzá folyamodókat. Kelj fel és járj! Ez illik és

méltó az emberhez.

Vigasztaló az a csoda, amely a mennybe-

menetel után történt! A tanúk, amikor haza-

tértek, felmentek a felső szobába, ott jelen

voltak a tanítványok (az áruló kivételével) név

szerinti felsorolásban, és az asszonyok (Urunk

női követői), valamint Jézus anyja, Mária, és az

Úr testvérei is! Valamennyien kitartóan imád-

koztak! Úgy gondolom, ez volt az első eset,

amikor Jézust imádni kezdték a földi

gyülekezetben. Imádkozni csak Felfelé lehet! –

Az Úr testvérei közül a nem sokkal később megalakult

jeruzsálemi gyülekezetnek Jakab lett az egyik

nagytekintélyű vezető személyisége. Az Újtestamentumban

a „Jakab levelét” is – úgy tudjuk – ő írta. Jézus másik

testvére pedig, Júdás volt a Bibliánk végén, s a Jelenések

könyve előtti le-vélnek a szerzője. Mindketten írásaik

bevezetőjében Jézus Krisztus szolgájának vallják magukat.

Ez a titkos „átállás” Jézus oldalára a szent családban, az őket

„megsemmisítő” golgotai eseménynek és az ennél is

„lesújtóbb” húsvéti megjelenésnek (amelyről ugyan nem

olvasunk, de bizonyosra vehető) lett a minden értelmet

meghaladó áldott következménye! – Így köszöntött be a

názáreti család házába is Jézussal a béke!

Caravaggio: Hitetlen Tamás


