
llo/1952
VIII.31.

Gyülekezeti bibliaóra Sz.Háromság u 12 vasárnap este 
Napi evangélium: Mk.7, 31-37. v. 

Effata!Megnyilik a fül!Megoldódik a nyelv!
Mi különbözteti meg a keresztyén embert a többitől?Külső életében 
a keresztyén is olyan,mint a hitetlen:szorgoskodik,gazdálkodik, 
szánt,vet,dolgozik mühelyben,hivatalban,nem vesz fel semmi különc 
szokást .sem evésben sem ivásban,sem alvásban,sem munkájában,sem 
ruházkodásában,sem egyebekben...Mi különbözteti hát meg a keresz
tyén embert a hitetlentől?Testének két tagja-mondja Lutheri füle és a nyelve.A keresztyén ember máshogyan hall és máshogyan 
beszél.!Tudnivaló,hogy Isten országa az igén alapul,az igét pedig 
sem felfogni,sem megragadni és továbbadni nem lehet máskép,csak 
ezzel a két taggal:az ige megfogja a fület-és a szív hisz- a 
nyelv pedig azt beszéli amit és ahogy á szív hisz.A szivnek teljes 
ségéből szól a száj...
Ha megfigyelted ezt a gyogyitási történetet,itt éppen erről a két 
tagrul volt szó.Jézus egy siketnémát gyugyit meg,a fülét is,a 
nyelvét is!ezért nagyon fontos gyogyitásitörténet ez a mostfelol
vasott.Hogy mennyire fontos azt mutatja az is,hogy Márk- e z  a
szükszavu evangélista-egy egészen hosszu vándorutból csak ezt a 
történetet tartja fontosnak megemliteni.Kb.13o km es ut a.z,amit 
Jézus gyalogosan tett meg.és amiről csak röviden tudásit Márk, 
Jézussal sok minden történhetett,amig Tirus és Sidón vidékérői
két tengerparti kikötő város,az akkori Palesztina határán jóval 
tul feküdtek-á galileai tengerhez,a Genezáret tavához ért...Márk 
számára azonban nem- fontos a táj,a hegyek,a növények leirása, 
nem fontos az,hogy a Jordán felsőfolyásának festői vidékén halad 
át az isteni vándot,nem fontos,hogy milyen emberekkel találkozik 
a tanitványi csapat,csak ez az egy történet fontos egyedül!13o km es ut gyakorlati eredménye:egy süketnéma meggyogyitása.
 Ez a Történet valamennyiünk számára nagyon fontos lehet és 
ma ezen a vasárnapon kell is hogy fontos legyen! Lássuk hát! 
Néhány névtelen emberrel kezdődik ez a történet. Nem tudunk róluk semmi mást,csak azt ,hogy hit és szeretet volt a szivükben. 
Hit ,bizodalmas hit,biztak abban,hogy akin már senki- és. semmi 
nem tudott segiteni azon még mindig segithet Jézus,a Krisztus.
Hit volt bennük,mert azt olvassuk/32 v /hogy esedeznek is Jézusnak 
 könyörögnek Hozzá,hogy gyógyítsa meg a beteget.Szeretet is volt 
 a szivükben,mert ugy tevékenykednek,mintha maguk lennének bajban 
A szeretetre mindig az a jellemző,hogy a szeretőszivü ember 
magától megfeledkezik és csak a másikat látja !Hasznot és dicsére
tet nem várva segiti a másikat.Valóban ilyen szerető szivü embe
rek ezek a névtelen emberek,akik ezt a süketnémát Jézushoz visgik. 
Már. tőlük is sokat, tanulhatunk ma!De itt nem állhatunk még.Nekünk 
mindjobban kell közeliteni a mélység felé,a középpont felé.Miélénk 
nem csupán példát akar festeni Krisztus,velünk többet akar az 
Ur:velünk cselekedni  akar !
Mit tesz JézusMeghallgatja a kérést és elkezdi a gyógyitást.- 
Ritka csodaleirás,amely ilyen részletes az UT ban. Jézusról máshol 
csak azt olvassuk,hogy szavával tesz csodát:Kelj fel és járj! 
Akarom tisztulj meg ! stb.Ttt láthatóan is cselekszik.Jézus.Miért 
vajjon?Mert Jézus sohasem varázsigéket mormol az ember feje fölött 
amelynek mindegy,hogy hallja e valaki vagy sem,Jézus szavával 
valóságos-akarattal , értelemmel,érzelemmel rendelkező embert szólit meg,nem egy érzéketlen fabábut,nem egy szoborral cselekszi csodájá 
Ennek a süketnémának pedig hiába kiáltott, volna ,hiszen a süket 
nem hall és nem érti a normális emberi beszédet.Mit tesz tehát ez a legnagyszerübb orvos?mozdulátokkal adja értésére azt,amit másnak mondana:1 .Kivonja a sokaság közül, jelezvén , mostvele valamit cselekedni.akar.’2.Utjait a fülébe bocsaájtja,vagyis



bizonyságtevő tanitványok l e s znek. Kiváncsiskodó,sóvár,örömtelen,
szomorú emberekből : bizonyságtevők!Akik nem tudnak hallgatni,még 
parancs ellenére sem.Jézus megtiltja nekik,hogy szóljan ak-hiszen nincs 
még itt az Ö órája,de ezek nem tudnak hall gatni.Viszi k  az örömhirt
Van Valaki,aki legyőzi a nyomorusságot , aki hordozza betegségeinket.  
Itt van a Messiás! Tuláradó öröm, sohasem tudja magába tartani öröme 
okát.Ez a harmadik csoda talán a legnagyobb csoda!Olyan,mint a 
csodálatos halfogáskor nem az a legnagyobb csoda,hogy nappal a 
tóközepén-ész és tapasztalat ellenére Péter rengeteg halat fog Jézus 
parancsára,hanem az,hogy egy emberből tanitvány lesz.Ez mindig csoda.Ebben a történetben is nemcsak a zzal a süketnémával történik 
csoda,hanem mindazokkal,akik ott voltak.Emberekből bizonyságtevő 
tanitványok lettek. És itt vezet át a jelenbe ez a történet:
Testvérek,ha merünk őszintén egymás szemébe nézni,ti akik itt ültök 
előttem és én ,aki hirdetem éjetek az igét,ugy felvetődhetik bennetek a kérdés:vajjon elhiszem e én mindezt?Hogy egy süketnéma egyszer 
re ujra hall és ujra beszél?lge elhiszem!Hiszem és vallom testvér, 
mert látom,hogy Jézus ma is mit tud tenni!Igen,igaz a perikopa utolsó 
verse is.:Mindent jól cselekedett a süketeket hallókká teszi és a 
némákat beszélőkké!Ma is!Most is,itt is !De hát szükség van e erre? 
Fiszen itt mindannyian hallunk és tudunk beszélni is?Süketnémák 
vagyunk valamennyien mégis születésünktől fogva:Süketek az ige ,Isten 
sz va meghallására,beszélnek nekünk,Isten nevét hirdetik,szavát pré
dikálják és mi nem értjük, mintha az igehirdetőnek csak a szája 
mozogna,talán sejt jük,hogy miről beszél,de nem vagyunk bizonycsak 
benne.És némák is vagyunk.Nem tudunk beszélni Isten dolgairól, 
mintha valami megkötözne:a félelem,a szégyen,a tudatlanság,a 
belső sötétség,a hitetlenség.Még ha akarod sem tudsz beszélni 
Istenről,nem tudod kifejezni mások elő t,hogy mit tudsz Róla...
És az az igazán borzasztó,hogy testileg van csak süket és van 
csak néma ember,de lelkitéren a kettő mindig együtt jár.Mi lelki 
süketnémáknak születünk.És én most hiába mondanám magamtól,hiába 
kiáltanám :Nyiljatok meg! Effata!Ennek a kiabálásnak nem lenne ered
ménye bármilyen is a hangerőssége.De Krisztus ma is mondhatja és 
rajtam keresztül mondja is Neked:Ember hallj és beszélj!Nyilj meg, szegény megkötözött ember...Hidd el testvér,mindig csodálatos ma is 
látni azt,hogy egy süketnémát meg yógyit az Úr ,aki már fel tudja 
fogni az igét és aki a nyelvét is helyesen használ ja,arra amire teremtetett:hogy t.i.Istent dicsérje.Es ha már testvér téged is

szemléltetően mutatja,hogy mi lesz az első tette. 3. Megérinti a 
nyelvét.Szintén szemléltető oktatás, jelbeszéd/hány évvel a mai
némák számára alkalmazott jelbeszéd előtt?/4.Aztán az égre tekint 
Tanitván a siketet arra, hogy csak föntről várj a segitséget

nyomoruságára és ekkor fohászkodik és szól: EFFATA! Nyilj meg!micsoda
szeretet volt Jézusban az áldott orvosban, m i c s o d a  emberismeret!!! 
E z z e l  a legtermészetesebb jelbeszéddel láttatja meg és érezteti  
meg a siketnémával azt,hogy segiteni fog fülén,nyelvén: hihet ben n e !
Aztán megtörténik a csoda. Egyszerre kettő:  sikétnéma egyszerre
hall és beszél is, noha ehhez ez utóbbihoz még külön idő kellne, mig 
megtanulná...De Jézus szava teremtő szó:hallást és beszélőkészsé-
get teremtett ott!Ö az, aki a nemlevőhel létezőt teremt R.4,17. 
Egy ember megszabadul börtönéből!!! Eddigi bilincsei lehullanak Jézus



Á m  e  n !

meggyógyitott az Ur süketnémaságodból,ugy te is járj a többi 
bizonyságtevő nyomán és hireszteld mindenfelé:Van valaki,aki
azért jött,hogy az emberi nyomoruságokat legyőzze!Ö aki mindeneket!
jól cselekedett,siketeket is hallókká tett és némákat is beszélőkké  -engem is! 
Testvér!Ez az ige nem kért Tőled semmit,nem kérte hogy tedd ezt, 
vagy azt,nem is parancsolt semmit,mégcsak nem is figyelmeztetett: 
Ez az ige csupa evangélium,Jézus meggyógyitja a süketnémát. 
És én sem akartam semmi mást tenni és semmi más lenni:csak oda 
akartalak vinni Jézushoz,mint az a történetben néhány névtelen 
ember.A többit Ö megteszi.Hiszem ma is!-Jézus hosszu utat járt 
már talán a Te életedben is,mint egykor azt a 13o km.t,de nem 
hiába,hanem azért,hogy egy süketnémából beszélő és halló keresztyén  
legyen.Mert a keresztyén ember meggyógyitott sükétnéma:hall és beszél


