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Előszó

Új sorozatot indítunk útjára. Évek óta közös felismerés egyhá
zunkban, hogy evangelizációra elengedhetetlenül szükségünk 
van. Az evangelizáció régi és új igehirdetőitől szeretnénk ige
hirdetés-sorozatokat közölni azért is, hogy a „régi igék” újra
elevenedjenek, azért is, hogy tanuljunk azoktól, akiknek meg
adatott, hogy ébresztők legyenek az egyházban.

Megújulásért könyörgünk ma az egyházban. Szolgálja ez a 
sorozat is megújulásunkat, Isten előtt megállásunkat, bűnbána
tunkat és bűnbocsánatra találásunkat. Közben ne felejtsünk el 
imádkozni az evangelizációért, evangelizátorokért, egyházunk 
ébredéséért.

Kísérje Urunk áldása sajtóosztályunknak ezt a most induló so
rozatát. Hívjon bennünket magához a mi Urunk Jézus Krisz
tus, aki meghalt bűneinkért és feltámadott megigazulásunkra.

Budapest, 1992 húsvétján

Tóth-Szöllős Mihály



1. Oktatja a kegyeseket

Amikor egyszer szombaton bement a  farizeusok egyik vezetőjének a 
házába ebédelni, azok figyeltek őt. És ott egy vízkóros ember került 
elébe. Ekkor Jé zus megkérdezte a  törvénytudóktól  és a  farizeusoktól: 
„Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem?” De azok hallgattak. 
Erre megfogta a  beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azokhoz pe
dig így szólt: „Ha valakinek közületek a fi a  vagy az ökre szombaton 
esik a  kútba, nem húzza k i azonnal?” De azok nem tudtak erre m it 

feleln i.
Azután egy példázatot mondott a  meghívottaknak, amikor észrevet
te, hogyan válogatják a  főhelyeket: „Ha valaki meghív lakodalomba, 
ne ü lj a  főhelyre, m ert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meg
hívott. És ha odamegy hozzád, ak i meghívott téged is meg őt is, és 
így szól: Engedd á t ennek a helyet/, akkor szégyenszemre az utolsó 
helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak menj el, ü lj le az utolsó 
helyre, hogy amikor jön az, ak i meghívott, így szóljon hozzád: Bará
tom, ü lj feljebb!, s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. 
M ert ak i felm agasztalja magát, m egaláztatik, ak i pedig megalázza 
magát,  felm agasztaltatik. ”
Azután szólt Jézus ahhoz is, ak i őt meghívta: „Ha ebédet vagy va
csorát készítesz, ne a  barátaidat hívd meg, ne is a  testvéreidet, roko
naidat, gazdag szomszédaidat, hogy viszonzásul ők se hívjan ak  meg 
téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, 
sántákat, vakokat hívjá l, és boldog leszel, mert nincs miből viszonoz
niuk a  szívességedet. Te pedig viszonzásban részesülsz m ajd az iga
zak  feltámadásakor. ”

Lk 14, 1-14.

„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és ki
nyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 
3,20.) Ezek a laodiceai gyülekezet angyalának írt szavak juthatnak eszünk
be, mielőtt asztalhoz ülünk Jézussal akár ebéd, akár vendéglátó vacsora 
alkalmából.

Lukács evangéliuma nyomán ugyanis azokat a történeteket válogatjuk ki 
ez alkalommal, melyek asztali együttléttel kapcsolatosak. Az asztali közös
ség mindig is a legmélyebb közösség képe volt. A keleti ember számára a 
vacsora volt a legkedvesebb alkalom a közösség ápolására. Nemcsak az

5



együtt elköltött étel élvezete, de a közvetlen beszélgetés lehetősége is 
örömmé tette, tehette. Jézus Krisztus több ízben is vacsorához, lakomához 
hasonlította a mennyek országát, jelezve annak üdvösséges örömét. De szó 
szerint is kereste az emberekkel való találkozásnak és velük való beszélge
tésnek ezt a módját. Lukács evangéliuma szerint szinte különös szeretettel 
igyekezett barátot és ellenséget, bűnöst és kegyest megnyerni terített asztal 
mellett folytatott beszélgetés révén. Nem vonakodik elfogadni a farizeusok 
egyik vezetőjének a meghívását sem, leül asztalához. És beszél. Mégpedig 
úgy, hogy máig hat a szava. Nem étellel, itallal roskadó asztalhoz ülünk ma 
is hozzá közel, hanem az ige javaival terített asztalhoz. Ez a vendégeskedé
sünk bizony meglepetéseket is tartogat. Meg ne hátráljunk mégse! Nagy 
csoda ez: Jézussal  egy  asztalnál!

Lukács evangéliumának a 14. fejezetében egymás mellé illesztve találjuk 
Jézusnak azokat a mondásait, melyek egy főfarizeus házában hangzottak el, 
mégpedig egy ünnepi szombat esti vacsorán. Amúgy is szokásban volt, ilyen 
alkalomra nevesebb írástudókat, vándortanítókat meghívni. A kegyes fari
zeusok úgy vélték, ezzel jót cselekszenek, érdemet szereznek. Jézus meghí
vásában azonban feltehetően csel is volt, leselkedtek rá, mikor vét a törvény 
ellen. A szombati lakoma örömünnep volt, de szigorúan tilalmas az ünnep 
beálltától mindennemű munka, az ételt is beállta előtt kellett elkészíteni. 
Jézus elfogulatlanul leült az asztalhoz és szólt bőségesen hozzájuk, küzdött 
a lelkükért mind az utolsókig!

Jézus „asztali beszélgetéseit” hallva döbbenten megállhatunk. Miről szok
tunk mi beszélgetni az asztalnál akárcsak szűk családi, vagy meghitt baráti 
körben? Restelkedhetünk mulasztásaink miatt. Ludwig Hofacker, a würt- 
tembergi ébredés lelke a múlt század elején, írta levélben egyik barátjának: 
vér szerinti testvérek közt is gyakran uralkodik valami balga szégyenkezés, 
úgyhogy ha összejönnek, tartózkodnak attól, hogy keresztyéni szót ejtse
nek: ha pedig megtörténik, akkor csak oktató vagy tréfálkozó hangon, hogy 
a büszke óember észre ne vegye: Megváltója van! Az ugyancsak neves idő
sebb Blumhardtról meg azt olvassuk: vacsora alkalmával s egyébként is szí
vesen meghallgatta a kérdezőket, kérdéseiket komolyan vette, de azután 
mesterien Isten igéjének a világosságába helyezte azokat. Bárha mi is job
ban meg tudnánk szentelni az asztali közösségeinket efféle beszélgetésekkel!

Jézus csak vendég a farizeus házában, de egyszerre csak házigazdaként 
kezdeményez, szól s cselekszik. Kegyesek között van, akik ismerik a törvényt 
és akarják, nem vétkeznek ellene durván, mint az utca népe. Ám Jézus mé
lyen a szívükbe lát. Nem nézi el áltapintatból hamisságukat. Ne írjuk, hogy 
„kioktatja” őket, de mindenképpen oktatja őket. határozottan, igaz kegyes
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ségre, megtérésre hívja őket mind szavával, mind tettével. Leleplezi és be
széd tárgyává teszi kegyességük bűneit! Vajon mi „vallásosak, hívők, kegye
sek” kimaradunk ebből a jézusi oktatásból?!

Három témát pendít meg az Úr.
Leleplezi a kegyesek szeretetlenségét, hiába takarják el azt a törvény betűi

ből szőtt lepellel.
Megpillant egy nagybeteg embert, ki talán kíváncsiságból jutott be a nyi

tott házba, vagy szándékosan csalták oda, hogy a gyógyító Jézust rajta
kaphassák a szombati törvény megtörésén. Ez a vízkór, melyben az ember 
szenvedett, betegsége utolsó stádiuma lehetett. Jézus megszánja, rögtön 
segíteni akar, de előre tudja, hogy a kegyesek majd kifogásolják, mert a 
gyógyítás is tiltott munka szombatnapon. „Szabad-e szombaton gyógyítani 
vagy nem?” -  teszi fel ő maga a kérdést. Hallgatás a felelet. Meggyógyítja 
hát a beteget s elbocsátja. Majd folytatja a leckébe illő tanítást:

„Ha valakinek közületek a fia vagy az ökre szombaton esik kútba, nem 
húzza ki azonnal?” A farizeus szerint is hirtelen életveszély esetén fiát vagy 
állatát szabad gyógyítani. Jézus leleplezi e magyarázat mögött rejlő szere- 
tetlenségüket: a felebarát hiányzik a kategóriájukból! A gyermeke kedves, 
az állata értékes, de a felebarátja nem. Ha a felebarát van bajban, akkor szó 
szerint ragaszkodik a törvény tilalmához, hogy ti. a gyógyítás is munka, ti
los szombaton. Pedig a szombat Isten napja! Következésképpen az ő jósá
gának s irgalmának napja!

Hogyan állunk mi „kegyesek” a felebarát szeretetével? Mily mentségek 
mögé szoktuk rejteni szeretetlenségünket? Találunk rá mentséget, ürügyet 
eleget, csakhogy házigazdánk, Krisztus, nem fogadja el ezeket. Nem kell 
néki estéli dicséretünk, ha napközben megvetettük a felebarátot s még oly- 
félének sem vettük, mint egy értékesebb állatunkat. Luther egyszer egy 
szójátékkal komoly igazságot fejezett ki. A latin „equus” szó kettős jelenté
sű: jelent „egyenlőt” és jelent „lovat” is. A keresztyén embert ezért Luther 
„mindenki lovának” nevezi, mert mindenkinek egyenlőképpen szolgál, ba
rátnak éppúgy, mint ellenségnek. Tudott persze Luther sokkal szebbet is 
mondani: legyen minden keresztyén ember az ő felebarátjának „Krisztusá
vá” Így is, úgy is merész szavak, de kifejezik, mennyire várnak ránk és 
gyógyító kezünkre az emberek. Ne várjanak hiába!

Beszéd tárgyává teszi azután Jézus a kegyesek hiúságát. Nem nyeli le a 
látványt, szóvá teszi ezt a bűnt is.

Jönnek sorra a vendégek és keresik az előkelőbb helyet. Mennyi becs
vágy, hiúság mutatkozik meg a főhelyek válogatásában. Észreveszi Jézus s 
nem hagyja szó nélkül. Egy „példázatot” mond a meghívottaknak. (Ne
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értsük tehát Jézus hasonlatát követendő társadalmi illemszabálynak, hiszen 
hamis volna a feljebb-ültetés reményében való utolsó helyre telepedés.) A 
példázat lényege: értelmetlen a hiú becsvágy és nagy kockázattal jár! Már 
az emberi társas érintkezésben sem lehet magunkhoz ragadni az emberek 
tiszteletét, megbecsülését. Csak ajándékba kaphatjuk azt. Még kevésbé le
het kicsikarni Istentől. A keresztyén ember tisztessége az Isten előtt -  az 
alázat. Isten az alázatosakat magasztalja fel.

Hányszor emlegetjük: egyedül Istené a dicsőség! Vajon a gyakorlatban is 
Neki adjuk-e? Ültem valamikor egyszer egy beteg ágyánál. Isten gyermeke 
volt, mégis őszintén így panaszkodott: Szolgáltam én Istennek, de mégis, 
látom, mindig én voltam a középpontban, nem Ő.

Az egyháznak is egyházként nem volna szabad keresgélni a főhelyeket, 
amint az a történelem folyamán számtalanszor megesett és örökre kísért. 
Nem a hatalom kiszolgálására rendeltettünk ugyan, de mindenképpen a 
felebarát alázatos szolgálatára!

Végül rosszallását fejezi ki Jézus a kegyesek számító önzésére híva fel a 
figyelmet.

Van bátorsága a házigazdához odafordulni s neki is hasonlatot mondani. 
Ezeket a szavait sem szükséges ugyanis szó szerint venni. A bennük rejlő 
igazságot kell megragadnunk. Vagyis azt, hogy Isten tőlünk a számítás nél
kül való jócselekvést kívánja! Amikor a házigazda olyanokat hívott meg, 
akiktől ő is elvárhatta a viszont-meghívást, akkor ebben a kölcsönösség szabá
lya érvényesült, mögötte pedig a számító önzés húzódott meg. Isten nem 
így cselekszik velünk. Önzetlen jóságával ajándékoz meg. S tőlünk is ezt 
várja, hogy számítás nélkül tegyünk jót, hálát nem várva, csak magáért Iste 
nért. Szoktuk mi is mondogatni a „Ne várj hálát!” De mily ingerültekké vá
lunk, ha elmarad a hála, mennyire felrójuk mások háládatlanságát.

Emberi énünk olyan, mint a pók, mely magából hálót készít és mindent 
megfogni igyekszik, ami csak közelébe jő, hogy magába falja. Ennek a mi 
pók-énünknek kell megváltoznia Krisztus Urunk leleplező szavának, ítélő s 
megtérésre indító szavának hallásakor. Le kell tépni magunkról a szeretet- 
lenség, hiúság, számító önzés pókhálóját, mely rendszerint finom szövésű, 
de annál erősebb szálakból fonott. Ha Jézussal ülünk egy asztalnál, Ő képes 
velünk ily csodát tenni!
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2. Eszik, iszik a vámszedőkkel

Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, ak i a  vám
n ál ült. Így szólt hozzá: „Kövess engem/” Az otthagyott mindent, 

felkelt, és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a  házában, 
és nagy sokaság volt ott. Vámszedők és mások, akik velük együtt 
ültek az asztalnál. A  farizeusok és írástudók pedig zúgolódtak, és ezt 
mondták tanítványainak: „M iért esztek és isztok a vámszedőkkel és 
bűnösökkel együtt!” Jézus így válaszolt nekik: „Nem az egészsége
seknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jö t
tem, hogy  az  igazakat  hívjam  megtérésre,  hanem  a  bűnösöket. ”

Lk  5, 27-32.

Evangéliumának kellős közepén, a 14. fejezetben -  mint láttuk -  Lukács 
evangélista Jézus „asztali beszélgetéseit” illeszti össze. Meggyógyít egy víz
kóros beteget s ezt az alkalmat felhasználja arra, hogy beszéd tárgyává te
gye a kegyes farizeusok szeretetlenségét. Észreveszi hiúságukat is s aláza
tosságra inti őket. Még a házigazdához is van figyelmeztető szava: tégy jót 
számító önzés nélkül, Isten is így cselekszik az igazak feltámadásakor. Ez 
utolsó szavak hallatára az egyik jelenlévő farizeus felkiált: „Boldog az, aki 
Isten országának vendége.” (Lk 14,15.) Ebben a felkiáltásban benne ám az 
a bizonyosság, hogy ő és farizeustársai ott lesznek az Isten országának fé
nyes örömlakomáján, midőn az igazak elnyerik jutalmukat. Ekkor Jézus 
még egyszer megragadja a szót és elmondja a nagy vacsora példázatát. 
Ebben egyrészt tudtul adja: nem olyan könnyű bejutni Isten országába. 
Másrészt valóban hívogat oda, sőt unszol az Isten országába.

Ha folytatnánk közvetlenül a fejezetet, úgy a nagy vacsora példázata ke
rülne sorra. Most mégis félbeszakítjuk magyarázatát, a nagy vacsora példá
zatát egyenest sorozatunk végére hagyjuk.

Ehelyett visszakanyarodunk az evangélium elejére és sorrendben leülünk 
azokhoz az asztalokhoz, melyeknél Jézus övéi vagy ellenfelei vagy éppen el
veszettek körében vacsoráit.

Az első Lévi  asztala, a vámszedőé. Jézus a vám mellől hívja el: „Kövess 
engem!” És Lévi mindenét elhagyván követi őt. Nagy lakomát is készít tu
lajdon házában és arra sok vámszedő barátját meghívja. Jézus közéjük ül. 
Ez is éppen olyan meglepő, mint az, ahogyan a farizeus-vezető meghívását 
elfogadta. Sőt, ha jól belegondolunk a dologba, még meglepőbb.

Kifejezésre is juttatják megrökönyödésüket az írástudók és farizeusok,
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midőn Jézus tanítványait megszólítják: „Miért esztek és isztok a vámsze
dőkkel és bűnösökkel együtt?” Vámszedők és nyilvános, cégéres bűnösök -  
e kettő összetartozott náluk. Sőt a vámszedő talán még súlyosabb megítélés 
alá esett szemükben, mint az erkölcsi tekintetben megbotló ember. Mert 
maga a foglalkozása volt megvetett. Simon Péter a nagy halfogáskor „bűnös 
embernek” vallja magát leborulva Jézus lába elé (Lk 5,8). De mennyivel 
súlyosabb Lévi esete, aki már pusztán hivatásánál fogva megvetendő volt 
általános felfogás szerint. Az egész nép ismerte a vámszedők nyerészkedé
sét, csaló zsarolásukat és hazaárulóknak tartotta őket. Az írástudók még azt 
is megengedték, hogy vámszedőknek szabad hazugságot mondani. Rablók
kal és állatokkal vetették össze őket. A zsinagógákból ki voltak zárva. Tör
vényszék előtt mint tanúk föl nem léphettek. Egy kortörténeti munkában 
olvassuk: a koldus is, ha tartott valamit magáról, a vámszedő alamizsnáját 
visszavetette.

Értsük meg: az a puszta tény, hogy Jézus egy vámszedőt hív el tanítvá
nyául és vámszedők társaságában vacsorái: megbotránkoztató volt az embe
rek szemében, különösképpen is az írástudók és a kegyes farizeusok szemé
ben. Az írástudók voltak -  mondjuk így -  a törvény teológusai, a farizeusok 
pedig a törvény praktizálói. Ügyeltek a tisztaságra és a szentségre. Nem en
gedhették eltörölni a határvonalat igazak és bűnösök, igazak és vámszedők 
között. Nyilván Jézust és tanítványait is (legalább az első időkben) az igazak 
közé számlálták, akárcsak magukat. S ezért elviselhetetlen volt számukra, 
hogy Jézust és tanítványait a vámszedők és bűnösök közt látják. Mélyen 
megütköztette őket az, hogy Lévit elhívta és asztalánál vacsorált.

Vajon Jézus nem látta-e a valóban fennálló nagy különbséget igazak és 
vámszedők között? Ezt egy pillanatra sem állíthatjuk. Sehol sem mondja: 
egyre megy, hogy valaki az igazak közé tartozik-e vagy a bűnös vámszedők 
közé. Sőt, ha elfogulatlanok vagyunk, Jézus szavaiból kénytelenek vagyunk 
kihallani azt, hogy bizonyos tekintetben elismerte az írástudók és farizeu
sok igazságát. Nem szabad föltennünk, hogy valahányszor az igazakról be
szél, mindig csak gúnyosan beszél róluk s az igazságukról. Itt is azt mondja: 
„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam megtérésre, hanem a bűnösö
ket.” Lehetetlen, hogy ez itt gúnyos megjegyzés volna. Jézus tehát számon 
veszi azt a különbséget, mely az akkori igazak és például a vámszedők kö
zött fennállt.

Mégis együtt eszik és iszik velük, a  bűnösökkel! Keresi velük a teljes közös
séget. Velük is keresi! Őket sem kerüli el, őket sem mellőzi. Az az öröm, 
melyet e világra hozott, nekik is szól. Azért jött, azért van jelen, hogy 
korlátlanul megajándékozzon ezzel az örömmel mindenkit. Már Betlehem
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ben hirdette az angyal: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örö
met, amely az egész nép öröme lesz ...” (Lk. 2,10.) Jézus Krisztus az ő isteni 
küldetését tagadná meg, ha engedne magának határt vetni: idáig és ne to
vább! Üdvözítőnek, Megváltónak jött, ez pedig szükségképpen azt jelenti, 
hogy éppen a legelesettebbekhez, a legrászorultabbakhoz, a legbűnöseb- 
bekhez, az elveszettekhez jön. Akárcsak az orvos a betegekhez! „Nem az 
egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” Képtelen 
gondolat volna éppen a betegszobák ajtaját bezárni az orvos elől. Éppen 
ilyen képtelen gondolat volna Jézust eltiltani a bűnösök asztalától.

Csakhogy jól ügyeljünk a mondottakra: orvosként megy a betegekhez! 
Megtérésre hívó szóval a bűnösökhöz, megváltó szeretettel a vámszedők 
asztalához. Egészségesekké, igazakká akarja tenni őket, fölemelni a mély
ségből. Jézus nem úgy ereszkedik le a bűn mocsarába, hogy maga is bele
fulladjon annak gőzébe. Kiragadja onnan az elveszettet s magához emeli a 
tisztaságba. Hogy kicsoda Ő, azt éppen ez a megmentő, megváltó munkája 
bizonyítja: megtéríti és igazzá teszi a bűnösöket!

Ha ma egy asztalnál ülünk Jézus Krisztussal, akkor két fontos üzenet 
cseng fülünkbe.

Jézus megváltó szeretetének semmiféle emberi különbség nem vet h atárt! Ez az 
egyik. Különbségek valóban vannak. Ma sem mindegy: általában tisztessé
ges életet élni vagy fertőben gázolni; templomi áhítat csöndjébe merülni 
vagy tudatos istentagadás útján járni. Ám Jézust nem tilthatjuk el attól, 
hogy a fertőt is föl ne keresse és az istentagadókat is meg ne közelítse. S 
mivelhogy Jézus az ő egyházán keresztül munkálkodik, az egyház sem is
merhet el bármiféle határt. Lelkipásztorok és egyszerű hívek kell hogy kül
detésben járjanak mindenekhez! Persze hogy ez nincs botránkozás nélkül. 
A kegyesek, az egyházias hívek sokszor nehezen tudnak örülni a vámszedők 
megtérésének. E botránkozáson azonban túl kell jutnunk: a betegeknek van 
szükségük orvosra. S ha a beteg nem tudja, hogy beteg, annál inkább szük
sége van Jézus orvoslására és hogy mi vigyük nékik az evangélium öröm
hírét. Más egyéb sem képes igazán életváltozásra bírni, csak az evangélium 
jóhíre: asztalunkhoz ült Jézus, az Orvos.

A másik fülünkbe csendülő üzenet pedig ez: a  bűnösöknek valóban meg
térésre van szükségük! A két üzenet voltaképpen egy, csak a hangsúlyban kü
lönbözik egyik a másiktól. Mindenkihez küldetett Jézus, a Krisztus -  ezt 
hangsúlyoztuk az imént. Most pedig arra essék a hangsúly, hogy megtéré
sükre lép be az emberek szobájába s ül le asztalukhoz. Szóba áll velük, 
„amint vannak”, amilyenek éppenséggel, de Jézussal való beszélgetésük 
után nem maradhatnak olyanok, amilyenek voltak! A keresztyén ember az
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ő missziójában, tanúságtételében mindig azzal a világos célkitűzéssel szólja 
az evangéliumot, jár-kel Jézus szeretetével a bűnösök között, hogy azok 
újat kezdjenek, valóban Jézuséi legyenek. E nélkül közösködni, tereferélni, 
enni-inni, együtt vacsoráim a hitetlenekkel mit sem ér, sőt inkább mi ma
gunk is megkísértetünk! Ha nem tudunk valakit fölemelni a mélységből, 
akkor veszedelmes hozzá leereszkednünk.

Vegyük fülünkbe ezt a kettős hírt Lévi asztalánál ülve Jézus Krisztus szá
jából.

S csak még egyet. Gondolj magadra, testvér. Lehet, hogy éppen te vagy a 
beteg, neked van szükséged az orvosra. Jézus jön térítő evangéliumával, ir
galmas szeretetével -  mert semmi nincs, ami igazán megtéríteni képes, csak 
ez az irgalmas szeretete - , jön, belép szobádba, leül veled egy asztalhoz és 
hamarosan felismered benne az Orvost, az Üdvözítőt!
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3. Megbocsát a bűnösnek

Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a  farizeus 
házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, ak i abban a  
városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a  farizeus házá
ban, kenetet hozott egy alabástromtartóban. M egállt mögötte a  lábá
n ál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a  lábát, és hajával törölte 
meg; csókolgatta a  lábát, és megkente kenettel. Amikor ezt m eglátta 
az a  farizeus, ak i meghívta őt, ezt mondta magában: „Ha ez volna 
ama próféta, tudná, k i ez, és tudná, hogy ez az asszony, ak i hozzáér: 
bűnös. ” Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: „Simon, van 
valam i mondanivalóm neked. ” Az így szólt: „Mester, mondd!” Erre 
azt mondta: „Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénár
ra l tartozott neki, a  másik ötvennel. M ivel nem volt miből megad
niuk, mind a kettőnek elengedte. Akkor vajon melyikük szereti őt 

jobban!” Simon így válaszolt: „ Úgy gondolom, hogy az, akinek többet 
engedett el. ” Ő ezt mondta neki. „Helyesen ítéltél, ” és az asszony fe lé  
fordulva beszélt tovább Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Bejöttem  
a házadba: vizet lábamra nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte 
lábam at és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ez pedig 
mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a  lábamat. Te nem kented 
meg o lajjal a  f ejem et, ez pedig kenettel kente meg a  lábamat. Ezért 
mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen sok je lé t adta 
szeretetének. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, az kevésbé szeret. ” 
Az asszonynak pedig ezt mondta: „Megbocsáttattak a  te bűneid. ” Az 
asztalnál ülők erre elkezdték kérdezgetni egymás között: „Ki ez, 
hogy a bűnöket is megbocsátja ? ” Ő pedig így szólt az asszonyhoz: 
„H ited megtartott téged, menj e l békességgel!”

Lk 7,36-50.

Igaz volt a farizeusok vádja Jézus ellen: együtt eszik és iszik a bűnösökkel, 
például a vámszedőkkel. Lévi után most a bűnösöknek egy másik tipikus 
képviselőjét láthatjuk: a bűnös asszonyt: (Bár akad másféle magyarázata is e 
kifejezésnek, megmaradunk a régen feltételezett mellett.)

Városszerte ismerték. Bűn útján járó férfiak tértek be hozzá. Az egész 
környék jól tudta, miképp hágja át nyíltan Isten szent parancsolatát. 
Természetesen jól élt, ápolt hajjal, könnyed kedvvel. Mintha az emberek 
megvetését is fölénnyel tudta volna viszonozni. Ez volt a látszat.
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Mélyen a lelkében azonban egyéb is rejlett. Önmagától való undorodás, a 
bűnös órák utálata. Vágyott titkon a megtisztulásra, a szenvedély rabságá
ból való szabadulásra. Kívánt más utcában, más házban élni, más emberek
kel találkozni. Megfordulhatott gondolatában, hogy mérget iszik s így me- 
nekedik meg a szörnyű valóságtól. Máskor meg valami olthatatlan epekedés 
fogta el a tiszta élet után. Keresett valakit, aki tud segíteni rajta, aki előtt ki
öntheti szívének bánatát.

S íme Isten elhozta az ő óráját. A názáreti Mester a városba érkezett és 
vacsoraasztalhoz ült le egy farizeus házában. Ennek híre szállt. Megtudta a 
bűnös nő is valakitől. Itt hát az alkalom! Benyúl szekrényébe, kezébe veszi a 
folyó kenettel teli illatos szelencéjét s végigfut vele az utcákon, egyenest a 
farizeus házába. Benn a sok vendég, kívül a bámészkodók serege. Keresz
tültör a sorokon, Jézus felé tart. Jézus oldalán dőlve félig fekszik az asztal
nál, ahogy akkortájt a lakomákon szokásban volt. Maga alá húzott lábai egy 
kissé kilátszanak a padon. Hátulról közelít hozzá a bűnös asszony, úgy hogy 
közeledtét nem is látta; majd leroskad, zokogásban tör ki, s ráönti a Vándor 
lábaira az illatos folyadékot. Könnyei vegyülnek bele. Kibontja haját, ami 
illetlen volt társaságban, s fürtjeivel törölgeti meg azokat a lábakat, sőt mint 
rabszolga-alattvaló csókolgatja is őket. Mit törődik ő most az emberek vé
leményével, gúnyos botránkozásával! Neki hite van Jézusban! Őnála bocsá
nat vár rá, céda bűnösre.

Simon farizeus fegyelmezetten magába fojtja bosszankodását. Sőt, egy 
kissé talán örül is az asszony megjelenésének, viselkedésének. Lám, ez is bi
zonysága annak, hogy Jézus nem lehet a Messiás, mégcsak nem is próféta. 
Mert ha próféta volna, tudná, hogy most tisztátalan ajak érintette a lábát és 
elutasítaná ezt a bűnös szeretetet. Jézus azonban többet lát Simonnál. Jézus 
mindent lát. Jóllehet hátra sem pillantott, belelátott a bűnös nő bűnbánó 
lelkébe és bizodalmába, mellyel a bűnbocsánatot megragadja. Simon gon
dolataiba is belelát, noha az egy szót sem ejtett. Micsoda különbség e két 
személy között!

Asztali beszélgetésbe kezd hát s elmondja a két adós példázatát. Csak a 
csattanóját emeljük ki mostan. Magával Simonnal mondatja ki az igazságot. 
Ki szereti jobban a hitelezőjét? Nyilván az, akinek többet engedett el! Ez
után mindenki füle hallatára összeveti a bűnös asszony szeretetét a vendég
látó farizeuséval. Volt mindkettőben szeretet őiránta, kétségtelen. Simon 
szeretete azonban csak tartózkodónak bizonyult, a bűnös asszonyé viszont 
áradó szeretetnek! Simon bizonyára kénytelen-kelletlen elismeri Jézus sza
vainak az igazságát, de még mindig nem is sejti, milyen meglepő következte
tésben csattan el az asztali beszéd csattanója: Simon, azért nagyobb ennek az
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asszonynak a szeretete, mert neki meg vannak bocsátva a bűnei, az ő sok 
nagy bűne; ebből a bocsánatból fakad fel szeretetének hömpölygő árja; te 
kevésbé szeretsz, Simon, éspedig azért, mert neked még kevés bűn bocsát
tatott meg, te még igazában véve nem hullattál könnyeket bűneid felett, föl 
sem ismerted azokat igazán és nem találkoztál a kegyelmes Isten bűnbocsá
natával, amit az ő Fiában adott a világnak!

Ekkor még odafordul a bűnös asszonyhoz, hogy ami eddig titkon, de va
lóságosan lejátszódott, azt is mindenki előtt nyilvánvalóvá tegye: „Megbo
csáttattak a te bűneid.” Sőt felfedi az asszony hitét is, mert nem hit nélkül 
nyerte el a bocsánatot. Jézus meglátta az ő hitét, kimondatlanul is meglévő 
hitét, s most világossá teszi előtte és a többiek előtt is: „Hited megtartott 
téged, menj el békességgel!”

Testvéreim! Aki tapasztalatból nem tudja, hogy mi a bűnbocsánat, az 
még nem ült Jézussal egy asztalnál! Mi nekünk Jézus Krisztus? Legegysze
rűbben ezzel a szóval vallhatjuk meg: bűnbocsánat! Jézus maga a  bűnbocsá
nat.!  És ez nincsen ellentétben azzal, amit már hallottunk, hogy ti. ő a bű
nösöket megtérésre hívja. Bűnbocsátó szeretetével hívja őket megtérésre. 
Persze, hogy nincs bűnbocsánat bűnbánat nélkül, megtérés nélkül, könn- 
nyek nélkül, de vajon mi fakasztotta fel a bűnös asszony könnyeit, ha nem 
Jézus megjelenése, szeretetének a vonzása? Csak az! A bűnös nő megtérését 
nem tudta felidézni a város farizeusainak a törvény-kegyessége, nem tudta 
kierőszakolni az emberek megvető pillantása. Hogyan várhatta volna azok
tól, akik testét megvásárolták? Magamagát sem oldozhatta fel, mert erre a 
lelkiismeret nem mondhat áment. Isten szeretetének kellett testté lenni ah
hoz, hogy a bűnös asszony megtérhessen. Isten minket, bűnösöket Jézus 
szelíd napsugarával von magához.

Olvastam valahol az alpesi virágról. Napfényben a Nap felé fordul. Egy 
napsütéses napon a virág fejecskéje napkeltétől napnyugtáig végigkíséri a 
Napot teljes útján: 180 fokos fordulatot tesz meg. Ha nem ragyog a Nap, a 
virág veszteg áll, kelyhe zárva marad. A fénylő Nap az, amely gyöngéd erő
vel maga után vonja. Ekképp térít meg minket, hoz 180 fokos fordulatot 
életünkben az Isten gyöngéd szeretete a Jézus Krisztus által. Valóban meg 
kell térnünk, teljes fordulatot tennünk, de ezt voltaképpen Istenünk viszi 
végbe kegyelmének napsugarával. Arndt Jánost idézem, kit az igaz keresz- 
tyénségről írt könyvei tettek máig ismertté: „Amilyen lehetetlen az ember 
számára, hogy segítse a Napot sütni, olyan lehetetlen számodra jócseleke
detekkel segédkezni Isten kegyelmének.” A megváltás Isten műve. A meg
térés az ő bűnbocsánatának erejéből fakad.

Ezt Isten gyermekei mindig fölismerték. Tudatában voltak akkor is, ha
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határozottan szóltak megtérésükről. Kunst Irén magyar misszionáriusnőnk 
például így írta le a maga esetét: „Amikor Jézus megtalált... Nem én Őt, ha
nem Ő engem”. Ilyen volt az övé.

Az egyháznak nincs fontosabb hirdetnivalója, mint a Jézus Krisztusban 
való bűnbocsánat igéje. Ezt legalábbis egyszerre kell felvetnie a megtérésre 
hívó szóval. Korunknak egyik kiváló teológusa írta a lelkipásztorkodásról 
írt művében: ezt a kérdést felvetni: „Van-e békességed Istennel?” csak ak
kor helyes dolog, ha vele egyidőben ezt is kérdezzük: „Tudod-e, hogy Jézus 
Krisztusban minden bűnöd meg van bocsátva?!” Ezt a bűnbocsánatot kell 
hirdetnünk ma is a bűnösöknek, nőknek, férfiaknak, ifjaknak, időseknek. 
Enélkül nem várhatunk senkitől igazi életfordulatot. Bűnbocsánat nélkül 
élnünk sem lehet. Goethe mondotta: „Hogy’ lehet élni anélkül, hogy az 
ember magának és másoknak naponta abszolúciót ne adjon?” Ebben a 
mondásban van egy nagy igazság és egy ugyancsak nagy hiba. Az igazság 
az, hogy nem lehet élni abszolúció nélkül. A hibája abban az állításban van, 
hogy az ember önmagát föloldozhatja. Csak Isten oldozhat fel bűneink alól s 
Ő is csak Jézus Krisztus értünk hozott áldozatáért teszi ezt.

Még csak két szót röviden. Először: a bűnbocsánat h it á lta l lesz a  tied ! 
Higgy-tehát az éppen hallott igének! Hit nélkül is érthető például a bűnös 
asszony története s a többi bibliai híradás, de csak annyit látsz belőle, ameny- 
nyit mondjuk egy diapozitív képen puszta szemmel, ha azt tenyereden tar
tod. Amit a kép igazán mutatni akar, azt akkor látod meg, ha kellő fényfor
rással van megvilágítva. Nos, ez a fényforrás a hit. Higgy és akkor tiéd a 
bűn bocsánat.

S a másik: ha tiéd a  bűnbocsánat, akkor mutasd meg J ézus irán t való szerete- 
teddell! Miért is nem szereted Őt jobban? Miért vagy oly tartózkodó, mint 
volt Simon, s nem oly örvendezve, áradozva szerető, mint volt az asszony? 
Talán bizony kevés bűnöd bocsáttatott meg? Így lehet. Mérd le Jézus iránt 
való szereteted mértékén bűneid bocsánatának mértékét! Tedd ki magad 
teljesebben az Ő bocsánatának, hogy teljesebben szerethesd is Őt!
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4. Számon kéri kritikusait

Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus 
bement, és asztalhoz telepedett. A  farizeus pedig elcsodálkozott, am i
kor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr  azonban azt 
mondta neki: „ T i farizeusok a  pohár és a  tá l külsejé t  m egtisztítjátok, 
de belsőtök telve van rablásvággyal és gonoszsággal. Esztelenek! A ki 
megalkotta a  külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt i s? De adjátok 
oda alamizsnaként, am i benne van, akkor tiszta lesz nektek minden. ” 
„De ja j nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a  mentából, a  kapor
ból és minden veteményből, de elhanyagoljátok a  jogosságot és az Is
ten szeretetét, pedig ezeket kellett volna cselekedni, és amazokat sem 
elhanyagolni! J a j nektek, farizeusok, m ert szeretitek az első helyet a 
zsinagógában, és a  köszöntéseket a  piacon! J a j nektek, mert olyanok vagy
tok, mint a jeltelen sírok: az emberek m it sem sej tve járnak felettük!” 
Ekkor megszólalt egy törvénytudó, és ezt mondta neki: „Mester, 
amikor ezt mondod, minket is megbántasz. ” De ő így válaszolt: ,J a j 
nektek is, törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordoz- 
hatatlan terhekkel, de magatok egyetlen u jja l sem érintitek a  terhe
ket. J a j nektek, mert síremlékeket építetek a  prófétáknak, atyáitok 
pedig megölték őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyesli- 
tek azokat, hiszen azok megölték őket, t i pedig sírem lékeiket építitek. 
Ezért mondta az Isten bölcsessége is: Küldök hozzájuk prófétákat és 
apostolokat, akik közül némelyeket megölnek és üldöznek, hogy szá
mot adjon ez a  nemzedék minden próféta véréért, amelyet kiontottak 
a  világ kezdete óta. Ábel vérétől Zakariás véréig, ak i az áldozati ol
tár és a  szent ház között pusztult el. Bizony, mondom nektek, szá
mot kell adnia ennek a nemzedéknek. J a j nektek, törvénytudók, 
mert elvettétek az ismeret kulcsát: magatok nem mentek be, és azo
kat  is megakadályoztátok,  akik  be  akarnak  menni. ”
Amikor kiment onnan, az írástudók és a  farizeusok elkezdték tá
madni, és sok mindenről faggatni. Aztán leselkedtek utána, hogy be
szédében megfogják.

Lk 11,37-54.

Ez eddig a legélesebb hangú asztali beszéde Krisztus Urunknak. Vala
mennyiben láttuk ugyan összeütközését a farizeusokkal és írástudókkal, de 
nem ilyen harcos, kíméletlen formában. Oktatta a kegyeseket a főfarizeus asz-
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talánál. Megvédte közösségét a vámszedőkkel Lévi asztalánál. A bűnös asz- 
szony szeretetét többre tartotta Simon farizeusénál. Mindez csapás volt a fari
zeusokra és írástudókra. De ilyen méretű csapásokkal, mint ebben a beszédé
ben, még nem sújtott le rájuk. Ez láncos bomba volt. Tudott Jézus haragudni is, 
a hamissal háborúra kelni, az Isten igazságáért vészes fegyvereket forgatni!

Bár még itt is megjegyezhető, hogy az evangélista szerint Jézus kemény 
szavait ellenfelei kényszerítik ki belőle. Az előzőkben ugyanis arról van szó, 
hogy Jézus kénytelen elutasítani magától a hamis jelkívánást, a felőle való 
hamis megítélést. Ez kínálkozik alkalmul arra, hogy Jézus megfordítsa a 
kritika fegyverét s kritizálói ellenében támadásba menjen át. Folyton-foly- 
vást őutána leselkedtek, őt kérték számon, őt kritizálták. Most Jézus kéri 
számon kritikusait! S ezt elemi erővel, fergeteges feddőzéssel.

A történeti keret egyszerű. Jézus védi magát, elutasítja a jelkívánást. Be
széde közben meghívja őt az egyik farizeus ebédre. Jézus bemegy házába, 
leül az asztalhoz. Leül minden további nélkül. A farizeus csodálkozik, hogy 
nem végzi el a szokásos kultikus tisztálkodási szertartást, nem mártja meg 
kezét vízben. Csodálkozásának mindjárt kifejezést is ad. Erre válaszol az
után Jézus feddő beszédével. Ez először a farizeusi élet gyakorlatát érinti. De 
a beszéd második felében már "jajok" hangzanak fel az írástudók, törvény
tudók ellen is, akik a farizeusok teológusai, dogmatikusai! Egy törvénytudó 
ugyanis, hallván a farizeusokra zúduló vádakat, megszólal: Mester, beszé
deddel minket is bántasz! Érzi, hogy a kifogásolt farizeusi magatartás az ő 
vallásos elméletüknek, az ő törvénymagyarázatuknak a gyakorlati megvaló
sítása. Jézus elismeri ezt az összefüggést. Nem menti magát ilyesfélekép
pen: titeket, írástudókat, nem akartalak bántani. Sőt iszonyú hevességgel 
kikel a teológus-vezetők ellen is. Azért vannak olyan nagy következetlensé
gek a farizeusi kegyességben, életfolytatásban, mindennapi vallásos gyakor
latukban, mert éppen ilyen következetlenségek vannak a vallásos gondolko
dásban, az írástudományban, az elméleti teológiában! Ez a kettő bizony 
szorosan összetartozik: hamis tanítás és képmutató élet.

Jézus előbb az életről beszél, a farizeusok magatartásáról. Beszéljünk róla 
mi is elsőként.

Hogy nem mostam meg ebéd előtt a kezem, ez ingerel fel benneteket, 
farizeusok? Ejnye, de nagyon ügyeltek a külsőre. Vajon ügyeltek-e ennyire a 
belsőre is? Ügyeltek-e a szívetek tisztaságára? Mit gondoltok, a teremtő Is
ten csak a külsőt nézi, a belsőt nem? Hiszen Ő teremtette azt is. Képmuta
tók! Olyanok vagytok, mint a kívülről megmosott pohár, mely belül csupa 
szenny. Csak arra vigyáztok, hogy kívülről ne lássanak rajtatok foltot az em
berek, de belül telve vagytok mohó kapzsisággal és minden gonosz kívánság
gal. Külsőleg vigyáztok arra, hogy a törvény rendelkezéseit megtartsátok.
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Tizedet adtok abból is, ami elő sincs írva, minden közönséges növényből, 
parajból, de hogy a felebarát igazságát, jogát, érdekét keressétek és Isten 
szeretetét iránta megmutassátok, ez már csillagtávolságban van tőletek. Be 
nagyon pontosan gyakoroljátok az alamizsnaosztogatást, de magatokat, szí
veteket nem adjátok oda alamizsnául Istennek a szent kezébe. Pedig ha a 
szíveteket alamizsnául adnátok, akkor lennétek tisztává és akkor minden 
tiszta lenne néktek! Jaj nektek, mert nálatok minden csak a  látszatra megy. 
Mint a föl nem ismert sírok, azt a benyomást keltitek az emberekben, hogy 
a veletek való érintkezés tiszta, pedig éppen ellenkezőleg, tisztátalanná tesz. 
(A sírok tisztátalanság helyeinek számítottak. Ha az óvatlan vándor jelölet
lenre lépett, tisztátalanná tette magát akkori felfogás szerint.) Jaj néktek!

Jézus kemény és veretes szavait egyszerűbben adtuk szájába. Mert ma is 
magunkhoz szólónak érezzük őket. Vagy talán elmúlt mindenestől a fari
zeus-idő? A keresztyént nem fenyegeti hasonló magatartás? Ma már képte
lenségnek tűnnék egy olyan füzet megjelentetése, amilyen néhány évtized
del ezelőtt valóban megjelent „Mi farizeusok” címen? Ma talán csak a for
dítottját ismerjük a lefestett életformának, ti. azt a különös életformát, 
hogy valaki látszatra nem-keresztyénnek mutatkozik a világban, de belül, a 
szíve mélyén vonzódik Krisztushoz? Nem, nem így áll a dolog. A külsőleges 
keresztyén életforma kísértése  szakadatlanul kísértésünk mindmáig, akár az 
egyes keresztyént vizsgáljuk, akár az egyházi közösséget. Az ember termé
szettől fogva a törvény-kegyesség rabja. Szívesen megtart néhány vallásos 
szabályt, csak a bensejét ne kelljen mindenestől kiszolgáltatnia az Istennek! 
Ebből támad a látszat-élet. S ha ebben jó ideig gyakoroljuk magunkat, 
könnyen eljuthatunk annak érzésére, tudatára, hogy mi tulajdonképpen jó 
keresztyének vagyunk. Megtettük, ami tőlünk telt. Némelyeknél még a 
bűntelenség érzése, tudata is föltámadhat e magatartás során. Ezek azok, 
akik megvetik a világot, az embereket, elkülönülnek; ők a tökéletesek. 
Luther egyszer nagyon nyersen beszélt erről. Ilyeneket mond az efféle ön
maga kegyességével eltelt embernek: „Vajon te sohasem szennyezted be 
anyádnak az ölét? Most is miben nem vagy piszkos? Egyetlen tagod sem 
szaglik? Ha te annyira tiszta vagy, csoda, hogy a patikárius rég meg nem 
vásárolt balzsamírnak! Ó, te bűntelen kegyes, ha így tett volna veled anyád, 
régesrég belefulladtál volna saját szennyedbe.”

Mi van a szívünkben, testvérek? Mellékes, hogy mennyire sikerült eddig 
az emberek előtt való látszatot megszereznünk, ha szívünket nem tudtuk 
még alamizsnául odaadni az Úrnak. Jaj nekünk, ha Ő nem tisztítja meg azt, 
ami belül van!

Az életfolytatás említése után beszél Jézus az elméletről . Beszéljünk mi is róla.
A képmutató életet táplálja a hamis tanítás, a zűrzavaros teológia, a tör-
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vényeskedő dogmarendszer. „Farizeusok” mindig ott támadnak nagyobb 
számban, ahol működnek a „törvénytudók”. Minden nemzedéknek olyan a 
keresztényi élete, amilyen a teológiája. Ha tisztán hirdettetik az ige, meg
újulnak az életek, de ha tévtanítás ver gyökeret, romlik az erkölcs is.

Mit hány Jézus a törvénytudók szemére? Azt, hogy elhordozhatatlan  ter
hekkel terhelik meg az embereket, ők maguk viszont egyetlen ujjal sem ille
tik azokat. Úgy írják elő a törvényeket másoknak, hogy nekik maguknak 
eszük ágában sincs megtartani azokat. Maguk is tudják, hogy elhordozha- 
tatlanok. Miért tanítják hát?

A törvényeskedőknek ma is jól észbe kell venniük; elhordozhatatlan a  puszta 
törvényt  tan ítan i a   bűnbocsánat  evangéliumának  hirdetése  nélkül!

Jajt mond Jézus példaképpen a síremléket állítókra, már ti. azokra, akik 
az atyáik által üldözött, martíriumra jutott próféták sírján emeltek emléket. 
A mártírok és szentek kultuszának volt ez már akkor egyfajta módja. Dicse
kedtek a  m últtal, szent embereikkel. De ugyanakkor részeseivé váltak atyáik 
bűnének: n em hallgattak a prófétai szóra, nem törtek össze a bűnbánat ter
he alatt. Ők is meg fogják ölni a prófétákat és apostolokat, sőt magát az Is
ten Fiát is. Jézus előre látja s int, hogy számon kéretik majd nemzedékétől.

Nézzünk megint magunkra. Szörnyű: dicsérnünk a múltat, Luthert, a re
formációt, de tanításunkkal a jelenben meghazudtolnunk azt. Hány refor
mációi ünnepélyünkön vagyunk büszkén lutheránusok, de Luther mély 
bűnbánatából és erős hitéből talán egy szemernyi sincs bennünk. Néha az
után Isten haragja rázúdul egy-egy nemzedékre, hogy százados vétkeit is 
számon kérje. Néha életünk egy-egy szakaszán egy fél élet bűneiért lakolunk.

Az istenismeret, a tudomány kulcsát is emlegeti Jézus, amit rosszul for
gattak kora törvénytudói. Nem kell nékik Jézus, sőt arra használják fel tu
dományukat, hogy Jézus messiási küldetését cáfolják. Tekintélyükkel s taní
tásukkal azt is akadályozzák, hogy a nép Jézushoz térjen. Az, akit őt hitetlen
ségük miatt nem tudnak és nem akarnak befogadni, ne legyen senki másé se!

Balzac, a neves francia regényíró, alaposan ismerte az embert. Azt írja 
egyik művében: „Az emberi természetben rejlik, hogy azt elpusztítsa, amit 
az ember nem birtokolhat; azt tagadja, amit nem ért; azt sértse, amit iri
gyel.” Az óember hatalmasodott el a mindenkori törvénytudókon, ha olya
nok, mint a Jézustól megfeddett törvénytudók voltak. Hiába takargatják 
óemberüket a tudomány díszes köntösébe.

Nemcsak tiszta szívre, tiszta fejre is szükségünk van. S ezen itt most a 
megújult elmét értjük. „Változzatok el a ti elmétek megújulása által” (Róm. 
2,2). Jézus számon kéri tőled szívednek, elmédnek minden vétkét, de ezt úgy 
cselekszi, hogy egyben felkínálja az evangélium által szíved, elméd megújulását!
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5 . Vacsorál a tizenkettővel

Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és 
azt mondta nekik: „ Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt 
megegyem veletek ezt a  húsvéti vacsorát. M ert mondom nektek, 
hogy többé  nem eszem ebből  a  húsvéti vacsorából, am íg csak be nem 
teljesedik ez az Isten országában. ” Azután vette a  poharat, hálát 
adott és ezt mondta: „ Vegyétek és osszátok e l magatok között. M ert 
mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a  szőlőtő termésé
ből, am íg e l nem jön az Isten országa. ” És vette a  kenyeret, hálát 
adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, amely 
tiérettetek adatik: ezt cselekedjenek az én emlékezetemre. ” Hasonló
képpen vette a  poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: 
„E pohár az ú j szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik 
ki. De íme, annak a keze, ak i eláru l engem, az enyémmel együtt 
van az asztalon. M ert az Emberfia elmegy ugyan, am int az e l van 
rendelve, de ja j annak az embernek, ak i elárulja őt. ” Erre kérdez
getn i kezdték egymástól, hogy k i lehet az közülük, ak i ezt meg fogja 
tenni.
Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy k i a  legnagyobb kö
zülük. Erre ő így fe le lt nekik: "A  népeken uralkodnak  királyaik,  és
akik hatalmaskodnak rajtuk, azok jótevőknek hívatják magukat. T i 
azonban ne így cselekedjetek, hanem ak i a  legnagyobb közöttetek, 
olyan legyen, m int a  legkisebb, és ak i vezet, olyan legyen, m int ak i 
szolgál. M ert k i a  nagyobb? Az, ak i asztalnál ül, vagy az, ak i szol
g á l? Ugye az, ak i az asztalnál ü l? Én pedig olyan vagyok közöttetek, 
m int  ak i  szolgál. ”
„ T i vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én 
rátok hagyom a  királyságot, ahogyan Atyám rámhagyta azt; hogy 
egyetek és igyatok az én asztalom nál az én országomban, és k irályi 
székre  üljetek  ítéletet  tartva Izráel  tizenkét  törzse  felett. ”
„Simon, Simon, íme, a  sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, m int a  
búzát, de én könyörögtem érted, hogy e l ne fogyatkozzék a  hited: azért, 
ha m ajd megtérsz, erősítsd atyádfiáit. ” Ő erre így válaszolt: „ Uram, 
kész vagyok veled menni akár a  börtönbe, vagy a  halálba is !” Jézus 
azonban ezt felelte rá : „Mondom neked Péter: nem szólal meg a  ka
kas ma, am íg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. ”Az
után azt kérdezte tőlük: "Amikor  elküldte lek  titeket  erszény,  tarisz-
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nya és saru nélkül, volt-e hiányotok valam iben?” „Semmiben” -  vá
laszolták. M ajd ezt mondta nekik: „Most azonban, akinek van er
szénye, vegye elő, ugyanúgy a  tarizsnyát is : és akinek nincs kardja, 
adja e l felsőruháját és vegyen. M ert mondom nektek: be k ell teljesed
nie rajtam  annak, am i meg van írv a: És a  gonosztevők közé sorol
ták. M ert am i felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik. ” Erre 
azok így szóltak: „ Uram, íme van itt két kard. ” Ő pedig azt felelte 
rá :  „E lég!”

Lk 22,14-38.

Ezen a vacsorán magukban vannak. Nincsenek jelen farizeusok és írástu
dók, vámszedők és bűnösök. Csak Jézus és a tizenkettő. Együtt vacsorál a 
Mester szűk tanítványi seregével. Évek óta be sokat voltak együtt! Együtt 
vándorúton, együtt vacsorasztalnál. Most még egyszer, utoljára vannak 
együtt. Jézus tudja, hogy utoljára eszi velük a  páska-bárányt. Majd csak a be
teljesedett Isten országában, az örökkévaló öröm mennyei asztalánál eszik 
újra velük. Jézus tudja, hogy ez a vacsora az utolsó vacsora, melyet a földön 
fogyaszt el a tizenkettővel.

Vajon milyenekké lettek ezek a tanítványok az ő keze alatt három esztendei 
együttvándorlás után? A jámbor bibliaolvasó azt vélné, várná, hogy ideális 
kép tárul elébe ezen az utolsó vacsorán. Azt, hogy másminő beszélgetés 
folyhat ottan, mint a farizeusok asztalánál. Mily meglepő, ha az utolsó vacso
ra asztali beszélgetéseit olvasva látnunk kell: ez a tanítványi sereg nem sok
ban különbözik a farizeusok és írástudók, a vámszedők és bűnösok seregétől!

Először is ott van Júdás.. Árulására az előkészületeket már nyilván meg
tette. Jézus nem nevezi meg nevén, csak annyit mond: „Íme, annak a keze, 
aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon.” Ha nevét nem is 
ejtette ki, Júdás tudta, hogy ő az! Csak őróla lehet szó. De szemrebbenés 
nélkül ül a többi között. A leírás Lukács szerint nem említi, mikor távozott 
a vacsoráról. Később olvassuk, hogy sokaság élén jön az Olajfák hegyének 
bokrai közt (47 v.) A vacsora jó részén részt vehetett. Rettenetes, köztük az 
áruló! Ez hát őrajta a három esztendő eredménye. Egyre gonoszabbá lett a 
Mester mellett, míg végül csókkal árulta el az Emberfiát.

Hát a többi? Kérdezgetik maguk között, ki lehet az, aki el fogja árulni az 
Urat? Tán bármelyikük lehet? Tanakodásuk azonban nem döbbenetes mély 
csöndben végződik: inkább harsány versengés szócsatája váltja fel az asztali 
beszéd témáját az áruló találgatása után. Versengés tám ad közöttük afelől, 
hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak? Nevek megint nem említtetnek. 
Többen, talán valamennyien részt vettek a versengésben. Tökéletesen
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félreértik  azokat a szavakat, melyeket Jézus ismételten ejtett az ő királyságá
ról. Várják az órát, midőn átveszi Izráel felett a hatalmat, az uralmat, ők 
pedig legalábbis a miniszterei lesznek! Előre osztozkodnak a tárcákon és 
természetesen érdemeikre hivatkozva kívánnak rangot, pozíciót a királyko- 
dó Jézustól.

És Péter, az első tanítvány? Jézus reá tekint és előre látja benne a nagy ta
gadót, akit külön is kikér a sátán, hogy megrostálja, mint a búzát. Még 
Péter is át fog hullani rajta. Pedig ő merőben másképp képzeli saját vitézsé
gét, ha a baj közelít: „Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, 
vagy a halálba is!” Mennyire bízik önmagában! És vele a többiek is. Félre
értik Jézus szavát a kísértésről, a próbatétel órájáról és a kardról, mely az 
öltözetnél is fontosabb, úgyhogy a felsőruha eladási árán szablyát tanácsos 
venni; ezt alaposan félreértik s két kardot mutatnak fel az Úrnak. Majd ők 
megvédik a Mestert!

Ha az ember ismeri az evangéliumnak következő néhány lapját, a nagy
pénteki történetet, milyen nevetségesnek tűnik fel mindez a versengés és 
fogadkozás!

Ilyen a tanítványi sereg az utolsó vacsorán. Ez volna hát a három eszten
dő eredménye? Mintha egy csomó hajótöröttet látnánk, akikről lerí a nyo
morúság. Olvastam, hogy Jézus és az apostolok korában gyakori volt a 
hajók zátonyra futása, pusztulása. Nem volt ritka látvány a tengerparti vá
rosokban hajótöröttek megjelenése. Koldusként ténferegtek a kikötőkben, 
a nyakukba táblát akasztottak, ráírva hajótörésük története, mely igazolta 
panaszukat, kéregetésüket. Mintha csak ezt a táblát látnánk a tanítványok 
nyakában az utolsó vacsorán! Rajta kinek-kinek a szomorú története, Si
mon Péteré éppúgy, mint Júdásé s a többieké.

A te nyakadban nincs-e ilyen tábla, keresztyén Testvér? A te történeted 
különb-e a tizenkettőénél? Talán nem is három, hanem már harminc esz
tendeje együtt jársz a Mesterrel, de ha leültök egy asztalhoz, megnyughat-e 
rajtad boldogan az Úr tekintete? Mondhat-e rólad szépet s neked jót az 
asztali beszédében? Könnyebb-e néki veled s a mai tanítványok seregével 
vacsorálni, mint egykor az írástudókkal, farizeusokkal, vámszedőkkel, bű
nösökkel? Mind feleletre váró kérdés a mában.

Ámde nézzünk  Jézusra, miképp viselkedik Ő az utolsó vacsora asztalánál?
Miképp hordozza el a tizenkettőt? Hogyan menti meg őket? M egváltó 

szeretettel!!!!  Az a megváltó szeretet, mely másnap a golgotai eseményben jut 
tökéletes kifejezésre, már itt meglelhető fő vonásaiban -  Nagycsütörtök éj
szakáján. Sőt talán emberibb, megfoghatóbb módon a tizenkettőhöz való 
meleg viszony tekintetében.
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Júdást nem zárja ki Jézus az utolsó vacsorából. Eddig sem kergette el, 
eddig is tűrte, de megértenénk, ha ebből az utolsó meghitt együtt étből ki- 
rekesztené. De nem utasítja ki. Csupa jóság és türelem jellemzi Jézust 
mindvégig. Szavaiban semmi keserűség, csak fájdalmas megállapítás. Alá
veti magát az Atya akaratának, amint az számára elvégeztetett. Persze jaj az 
árulónak, de talán még ezzel az utolsó szóval is megtéríteni, észhez téríteni 
akarja. Ezért nem zárja ki a vacsorából. De nem is erőszakolja rá Júdásra 
magát és vacsoráját, annak drága adományát. Sohasem volt erőszakos, hí
veitől mindig is az önkéntes odaadást és hitet kívánta meg. Ám ne gondol
juk ez órán, hogy egyedül csak Júdás vétke az árulás. Péter apostol meri 
mondani a Salamon csarnokában összegyűlteknek, hogy „ők” elárulták és 
megtagadták Pilátus előtt Jézust, az Isten Fiát. Milyen türelmes hozzánk, 
szelíden hív, erőszak nélkül. Merő szeretetével keres, de ha ez sem hat 
reád, mitévő legyen? Egy neves teológust, Nygren professzort idézek: 
„Akit nem lehet megnyerni a szeretet odaadása által, azt egyáltalán nem le
het megnyerni: az ilyen számára csak az ítélet marad hátra.”

A versengőknek mit mond? Magára mutat az Úr. Olyan közöttük, mint 
ak i  szolga, aki szolgál. Ezeknek a szavaknak akkor van súlyuk, ha szó szerint 
vesszük, hogy az utolsó vacsorán Jézus szolgált. Nem a házigazda szerepét 
játszotta csupán, hanem a kiszolgáló feladatát is betöltötte. Mintha azt 
mondaná ezzel: Ne értsétek félre az én királyságomat, noha ott is van juta
lom. Nem feledem, hogy velem voltatok, mellettem maradtatok kísértése
imben. De önző számítással, nagyravágyással miniszteri székekre pályázni: 
ez nem az én lelkem szerint való. Én szolgáló király vagyok! Mekkora szere
tet van ebben az intésben! Jézus változatlan szeretetét a tanítványok elbiza
kodottsága, kevélysége, értetlensége sem oltja ki. „Az elbizakodottság izzó 
orkán, amely kiszárítja az isteni kegyelem folyamát” -  mondja Gerhardt Pál 
s van benne igazság. De lám Jézus kegyelmének folyamát nem tudja kiszá
rítani a tanítványok versengésének izzó homokja. Győzedelmeskedni akar s 
képes ez a hűs folyam a te uralkodni vágyásod pusztai sivataghomokján is, 
mai Krisztushívő lélek!

Nézzük, mit mond az Úr Simon Péternek. Meg fogja rostáján forgatni a 
sátán, de nem vész el, mert ő imádkozott érte. (Bizonyára külön is!) És Pé
ter meg fog térni és újra apostollá lesz. Nemcsak szolgál, de közbenjár is 
értünk Jézus megváltó szeretetével. Hogyan lehet, hogy mi is annyi sok bu
kás után nem maradtunk a földön fekve? Jézus imádkozott értünk, közben
járt az Atyánál, vagyis talpra állított, vissza adott az életnek. Csak Neki kö
szönhetjük. Mint ahogyan az édesanya megérti kisdede sírását, nem kell,
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hogy az díszes orációval kifejezze baját, tehetetlenségét, Jézus éppígy meg
érti Péter sírását s elfogadja bűnbánó hitét. Júdás is megmenekülhetett 
volna, ha sírni tudott volna bizalommal.

Így bánik Jézus a tizenkettővel az utolsó vacsorán. S még valamit cselek
szik. Ezt már nemcsak őérettük, hanem az egész világért, a tanítványok 
minden nemzedékéért, miérettünk is. Adja a kenyeret és a poharat ezekkel 
az igékkel: „Ez az én testem, ez az én vérem” Beteljesedett a páska. Az 
Egyiptomból való szabadulásnak ünnepe volt ez Izraelben. A szövetségé, 
mellyel Isten különösképpen népévé pecsételte. Most Jézus testének meg
törésével, vérének kiontásával megszabadít a bűntől és az ú j  szövetség  népé
vé teszi azokat, akik testét, vérét hittel veszik, nemzedékről nemzedékre, 
újra meg újra -  az általa rendelt úrvacsorában.

Az úrvacsora szentségéről külön kellene szólnunk. Nem itt a helye. Csak 
ennyit ez alkalommal: az ítéletre méltó tanítványok kapták az utolsó vacso
rán. Kegyelemre a leleplezett gonosztevőknek van szükségük. Engedjük 
magunkat leleplezni, valahányszor szent asztalához lépünk: kegyelemre 
szorulunk. S fogadjuk be h ittel  megváltó szeretetét!
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6. Erőt önt a csüggedőkbe

Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsá
lem től hatvan futam atnyira volt, és amelynek Emmaus a  neve. Ezek 
azokról az eseményekről beszélgettek egymással, amelyek történtek. 
És miközben beszélgettek, és kérdezgették egymást, maga Jézus is 
odaszegődött hozzájuk, és együtt ment velük. Látásukat azonban 
mintha valam i akadályozta volna, nem ismerték meg őt.  Ő pedig így 
szólt hozzájuk: „M iről beszélgettek egymással útközben?” Erre szo
morúan megálltak. M ajd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, 
és azt mondta neki: „ Te vagy az egyetlen Jeruzsálemben, ak i nem 
tudod, m i történt ott ezekben a  napokban?”„M i történt?” -  kérdez
te tőlük. Azok így válaszoltak neki: ,A z, am i a  názáreti Jézussal esett, 
ak i próféta volt, szóban és tettben hatalm as Isten és az egész nép 
előtt, hogyan adták á t a  főpapok és a  főemberek halálos ítéletre, és ho
gyan feszítették meg. Pedig m i abban reménykedtünk, hogy ő fogja 
m egváltani Izráelt. De ma m ár harmadik napja, hogy ezek történ
tek. Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett min
ket, akik hajnalban ott voltak a  sírnál, de nem találták ott a  testét; és 
azt beszélték, hogy angyalok megjelenését is  látták, akik azt hirdet
ték, hogy él. E l is mentek néhányan  a  velünk levők közül a  sírhoz, és 
mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban 
nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk: „ Ó, t i balgák! M ilyen rest a  
szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, am it megmondtak a  prófé
ták!  H át nem ezt kellett-e elszenvednie a  Krisztusnak, és így meg- 
dicsőülnie?” És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elma- 
gyarázta nekik mindazt, am i az Írásokban róla szólt. 
Így értek e l ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy 
tett, m intha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: 
„M aradj velünk, m ert esteledik, a  nap is lehanyatlott m ár!” Bement 
hát, hogy velük maradjon. És mikor asztalhoz telepedett velük, vette 
a   kenyeret,  megáldotta,  megtörte  és  nekik  adta.
Erre megnyílt a  szemük és felism erték, ő azonban eltűnt előlük. Ek
kor így szóltak egymásnak: „Nem hevült-e a  szívünk, am ikor beszélt 
hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat?'' M ég abban 
az órában útra keltek hát, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybe
gyűlve találták a  tizenegyet és a  velük levőket. Azok elmondták, 
hogy valóban  feltám adt  az  Úr,  és  megjelent  Simonnak.  Erre  ők  is



elbeszélték, am i az úton történt, és hogy miként ismerték fe l őt a  
kenyér  megtöréséről.

Lk. 24, 13-35.

Kleopás és névtelen társa, a két emmausi tanítvány, jó ismerőseink. Nem
csak azért, mert Húsvétkor hallani szoktuk a történetüket. Sokkal inkább 
azért, mert rokonlelkűek vagyunk velük. Magunkra ismerünk bennük. A  
csüggedők! Két reményt vesztett vándor, telve szomorúsággal, bánattal. 
Van-e még valami, ami jobban fölkeltené szimpátiánkat? Hiszen ezek va
gyunk mi, mindig újra ilyenek. Nem mindig vagyunk hitetlenek, talán csak 
ritkán áruló Krisztus-tagadók, még ritkábban harsányan versengők, tüleke- 
dők, de sajnos csüggedők minduntalan.

Mi tette a két tanítványt csüggeteggé? Elvesztették az ő Urukat! Pedig 
minden reménységüket őbelé vetették. Nem csekély reménységüket. „Mi 
abban reménykedtünk -  mondják -, hogy ő fogja megváltani Izráelt.” A 
messiási ország eljövetelét várták, melyben Jézus a Király. A bűntől való 
megváltás boldog idejét, melyről annyit jövendöltek a próféták. S mily ala
posnak, jogosnak látszott ez a reménységük, hiszen a názáreti Jézus körül 
hatalmas események történtek. Beszédben és tettekben isteni teljhatalom
ról tett tanúságot. Az egész nép benne vetette reménységét. De m ily ször
nyű a csalódásuk: erősebbeknek bizonyultak ellenségei, a főpapok és fő
emberek. Megfeszítették. S ezzel nincs tovább!

Harmadnapja már, hogy a tragédia bekövetkezett. Igen jelentős ez a szó: 
harmadnapja. Az akkori hiedelem szerint a lélek három napig tartózkodott 
a meghalt teste körül. Addig még volt remény a holt feltámadására. Ha ez 
az idő letelt, akkor végleg megsemmisült az újraéledés reménye. (Gondol
junk Lázár feltámasztásának történetében arra a nem véletlenül hangozta
tott megállapításra, hogy „már négy napja” van a sírban!) (Ján. 11,17.) Így 
keseregnek hát: ma már harmadik napja. Hallották ugyan ők is az asszo- 
nyok-hozta hírt: nem találták a testét a sírban és angyalok jelentek meg, 
hirdetvén, hogy Ő él. De nem tudnak hitelt adni e hírnek. Elképzelhetet
len számukra, hogy napok óta nem jelentkezett az Élő, megszomorodott 
tanítványai vigasztalására. Lehetetlen, hogy magára hagyja a bánkódók ki
csiny seregét. Nem ilyennek ismerték meg Jézusukat. Ha élne, bizonyosan 
felkereste volna már őket.

Lám, milyen szimpatikus csüggedők ezek az emmausiak. Csüggedésük 
mögött is ott simul a Jézus iránti tisztelet, szeretet.

Nem hitetlenek ők, mint Kajafás, Heródes vagy a nép gonosz vezetői. 
Jézus sem feddi őket azzal, hogy „ti hitetlenek”, csak azt mondja: „Ó, t i  balgák!”
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Balgák, értetlenek, rest szívűek. Persze ez is elég súlyos bűn, ha egy tanít
vány(!) értetlen és rest szívű. Mi se mentegessük magunkat, ha beleestünk. 
Szomorú, hogy Jézus iránt való tiszteletünk, szeretetünk mellett is erőt ve
het rajtunk a csüggedés, a csalódottság. S minden csalódások közt is a leg
keservesebb a Jézus Krisztusban való csalódás érzése. Borzasztó emberekben 
vagy önmagunkban csalódni, de iszonyúbb Istenben s az ő Fiában csalódni. 
Hányódni a Benne vetett hit és a Benne való csalódás partjai közt! Nem 
érteni Isten cselekvését az életünkben. Föl nem fogni: ha él az Úr, miért 
nem segít, gyógyít, miért nem ád szabadítást ebből vagy abból? Hogyan 
bírja az élő Úr elviselni övéinek a bánkódását, vereségét? Vajon nem ő ma
ga felelős-e azért, hogy sokan csalódnak benne, megbotránkoznak, s végül 
is odahagyják?

Ismeretlen előtted ez a lelkiállapot? Dehogy ismeretlen. Ismerjük ezt a 
gyötrelmet mindnyájan. Ilyenkor fizikailag is elhagy az erőnk, össze- 
roskadunk, a szivünk taplóvá válik, megrestül. Szinte irigyelni lehet ilyenkor 
a „bizonyosan” hitetleneket, kik hitetlenségükben csupa határozottságot 
árulnak el. Van-e nagyobb nyomorúság a keresztény ember számára, mint 
az, amikor bizonytalanság árkába zuhan? Nem teszik-e az ilyen órák hiába
valóvá az egész múltat, a Jézussal együtt eltöltött időt? Egy idegen nyelvű 
mondást igyekszem híven lefordítani ekképpen: „Senkiben sincs több hit, 
mint amennyit a hirtelen szükség ínség idején elő tud parancsolni”. Ha ez 
igaz, akkor ínségünk óráján való csüggedésünk, szomorúságunk elárulja, 
hogy a kedvezőbb lét óráin való hitünk nem volt igazi hit. T alán mégsem 
ez a teljes igazság.

De akármint is van, a legfontosabb mégiscsak az, hogy Jézus nem hagyja 
m agára a  csüggedőket, idejében megjelenik és erőt önt beléjük! Legyen az 
emmausi tanítványok története is ezért kedves nekünk. Vagyis nem azért, 
mert mi is nagyon hasonlítunk ahhoz a kettőhöz, hanem azért, amit Jézus 
tesz velük!

Melléjük szegődik az úton, de nem ismerik fel mindjárt. Látásukat mint
ha valami „akadályozta” volna -  olvassuk. Úgy értsük ezt, hogy csak Isten 
nyithatja meg valakinek a szemét arra, hogy a feltámadott, új testben járó 
Jézus Krisztust felismerje? De miért nem nyitotta meg mindjárt Isten a 
szemüket? Közel járhatunk az igazsághoz, ha itt is észbe vesszük: csak a h it 
szemei láthatják meg Isten útjait, akaratát, dicsőségét. A hit szemei, nem 
pedig a reményvesztett csüggedésé, csalódásé.

Ezért igyekszik Jézus hitre gyújtani őket. „Ó, ti balgák! Milyen rest a szí
vetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!” Jézus 
nem mutatja meg magát erőnek erejével, előbb a hitünket ébreszti. S ha az
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felébredt, akkor menten előkészíttetett annak a lehetősége, hogy újra teljes 
közelségével és közösségével megajándékozzon minket. Csüggedésünk órá
in sohase csodát kérjünk, hanem hitet! Legelőször is hitet.

De hogyan támaszt Jézus hitet? M agyarázza az Írások a t!  Mózestól kezdve 
a próféták mind azt hirdették, hogy Isten Fiának szenvedésen által kell be
menni az ő dicsőségébe. Miért csüggedtek el, amikor ez a szenvedés bekö
vetkezett, éppen ez volt az útja dicsőségbe emeltetésének? Lehetetlen, hogy 
ezek a tanítványok annyira „írástudatlanok” lettek volna, hogy ezekről a 
prófétai igékről még sohasem hallottak. Csakhogy elfeledték őket a csüg- 
gedés idején. Kellett jönnie valakinek, aki élő szóval felelevenítse nékik.

Azóta is az Írások, a bibliai szövegek az élő szóval való hirdetés, vagyis az 
igehirdetés révén válnak Istennek hitet támasztó beszédévé. „A hit hallás
ból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által” (Róm. 10,17). Ha hitre 
akarsz jutni csüggeteg bizonytalanságodban, kezedbe kell venned Bibliádat 
és keresned kell a Krisztusról szóló tanúságtételt, a róla való beszélgetést, a 
templomi vagy egyéb igemagyarázást. A Biblia olvasása önmagában rend
szerint nem elég. Az pedig bizonyosan elégtelen, ha ki sem nyitod a köny
vet. Egy modern teológus kissé merészen, de tanulságosan a bibliaolvasást 
a táplálkozás szabályaival világította meg. A bibliát eszerint „enni” kell. 
Először is: eleget kell belőle ennünk. Aki keveset olvassa, rosszul táplált 
lesz lelki értelemben. Nem csoda azután, ha a terhek alatt erőtelenül össze- 
roskad. Viszont másodszor: felettébb sokat sem tanácsos enni belőle. Akad
hatnak ugyanis bibliaolvasók, akik betéve tudnak minden igét, mindent be
nyelnek, de éppen ezért semmit sem tartanak meg igazi tartalmából, mert 
nem rágták meg, nem emésztették meg. Ismerik például a prófétai írásokat 
is, melyek arról tanúskodnak, hogy a szenvedésen át visz az út a dicsőségbe, 
az üdvösségbe, mégis amikor elkövetkezik a szenvedés vagy próbatétel órá
ja saját életükben, egyszerre értetlenekké válnak, tapló szív űekke l képtele
nek felfogni a dolgokat.

Hogy bibliaolvasásunk tévútra ne kerüljön, feltétlenül szükségünk van az 
élő szóval hangzó igehirdetésre! A hit hallásból van, az igehirdetés hallgatá
sából. Nem meggondolandó tény, hogy Jézus nem írt, hanem prédikált? Apos
tolokat küldött ki hírnök-feladattal. Az ún. Didache, A tizenkét apostol ta
nítása, mely közvetlenül az újszövetségi iratok után keletkezett s kevés hí
ján bekerült a kánonba -  így ír: „Éjjel és nappal emlékezzél arra, aki szólja 
neked Isten igéjét; tiszteld őt, mint az Urat, mert ahol az Úrnak igéjét szól
ják, ott van az Úr.” Papias, a második században élt hierapolisi püspök így 
vall: „Én nem merítettem annyi áldást könyvekből, mint élő személyek sza
vaiból. "  Luther szerint a biblia kegyelmi eszköz, nem a  deux  d ixit  okmánya,
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hanem a  deus loquens eszköze. Merésznek látszik, hogy eszköznek nevezi csu
pán, de azt akarja kifejezni, hogy a most beszélő  Isten használja fel az olvasá
sát; nem annak írásban rögzítése, hogy valamikor mit mondott az Úr. Sőt, 
odáig megy el Luther, hogy az írott ige szerepe elsősorban negatív: véd a 
tévelygésektől. A K risztushit támasztása m int pozitív feladat elsősorban a  szóbeli 
hirdetésé.  S ezt éppen ő mondja, aki reformátori munkájának egyik fő fel
adatát abban látta, hogy a nép nyelvére lefordítsa a Bibliát és kézbe adja 
minden keresztyénnek, a legegyszerűbb híveknek is. Több megbecsüléssel 
kellene venniök a mai keresztényeknek is nemcsak a biblia olvasását, hanem 
az igehirdetés hallgatását! Más egyéb is fölemelő hangulatot adhat, például 
a muzsika, de hitet csak az Ige adhat!

Visszatérve az emmausi történetre még valamire ügyeljünk. Jézus leült 
asztalukhoz. Gerjedezett a szívük már az Írások magyarázásakor, de még 
nem nyilatkoztak meg a szemeik. Csak akkor történik meg ez, amikor meg
töri a  kenyeret és adja nekik. Ekkor nyílt meg a szemük és ismerték fel Jézust. 
Rögtön emlékeztek az utolsó vacsorára, a kenyérre és borra, amit Jézus ki
osztott és elrendelte az úrvacsora gyakorlását övéinek. Emmausban Jézus a 
kenyér megtörése után eltűnt a két tanítvány szeme elől. De az úrvacsora 
vételének gyakorlása kezdettől megmaradt a gyülekezetekben mindenütt.

Ha gerjedezik a szívünk az ige hallgatásakor, támadóban a hitünk, miért 
nem lépünk oda gyakrabban az oltárhoz, hogy részesüljünk az úrvacsora 
ajándékában? Nem ad mást, mint az ige, de megpecsételi, bizonyossá teszi 
a kegyelemről hallottakat. Fölállva az oltár lépcsőjéről csüggedőkből olya
nok leszünk, mint akik új erőre kaptak. Amint Ézsaiásnál olvassuk: erőnk 
megújul és szárnyra kelünk, mint a sasok. (Ézs. 40,31.)



7. U n szol az Isten országába

M ikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: „Bol
dog az, ak i Isten országának vendége. ” Ő pedig a  következőképpen 
válaszolt: „Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott 
meg. A vacsora órájában elküldte a  szolgáját, hogy mondja meg a  
meghívottaknak: Jöjjetek, mert m ár minden készen van. De azok 
egytől-egyig kezdték magukat mentegetni. Az első azt üzente neki: 
Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni és megnézni. Kérlek, 
ments k i engem! A  másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek 
és kipróbálom. Kérlek, ments k i engem! M egint egy másik azt 
mondta: Most nősültem. Nem mehetek. Amikor visszatért a  szolga, 
jelentette mindezt urának. A  ház ura megharagudott, és ezt mondta 
szolgájának: M enj k i gyorsan a  város útja ira  és utcáira, és hozd be 
ide a  szegényeket, a  nyomorékokat, a  sántákat és a vakokat. A  szolga 
aztán jelentette. Uram, megtörtént, am it parancsoltál, de még van 
hely. Akkor az Úr ezt mondta a  szolgájának: M enj e l az utakra és a  
kerítésekhez, és kényszeríts mindenkit bejönni, hogy megteljék a  há
zam. M ert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, 
senki  sem  kóstolja  meg  a   vacsorámat. ”

Lk 14,15-24.

A 14. fejezetet félbeszakítottuk. Közben végigmentünk az evangéliumon. 
Most hát befejezzük. Jézus még egyszer megragadja a szót a farizeus vezető 
ember asztalánál. Erre egy farizeus vendég boldog felkiáltása ad okot: 
„Boldog az, aki Isten országának vendége”. Nyilván az előzőleg elhangzott 
szó az „igazak feltámadásáról” (14 v.) támasztotta fel benne ezt a kiáltást. 
Valóban a  végsőre gondol!  Boldog, aki ott lesz az Isten asztalánál, mert Isten 
országa olyan lesz, mint egy fényes, csodálatos lakoma.

Ekkor mondja el Jézus a nagy vacsora példázatát, mégpedig kettős cél
zattal.

Egyfelől lehűti a lelkendező farizeust: vigyázz, nem olyan könnyű oda 
bejutni. A farizeusi reménység könnyen öncsalássá válik. Mert hiszen ép
pen a farizeusok és írástudók azok, akik az Isten második, konkrét hívását: 
Jézust nem akarják befogadni. Mentegetik magukat. Komoly, de Isten előtt 
mégsem megálló kifogásokkal. Ezért Isten rettenetes haragja lesz rajtuk és 
kizáratnak a nagy vacsorából.

Másrészt azonban Jézus hív,  sőt  unszol  abba az országba mindenkit, fari-
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zeust és vámszedőt egyaránt. (A „kényszeríts” mindenkit bejönni semmi
képpen sem fizikai erőszakot jelent, amint azt ma a szóból kiérezzük, ha
nem inkább rábeszélést, rábírást, szép szóval: unszolást.  Hiszen oly hihetet
len, hogy Jézus „mindenkit” hív, a legelesettebb sincs eleve kizárva Isten 
országának vendégségéből.) A példázat házigazdájában Istent mutatja be 
Jézus úgy, mint aki maga az ajándékozó jóság. Annyi sok kudarc után is 
meg fogja valósítani az ő országát, meg fog telni az ő lakomája. Ha népének 
vezetői elvetik meghívását, akkor a törvénytudatlan réteget hívja be, a cson- 
ka-bonkákat. És amikor még mindig marad üres hely, akkor az idegeneket, 
a pogányokat is hívja, megérteti velük, hogy nem véletlen tévedés a meghí
vásuk, unszolja őket, csakhogy megteljék a háza. Isten mindenképpen nagy 
örvendező vendégsereget akar látni, nem üres mennyországot eljövendő, 
örökkévaló országában!

Az eddig hallott magyarázatokban, ha jól figyeltünk, Jézus minket is 
gyakran megszégyenített, ezt szívünkre is kell vennünk. Ámde ne tévesszük 
szem elől, hogy végül is -  hív, unszol bennünket Isten országába!

Igen, az Isten országába. Boldog, aki kenyeret eszik az Isten országában -  
mondja egy régebbi fordítás. Az üdvözültek seregét Isten asztalánál kell el
gondolnunk. Jézus nem a maga asztalához hív. Ő alá veti magát az Atyának. 
A végső cél az Isten országa! Nagy hiba volna meg nem látni Jézus szemé
lyének döntő fontosságát az Isten országában. A példázatbeli fáradhatatlan 
szolga is csak Ő lehet. Jézus iránt való magunktartásán múlik, hogy beju
tunk-e Isten országába vagy sem. De az is hiba volna, ha Jézus Krisztuson 
keresztül nem jutnánk el Istenhez! Jézus éppen Istenhez akar odavinni. Jé
zus Krisztus az Út. Aki Jézus Krisztuson keresztül találja meg az Istent, an
nak nem kell tovább kutatni Isten után, az valóban Istenhez érkezett meg.

Érdemes elgondolkoznunk Isten országának és Jézus Krisztus személyé
nek a viszonyán. Sokszor hallunk effélét: Jézus hozta el Isten országát. Ez 
így nem pontos, félreérthető. Egy neves teológus (Paul Tillich) hangsú
lyozza: Jézust az A tya küldte. Nem annyira Jézus hozta az országot, hanem 
ellenkezőleg: az Isten országa, királysága hozta őt! Egy másik kutató még 
élesebben fejezi ki ezt: Nem Jézus mártír-halála volt a feltétele annak, hogy 
eljöjjön Isten országa, hanem ellenkezőleg: ez az engesztelő áldozati halál 
már beletartozik Isten országlásába, Istennek abba a megváltó nagy királyi 
cselekvésébe, mellyel elhozta az országot. Sok teológus hangsúlyozza azo
kat a bibliai helyeket, melyek szerint Jézus hirdeti, itt van, eljött már az or
szág, kezdetét vette Isten királyi uralma, mégha nincs is itt teljes kifejlése 
szerint. Ez pedig másképp fest, mint a zsidók várakozása volt. Tanítóik kö
zül némelyek ugyanis azt hirdették, hogy akkor jön el az ország, ha egész
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Izráel bűnbánatot tart; a Messiás eljövetelét az tartja még vissza, hogy az 
egész nép nem tartott bűnbánatot. Ha csak egyetlen napon is mindenki 
bűnbánatot tartana, eljönne a Messiás. Ez azt jelentené, hogy Izráel visel
kedésétől, tehát emberi viselkedéstől függ Isten cselekvése. Ez azonban le- 
hetetlen.

Van egy érdekes apokaliptikus könyv: „Mózes mennybemenetele”. Kö
rülbelül akkor íródott, amikor Jézus is élt. Ez beszél egy bizonyos Taxo ne
vű valakiről, aki, midőn Isten szolgáit üldözni fogják, önként mártír-halálra 
adja magát, és akkor valósul meg Izráelben Isten királysága. Itt meg ehhez 
a feltételhez van kötve: egy embernek, Isten emberének a mártíriumához. 
Az evangéliumok máskép látják: Isten a  cselekvő! Isten minden emberi fel
tételtől függetlenül hozta el, kezdte meg az ő országát. Isten cselekvésének 
döntő pontja az, amit az idők teljességében cselekedett Jézus Krisztus által. 
Ő adta engesztelő áldozatul az ő egyszülött Fiát, Ő békéltette meg magával 
a világot. Övé az ország! Isten minden mindenekben. Az utolsó szó ez: 
Istené a dicsőség!

Jézussal ültünk egy asztalnál, végigfutva Lukács evangéliumának egyes 
eseményein, de ő tulajdonképpen Isten asztalához hívott és Isten országába 
unszolt bennünket. Jézuson keresztül jutunk be oda. Aki hisz őbenne, ab
ban már kezdetét vette Isten királyi uralma. A Beteljesedésre azonban még 
vámunk kell. Harcolnunk kell a bűn és kísértés ellenében, hogy ki ne es
sünk az Istennel való közösségünkből. Hitben járunk, még nem látásban. A  
h it reménység is: előretekintés. Széchenyi Athénban Zeusz templomához tá
maszkodva elmerült a múlt emlékein. Egy szép leány megjelenése fölverte 
álmodozásából. Örökre elhatározta akkor, hogy nem a múltba néz, mely 
halál, csak a jelenbe s a jövőbe, mely az élet. A keresztény ember jövőbe 
néző ember, mert ott az élet.

Nagy horderejű kérdés: tud-e a keresztyénség valami bizonyosat monda
ni az örökélet felől? Ha Jézus Krisztus hívása nem az Isten országába szól
na, hanem csak a földi életre, ez igencsak kevésnek bizonyulna. Az az erő
forrás, amit a keresztyénség a földi élet küzdelmeire ad, rögtön elapadna, 
ha nem állna mögötte a végső valóság, az örökélet. A mulandósággal sem
mi egyéb nem veheti föl diadalmasan a harcot, csak az örökélet bizonyos való
sága. Egy örmény dal szól vigasztalóan a sok rosszról, mely éri a népet: 
„eljön s elmegyen...”. De ha csak elmúlik a rossz és nem jő helyébe jó, ör
vendetes, örökkévaló, akkor mi célja az életnek?

Heim Károly találó hasonlattal él Jézus Hegyibeszédének magyarázatá
ban. Isten országa már megkezdődött, jelenvaló a számunkra. Olyan ez, 
mondja, mint amikor egy hadifogoly megkapta az elbocsátót a táborból,
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hogy hazamehessen. Otthona kapujáig még nehéz út áll előtte. De abban a 
pillanatban, amikor a kezébe kapta az elbocsátót és kilépett a tábor kapuján, 
már körülveszi őt hazájának szabadsága s öröme. Jézus a Hegyibeszédben, 
így folytatja, megmondja a tanítványoknak, miképp éljenek a világ sötétsé
gében. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha a világ nagy változás 
előtt áll, mely titokban már el is kezdődött. Mint ahogyan a közelgő tavasz 
készül rejtett csírákban a téli föld alatt. Mondhatjuk így is: amit Isten el
kezdett, azt be is fejezi.

Persze világosan kell látnunk azt is, hogy ez az Isten országába való elhi- 
vatásunk nem tétlen bámészkodásra biztat. Ellenkezőleg: tartós harcot kí
ván tőlünk, és az Isten országáért való munkát. Isten ugyanis beleállít min
ket ebbe a munkába. Most Jánosra, ki századunk elején a fél világot bejárta 
az ifjúság evangélizálása ügyében, nagy hatással volt saját ifjúságában vala
kinek a tanácsa: „Nagy dolgokra törekszel a magad számára? Ne tedd! Ke
resd  mindenekelőtt  Isten országát!”

Jézus unszol az Isten országába. Figyeljük meg példázatában a fokozást: 
először csak hív, aztán betámogat, végül unszol. Az idegenekkel teszi ezt, 
akik nem érzik magukat méltóknak, aggályoskodnak: hogyan kerülhetnék 
én oda abba a vendégségbe?! Őket bátorítja. Nincsen olyan idegenség, amit 
Ő le ne tudna s akarna győzni.

Még van hely. Számodra fenntartva. Nem helyettesíthet senki. Téged vár 
a te Urad és Istened! Elbizakodottnak nem szabad lenned, mert már egy
szer meghívattál. Ám alázattal vedd szádba annak a Jézussal egy asztalnál 
ülő vendégnek a felkiáltását: „Boldog az, aki Isten országának a vendége!”
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