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„ Márk 7, 31-38."

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

  Mi talán azt hisszük, hogy az ilyen csodás történetek 
nagyon messze esnek, a mi életünktől, jelenvaló helyzetünktől, nehézsé
günktől és attól, amire nekünk szükségünk van. És igazunk van akkor, ha 
csak azt látjuk, hogy akkor régen történtek ilyen szembetünő csodák, ma 
pedig ilyenekkel nem találkozunk, be ilyen szemlélet mellett nem is ért
jük meg ezeknek a történeteknek a mondanivalóját. Amikor most a nehezen 
szóló süket meggyógyulásáról szóló bibliai feljegyzéssel foglalkozunk, 
szolgáljon ez áldott alkalmul arra, hogy Isten Szentlelkének segítségé
vel megfogja  a lelkünket ama bizonyos ember meggyógyitásának időfeletti 
és azért ma is időszerű, életbevágó mondanivalója és jelentősége. Ehhez 
pedig meg kell látnunk, hogy a hatalmi szó:

E F F A T A ,  AZAZ: N Y I L A T K O Z Z Á L  M E G !

1. az Isten-küldötte Messiásnak, Megváltónak szava és hogy
2. személy szerint és szó szerint szól a ma emberének is.

1./ Nem azon van a hangsúly, hogy Jézus meggyógyito tt 
egy nehezen szóló siketet, - mondjuk egy siketnémát. Annak az embernek, 
igaz, mérhetetlenül sokat jelentett, ami vele történt. Újra beleállitot
ta az emberi közösségbe, amelytől fogyatkozása elszigetelte. Nem kellett 
többé rettenetes magányban hordoznia azt, ami a lelkére nehezedett; bele 
tudta újra újjongani a világba örömét, bele tudta újra kiáltani a jajját 
és a gyötrő csendbe, amelyben a lelke senyvedett, megint utat talált az 
élet minden boldogitó zsongása. Jézus egy szerencsétlen embert boldog 
emberré tett. De a mi  szempontunkból itt mégis sokkal többről van  szó, 
mint egy emberi sorsnak a mélységből való kiemeléséről.

Nekünk az az „effata" ezt hirdeti: ime, beteljesedett 
a próféta látomása, amellyel Isten országának, vele az emberiség egy új 
korszakának eljövetelét jövendölte meg, amikor  igy szól: „Akkor a süke
tek fülei megnyittatnak és ...ujjong a néma nyelve."/Ézs.35,5.6./ Jézus 
csodatevése és igy a süketnéma meggyógyitása sokkal-sokkal több, mint 
egy különös, kiváltságos ember szokatlan, természetfeletti erőmegnyilat- 
kozása, amellyel szétfesziti a megszokott emberi képességek korlátait. 
Itt isteni, örökkévaló erők áramlanak be ebbe a világba, jeléül annak, 
hogy át van törve az a szörnyü fal, amely ezt a világot a láthatatlan 
isteni világtól elválasztotta, Isten véget vet ennek a világnak elve
szett állapotának és meggyökerezteti benne az Ő csodálatos országát,a- 
miattazt régen megirta. Jelekül cselekszi Jézus csodáit, annak jeléül, 
hogy az Ő személyében jön el az emberekhez az a másik világ, az Ő sze
mélyében tárul az a kapu, amelyen keresztül immár földi világ és iste



ni világ  közvetlenül érin tkezhetik, az Ő messiási, megváltói személyé- 
ben Maga az Isten nyúl be az emberekhez, hogy Magához vonzza őket és ré
szeseivé tegye őket az isteni, örökkévaló világ erőinek, áldásának.

        Kifejezésre  jut ez a siketnéma meggyógyitásánál is
abban,- hogy Jézus, mielött kimondja a hatalmi szót, fohászkodik. A gyó
gyulás imája meghallgattatásaképpen, Isten erejéből következik be, te
hát  Maga Isten cselekszi! Azután pedig nem akarja Jézus, hogy  a sokaság 
elterjessze a csoda hirét, mert nem akarja, hogy azután pusztán mint 
csodatevőt rajongja körül a tömeg. Jól tudja, hogy a csodák feletti ámu
lat még nem ébresztett hitet, még nem birhatja rá az embert arra, hogy 
teljességgel odaadja, kiszolgáltassa magát Istennek, ha nem látja meg 
mélyebb összefüggésüket Isten megváltó akaratával és nem látja meg ben
nük azt, hogy itt Isten cselekszik, Aki az emberek között felállitja az 
Ő országát.

Ezt az összefüggést kell meglátnunk nekünk is. Aki 
előtt megvilágosodik, hogy Jézus csodáiban Isten cselekszik, annak szá
mára megoldódik. Személyének titka, de az előtt nem kérdéses többé az 
sem, hogy milyen magatartást tanúsítson Vole szemben. Véget vetve min
den lelki vivódásnak, kételkedésnek és ellenkezésnek, boldogan karolja 
át térdét: Én Uram és én Istenem! Ez az egyik időfeletti, örökké idősze
rü jelentősége Jézus csodáinak, - a siketnéma meggyógyitásának is, - és 
azok igaz megértésének. Időszerű és fontos a te számodra is, testvérem, 
Mert ha csak nem egészen közönyös előtted Jézus személye, akkor sir a 
lelked az után, hogy nyugvópontra jusson abban a viaskodásban, amelyben 
gyötri magát a kérdéssel: ki az az ember, mit akart, van-e dolga velem, 
lehet-e dolgom Ővele? Lesz veled dolga és lesz neked dolgod ŐVele, mi
helyt meghallod az „effajta"-ban az Isten-küldötte Megváltónak, Magának 
az Istennek a szavát. De azután másképpen látod ezt az egész világot is. 
Meglátod kuszáltsága,bukottsága,a végveszedelemmel fenyegető tragédi- 
ája felett a megújulás, megtisztulás, megdicsőülés igéretét és lehetősé
gét. Ez a megújulás nem remélhető alulról, emberi részről. Mert emberek- 
től csak az telik, ami benne van. Hogy ez mi, azt megtudhatod az ujságok 
vért és szennyet lehelő hireiből, megtudhatod, ha nem zárkózol négy fal 
közé, mindennapi tapasztalataidból és legcsalhatatlanabbul megtudod, ha 
nem restelsz belenézni a magad szivébe. De nincs is szükség az alulról 
való megujhodás reménytelen reményére. Az uj élet kapuját Isten nyitot
ta meg és ez a kapu nyitva van. Jézusban ebbe a világba, a gonosz orszá
gába e l j ö t t  az Isten országa. Ez az ország itt van, többé a vi
lágból ki nem vethető. Mert királya, Jézus, feltámadott a halálból és ö- 
rökké munkálkodó élő hatalom. Munkálkodása révén a halálnak ebbe a vilá
gába életnek erői törnek be újra és újra, ez a mi romlandó és mulandó 
és beteg életünk örökkévaló, tiszta erők és hatások munkaterévé vált. 
Nincsen a földi életnek   semmiféle területe, a családtól kezdve az állam
ig nincsen semmiféle emberi közösség, a gyermeknek életre ébredő első 
sikolyától a halálküzdelem utolsó hörgéséig nincsen olyan jelentéktelen 
mindennapi történés, ahol nem gazdagodhatnák az ember ezekkel az örökké
való isteni erőkkel, ahol nem találkozhatnék Magával Istennel. Kérdezed, 
hogy mégis hol lelhetők meg az  Ő megváltó erőinek forrásai? Ne maradj 
kétségben e felől sem.

Találkozol az  Isten országával és az ő Királyával 
mindenütt, ahol az Egyházzal találkozol, ahol- felcsendül az ige és a 
szentségben áldóan cselekszik az tfr, az élő Krisztus. Itt van nyitva az 
ég a látható világ kellős közepében, máshol hiába ostromlod. De innen 
szétviheted mindenhova az Istentől,kapott uj, örök életet. Innen indul
hat ki a magad életének megújulása. Csak az ige és a szentség szentel

heti meg az egész világot. Hogy mennyire ébred majd ennek tudatára, - 
a mi szemünk előtt rejtve van. De hogy minden látszat ellenére sem va
gyunk romlás és pusztulás martalékai, az a keresztyén hit diadalmas bi 
zakodása.

2./ Biztat pedig vele az a körülmény is, hogy az az



„effata" is Isten küldöttének, szent  Fiának szájából hangzott el, Aki
eljövetelével egyszersmindenkorra megvalósult itt a földön az Isten 
országa. A kérdés a mi számunkra csak az, hogy mi megismerkedtünk-e 
ezzel a valósággal, belekerültünk-e az Örökkévalóság erőinek a sodrá
ba? A mi számunkra akkor vélik a Megváltó eljövetele bennünket is sze
mély szerint érintő valósággá.  Ebben  a vonatkozásban hangzik a ma em
bere felé is a felszólitás: effata!" és állitja őt a nagy változás 
szükségessége elé. Szólhatnánk most arról, hogy amint az a süketnéma 
testi értelemben vált hallóvá és helyesen szólóvá, úgy nekünk arra 
van szükségünk, hogy nálunk a fülek megnyilása és a helyes beszéd lel
ki értelemben következzék be. És valóban uj életbe lépne bele az embe
riség, ha megszünnék a nagy süketség a felülről való beszéddel és ösz
tönzésekkel szemben, és ha a sok haszontalan és lélektelen és lélekron
tó beszéd helyett megtanulnák az emberek és megtanulnók mi is az Isten
nek tetsző helyes, tiszta beszédet. Új élet illata áramlana ebbe a 
szennyes, áporkodó világba, ha az Istent megbántó és káromló,beszéd he
lyett az Őt magasztaló megnyilatkozás, az embereket sebző, gyalázó 
vagy aljas módon tömjénező  szavak helyett az őket kimélő és nékik szol
gáló szives, meleg hangnak a szolgálatába állna a nyelv. H o g y  meg
tisztulna már akkor is ez a földi légkör! Minden bizonnyal mi körülöt
tünk  is.            

 De az "effata" parancssszavának mélyebb az értelme,mé- 
lyebb volt már akkor is, amikor Jézus kimondotta. Nem vonatkozott 
csak azokra a kötelékekre,  amelyek a testi fület és nyelvet bénítot
ták, meg. Az újszövetség a betegséget rendesen ugy tekinti, mint sötét 
szellemi határnak rontó hatásának eredményét, a beteget pedig mint e- 
zeknek a hatalmaknak az áldozatát. Mélységes  szemlélet és tisztánlátás 
ez, amely mindenféle földi bajt, a betegséget is, a gyökerénél ragad
ja meg ők annak okát az életrendjének Istenhez és a természethez való  viszonyában bekövetkezett megromlásban, a bünben látja, ezt pedig,  el
lenséges szellemi hatalmak befolyására vezeti vissza. Nagyon csábitó 
volna, e b b ő l  a s z e m p o n t b ó l  részletesebben megvi
lágitani az emberi-nyomorúság  széles területeit és innen birálat alá 
venni azt a sokfele igyekezetét, amellyel nagyon hamis átakon keresik 
az emberek, a földi paradicsom megvalósitását. De ehhez nincs időnk. Jé
zus tehát  a süketnéma  nyomoruságát is mélyebben látja, mint pusztán 
testi fogyatkozásában..Azért a„nyilatkozzál meg" parancsszava nemcsak 

a  fülnek és a nyelvnek szól, hanem szól az egész embernek és jelenti 
ezt: oldódjanak meg azok a kötelékek, amelyek lélekben tartanak fogva 
és nyilatkozzál meg az isteni világ hatásai számára. És ez az, amire 
nekünk szükségünk van, akik nem szenvedünk ilyen testi fogyatkozásban, 
Nekünk személy szerint is nagyon sok a bajunk. Kérdezi meg a másikat 
és nem győzöd majd hallgatni, amikor bajairól beszól. Hallgasson meg, 
téged valaki, panaszra panasz tör ki belőled is. Alapbaja pedig a má
siknak ás alapbajod neked is, hogy kötelékek, béklyók között vergődik 
a lélek. Rabja vagy a látszólag személyes sorsváltozásnak, egyik pil- 
lanatban ujjongsz, a másikban sirsz, a szerint, hogy nap süt-e reád, 
vagy vihar tép-e meg. Ki vagy szolgáltatva az embereknek, a bánásmód
nak, amelyben részesítenek. Ha simogat a kezük, boldog vagy, ha dur
ván nyúlnak, hozzád, szerencsétlennek érzed magad. Ki vagy szolgáltat

va kísértéseknek, csábitósoknak, mihelyt örömmel kinálnak meg: megba-   
bonázottan mégy utánam. Elsősorban pedig rabja vagy önmagádnak, hangu
latoknak, önzésnek, inditásoknak, amelyek a sziv mélyéből indulnak el, 
az örökségből kapott bünös énből. Röviden: a világnak vagy kiszolgáltat
va és — ám bántson a kemény szó — sötét sátáni hatalmaknak. Ezek pedig 
romlás, halál hatalmai.- Az ilyen kötelékek feloldását kivánja az effa
ta, a felszabadulást a diadalmas isteni erők befogadására.

Az egyház régi szimboluma a kehely. Arra az áldásra u- 
tal, amely az oltári szentségben nyilik meg. Ki kell terjesztenünk ennek 
a régi keresztyén szimbolum értelmét. Képére kell válnia a léleknek, a— 
mely önmagával megüresitve tárul felfelé az isteni világ elé és onnan 
várja a  megtöltését. Lefelé szabad, felfelé nyitott lélek a kívánsága, 
az igérete az effatának. A követelés és igéret beteljesedése pedig új 

szolgaság, de boldog szolgasága Isten foglyának, az élet nehézségének 



és gonoszságának meggyőzése, az élet egyre teljesebb diadalának várása 
minden halál felett, És a csodák? Az effata nyomán nem maradnak el ma 
sem! Az egész megujult élet csoda! A legnagyobb csodája pedig az, hogy 
amikor itt győz az enyészet, odavisz az élet Fejedelmének karjaiba.

  Érzed már, testvérem,  hogy milyen sürgetően szól hoz
zánk is az effata? Egyetlen méltó válasz reá az a zsolozsma, amely a 
megkötözöttségből szabaddá vált lelkekből igy száll az Úrhoz: „mindent 
jól cselekedett!"

  Amen!


