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BEVEZETÉS

Ebben a negyedévben az evangéliumok azon szereplõivel
foglalkozunk, akiknek a története talán kevéssé kerül elõ-

térbe, mégis sok tanulságot hordoz. A rövid, több alkalommal
is csupán néhány versnyi tanulmányozott igeszakasz alkalmat
nyújt az elmélyültebb vizsgálat mellett a kapcsolódó tanítások
felidézésére is. Így az adott személyeken túl kitekintünk a sza-
vaik által érintett bibliai tanításokra is – a teljes Biblia össze-
függésébe helyezzük azokat.

Látni fogjuk, hogy a tanulmányok fõszereplõje – ahogyan
természetesen az evangéliumoké is – Jézus Krisztus. A címek-
ben foglalt személyek szavai, megnyilvánulásai által is Róla ta-
nulunk, hozzá, a nagy Középponthoz jutunk el. Csodálhatjuk,
és sokat tanulhatunk abból, ahogyan Õ megközelítette ezeket
az embereket, illetve ahogyan fogadta a közeledésüket: 

„Jézus az igazság egyetlen szavát sem hallgatta el, de minden-
kor szeretettel szólt. A legnagyobb tapintat, körültekintés és
szívélyes figyelmesség jellemezte õt az emberekkel való érint-
kezése során. Sohasem volt nyers, sohasem szólt határozott szi-
gorúsággal alaptalanul, soha nem okozott szükségtelen szenve-
dést az érzékeny lelkeknek. Nem részesítette kemény megro-
vásban az emberi gyengeségeket… Jézus az önmegtagadás és 
a másokról való körültekintõ gondoskodás életét élte e Földön.
Érték volt számára minden emberi lélek. Tiszteletet parancsoló,
isteni méltóság jellemezte viselkedését, mégis szeretetteljes fi-
gyelemmel hajolt le Isten családjának minden egyes tagjához.
Minden emberben elveszett lényt látott, akinek a megmentése
az Õ feladata.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, BIK Könyv-
kiadó, 2000, 11–12. o.) 

„Csodálatos világot tárnak elénk Jézus beszélgetései. A fi-
gyelem, a tapintat és a határozottság mestermûvei. Megtanul-
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hatjuk belõlük, hogyan segített Jézus az önmagukkal küszkö-
dõknek, a betegeknek, a megalázottaknak. Látjuk az isteni
szeretet törekvését és cselekvésének törvényszerûségeit; lát-
juk emberi elmék és szívek megnyílását, de sajnos a bezárulá-
sát is.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, BIK – Oltalom Alapít-
vány, 3. o.)

Tanulmányunk egyik célja az, hogy közelebbi ismeretségbe
kerüljünk az evangéliumok néhány szereplõjével. A másik cél
pedig – ami a Biblia-tanulmányaink állandó célja –, hogy e ta-
nulmányok által is meglássuk Jézust (Jn 12,21), és Õt szem-
lélve egyre inkább elváltozzunk az Õ képmására (2Kor 3,18) –
egyre kevesebb nyilvánuljon meg az énünkbõl, és egyre több
Jézus Krisztusból.
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ÉNEKTANULÁS A IV. NEGYEDÉVBEN

A zenei osztály által a Hitünk énekei címû énekeskönyvbõl
ismétlésre és istentiszteleti alkalmakra javasolt énekek a

harmadik negyedévbõl:

96. ének: „Én lelkem, készülj, örvendj ma…”
13. ének: „Úrnak szolgái, mindnyájan…”
246. ének: „Nálad nélkül, Jézusom…”
40. ének: „Én életemnek Istene…”
231. ének: „Egy drága kincset keresek…”
341. ének: „Jézus Krisztus, szép fényes hajnal…”

Megtanulásra és istentiszteleti alkalmakra javasolt énekek ebben
a negyedévben:

11. ének: „Azért, hogy oly szép a föld…”
232. ének: „Én áldott Istenem…”
376. ének: „Fölkelt immár a szép hold…”
391. ének: „Minden ember csak halandó…”



öltem minden elsõszülöttet Egyiptom földén, magamnak
szenteltem minden elsõszülöttet Izráelben; akár ember,
akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az elsõszülöttek bemutatását, illetve Istennek szentelését és
megváltását azért rendelte el Isten, hogy Izráel népe lelkébe
vésse a nagy ígéretet: Isten a maga egyszülött Fiát ajándékozza
oda az embereknek szabadítóul, ami mélységes hálára, viszont-
szeretetre és áldozatra kötelezi õket. Isten azt akarta, hogy
amikor a szülõk átérzik az elsõszülött gyermek feletti örömet,
amikor elõször ébred fel lelkükben a gyermekük iránti külön-
leges, ragaszkodó szeretet, akkor megnyilatkozzék értelmük és
szívük a megváltás nagy titkának megértésére is: „Úgy szerette
Isten a világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta érte…” (Jn 3,16) 

„Szeretetének mennyen és földön megnyilatkozó számtalan je-
lével vonja magához szívünket az Úr. A természet mûveivel és az
emberi szív által ismert legmélyebb, leggyengédebb földi köte-
lékekkel önmagát akarja kinyilatkoztatni nékünk.” (Ellen G.
White: Krisztushoz vezetõ lépések, BIK Könyvkiadó, 2000, 10. o.)

Énókról jegyzi fel a Szentírás a következõket: „Élt pedig Énók
hatvanöt esztendõt, és nemzette Metuséláht. Járt Énók az Istennel,
miután Metuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; s nemzett fia-
kat és leányokat. Énók egész életének ideje háromszázhatvanöt esz-
tendõ volt. És mivel Énók Istennel járt; eltûnt, mert Isten magá-
hoz vette.” (1Móz 5,21–24)

„…elsõ fia születése után Énók magasabb rendû tapasztalatot
szerzett, még közelebbi kapcsolatba került Istennel. Még teljeseb-
ben értette meg saját kötelezettségeit és felelõsségét, amelyek rá
mint Isten gyermekére hárultak. Amikor gyermekének iránta va-
ló szeretetét, az apai oltalomba vetett egyszerû bizalmát látta,
amikor érezte saját szívének mély, ragaszkodó gyengédségét elsõ-
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I. TANULMÁNY – 2010. OKTÓBER 2. 

Simeon
(Lk 2,25–35)

Simeon egyszerû, idõs hívõ ember volt, aki „várta Izráel vi-
gasztalását”, a „váltságot” (Lk 2,25. 38). A jobb utáni vágya-
kozását, õszinteségét, hitét, kitartását Isten megjutalmazta az-
zal, hogy kinyilatkoztatta elõtte – s általa elõttünk is – Jézus
személyét és szolgálatát. A Szentlélek ihletésére rövid, tömör,
de nagyon mély értelmû kijelentésekkel mutatta be, hogyan
fogadja majd a világ a Megváltóját.

1 Milyen különleges eseményekre utalt az elsõszülöttek
bemutatása a jeruzsálemi templomban?

Lk 2,22–24 • „Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának
napjai a Mózes törvénye szerint, felvitték õt Jeruzsálembe,
hogy bemutassák az Úrnak. (Amint megíratott az Úr tör-
vényében: Minden elsõszülött fiú az Úrnak szenteltessék),
és hogy áldozatot adjanak, aszerint, amint megmondatott
az Úr törvényében: Egy pár gerlicét, vagy két galambfiat.”
Jn 3,16 • „Úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszü-
lött Fiát adta, hogy valaki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.”
4Móz 3,12–13 • „Íme, kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai
közül, minden elsõszülött helyett, amely az õ anyjának
méhét megnyitja Izráel fiai között: azért legyenek a lévi-
ták enyéim. Mert enyém minden elsõszülött; amikor meg-



az Õ Fiában a világnak adott. Ez az esemény nem múlhatott el
Krisztus felismerése nélkül.” (Ellen G. White: Jézus élete, Advent Ki-
adó, 2003, 34–36. o.)

2 Mit tudhatunk meg Simeonról Lukács leírása alapján?

Lk 2,25–28 • „Íme, volt Jeruzsálemben egy ember, akinek
a neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélõ volt,
aki várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt õrajta.
Kijelentetett neki a Szentlélek által, hogy addig halált nem
lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.* Õ a Lélek
indításából a templomba ment, és amikor a gyermek Jé-
zust bevitték a szülei, hogy õérette a törvény szokása sze-
rint cselekedjenek, akkor karjaiba vette õt, áldotta Istent,
és mondta: Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te be-
széded szerint, békességben.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A hagyomány, amely Simeont azonosítja Simeon rabbival,
Hillél rabbi fiával és Gamáliel rabbi atyjával, minden bizonnyal
megalapozatlan. Simeon rabbi i. u. 13-ban lett a Szanhedrin el-
nöke, mintegy 17-18 évvel Jézus születése után. Azonban a
Lukács által említett Simeon már igen idõs ember volt (Lk
2,26. 29), ami értelemszerûen következik abból az Isten által
adott ígéretbõl, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja a
Messiást.
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szülöttje iránt, értékes leckét tanult meg Isten emberek iránti cso-
dálatos szeretetérõl, amely Fiának odaadásában nyilvánult meg,
és arról, hogy Isten gyermekei nyugodtan vethetik bizalmukat
mennyei Atyjukba.” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, BIK Könyv-
kiadó, 2001, 58–59. o.)

„Az õsi idõkbõl származott az a szokás, hogy az elsõszülöttet Is-
tennek szentelik. Isten megígérte, hogy a menny elsõszülöttjét a
bûnösök megmentésére adja oda. Ennek az ajándéknak elisme-
réseképpen minden család Istennek ajánlotta az elsõszülött fiút.
Papi tisztségre szánták õket, hogy Krisztust képviseljék az emberek
között. 

Amikor Izráel megszabadult Egyiptomból, Isten újra elrendel-
te az elsõszülött felajánlását… »Amikor megöltem minden elsõ-
szülöttet Egyiptom földén, magamnak szenteltem minden elsõszü-
löttet Izráelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én va-
gyok az Úr.« (4Móz 3,13) Miután Isten elrendelte a szentélyszol-
gálatot, kiválasztotta Lévi törzsét, hogy Izráel népe elsõszülöttei
helyett õk végezzék a szent hely szolgálatát. De az elsõszülöttet to-
vábbra is Isten tulajdonának kellett tekinteni, és a megszabott
váltságdíjjal kellett visszavásárolni. 

Az elsõszülött bemutatásának törvénye tehát különleges jelentõ-
séggel bírt. Egyrészt emlékeztetett arra, hogy az Úr milyen cso-
dálatos módon szabadította meg Izráel gyermekeit, másrészt
elõképe lett annak a nagyobb szabadulásnak, amelyet Isten
egyszülött Fia szerez. Amiképpen az ajtófélre hintett vér megol-
talmazta Izráel elsõszülötteit, ugyanúgy Krisztus vére az az erõ,
amely megmenti a világot…

Micsoda nagy jelentõsége volt akkor Krisztus bemutatásának!
De a pap tekintete nem hatolt át a fátyolon, nem tudta elolvasni
a mögötte rejlõ titkot… Lelki dolgok csak lelkileg foghatók fel. 
A templomban Isten Fiát odaszentelték arra a munkára, ame-
lyért eljött. A pap úgy nézett rá, mint bármely más gyermekre. És
bár nem látta és nem is érezte, hogy valami rendkívüli dolog tör-
ténik, mégsem maradt ismeretlen az az ajándék, amelyet Isten 
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* Az „Úrnak Krisztusát” – az Úr Felkentjét vagy Messiását. A görögben a Khrisz-
tosz szó olvasható, melynek jelentése Felkent. Ennek héber megfelelõje a Messiás.
Jn 1,42-ben mindkét szó szerepel.



lágosságot, amely az igazságra vezetné õket. Ezeket az embereket 
a sötétség hatalmasságának szelleme naponta sûrûbb sötétségbe 
vezeti.” (Review and Herald, 1901. április 2.)

„Az istenfélõ zsidók várták és hitték a Megváltó eljövetelét, és
imádkoztak is érte. A romlott papságon át Isten nem tudta kinyi-
latkoztatni dicsõségét és hatalmát. Eljött a kijelölt idõ, hogy az Úr
kedvezzen népének. Az izraeliták hite elhomályosult, mivel eltávo-
lodtak Istentõl. A vezetõk közül sokan a saját maguk által kialakí-
tott hagyományokat erõltették Isten parancsaiként a népre. De az
istenfélõ zsidók hittek és bíztak Istenben, hogy nem hagyja népét
ebben az állapotban, hogy a népek gyalázata legyen. Isten régen,
amikor nyomorúságukban hozzá kiáltottak, szabadítót támasztott.
A próféták jóslataiból tudták, hogy elérkezett a Megváltó eljövete-
lének ideje. Eljövetelekor majd világos kinyilatkoztatást kapnak
Isten akaratáról. A hit tanításait is megtisztítja a hagyományoktól
és a fölösleges szertartásoktól. Az idõs istenfélõ zsidók éjjel-nap-
pal várták az Üdvözítõ eljövetelét, azért esedezve, hogy haláluk
elõtt megláthassák Õt. Vágyakoztak arra, hogy megláthassák,
amint a tudatlanság és az elvakultság megszûnik a nép körében.”
(Spirit of Prophecy, 2. köt., 41–42. o.)

3 Hogyan kívánta Isten helyesbíteni népe felfogását a
Messiás küldetésérõl Simeon ihletett kijelentése által is?

Lk 2,29–30 • „Látták szemeim a te üdvösségedet, amelyet
készítettél minden népek szeme láttára. Világosságul a né-
pek megvilágosítására, és a te népednek, Izráelnek dicsõ-
ségére.”* 
Vö. Lk 2,10–11 • „Mondta az angyal nekik: Ne féljetek,
mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely minden
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A görög Simeon név az ismertebb és az Újszövetségben
gyakrabban elõforduló Simon név egyik alakja. Jelentése meg-
hallgatás. Milyen sokatmondó ez a név viselõje személyének is-
meretében! Minden bizonnyal mélyen érintette és elszomorí-
totta õt népének lelki hanyatlása, amelyet jól láthatunk az evan-
géliumokból. „Az Úr termékeny szõlõje kopár pusztasággá vált…
– írja Ellen White. Keresztelõ Jánoshoz hasonlóan õ is láthatta
– …népét becsapottan, önelégülten és bûneiben szunnyadva” (Jézus
élete, i. m., 76–77. o.). Hûséges társaival, a hívõ maradékhoz tarto-
zókkal együtt (Ésa 10,20–22) kitartóan – egész életén át – „vár-
ta Izráel vigasztalását”, a „váltságot” (Lk 2,25. 38). Imái meghall-
gatásra találtak Istennél – ígéretet kapott arra vonatkozóan,
hogy meglátja az Úr Felkentjét. 

Az „Izráel vigasztalása” kifejezés része volt egy gyakori zsidó
imaformulának: „Lássam meg Izráel vigasztalását”, amely gya-
korlatilag azt jelentette, hogy „Éljek, hogy meglássam a Mes-
siást”. A kifejezés különbözõ ószövetségi messiási próféciákra
utalt, amelyek a messiási reménység „vigasztalásáról” beszéltek
(lásd Ésa 12,1; 40,1; 49,13; 51,3; 61,2; 66,13; stb.).

Simeon „igaz és istenfélõ volt” – Isten félelmében járt, így sem-
milyen bûn nem választotta el Istentõl, s a Szentlélek megnyu-
godhatott rajta, indíthatta, és felhasználhatta õt különleges kije-
lentések tolmácsolására. Ellen White a következõket írja róla:

„Simeon megértette, hogy azt tartja karjában, aki az Út, az Igaz-
ság és az Élet. Krisztus külsõ megjelenésében semmi sem volt, ami
ezt a bizonyosságot adhatta neki, de Simeon a menny légkörében
élt. Az Igazságosság Napjának (Mal 4,2) fényes sugarai lelki meg-
különböztetõ képességet adtak neki. Egyedüli vágya volt, hogy
meglássa Krisztust. Életének tisztasága megfelelt a világosság-
nak, amelyben részesült. Simeon készen állt a fontos igazság ki-
nyilatkoztatására, hogy ez a gyámoltalan csecsemõ az Úr Felkent-
je, a Messiás… Simeon és a pap két csoport tagjait képviselte. Egy-
felõl azokat, akiket Isten Lelke vezérelt, mivel készen álltak el-
fogadni a tanítást, másrészt azokat, akik nem fogadták el a vi-
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den nemzet számára… (Isten) azt kívánta, hogy az emberek ne
csupán Izráel szabadítóját, hanem az egész világ Megváltóját
lássák benne…” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 21., 46., 38. o.)

„…a te népednek, Izráelnek dicsõségére” – Jézus szolgálata, Is-
ten Fiának a puszta jelenléte körükben soha nem látott, soha
addig nem tapasztalt módon felmagasztalta Izráelt.

„Amikor Jézus Galileában járt-kelt, tanított és gyógyított, a vá-
rosokból és falvakból tömegek sereglettek köré. Sokan jöttek még
Júdeából és a szomszédos tartományokból is. Jézus gyakran kény-
telen volt elrejtõzni az emberek elõl. A lelkesedés olyan magasra
csapott, hogy óvintézkedéseket kellett tennie, nehogy a római ha-
tóságok zendüléstõl kezdjenek tartani. Soha nem volt még a vi-
lágon ehhez hasonló idõszak. A menny leszállt az emberekhez.
Éhezõ és szomjúhozó emberek, akik régóta várták Izráel szabadí-
tását, most az irgalmas Megváltó kegyelmének lakomáján vehet-
tek részt.” (Ellen G. White: i. m., 184. o.)

4 Simeon szavai szerint mire „rendeltetett” Jézus? Milyen
hatást fog kiváltani a személye és a szolgálata?

Lk 2,34 • „Megáldotta õket Simeon, és mondta Máriának,
az õ anyjának: Íme, õ sokak elesésére és felemelkedésére
rendeltetett Izráelben…”* 
Vö. Mt 21,44 • „Aki e kõre esik, szétzúzatik; akire pedig ez
esik reá, szétmorzsolja azt.”
Ésa 40,4 • „Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és
halom alászálljon, s legyen az egyenetlen egyenessé, és a
bércek rónává.”
Lk 14,11 • „Mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláz-
tatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.”

Simeon * 17

népnek öröme lesz: Született néktek ma a Megtartó, aki az
Úr Krisztus, a Dávid városában.”* 
Ésa 49,6 • „Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób
nemzetségének megépítésére és Izráel megszabadultjainak
visszahozására: sõt a népeknek is világosságul adtalak,
hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Látták szemeim a te üdvösségedet” – a görög szótérion szó je-
lentése megmentés, megszabadítás, megtartás, üdvözítés. (Lk
3,6-ban és Ap csel 28,28-ban is ez a szó szerepel.) Érdekes,
hogy a görög Iésús = Jézus név gyakorlatilag ugyanezt jelen-
ti. A Lélek ihletésére Simeon felismerte a kis gyermekben a
nagy Szabadítót, aki „megszabadítja az Õ népét annak bûnei-
bõl” (Mt 1,21, vö. Jn 8,32-36 és Zsolt 130,8). Õ maga az üd-
vösség, mert általa valósul meg a megváltási terv minden áldott
ígérete.

„Az izraeliták úgy tekintettek Jeruzsálemre, mint a saját menny-
országukra, és féltek attól, hogy az Úr kegyelmet ad a pogányok-
nak is… Nem tanulmányozták az Írásokat azzal a vággyal, hogy
azonosuljanak Isten akaratával. Olyan jövendölések után kutat-
tak, amelyeket saját felmagasztalásukra magyarázhattak, és ame-
lyekbõl kimutatható, hogy Isten mennyire megveti az összes többi
nemzetet. Azzal dicsekedtek a legszívesebben, hogy a Messiás eljön
mint király, legyõzi ellenségeit, és haragjában eltapossa a pogányo-
kat. Így szították uralkodóik gyûlöletét… 

Simeon úgy jövendölt az Úrról, mint világosságról, amely meg-
világosítja a népeket, és dicsõségére lesz Izráelnek. A Megváltó
születését az angyalok is úgy hirdették meg, mint örömhírt min-
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fedi az összes szennyfoltot, lemezteleníti jellemünk minden torzu-
lását és fogyatékosságát. Nyilvánvalóvá lesznek a megszenteletlen
vágyak, a szív hûtlensége, az ajkak tisztátalansága. A bûnös meg-
látja engedetlensége cselekedeteit, mindazokat az eseteket, amikor
semmibe vette Isten törvényét. Isten Lelke kutató pillantása
alatt megalázódva törik össze az emberi lélek. Krisztus tiszta,
szeplõtlen jelleme láttán megveti és gyûlöli önmagát.” (Ellen G.
White: Krisztushoz vezetõ lépések, i. m., 26–27. o.) 

„A régi idõkben, ha egy király országának gyérebben lakott vi-
dékein utazott, embereket küldtek a királyi fogat elé, hogy kiegye-
nesítsék a meredek részeket, feltöltsék a mélyedéseket, és a király
akadálytalanul, biztonságban utazhasson. Ezt a szokást használta
fel a próféta az evangélium munkájának illusztrálására: »Minden
völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon.« (Ésa
40,4) Amikor Isten Lelke érinti a szívet csodálatos serkentõ ere-
jével, megalázza az emberi büszkeséget. A világi örömök, rang
és hatalom értéktelennek tûnnek. »Lerontván okoskodásokat és
minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, s foglyul
ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.«
(2Kor 10,5) Akkor az alázatosságot és az önfeláldozó szeretetet,
amelyet az emberek oly kevéssé értékelnek, egyedüli értékké
emelik. Ez az evangélium munkája, amely János üzenetének egy
része volt.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 104. o.)

5 Milyen lesz a Megváltó fogadtatása a bûn világában Si-
meon próféciája szerint?

Lk 2,34–35 • „…és jelül rendeltetett, amelynek ellent-
mondanak. Sõt a te lelkedet is kard járja majd át, hogy sok
szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.”* 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Érdekes megfigyelni, hogy Simeon csak Máriához szólt, noha
József ott állt mellette. Úgy tûnik, hogy az isteni ihletés hatá-
sára még Jézus születésének titka is feltárulhatott Simeon elõtt.

A görög anastasis szó jelentése (a Károlyi-fordítás feltáma-
dásnak adja itt vissza): felállás, felkelés, talpraállás, feltámadás.
Egy fordítási lehetõség szerint Jézus „sokak elesésére és talpra-
áll(ít)ására van rendelve”. (Dr. Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög–
magyar szótár, 1992, 54. o.) Egyedülálló kijelentés ez a Megváltóról.
Az Õ megismerése által, a személyével és a tanításaival való szem-
besülés hatására sokan „elesnek és felemelkednek” – egy egészen
különleges lelki változás megy végbe bennük. Megalázzák magu-
kat, és Isten felmagasztalja õket – lelki élettel ajándékozza meg,
gyermekeinek tekinti, s az Õ országába és dicsõségébe hívja õket
(1Thess 2,12). Annyira összecseng az „elesés” és a „kõre esés”,
hogy elkerülhetetlen Simeon kijelentésének összekapcsolása
Jézus nevezetes kijelentésével. De még Ésaiás próféciájával is –
melyet Keresztelõ János idézett útkészítõ szolgálata bemutatá-
sára – felfedezhetünk egyértelmû párhuzamot. 

„Aki fel akar állni, annak elõbb el kell esnie. A Sziklára kell
esnünk és össze kell törnünk, mielõtt Krisztusban felemelked-
hetnénk. Énünket le kell taszítani trónjáról, az önteltség helyett
alázatosságot kell tanulnunk, ha meg akarjuk ismerni a lelki
ország dicsõségét.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 38–39. o.)

„Meg akartok menekülni a hét utolsó csapástól? Be akartok
menni a dicsõségbe, és akarjátok örökölni, amit Isten azok számá-
ra készített, akik Õt szeretik, s akik készek érte szenvedni? Ha ezt
akarjátok, meg kell halnotok – hogy élhessetek.” (Ellen G. White:
Korai írások, BIK Könyvkiadó, 2006, 58. o.)

„Isten dicsõségének egyetlen felvillanása, Krisztus tisztaságának
egyetlen sugara, amely bevilágít a lélekbe, fájdalmas módon fel- * Pontosított fordításban.
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Vö. Jn 1,10–11. 5 • „A világban volt, és a világ általa lett,
de a világ nem ismerte meg õt. Az övéi közé jött, de az
övéi nem fogadták be… A világosság a sötétségben fény-
lik, de a sötétség nem fogadta be azt.”
Jn 7,7 • „Titeket nem gyûlölhet a világ, de engem gyûlöl;
mert én bizonyságot teszek felõle, hogy az õ cselekedetei
gonoszak.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A görög sémeion szó jelentése jel, ismertetõjel. „Tett vagy körül-
mény, amelynek önmagán túlmutató jelentõsége vagy monda-
nivalója van.” (Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár)

Minek lehetett a jele Jézus, minek a jeléül rendeltetett? Mi-
nek volt „önmagán túlmutató jelentõsége” a személyével kap-
csolatban? „A menny képviseletében Krisztus a megváltás
szimbóluma. Õ az élõ jele vagy tanúbizonysága az Atya szere-
tetének, amelyrõl földi küldetése megcáfolhatatlan bizonyíté-
kot szolgáltat.” (SDA Bible Commentary, Megjegyzés Lk 2,34-hez)

A görög antilegó szó jelentése ellentmond, tagad, ellenkezik,
ellenszegül, szembeszáll. Az evangéliumok a szó minden jelen-
tését messzemenõen igazolják. 

„Jézus példája állandóan ingerelte õket. A Megváltó egyetlen dol-
got gyûlölt a világon: a bûnt. Lehetetlen volt lepleznie fájdalmát, ha
helytelen cselekedetet látott. A képmutatók között, akiknek látszat-
szentsége elfedte a bûn szeretetét, és egy olyan jellem között, aki el-
sõként Istent dicsõítette, szembetûnõ volt a különbség. Mivel Jézus
élete példájával ítélte el a bûnt, vele otthonában is, azon kívül is
szembeszálltak. Õszinteségét, becsületességét gúnyos mosollyal
nyugtázták. Türelmét, kedvességét gyávaságnak bélyegezték… 

A világ szereti a bûnt, és gyûlöli az igazságot, ezért ellensé-
geskedett Jézussal. Mindenki, aki visszautasítja a végtelen sze-
retetet, a kereszténységet zavaró dolognak találja. Krisztus vilá-
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gossága elûzi a bûnöket takargató sötétséget, és a megújulás szük-
ségessége nyilvánvalóvá válik. Akik alávetik magukat a Szentlé-
lek befolyásának, azok saját magukkal kezdenek harcolni, míg
akik a bûnhöz ragaszkodnak, azok az igazság és képviselõi el-
len háborúznak.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 65., 250. o.)

A Károlyi-fordításban éles tõrnek fordított szó a görög szö-
vegben rhomphaia, amely a nagy, széles, kétélû trák kardra
utalt. A másik, és a kardra általánosan használt szó az Újszö-
vetségben a makhaira, amely a rövid, rómaiak által használt
kard volt. A Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása pél-
dául a rhomphaiát használja Góliát kardjának leírására. A szó
megválasztása is kifejezhette a Mária szívét majd a kereszt tö-
vénél átjáró nagy fájdalmat.

„Mária várakozással tekintett elõre arra az idõre, amikor a Mes-
siás uralkodik Dávid trónján, de nem látta a szenvedés keresztsé-
gét, amelyen át vezet oda az útja. Simeon szavaiból kitûnt, hogy
a Messiás útja e világon nem lesz akadálytalan. A Máriához in-
tézett szavakban – »a te lelkedet is áthatja az éles tõr« (Lk 2,35) –
Isten gyöngéd együttérzéssel meghirdeti Máriának azokat a
gyötrelmeket, amelyeknek az elviselését már meg is kezdte… 

Jézus édesanyja János, a szeretett tanítvány támogatásával elkí-
sérte fiát a Golgotáig. Látta, amikor Jézus elájult a kereszt terhe
alatt, és szerette volna segítõ kezét megsebzett feje alá tenni, meg-
mosni homlokát, amely valaha az õ keblén nyugodott. Ebben a
szomorú kiváltságban azonban nem részesülhetett. A tanítvá-
nyokkal együtt Mária is ápolta még magában azt a reménységet,
hogy Jézus nyilvánvalóan megmutatja hatalmát, és megszabadít-
ja magát ellenségeitõl. Másfelõl azonban ismét elcsüggedt a szíve,
amikor visszaemlékezett azokra a szavakra, amelyekkel Jézus az
éppen bekövetkezett eseményeket elõre megmondta. Mária kínos
várakozással nézte, amint a tolvajokat a keresztfához kötötték.
Vajon annak is el kell szenvednie a keresztre feszítést, aki a halott-
nak visszaadta az életét? Vajon Isten Fia megengedi, hogy Õt is
ilyen kegyetlenül gyilkolják meg? Fel kell adnia azt a hitét, hogy



váltásunkat, és semmit vissza nem tart, bármily drága legyen is az,
ami mûvének megvalósításához szükséges. Nem rejtett el egyetlen
igazságot sem, amelyet megváltásunk érdekében ismernünk kell.
Nem mulasztott el megtenni egyetlen csodát sem, amely a javunkat
szolgálja; egyetlen isteni eszköz sem maradt felhasználatlanul. Ke-
gyelmet kegyelemre, ajándékot ajándékra halmoz. A menny egész
tárháza nyitva áll azok számára, akik engedik, hogy megmentse
õket. Az Atya összegyûjtötte a világmindenség valamennyi kincsét,
feltárta végtelen hatalmának forrásait, s amikor mindezeket Krisz-
tus kezébe helyezte, így szólt: Mindez az emberé! Használd fel eze-
ket az ajándékokat, és gyõzd meg általuk az embert arról, hogy
mennyen és földön nincs nagyobb szeretet, mint az enyém! Akkor
találja meg legteljesebb boldogságát, ha szeret engem. 

A Golgota keresztjénél a szeretet és az önzés állt szemben
egymással. Itt mutatkozott meg mindkettõ a maga legteljesebb
valóságában. Krisztus azért élt, hogy vigasztaljon és áldást osz-
szon. Sátán pedig megölte Õt, s ezzel kifejezte Isten elleni gyûlö-
letének mélységes gonoszságát. Ezzel leleplezõdött lázadásának
igazi célja: megfosztani Istent a trónjától, és megölni azt, aki ki-
nyilatkoztatta Isten szeretetét. 

Krisztus élete és halála felfedi az ember gondolatait is. Krisztus
élete – a jászoltól a keresztig – önmegtagadásra, a szenvedésben
való részvételre hív. Leleplezi az emberek szándékait. Jézus a
menny igazságát hozta, s mindazok, akik engedelmeskedtek a Szent-
lélek szavának, vonzódtak hozzá. Akik önmagukat imádják, azok
Sátán birodalmához tartoznak. Krisztus iránti magatartásunk mu-
tatja meg, kinek az oldalán állunk. Így mondja ki mindenki ön-
maga felett az ítéletet.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 39–40. o.)

Az e heti adomány a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolát 
támogatja. – Hozzájárulás a közösség által fenntartott fõiskola 

mûködési költségeihez .

Simeon * 2322 * Bibliai jellemrajzok 

Jézus volt a Messiás? Tanúja kell, hogy legyen Jézus szégyenének
és fájdalmának, megfosztva még attól a kiváltságtól is, hogy szol-
gáljon neki nyomorúságában? Látta fia kifeszített kezeit a keresz-
ten. A kalapácsot és a szegeket is elhozták már. Amikor pedig a
szögeket átverték a testen, a porig sújtott tanítványoknak el kellett
vinniük Jézus ájult édesanyját a kegyetlen jelenet helyszínérõl.”
(Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 38., 652. o.)

6 Hogyan válik nyilvánvalóvá sokak szívének gondolata
(Lk 2,35) Jézus életének fényénél?

Jn 3,16 • „Úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszü-
lött Fiát adta, hogy valaki hisz Õbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.”
2Kor 2,10–11 • „…hogy meg ne csaljon minket a Sátán,
mert jól ismerjük az õ szándékait.”
Lk 9,23 • „Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki énutá-
nam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az õ kereszt-
jét mindennap, és kövessen engem.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Krisztus életének fényénél minden szív – a Teremtõ szívétõl
kezdve a sötétség fejedelmének szívéig – leleplezõdik. Sátán ön-
zõnek, zsarnoknak mutatta be Istent, olyannak, aki mindent köve-
tel, de semmit sem ad, aki saját dicsõítésére igényli teremtményei
szolgálatát, de javukra semmi áldozatot nem hoz. Krisztus oda-
ajándékozása azonban bepillantást enged az Atya szívébe. Bebi-
zonyítja, hogy Isten irántunk való gondolata »békességnek és nem
háborúságnak gondolata« (Jer 29,11). Ez kinyilatkoztatja, hogy
míg Isten gyûlölete a bûnnel szemben olyan erõs, mint a halál, ad-
dig a bûnösök iránti szeretete erõsebb a halálnál is. Vállalta meg-



„Hónapok óta hallott már a názáreti vándortanítóról, talán lát-
ta is, hiszen Jézus nyilvánosan tanított, és nem sokkal fellépése
után megtisztította a jeruzsálemi templomot. Azután, hogy a
galileai Kánában elsõ csodáját tette, Jézus a zsidó nép fõvárosá-
ba érkezett. A templomtisztítás megdöbbentette a népet, ki-
váltképpen a fõembereket. A vallási vezetõk izgatott találgatá-
sokba kezdtek, hogyan lépjenek föl Jézus ellen. Tenni semmit
nem mertek ellene, tanácskozásaikban azonban kezdettõl fogva
a lehetséges következményeket vitatták. Nem a lelkiismeret,
hanem a politikai érzék irányította õket. Egymás közötti be-
szélgetéseik, közös tanácskozásaik légkörét hozta ki Nikodé-
mus az Olajfák hegyére. Bemutatkozó megszólalásában feszült-
ség érzõdött, noha nem volt híján az elismerésnek…

Kellõ mérlegelés után mi is megállapíthatunk egyet s mást
az idõs farizeusról. Például azt, hogy õszinte ember volt. Tár-
sait a hatalmi vágyak töltötték el, õ azonban a lelkiismeretére
is hallgatott. Bizonyára nem kevés fontolgatás és elõkészület
után döntött úgy, hogy személyesen jön el Jézushoz. Nem elé-
gedett meg azzal, amit hallott Jézusról. Õ magát Jézust kíván-
ta hallani. Ma sem több vagy kevesebb a feltétele, hogy az iga-
zi Jézus Krisztushoz eljussunk. Mint a mindennapi kenyeret,
úgy kell magunkhoz vennünk Jézus beszédeit. Ne elégedjünk
meg, ha Róla hallunk, Õt magát hallgassuk!

Nikodémust személyes érdeklõdése hozta el az Olajfák he-
gyére. De ide is éjjel hozta el. Találkozhatott volna Jézussal a vá-
rosban is, kérdezhette volna ott is. Miért nem tette? Azért, mert
gyáva volt. Féltette a tisztségét. Ismerte a fõtanács kémkedõ és
elhárító rendszerét. Nem kockáztatta magas beosztását.

Beköszönése az õszinte, de félénk, sõt gyáva ember hangján
szólt. Némi büszkeség is érzõdött benne: »Mi tudjuk…« Csi-
petnyi fölényesség is: te »Istentõl jöttél tanítóul«, de mi csak
»mester«-nek, »rabbi«-nak tekintünk. Ki a nagyobb tehát: akit
rabbinak tekintenek, vagy akik annak tekintik?” (Reisinger János:
Hogyan küzdött Jézus…, BIK – Oltalom Alapítvány, 4–5. o.)
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II. TANULMÁNY – 2010. OKTÓBER 9.

Nikodémus
(Jn 3,1–21; 7,50–53; 19,39–40)

Jézus a Biblia talán legnagyobb horderejû beszélgetését folytat-
ta Nikodémussal, a zsidók tekintélyes fõemberével, a szan-
hedrin tagjával. Két élet találkozott itt, világokat szembesítve
egymással: az idõs farizeus ült szemben a fiatal tanítóval – kér-
dezte õt, és hallgatta csodálatosan mély értelmû válaszait.
„Nikodémus elmondta Jánosnak a beszélgetés történetét, amely az
apostol feljegyzései révén szolgál milliók okulására. Az itt tanított
igazságok ma éppoly fontosak, mint azon az ünnepélyes éjszakán,
a magányos hegyen, ahová a zsidó vezetõ eljött, hogy megtanulja
az élet útját a szerény galileai tanítótól.” (Ellen G. White: Jézus élete,
Advent Kiadó, 2003, 139. o.)

1 Miért jött Nikodémus éjjel Jézushoz? Mi a jelentõsége a
látogatás idõpontjának és annak, ahogyan megszólította

Jézust?

Jn 3,1–2 • „Volt pedig a farizeusok között egy ember, a ne-
ve Nikodémus, a zsidók fõembere. Õ jött Jézushoz éjjel és
mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentõl jöttél tanítóul;
mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem
ha az Isten van vele.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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„Nikodémus Jézust Istentõl jött tanítónak nevezte. Ezzel
kifejezte azt, hogy kilétérõl nincs pontos fogalma és meggyõ-
zõdése. Abban azonban bizonyos, hogy Jézus kapcsolatban áll
Istennel. Kétségtelen, hogy azokat a jeleket, amelyeket Jézus
cselekszik, senki sem teheti másképpen, mint Isten segítségé-
vel. Jézus még éppen csak megkezdte szolgálatát. A becsületes
gondolkodású Nikodémusnak azonban az elsõ néhány jel ele-
gendõ volt ahhoz, hogy érdeklõdése felébredjen, és elmenjen
Jézushoz, hogy többet, bizonyosabbat tudhasson meg. Máso-
kat Jézus egész szolgálatának összes csodája sem késztetett
hasonló magatartásra!

Nikodémus szavai azonban egy ki nem mondott kérdést is
magukban foglaltak: »Te Istentõl jöttél, ez bizonyos. De ki
vagy te igazán? Tõled magadtól várjuk a pontos választ. Alig
merem kimondani, megfogalmazni azt a sejtelmet, amely fel-
merül bennem veled kapcsolatban. Te vagy a Messiás?«

Érzékelhetõ, hogy Nikodémus igen óvatosan, visszafogot-
tan fogalmazott. Jézus kétségtelenül értette, hallotta lelkében
a ki nem mondott kérdést, mert õ bizonyosat tudott
Nikodémus látogatásának indítékairól. Éppen a beszélgetés
leírása elõtt olvashatjuk az evangéliumban: »Jézus… ismerte
mindnyájukat…, nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot te-
gyen az emberrõl, mert magától is tudta, mi volt az ember-
ben.« (Jn 2,24–25)” (Vankó Zsuzsa: János evangéliuma, Sola Scriptura
Teológiai Fõiskola, jegyzet, 38. o.)

2 Hogyan válaszolt Jézus Nikodémusnak? Miért adott
ilyen határozott és rövid, mégis különösnek tûnõ választ

a felvetésére?

Jn 3,3 • „Felelt Jézus és mondta neki: Bizony, bizony mon-
dom neked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja
az Isten országát.” 
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.....................................................................................................................

„Jézus az Isten országába való belépés feltételérõl szólt
Nikodémusnak adott válaszában. Ha felületesen nézzük ezt a
beszélgetést, akkor úgy tûnik, hogy Jézus valami egészen más-
ról beszélt, mint amirõl Nikodémus. Úgy tûnik, mintha ügyet
sem vetett volna arra, milyen gondolatok foglalkoztatják láto-
gatóját, hanem csak beszélni kezdett volna valamirõl, amit õ
fontosnak tartott.

A valóságban azonban Jézus éppen Nikodémus elrejtett, ki
nem mondott igazi gondolataival, kérdéseivel állt szóba. Mert
az »Isten országa«-fogalom a messiási ország megjelölésére
szolgált a zsidók között. Lk 17,20-ban olvassuk például, hogy
a farizeusok kérdezõsködtek Jézustól: »Mikor jön el az Isten
országa?«

A Messiás eljövetele vagy Isten országának eljövetele
ugyanazt jelentette a farizeusi tanításban és a korabeli zsidó-
ság gondolatvilágában. Jézus tehát nagyon is Nikodémus gon-
dolatvilágába kapcsolódott bele. Tapintatos szeretettel alkal-
mazkodott azonban a farizeus óvatos tartózkodásához, és ép-
pen olyan finoman, rejtett formában válaszolt, mint ahogy
Nikodémus a beszélgetést indította. Kijelentése, válasza
ugyanakkor mégis nyílt és határozott volt… 

Nikodémus számára ezzel az egyetlen mondattal világossá
tette, hogy Isten országa lelki természetû. Nem evilági kere-
tek között és eszközökkel valósul meg. Ez teljesen más világ.
Az embernek újjá kell születnie, mert csak így válik alkalmas-
sá arra, hogy ennek az országnak a tagja lehessen…

Ez a kijelentés, amely az újjászületést az Isten országába va-
ló belépés feltételeként határozta meg, azonban nem csak
Nikodémus, a farizeus írástudó számára volt döntõ jelentõsé-
gû. Az Isten országához való csatlakozás végsõ és elmaradha-



re tért. Azt mondta Nikodémusnak: Nem annyira elméleti isme-
retekre, sokkal inkább lelki újjászületésre van szükséged. Nem a
kíváncsiságodat kell kielégítened, hanem új szívre kell szert ten-
ned. Felülrõl kell új életet kapnod, mielõtt felfoghatod a mennyei
dolgokat. Míg ez a változás nem jön létre, és mindent újjá nem tesz,
addig nem szolgál javadra, hogy elbeszélgetsz velem hatalmamról
vagy küldetésemrõl.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 132–133. o.)

3 Hogyan fogadta Nikodémus Jézus szavait? Miért erõsí-
tette meg Jézus az elõbbi kijelentését, és hogyan részle-

tezte azt?

Jn 3,4–8 • „Monda neki Nikodémus: Mi módon születhe-
tik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az õ anyjának mé-
hébe másodszor, és születhetik-e? Felelt Jézus: Bizony, bi-
zony mondom neked: Ha valaki nem születik víztõl és Lé-
lektõl, nem mehet be az Isten országába. Ami testtõl szü-
letett, test az; és ami Lélektõl született, lélek az. Ne cso-
dáld, hogy azt mondtam néked: szükség néktek újonnan
születnetek. A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hal-
lod, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van
mindenki, aki Lélektõl született.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az ironikus, csaknem gúnyos válasz fölfedte Nikodémus va-
lódi jellemét. A magukat nagyon is igaznak vélõ, ún. korrekt
emberek jellegzetes viselkedése volt és maradt is ez. Ha a má-
sik ember engedelmeskednék nekik, megbecsülnék – önma-
guk miatt. Ha valami másképp történik, megsértõdnek, a gúny-
nyal támadásba is lendülnek, csak hogy zavarodottságukat „a
legjobb védekezés a támadás” elve alapján leplezzék. 
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tatlan feltételének meghatározása ez mindannyiunk számára.
Isten nem szab önkényes feltételeket. Isten országába nem le-
het bejutni kiváltságok vagy emberi teljesítmény alapján. Csak
egy döntõ és természetes feltétel létezik: lelkileg alkalmassá
kell válni ebbe a másik világba való beilleszkedésre…

És még ez az alkalmassá válás sem emberi képesség kérdése.
Isten teremtõ hatalma teszi azzá az embert, ha igényli és elfo-
gadja ezt. Minden ember egyformán alkalmatlan az Isten or-
szágára, természetes adottságai és lehetõségei szerint. És min-
den ember egyformán alkalmassá válhat rá Isten átalakító ke-
gyelme által.

Jézus kijelentése az üdvösség egyetlen, múlhatatlan feltéte-
lérõl ma is újszerûen hat sok keresztényre is, amikor értelme
feltárul elõttük. Sajnos, ma éppúgy nincsenek tisztában ezzel
a kérdéssel a keresztények tömegei sem, mint ahogy
Nikodémus és Izráel népe nem ismerte ezt az alapvetõ igazsá-
got.” (Vankó Zsuzsa: János evangéliuma, i. m., 38–42. o.)

„A kellemes éjszakai beszélgetésre vágyó Nikodémust Jé-
zus rövid, de megfontolt és határozott kijelentése fogadta:
»Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem szü-
letik, nem láthatja az Isten országát.« (3,3) Jézus sohasem
folytatott céltalan, udvariassági vagy diplomatikus beszélgeté-
seket. Itt is a tárgyra tért. Jól tudta, hogy Nikodémusnak – 
és vele együtt minden embernek – nem a haszontalan csevegés
hiányzik, hanem a lényében rendet teremtõ tiszta beszéd. Jé-
zus valóságosan szólt arról, hogy minden embernek szüksége
van az életében az alapvetõ megváltozásra, »újjászületésre «
(ez a szó a görög eredetiben – anothen gennétai – felülrõl szü-
letést is jelent). Isten országába, az örök élete eljutni csak így
lehet. Jézus a belsõ, lelki megtérést jelölte meg az üdvösség ki-
zárólagos feltételének.” (Reisinger János: Bibliai olvasókönyv, Oltalom
Alapítvány, 1992, 86. o.)

„Nikodémus azzal a gondolattal jött az Úrhoz, hogy eszmecse-
rét folytasson vele, Jézus azonban közvetlenül az igazság alapelvei-



rezte Isten kegyét. Megijesztette egy olyan ország gondolata,
amely túl tiszta ahhoz, hogy õ jelen állapotában megláthassa.  

Az újjászületés képe, amit Jézus használt, nem volt teljesen is-
meretlen Nikodémus számára. Az izraelita hitre tért pogányokat
gyakran hasonlították az újszülött gyermekhez. Ezért bizonyára
megértette, hogy Krisztus szavait nem szó szerint kell vennie. De
mivel izraelitának született, biztos volt benne, hogy helye van Is-
ten országában. Úgy érezte, nem kell megváltoznia. Ezért lepõ-
dött meg a Megváltó szavain. Bosszantotta, hogy azok szinte köz-
vetlenül rá vonatkoznak. A farizeus büszkesége küzdött az
igazságot kutató ember õszinte vágyával. Csodálkozott, hogy
Krisztus nem veszi tekintetbe Izráelben betöltött vezetõ tisztségét.
Meglepetésében elvesztette önuralmát, és teljesen ironikusan vá-
laszolt Krisztusnak: »Mi módon születhetik az ember, ha vén?«
(Jn 3,4) Csakúgy, mint mások, amikor az igazság élesen a lelki-
ismeretéig hatolt, elárulta, hogy a testi ember nem fogadhatja be
Isten Lelkének dolgait, mert semmi sincs benne, amire a lelki
dolgok hatni tudnak, mivel a lelki dolgokat csak lelkileg lehet
megérteni. 

A Megváltó viszont nem ellenérvvel válaszolt. Ünnepélyes,
nyugodt méltósággal emelte föl kezét, és még nagyobb bizonyos-
sággal nyomatékosította a kellemetlen igazságot: »Bizony, bizony
mondom néked: Ha valaki nem születik víztõl és Lélektõl, nem
mehet be az Isten országába.« (Jn 3,5)” (Ellen G. White: Jézus élete,
i. m., 133. o.)

4 Mit fejezett ki Nikodémus újabb, már jóval tisztelettu-
dóbb kérdése? Miért feddte meg õt Jézus, és miért csak

most?

Jn 3,9–10 • „Felelt Nikodémus, és mondta neki: Mi mó-
don lehetnek ezek? Felelt Jézus, és mondta neki: Te Izráel
tanítója vagy, és nem tudod ezeket?” 

Nikodémus * 31

Jézus felséges példát mutatott válaszában. A gúnyra gúny-
nyal sohasem szabad felelnünk. Bizonnyal tudtán kívül, de
természete késztetésére Nikodémus immár másodszor siklat-
ná ki a beszélgetést. Jézusnak azonban sikerül ezt megakadá-
lyoznia. Megõrzi nyugalmát. Újabb, részletesebb magyaráza-
tát adja annak, amit mondott. Nyomatékosan megismétli és
elmélyíti elõbbi kijelentését, egyrészt, hogy éreztesse Nikodé-
mussal: megfontoltan mondta az elõbb is, amit mondott, más-
részt, hogy ezen a nyomon vezesse tovább.” (Reisinger János: Ho-
gyan küzdött Jézus…, i. m., 7–8. o.)

„Jézus nem vette át beszélgetõtársa ironikus hangnemét.
Szelíden, de most már részletesebben válaszolt. Elõször is újra
megerõsítette elõbbi kijelentését. Majd tapintatosan helyesbí-
tette Nikodémus gondolkodását. Mert nem oldaná meg a kér-
déseinket, ha újra vagy akárhányszor a világra születnénk. 
A testi születéssel ugyanaz a nagy probléma ismétlõdnék: ön-
zõnek születünk. Az önzés pedig nem testi legyõzést kíván,
hanem a gondolkodásmód általi gyõzelmet a természetünkön.
Azután Jézus megnyugtatta Nikodémust (»Ne csodáld, hogy
azt mondtam néked…«), hogy erre az újjászületésre nemcsak
neki van szüksége, hanem minden egyes embernek (»szükség
néktek újonnan születnetek«); nem túlzott tehát, vagy nem a
fõembert állította be kedvezõtlenül. S végezetül azt is a tudo-
mására hozta, hogy azt a kívánatos belsõ változást Isten a
Szentlélek által teremti meg, akinek munkája hasonlóan észre-
vétlen, mint a szél munkája. 

Isten tiszteli minden ember belsõ szabadságát, s csak ott vé-
gez munkát, ahol legalább résnyire kitárják a belsõ ajtókat. Ha
viszont valaki ténylegesen meg akar változni, Isten tökéletesen
segíti és beteljesíti rajta ígéreteit.” (Reisinger János: Bibliai olvasó-
könyv, i. m., 87. o.)

„Nikodémus mint szigorú farizeus, büszke volt jó cselekedetei-
re. Köztiszteletnek örvendett jótékonysága és a templomi szolgá-
lat fenntartása iránti bõkezûsége miatt, s úgy érezte, hogy megsze-
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„Mialatt Jézus beszélt, az isteni igazság világossága derengeni
kezdett Nikodémus lelkében. A Szentlélek megelevenítõ, szelíd
befolyása érintette lelkét” – írja Ellen White (Jézus élete, i. m., 135.
o.). Kétségtelen, hogy hite – amelynek ugyan még mintegy há-
rom évre volt szüksége a teljes beérlelõdéshez – azon az éjsza-
kán alapozódott meg.

„Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?” – kérdezte Jé-
zus. Utalás volt ez arra, hogy már Izráel egész vallásossága el-
torzult. Nikodémus is azért küzd elõítéletekkel, mert olyan
vallásosságban nevelkedett, amely elfordult Isten élõ, igaz be-
szédétõl. Egy ilyen alapvetõ, egyszerû kérdés tekintetében,
hogy mi az Isten országára való alkalmasság lényege, Izráel ta-
nítója is felvilágosításra szorult!

„Valóban, a nép vallási vezetésével megbízott személy elõtt
nem lehetnek ismeretlenek ilyen fontos igazságok. Jézus szavai
azt a tanítást sugallták, hogy Nikodémusnak nem megbántódnia
kellene az igazság egyszerû igéin, hanem inkább nagyon szeré-
nyen vélekedhetne magáról lelki tudatlansága miatt. Mindamel-
lett Krisztus olyan ünnepélyes méltósággal beszélt, tekintete és
hangja is olyan õszinte szeretetet fejezett ki, hogy Nikodémus
nem sértõdött meg, amikor rádöbbent saját szánalmas állapotá-
ra.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 135. o.)

5 Milyen választ adott Jézus Nikodémus kérdésére? Ho-
gyan valósulhat meg az újjászületés? Milyen tanításokat

tartalmaz a „Biblia szíve”, Jn 3,16?

Jn 3,14–17 • „Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a
pusztában, akképpen kell az Emberfiának felemeltetnie,
hogy valaki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egy-
szülött Fiát adta, hogy valaki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az
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.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Elsõ olvasásra meglepõ, hogy Jézus erre az elszánt kérdésre
nem felelt rögtön, és bírálni kezdte Nikodémust. Akkor, ami-
kor az láthatólag hajlandóságot mutatott a megváltozásra! De
éppen ezt kell Jézustól megtanulnunk: akkor lehet eredménye-
sen bírálatot mondani, amikor a másik kész annak befogadásá-
ra. A beszélgetés legelején hiába feddte volna meg Jézus a fari-
zeus gyávaságát, gúnyolódását, értetlenségét: elutasításra talált
volna. Most azonban, hogy elfogadást mutatott, mélyen érdek-
lõdni kezdett, már helye volt az elmaradhatatlan és nevelõ jelle-
gû bírálatnak: »Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?« 
A történelemben sokszor elhangozhatott volna egyházi szemé-
lyekrõl és mindazokról, akik tisztségük folytán az emberek ve-
zetésére lettek volna hivatottak, ám helyette szinte félrevezet-
ték õket. A Biblia erkölcse: az indulatoktól mentes, de az igaz-
ságra mindig rámutató feddés: »Hirdesd az igét…, ints, feddj,
buzdíts teljes béketûréssel és tanítással.« (2Tim 4,2) »A Krisz-
tus beszéde lakozzék tibennetek gazdagon, minden bölcses-
ségben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel,
lelki énekekkel, hálával zengedezvén szívetekben az Úrnak.«
(Kol 3,16)” (Reisinger János: Bibliai olvasókönyv, i. m., 88. o.)

„Mi módon lehetnek ezek?” – kérdezte Nikomédus. Az újabb
kérdés már egyáltalán nem volt ellenvetés jellegû, hanem sok-
kal inkább csodálkozó és vágyakozást kifejezõ. Ez volt Ni-
kodémus utolsó megszólalása, ezután már csak Jézus beszélt.
Azt érzékelteti a beszélgetés leírása, hogy Nikodémus ellenál-
lása fokozatosan csökkent, végül pedig teljesen megszûnt. 
A „szél” az õ lelkét is megérintette, és megváltoztatta. Büsz-
kesége eltûnt, és csupán az igazság utáni vágy, szomjúság fa-
kadt fel a lelkébõl. Elnémult, és csak hallgatta Jézust, egyre
jobban megnyilatkozó értelemmel és lélekkel.
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A következõ újszövetségi igék megvilágítják elõttünk, hogy
miért: »Mert azt, aki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk,
hogy mi Isten igazsága legyünk Õbenne.« (2Kor 5,21) »Aki a
mi bûneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bûnöknek
meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyulta-
tok meg.« (1Pt 2,24)

A 16. verset méltán nevezik az evangélium szívének, fõ-
evangéliumnak, vagy a Biblia aranyszövegének. Tekintsük át,
mi mindent tartalmaz ez az egyetlen mondat:

– Kijelentést arról, hogy az Atya szereti a bûnös, elveszett
világot, illetve emberiséget.

– Rámutat arra, hogy a kereszt nemcsak a Fiú, hanem az
Atya áldozata is volt.

– Isten szeretete és megmentõ szándéka az egész világra vo-
natkozik, de a kevés hívõért, sõt akár egyetlen emberért –
»valakiért« – is meghozza hatalmas áldozatát.

– Csak azokon segít ez az áldozat, akik hisznek Õbenne. Az
üdvösséghez nem segít a tanokban való hit és a szertartások
gyakorlása, hanem csak a Jézus Krisztusban mint az Atya ál-
dozatában való hit.

– Az ember sorsa Krisztus nélkül: elveszés; a Krisztus áldo-
zatában való hit által pedig: örök élet.” (Vankó Zsuzsa: János evan-
géliuma, i. m., 49–50. o.)

„A keresztrõl áradó fény kinyilatkoztatja Isten szeretetét. Sze-
retete Hozzá vonz. Ha nem állunk ellent ennek a vonzásnak, ak-
kor a kereszt lábához fog vezetni, mint olyanokat, akik megbán-
ták bûneiket, és akikért a Megváltót megfeszítették. Ekkor Isten
Lelke hit által lélekben új életet hoz létre. A gondolatok és vágyak
összhangba kerülnek Krisztus akaratával. A szív, az elme újjáte-
remtõdik Isten képmására, aki azon munkálkodik, hogy egészen
alárendeljük magunkat neki. Ekkor Isten törvénye beíródik az
elménkbe és a szívünkbe, s elmondhatjuk Krisztussal: »Hogy tel-
jesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem.« (Zsolt 40,9)”
(Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 138. o.)
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õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy
megtartassék a világ általa.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A rövid kitérõ után Jézus érdemi választ adott Nikodémus
„mi módon?” kérdésére. A kérdés arra irányult, hogyan megy
végbe az újjászületés a Szentlélek munkája által. Hogyan jut-
hat tiszta és életét megváltoztató istenhitre minden ember?
Mit kell megértenie és elfogadnia ehhez, hiszen önmagát sen-
ki nem változtathatja meg a saját erejébõl. Milyen külsõ, de
mindenki számára elérhetõ segítség vezet a megoldáshoz?

„Jézus szavai szerint az újjászületés végsõ alapja és elindítója:
a Messiás fölemeltetése a keresztre, illetve az ember hitbeli »fel-
tekintése« erre. Az ember újjászületésének ára van. Isten ilyen
hatalmas áldozata volt szükséges ahhoz, hogy az ember lelké-
ben újjászületés mélységû, gyökeres lelki változás történjék!

Jézus egy ószövetségi történetre utalt szemléltetésül, az
érckígyó történetére Izráel pusztai vándorlása idején (4Móz
21,1–9). Az írástudó Nikodémusnak egy rövid hivatkozás ele-
gendõ lehetett, mert jól ismerte az Írásokat. Jézus néhány szó-
val csodálatos világosságot árasztott a titokzatos ószövetségi,
messiási elõkép értelmére: az érckígyó fölemeltetése a pózná-
ra ábrázolta az Emberfia fölemeltetését a keresztre. Aki felte-
kintett az érckígyóra a halálos kígyómarás áldozatai közül, az
meggyógyult, és aki hisz Krisztusban, nem vész el, hanem
örök élete lesz.

Fontos kifejezés az érckígyó és az Emberfia fölemeltetésé-
nek párhuzamba állításánál az »amiképpen – akképpen« meg-
jelölés. A legkülönösebb az érckígyó elõképénél, hogy a kígyó
– a bûn és Sátán jelképe – ábrázolta a Megváltót! A döntõ
mondanivaló ebbe a meghökkentõ ténybe volt rejtve. A Mes-
siásnak is »ekképpen« kell felemeltetnie, ez a megváltás titka.
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ban nem fogadták szívesen a világosságot. Nikodémus szívébe
rejtette az igazságot, amelynek gyümölcsei alig-alig váltak
nyilvánvalóvá három éven át. 

Azonban Jézus ismerte a talajt, amelybe a magot vetette. Nem
vesztek el az éjszakában az egyetlen hallgatónak szóló szavak.
Egy ideig Nikodémus nem ismerte el Jézust nyilvánosan, de fi-
gyelte életét, és töprengett tanításain. A szanhedrinben újra és új-
ra meghiúsította a papok Krisztus megsemmisítésére irányuló ter-
veit. Amikor Jézus végül a kereszten függött, Nikodémus vissza-
emlékezett a tanításra az Olajfák hegyén: »Amiképpen felemelte
Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának fel-
emeltetnie. Hogy valaki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.« (Jn 3,14–15) A titkos beszélgetés fénye beragyog-
ta a keresztet a Golgotán, és Nikodémus meglátta Krisztusban
a világ Megváltóját.

Az Úr mennybemenetele után, amikor a tanítványok szétszó-
ródtak az üldözések miatt, Nikodémus bátran színre lépett. Va-
gyonát a zsenge egyház támogatására fordította, amelyrõl a zsi-
dók azt hitték, hogy Krisztus halálával eltûnik. A veszély idején
õ, aki korábban olyan óvatos és elõvigyázatos volt, sziklaszi-
lárddá vált, erõsítette a tanítványok hitét, és rendelkezésre bo-
csátotta javait az evangéliumi munka elõsegítése érdekében.
Akik elõzõleg tisztelettel hajoltak meg elõtte, most csúfolták és
üldözték. Evilági javak tekintetében elszegényedett, de az a hite
nem fogyatkozott el, amely a Jézussal folytatott éjjeli tanácsko-
zásból serkent.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 138–139. o.)

Az e heti adomány az ingatlanalapot támogatja. 
– Gyülekezeti ingatlanok vásárlására és felújítására 

szánt pénzösszeg.
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6 Mi tanúskodik arról, hogy Nikodémus a lelkében õrizte
Jézus szavait, és a késõbbiek folyamán teljesen meg is ér-

tette és elfogadta azokat? 

Jn 7,50–53 • „Mondta nekik Nikodémus, aki éjjel ment
hozzá, aki egy volt azok közül: Vajon a mi törvényünk
kárhoztatja-e az embert, ha elõbb ki nem hallgatja, és nem
tudja, hogy mit cselekszik? Feleltek és mondták neki: Va-
jon te is galileai vagy-e? Tudakozódj és lásd meg, hogy
Galileából nem támadt próféta. És mindnyájan hazamen-
tek.”
Jn 19,39–40 • „Eljött pedig Nikodémus is (aki éjszaka
ment elõször Jézushoz), hozván mirhából és áloéból való
kenetet, mintegy száz fontot. Vették azért a Jézus testét, és
begöngyölgették azt lepedõkbe illatos szerekkel együtt,
amint a zsidóknál szokás temetni.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

János evangéliuma 7. fejezetében olvashatjuk, hogy Nikodé-
mus két és fél évvel e beszélgetés után védelmére kelt Jézus-
nak. A hit egyre erõsödött benne. Társával, Arimathiai József-
fel együtt õ rendezte Jézus temetését. A hit hitvallássá, bátor
kiállássá érett immár a lelkében. Az õskeresztény hagyomány
szerint Nikodémus az apostoli gyülekezet tagja lett, és Jézus
követõivel osztotta meg vagyonát.

„A Nikodémussal folytatott beszélgetés során Jézus feltárta a
megváltási tervet és evilági küldetését. Ezt követõen egyetlen ta-
nításában sem magyarázta el ilyen tökéletesen, lépésrõl lépésre
azt a munkát, amelynek végbe kell mennie mindenki szívében,
aki örökölni akarja a mennyországot. Szolgálatának legelején
megismertette az igazságot a szanhedrin egyik tagjával, a legfogé-
konyabb elmével, a nép kijelölt tanítójával. Izráel vezetõi azon-



Jn 4,9 • „…a zsidók nem barátkoznak* a samáriaiakkal.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A zsidók és a samaritánusok közötti ellenségeskedés hátteré-
re és mélységére mutatnak rá az alábbiak:

„Jézus korában a Júdea és Galilea között, a Jordán folyótól
nyugatra elterülõ területet nevezték Samáriának. Itt laktak a
samaritánusok, akik vallásilag tudvalevõleg elkülönültek az iz-
raelitáktól. Ez az elkülönülés igen régi idõre nyúlik vissza.
Egyik fõ oka abban rejlik, hogy az északi országrész bukása
(Kr. e. 722) után betelepített nem zsidó lakosság megtartotta
saját bálványait, összekeveredett az ottmaradt izraelita lakos-
sággal… Amikor a babiloni fogságból visszatért deportáltak
újra felépítették a jeruzsálemi templomot, a samaritánusok ki-
alakították saját kultuszközösségüket, melynek központja a
Garizim hegyén épült templom volt. (Samaritánus hagyomány
szerint Izráel Kánaánban a Garizim hegyén mutatott be elõ-
ször hálaáldozatot.) A zsidók és a samaritánusok közt a vi-
szony állandóan feszült volt, s ennek egyik folyománya, hogy
a Garizimen épült templomot kétszáz éves fennállás után
Hyrkánus János (hasmoneus zsidó király) Kr. e. 108-ban fel-
dúlta. A szentélyt… nem építették fel újra, úgyhogy a Garizim
hegyén Jézus idejében sem állt templom.

A samaritánusok a Garizim hegyét azonban templomuk el-
pusztítása után is szent helynek tartották, annak a helynek,
ahol Istent »imádni kell«. A samaritánusok és a jeruzsálemi
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III. TANULMÁNY – 2010. OKTÓBER 16.

A samáriai asszony
(Jn 4,3–42)

A samáriai asszony egyetlen beszélgetés során eljutott addig,
hogy felismerte Jézusban a Messiást. Ritkán találkozhatunk
ekkora fogékonysággal, ilyen gyorsan beérõ hittel. Sokszor
hónapok vagy évek alatt zajlik le az a folyamat, amely a samá-
riai asszonynál egy-két óra alatt végbement. Tanulmányunk-
ban ezt a folyamatot követjük nyomon a bizalom elnyerésén,
a csodálkozás felkeltésén, az érdeklõdés megszületésén és a vá-
gyakozás kialakulásán át egészen a Jézusban mint Messiásban
való hit megnyilatkozásáig. S mindeközben abban a kiváltság-
ban lehet részünk, hogy Jézustól tanulhatjuk a „lélekmentés
mûvészetét”.

1 Milyen hagyományos korlátokat és elõítéleteket döntött
le és hagyott figyelmen kívül Jézus a samáriai asszonnyal

folytatott beszélgetésével?

2Kir 17,24. 33. 41 • „Más népet telepített be Asszíria kirá-
lya Babilóniából, Kutából, Avából, Hámátból és Sefárvaim-
ból, és beszállította õket Samária városaiba az Izráel fiai he-
lyett, akik birtokba vették Samáriát, és annak városaiban
laktak… Így tisztelték az Urat, és szolgálták az õ isteneiket
is, ama népek szokása szerint, akik közül elhozták õket… és
így cselekedtek az õ fiaik és unokáik is, amint az õ eleik cse-
lekedtek, mind e mai napig.” 
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Mindenekelõtt arról tanúskodik ez a történet, hogy Jézus
nemcsak átlépte a zsidók és a samaritánusok közötti nemzeti
és vallási korlátokat, hanem számára egyáltalán nem is léteztek
azok az elõítéletek, amelyek kölcsönös ellenségeskedést idéz-
tek elõ a zsidók és a samaritánusok között. Tudatosan igyeke-
zett lerombolni ezeket tanítványaiban és hallgatóiban is. Ezt
munkálta például az irgalmas samaritánus példázatának el-
mondásával is (Lk 10. fejezet). Az evangéliumi leírás utal rá,
hogy a Mesterük iránti tisztelet visszatartotta a tanítványokat
attól, hogy ellenvetést tegyenek, vagy rákérdezzenek Jézus
magatartására, noha nagyon meglepte õket (Jn 4,27).

Sokáig tartott azonban még, míg teljesen meg tudták érteni
Jézus szemléletét és lelkületét, sõt követni is tudták Õt az elõ-
ítélet-mentes és igaz szeretetbõl való missziószolgálatban a
samaritánusok között (Lk 9,51–56-ot vö. Ap csel 8,5–6. 8. 14.
25-tel).

2 Milyen körülmények között találkozott Jézus az asz-
szonnyal? Hogyan ébresztette fel a bizalmát, mivel vál-

totta ki a csodálkozását? 

Jn 4,3–9 • „Elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába.
Samárián kellett pedig áthaladnia. Ment azért Samáriának
Sikár nevû városába, annak a teleknek szomszédjába, ame-
lyet Jákób adott az õ fiának, Józsefnek. Ott volt pedig a
Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód
leült a forráshoz. Mintegy hat óra volt.* Jött egy samá-
riabeli asszony vizet meríteni; mondta neki Jézus: Adj in-
nom! Az õ tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy
ennivalót vegyenek. Mondta azért neki a samáriai asz-
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templom körül csoportosult judaizmus közt éppen az volt az
egyik fõ vitapont, hogy vajon hol lehet és kell helyesen imád-
ni Istent. Az írástudomány emlékeiben többször elbeszélt
történet szerint egy rabbi (Kr. u. 180 táján) egy alkalommal
Samárián keresztül ment Jeruzsálembe. A Garizim környékén
megszólította egy samaritánus azzal a kérdéssel, hogy hova
igyekezik. A rabbi erre azt felelte: Felmegyek, hogy Jeruzsá-
lemben imádkozzam. Mire a samaritánus ezt mondta: Vajon
nem volna-e jobb számodra, ha ezen az áldott hegyen (= Gari-
zim) imádkoznál, nem pedig azon a szemétdombon (= Jeruzsá-
lem). Ez az elbeszélés igen tanulságosan mutatja a zsidóság és
a samaritánusok közt fennálló áldatlan viszonyt, a folytonos
rivalizálást.

A samaritánusok az Ószövetségbõl csak a Törvényt, azaz Mó-
zes öt könyvét ismerték el, tagadták a feltámadáshitet, és elutasí-
tották az utolsó ítélet képzetét. Viszont õk is vártak egy messi-
ást, akit táebnek neveztek. Az újszövetségi korban az izraeliták
és samaritánusok közt nyilván elég feszült volt a helyzet, amirõl
nemcsak a samáriai asszony története, hanem egyéb újszövetsé-
gi adatok is tanúskodnak. (Vö. Lk 9,52–53, Jn 8,48.) (…)

Az írástudomány ránk maradt emlékeibõl tudjuk, hogy a
nyilvános érintkezést férfiak és nõk közt a zsidó szokás igen
megszorította. Például a rabbinövendéknek felrótták, ha utcán
asszonnyal beszélt, s ez állott akkor is, ha az illetõ a legköze-
lebbi hozzátartozói közül való volt… A rabbinisztikus hagyo-
mány legrégibb tanításai közé tartozik a Kr. e. 150 táján élt
Józse ben Jokhanán mondása: »Ne sokat társalkodj az asszon-
nyal!« (Pirke abót 1,5) Noha a tanítványoknak feltûnt, hogy
Jézus az asszonnyal beszélt, ezt mégsem tették szóvá. Az
evangélistának ez a megjegyzése is érzékelteti azt a tiszteletet,
amelyet a tanítványok Jézus iránt éreztek. Jézus felette állt a
köznapi élet íratlan törvényeinek, és saját belátása, vagy in-
kább életének isteni törvényszerûsége szerint alakította maga-
tartását.” (Karner Károly: A testté lett Ige, Bp., 1950, 71–73., 76–77. o.)
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kor Jézus inni kért tõle. Keleti ember ilyen szívességet nem há-
rított volna el. Keleten a vizet Isten ajándékának nevezték. 
A szomjazó utasnak vizet adni – ezt olyan szent kötelességnek
tartották, amiért a sivatagi arabok képesek voltak útjukról letér-
ni. A zsidók és samaritánusok közti gyûlölet azonban meggátolta
az asszonyt abban, hogy szívességet ajánljon fel Jézusnak, a Meg-
váltó viszont kereste a kulcsot a szívéhez, és isteni szeretettõl
vezérelt tapintattal kért, nem pedig ajánlott szívességet. Ha
felajánlja segítségét, lehet, hogy az asszony visszautasítja, a biza-
lom azonban bizalmat ébreszt…

Az asszony látta, hogy Jézus zsidó. Meglepetésében elfelejtet-
te a kérést teljesíteni, inkább megpróbálta az okát megfejteni:
Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntõlem, aki samáriai asszony
vagyok? – kérdezte.” (Ellen G. White: Jézus élete, Advent Kiadó, 2003,
153., 144–145. o.)

„Az emberek csodálkozása már jó jel. Platón, a híres görög
gondolkodó mondta, hogy »minden gondolkodás alapja a cso-
dálkozás«. A meglepõdés, a csodálkozás valóban a kezdete va-
laminek: a belsõ eltûnõdésnek, önkéntelen elgondolkozásnak.
Mivel a bibliai tanítások az értelem megközelítésére irányuló
evangelizációról beszélnek, örülnünk kell, ha az emberek ré-
szérõl a gondolkozás legparányibb kezdeményeivel is találko-
zunk. Az asszony csodálkozása adott lehetõséget, hogy Jézus
beszélhessen, felelhessen egyáltalán. Ilyen nagy jelentõsége
volt tehát az »Adj innom!« kérésnek: elindította a beszélge-
tést.” (Reisinger János: Az evangelizáció bibliai alapelvei, 1994, 74. o.)

3 Hogyan keltette fel Jézus az asszony érdeklõdését? Mire
irányította a figyelmét? Mit jelent az „élõ víz” kifejezés?

Jn 4,10–14 • „Felelt Jézus és mondta neki: Ha ismernéd az
Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: Adj
innom!, te kérted volna õt, és adott volna neked élõ vizet.
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szony: Hogy kérhetsz inni zsidó létedre tõlem, aki samá-
riai asszony vagyok?! Mert a zsidók nem barátkoznak a
samáriaiakkal.” 
Vö. 2Tim 4,2 • „Hirdesd az igét, állj elõ vele alkalmas, al-
kalmatlan idõben…”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Júdeából Galileába a legrövidebb út Samárián keresztül veze-
tett: Josephus szerint ezen az úton három nap alatt el lehetett
jutni Galileából Jeruzsálembe… Akik a Samárián való átutazást
és a samáriabeliekkel az érintkezést el akarták kerülni, azoknak
vagy a tengermelléki utat kellett választaniuk, vagy a Jordán völ-
gyében kellett utazniuk.” (Karner Károly: A testté lett Ige, i. m., 73. o.)

Jézus szándékosan választotta az utat Samárián keresztül.
Nyilvánvalóan találkozni akart az ott élõkkel. 

A körülményeket tekintve azt láthatjuk, hogy azok nem
voltak ideálisak egy beszélgetéshez. Déli 12 órakor, a rekkenõ
hõségben Jézus fáradt volt és szomjas. Lelkileg is megterhelt
lehetett, hiszen júdeai szolgálata kevés eredménnyel járt. Az
asszony pedig minden bizonnyal sietett, nem akart hosszab-
ban idõzni a kútnál. Nem olvasunk ott más asszonyokról, és
az idõpont is szokatlan. Ezért valószínûleg helytálló az a fel-
tevés, hogy múltja és körülményei miatt (vö. Jn 4,18) kerülte
az emberekkel való találkozást. 

„Amikor Jézus leült pihenni Jákób kútjánál, Júdeából jött,
ahol szolgálata kevés gyümölcsöt termett. Elutasították a papok,
az írástudók, még a magát tanítványainak vallók sem ismerték
fel isteni jellemét. Erõtlenül, kimerülten sem tagadta meg a be-
szélgetés lehetõségét egy asszonytól, bár az idegen volt, elsza-
kadt Izráeltõl, és nyílt bûnben élt… 

Egy samáriai asszony közeledett, és mintha észre sem vette vol-
na Jézust, korsóját megtöltötte vízzel. Megfordult és elindult, ek-
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Mondta neki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és
a kút mély: hol vennéd tehát az élõ vizet? Avagy nagyobb
vagy-e te a mi atyánknál, Jákóbnál, aki nekünk adta ezt a
kutat, és ebbõl ivott õ is, a fiai is és jószága is? Felelt Jézus
és mondta neki: Mindaz, aki ebbõl a vízbõl iszik, ismét
megszomjazik. Valaki pedig abból a vízbõl iszik, amelyet
én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem
az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek
kútfeje lesz õbenne.”
Vö. Jn 7,37–39 • „Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jé-
zus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és
igyék! Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élõ
víznek folyamai ömlenek annak belsejébõl. Ezt pedig
mondta a Lélekrõl, amelyet az õbenne hívõk vesznek
majd…”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Jézus rövid válasza mutatja, hogyan kell tovább építeni az el-
kezdõdõ – bármily szerényen kezdõdõ – kapcsolatokat… »A víz
Isten ajándéka« gondolkodásmódra támaszkodva egy még na-
gyobb isteni ajándékot említ, s egyáltalán: Istent mint ajándé-
kozót mutatja be. Vajon mi is így élünk és járunk-e el? (1Móz
30,20; Préd 5,19; Mt 7,11; Rm 6,23; 11,29; 2Kor 9,15; Eféz 2,8;
Jak 1,17.) 

Csodálatos az is, ahogyan Jézus a kisebbrõl a nagyobb aján-
dékra, a kút vizérõl az »élõ vízre« tereli a gondolatot és a szót!
Mi se vesztegessük az idõt, és lényeges kérdésekrõl beszéljünk
embertársainknak, de várjuk ki a bizalom és csodálkozás ide-
jét, és akkor is inkább rávezetõen, ne kioktatóan beszéljünk!”
(Reisinger János: Az evangelizáció bibliai alapelvei, 75–76. o.) 

„Jézus bizonyságtevése mindig csak felelet volt arra, amit az
asszony kérdezett, ami benne felvetõdött. Ha meg akarunk
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közelíteni embereket az evangéliummal, akkor tanuljunk meg
hallgatni, tanuljunk meg rájuk figyelni, megérteni õket…

Nagyon vigyázzunk arra is, ahogyan magát az evangéliu-
mot elõadjuk. Ne legyenek benne üres mondatok, kegyes
szóvirágok, általánosságok. Csak szívbõl jövõ, õszinte, tartal-
mas szavak és mondatok hangozzanak el… Bizonyságtevõ
beszédünkben ne legyenek ismeretlen fogalmak, a másik szá-
mára érthetetlen dolgok. A keresztény szeretet kötelez min-
ket a küzdelemre, hogy megtanuljunk így beszélni.” (Vankó
Zsuzsa: Az evangelizáció biblikus alapelvei és módszerei, Az Idõk Jelei,
1992/4.–1993/1., 15. o.)

„És mi az isteni ajándék, amit fel kell ajánlanunk? Hogyan
határozhatjuk meg röviden? Leginkább így: a bennünk lévõ
rossztól, a bûntõl és annak következményétõl, a haláltól való
szabadítás. Amint az Írás mondja: »Õ szabadítja meg az õ né-
pét annak bûneibõl.« (Mt 1,21) »Megszabadítja azokat, akik a
haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.«
(Zsid 2,15) Jézus ezt a hatalmas kijelentést tette: »Nálam van-
nak a sírnak és a halálnak kulcsai.« (Jel 1,18) Azért van Jézus-
nál a sír és a halál kulcsa, mert a halál oka a bûn, és Õ képes az
ok megszüntetése által az okozattól is megszabadítani. Ilyen
hatalmas ajándékot egyetlen vallásalapító, vagy valamely világ-
megváltó eszme kezdeményezõje sem tudott felkínálni az em-
bereknek.” (Vankó Zsuzsa: „Kit küldjek el, ki megy el nékünk?”, Spalding
Alapítvány, 2009, 227. o.)

„Jézus Isten ajándékáról mondott bizonyságtevése az örök-
szép jézusi igék egyike: »Valaki abból a vízbõl iszik, amelyet
én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a
víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje
lesz õbenne.« (Jn 4,14) Az igazság és boldogság útjának meg-
találása ki nem apadó, meg nem szûnõ örömet és belsõ elége-
dettséget jelent az embernek. Soha többé nem szomjúhozik
másra, hanem csak ebbõl a vízbõl kíván mindig többet és töb-
bet (Mt 5,6). Sõt nemcsak önmaga lesz boldog és elégedett a



irányú kérdezõsködésnek elejét veszi. A Megváltó azonban foly-
tatta: »Jól mondtad, hogy: Nincs férjem. Mert öt férjed volt, és a
mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.« (Jn 4,16–18) 

Hallgatója megremegett. Titokzatos kéz forgatta élettörténeté-
nek lapjait, napvilágra hozta, amirõl azt remélte, hogy örökre
rejtve marad. Ki az, aki olvas életének titkaiban? Eszébe ötlött az
örökkévalóság, az eljövendõ ítélet, amikor minden, most rejtett
dolog nyilvánvalóvá lesz. Ennek fényében felébredt a lelkiisme-
rete.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 146–147. o.)

A beszélgetésnek ez a szakasza teljesen párhuzamos a
Nikodémussal folytatott beszélgetéssel. Ott Jézus akkor
feddte meg Nikodémust („Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod
ezeket?”), amikor a fõember már felhagyott a gúnyolódással,
és õszintén feltette a kérdést: „Mi módon lehetnek ezek?” Jézus
ebben a beszélgetésében is várt addig a bírálattal, amikor már
el tudta fogadni az asszony. De joggal vetõdhet fel a kérdés,
hol van itt a feddés? Jézus természetes egyszerûséggel hívatta
vele a férjét, hogy neki is adhassa az „élõ vizet”. Szinte „becso-
magolta” a feddést, olyan tapintatosan hívta fel az asszony fi-
gyelmét arra, hogy erkölcsi megújulásra van szüksége.

„A megtérés szükségességének hangsúlyozása az evangelizá-
ció legtöbb figyelmet, szeretetet, imát igénylõ része. A megté-
rést akkor kezdi elodázhatatlannak érezni az ember, ha bûnbá-
natra való késztetés következik. Jelen esetben Jézus hallatlan ta-
pintattal mutatott rá az asszony múltjára, hogy bûnbeismerésre
késztesse. Ennek kezdeményét láthatjuk beszélgetésükben is
(»Nincs férjem…«), Jézus ezt kétszeresen is méltányolja (»Jól
mondtad… Ezt igazán mondtad«). Mi is ilyen lelkülettel viszo-
nyuljunk a bûnét bármily kezdetleges módon rendezni kívánó
emberhez!” (Reisinger János: Az evangelizáció bibliai alapelvei, 81. o.)

„Jézus megdicsérte az asszonyt õszinteségéért, és megint
csak finom utalással érintette, hogy ismeri élete titkait. Ez
rögtön nyilvánvalóvá tette az asszony számára, hogy különle-
ges kapcsolatban kell állnia Istennel annak az idegennek, aki
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maga belsõ, zárt világában, hanem »az élõ víz«, amelybõl ivott,
forrássá, bõven áradó, buzgó kútfõvé lesz benne mindenki
számára. Jézus ugyanazt az igazságot mondta ki itt, amelyet
gyakran megvilágított más hasonlatokkal is: az igazi keresz-
tény élet ad, gyümölcsözik, áldást áraszt másokra is. Ha ez a
vonás hiányzik belõle, akkor valami betegség, fogyatkozás áll
fenn, vagy egyenesen torzulásról van szó, sõt az elhalás is be-
következhetett már.” (Vankó Zsuzsa: Jézus élete, Sola Scriptura Teoló-
giai Fõiskola, jegyzet, 2004, 87. o.)

4 Miért feddte meg Jézus az asszonyt, miután már feléb-
redt benne a vágyakozás az „élõ víz” után? Miért csak ek-

kor tette ezt a Megváltó, és egyáltalán hol van itt a feddés?

Jn 4,15–18 • „Mondta neki az asszony: Uram, add nekem
azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide
meríteni! Mondta neki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és
jöjj ide! Felelt az asszony és mondta: Nincs férjem. Mond-
ta neki Jézus: Jól mondtad, hogy: Nincs férjem. Mert öt
férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Ha egy ember komolyan, állhatatosan kérdez, ha már vágya-
kozást tapasztalhatunk nála, »a szél zúgását halljuk« (Jn 3,8).
Az evangelizáció vágyva vágyott alkalmai ezek.” (Reisinger Já-
nos: Az evangelizáció bibliai alapelvei, 75–76. o.)

„Jézus most más irányba terelte a beszélgetést. Mielõtt az asz-
szony elfogadhatta az ajándékot, amelyet Jézus adni vágyott,
rá kellett vezetnie, hogy felismerje bûneit és Megváltóját.
»Mondta neki: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide!« Az asszony
így felelt: »Nincs férjem.« Azt remélte, hogy ezzel minden ilyen
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mondatik), mikor Õ eljön, megjelent nekünk mindent.
Mondta neki Jézus: Én vagyok az, aki veled beszélek.”

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Semmit sem tagadhatott, de megpróbált kerülni minden utalást
erre a kellemetlen témára… Azután, remélve, hogy így lelkiisme-
retét megnyugtathatja, vallási ellentétekre terelte a szót… Jézus
türelmesen hagyta, hogy arra vigye a beszélgetést, amerre akarja.
Közben figyelte az alkalmat, hogy újból az asszony szívébe rejt-
hesse az igazságot.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 147. o.)

„Az asszony terméketlen beszédterületek felé vitte volna el
a szót. »Mi itt… ti ott«: vezethet-e valamerre az ilyen alapál-
lás? Jegyezzük meg jól: a vallásfelekezetek közötti különbség-
tevésre személyesen kell mindenkinek rájönnie. A mi felada-
tunk az igazi Isten-ismeret terjesztése, amely által az emberek
pontosan megtudhatják és összehasonlíthatják, hogy miben
különböznek az egyes felekezetek.” (Reisinger János: Az evange-
lizáció bibliai alapelvei, 83. o.)

„Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentõl jõ. Ha
helyesen akarjuk szolgálni Õt, az isteni Lélektõl kell szület-
nünk. Õ megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képes-
séggel ruház fel, hogy ismerjük és szeressük Istent. Összes paran-
csolata iránt készséges engedelmességgel ajándékoz meg. Ez az
igazi istentisztelet, a Szentlélek munkájának gyümölcse. A Lélek
fogalmaz meg minden õszinte imát, és az ilyen ima elfogadható
Isten elõtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott meg-
nyilvánul a Lélek munkája, és Isten megnyilatkozik annak az
embernek. Õ az ilyen imádókat keresi. Arra vár, hogy elfogad-
hassa, fiaivá és leányaivá tehesse õket.” (Ellen G. White: i. m., 148. o.)

„A »Lélekben imádás« mellett az is fontos, hogy »igazság-
ban« imádjuk Istent. Ez azt jelenti, hogy helyes – azaz a hite-
les isteni kinyilatkoztatásnak megfelelõ – ismeretünk legyen

A samáriai asszony * 49

most vele beszélget. Mint a továbbiakban látni fogjuk, prófé-
tának vélte Jézust. Ezt követõen Jézus egy szót sem szólt az
asszony erkölcsi helyzetérõl. Nem tett egy rosszalló, minõsí-
tõ megjegyzést sem, és nem oktatta ki arról, hogyan kellene
rendbe hoznia az életét. Ennyi elégséges volt, Jézus tudta,
hogy a Szentlélek majd tovább végzi a lelkiismeret meggyõzé-
sének és tanácsolásának munkáját az asszony szívében.” (Vankó
Zsuzsa: „Kit küldjek el, ki megy el nékünk?”, i. m., 230–231. o.)

„Az asszony lelkében ekkor mélyen meggyökerezett a meg-
térés vágya és kötelezettsége, mert Jézus személyében egy-
szerre érintette õt a megmentõ, megáldani vágyó isteni szere-
tet és a bûnöket felfedõ, megfeddõ isteni szentség, amelynek
jelenlétében nem lakozhat, nem maradhat meg bûn.” (Vankó
Zsuzsa: Jézus élete, i. m., 84. o.)

5 Miért terelte az asszony a vallások irányába a beszélge-
tést? Mit jelent Istent „Lélekben és igazságban” imádni?

Jézus válasza nyomán hogyan gyorsult fel az asszonyban a hit-
re jutás folyamata? 

Jn 4,19–26 • „Mondta neki az asszony: Uram, látom, hogy
te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak;
és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely,
ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus: Asszony, hidd el
nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen,
sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imád-
játok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk:
mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra,
és az most van, amikor az igazi imádók Lélekben és igaz-
ságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres
az õ imádóiul. Az Isten Lélek: és akik õt imádják, szüksé-
ges, hogy Lélekben és igazságban imádják. Mondta neki
az asszony: Tudom, hogy Messiás jön (aki Krisztusnak
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tére utaló megállapítást. Türelmesen megvárta, míg az asszony
lélekben felkészül a lélegzetelállító »Én vagyok« kinyilatkoz-
tatásra. Nekünk is sokszor kell reagálás nélkül hagyni meg-
jegyzéseket, kérdéseket a személyes bizonyságtevés során, ha
korai még azok helyesbítése vagy megválaszolása.” (Vankó Zsu-
zsa: „Kit küldjek el, ki megy el nékünk?”, i. m., 234–235. o.)

6 Hogyan hatott a beszélgetés az asszonyra, de magára Jé-
zusra is? Hogyan fogadták Sikár lakói az asszony bi-

zonyságtételét, majd magát Jézust?

Jn 4,28–34. 39–42 • „Otthagyta azért az asszony a vödrét,
elment a városba, és mondta az embereknek: Jertek, lássa-
tok egy embert, aki megmondott nekem mindent, amit
cselekedtem. Nem õ a Krisztus? Kimentek azért a város-
ból, és hozzá mentek. Aközben pedig kérték õt a tanítvá-
nyok, mondván: Mester, egyél! Õ pedig mondta nekik:
Van nekem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok.
Mondták azért a tanítványok egymásnak: Hozott-e neki
valaki enni? Mondta nekik Jézus: Az én eledelem az, hogy
annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az õ
dolgát elvégezzem… Abból a városból pedig sokan hittek
benne a samaritánusok közül annak az asszonynak beszé-
déért, aki bizonyságot tett, hogy: Mindent megmondott
nekem, amit cselekedtem. Amint azért odamentek hozzá
a samaritánusok, kérték õt, hogy maradjon náluk, és ott
maradt két napig. És sokkal többen hittek a maga beszé-
déért, és azt mondták az asszonynak: Nem a te beszédedért
hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy
bizonnyal ez a világ üdvözítõje, a Krisztus.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Isten személyérõl és a neki tetszõ istentiszteletrõl. Egyáltalán
nem mindegy, mit hiszünk elvileg, és milyen istentiszteletet
követünk a gyakorlatban. Saját veszteségünk lesz igen nagy, ha
Istent nem »igazságban« ismerjük és követjük, még ha õszin-
te is hitbuzgalmunk a téves úton… Az igazi imádók számára
egészen természetes és szükségszerû, hogy »szomjúhozzák az
igazságot« elvileg, eszmeileg is. Féltõ gonddal keresik a helyes
utat, teljes szívükbõl arra törekszenek, hogy »igazságban«
imádják Istent. Ennek törvényszerûen így kell lennie azok
esetében, akik valóban kapcsolatban vannak Isten Szentlelké-
vel, mert hiszen Isten Lelke »az igazság Lelke«, és az egyik
legfontosabb szolgálata éppen abban áll, hogy »megtanít min-
denre« és »elvezérel minden igazságra« (Jn 14,17. 26; 16,13).”
(Vankó Zsuzsa: Jézus élete, i. m., 87–88. o.)

„Figyeljük meg, milyen fokozatosan vezette el Jézus az asz-
szonyt addig a pontig, mikor õ közvetve ugyan, de feltette a
döbbent kérdést: Csak nem te vagy a Messiás?

Elõször azt a megjegyzést tette Jézus, hogy »eljön az óra, és
ez most van, amikor az igazi imádók Lélekben és igazságban
imádják Istent«. Azután múlt idõben fogalmazva mondta: »Az
üdvösség [azaz a szabadítás, a Szabadító] a zsidók közül
támadt.« Az asszonynak csak össze kellett illesztenie a titokza-
tos és csodálatos idegenrõl szerzett benyomásait, valamint Jé-
zus sokat sejtetõ kijelentéseit, ezt követõen összevetni ezt
5Móz 18,15 igéjével, és máris megfogalmazódott benne a nagy
kérdés: csak nem maga a Messiás az, aki vele beszélget?

Tanuljunk abból, hogyan alkalmazta Jézus ebben az esetben
is a »sok mondanivalóm van hozzátok, de most még el nem
hordozhatjátok« elvet. Amikor az asszony elõször még kicsit
ironikusan odavetette neki: »Avagy nagyobb vagy-e te a mi
atyánknál, Jákóbnál?«, Jézus semmit sem reagált erre, noha
felvilágosíthatta volna az asszonyt, mennyivel nagyobb Õ az
õsatyánál. Amikor az asszony megjegyezte: »Uram, látom,
hogy te próféta vagy«, Jézus szintén nem helyesbítette a kilé-
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tusért munkálkodó ne érezze, hogy néhány hallgatónak nem
tud ugyanolyan odaadóan beszélni, mint nagyobb csoportnak.
Lehet, hogy csak egyvalaki hallja az üzenetet, de ki mondhat-
ja meg, hogy hatása milyen messze fog elérni? Még a tanítvá-
nyok szemében sem tûnt indokoltnak, hogy a Megváltó egy
samáriai asszonyra vesztegesse az idejét. Jézus azonban komo-
lyabban és magasabb szinten beszélgetett vele, mint királyokkal,
tanácsosokkal vagy fõpapokkal. A tanításokat, melyeket átadott
ennek az asszonynak, a föld legvégsõ határáig vitték tovább. 

Mihelyt megtalálta a Megváltót, a samáriai asszony másokat is
elhozott hozzá. Jobb misszionáriusnak bizonyult, mint Jézus ta-
nítványai. Õk ugyanis egyáltalán nem látták ígéretes munkate-
rületnek Samáriát. Gondolataik a nagy munka felé irányultak,
amelyet a jövõben kell elvégezniük. Nem látták, hogy éppen kö-
rülöttük van az aratnivaló, amit be kell gyûjteni. A lenézett asz-
szony viszont egy egész várost hozott el, hogy hallhassák a Meg-
váltót. Azonnal elvitte a világosságot embertársainak. 

Ez az asszony a Krisztusban való gyakorlati hit munkálkodá-
sát jeleníti meg. Minden igaz tanítvány misszionáriusként szü-
letik Isten országába.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 149–154. o.)

Az e heti adomány a központi alapot támogatja. 
– A közösség mûködtetésére szánt adományok.

„Az asszony örömmel fogadta Krisztus szavait. A csodálatos
kinyilatkoztatás szinte ellenállhatatlan erejû volt. Otthagyta a
vizeskorsót, és visszatért a városba, hogy elvigye az üzenetet má-
soknak. Jézus tudta, miért ment el. Otthagyta a korsót – ez félre-
érthetetlenül az Õ szavainak hatásáról tanúskodott. A nõ lelké-
nek legõszintébb vágya volt, hogy élõ vizet kapjon; elfelejtette,
miért ment a kúthoz, elfelejtette a Megváltó szomjúságát, amit ol-
tani akart. Örömtõl túlcsorduló szívvel sietett útjára, hogy má-
sokkal is megossza a kapott drága világosságot…

Jézust örömmel töltötte el, hogy szavai felébresztették az asz-
szony lelkiismeretét. Látta, ahogyan iszik az élet vizébõl, és ez
csillapította saját éhét és szomját. Küldetésének teljesítése – ami-
ért elhagyta a mennyet – megerõsítette a Megváltót munkájában,
és az emberi szükségletek fölé emelte. Egy igazságra éhes, szom-
jas lélek szolgálata becsesebb volt számára, mint az evés vagy
ivás. Pihenés, felüdülés volt ez számára. A jótékonyság volt
lelkének élete… 

Az asszonyhoz szóló szavak a kútnál a jó mag vetését jelentet-
ték, és milyen gyorsan bekövetkezett az aratás! A samaritánusok
eljöttek, meghallgatták Jézust, és hittek benne. Köréje gyûltek a
kútnál, elhalmozták kérdésekkel, szomjasan fogadták magyaráza-
tait sok olyan dologról, ami addig nem volt világos elõttük… Ez
a rövid beszélgetés azonban nem elégítette ki õket. Többet akartak
megtudni, és vágytak rá, hogy barátaik is hallhassák a csodálatos
tanítót. Meghívták Õt városukba, kérték, maradjon velük. Jézus
két napot idõzött Samáriában, és sokan hittek benne…

Az evangéliumi hívást nem szabad leszûkíteni, csupán né-
hány kiváltságosnak átadni, akikrõl úgy hisszük, bennünket
tisztelnek meg, ha elfogadják. Az üzenetet mindenkinek át kell
adni… 

Az Üdvözítõ nem várta, hogy sokan gyûljenek össze. Tanítását
gyakran csak néhány embernek kezdte mondani, de az arra járók
sorban megálltak, amíg végül egész tömeg hallgatta csodálattal és
tisztelettel Isten szavait a mennybõl küldött Tanítótól. A Krisz-
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IV. TANULMÁNY – 2010. OKTÓBER 23.

Két apostol: 
Fülöp és Tamás

(Jn 1,44–47; 6,5–7; 12,20–22; 14,5–10; 11,8. 16; 20,24–29; 

Ap csel 1,13–14)

A tanítványi közösséget hajlamosak vagyunk afféle arctalan tö-
megnek tekinteni. Péter, János, Júdás talán ismerõsünk, mert
róluk gyakrabban esik szó. De hogy ki is volt Máté, Jakab,
Nátánael, vagy Fülöp és Tamás, ez a kérdés szinte zavarba hoz
bennünket. Pedig róluk is egy-egy beszédes mozzanatot talá-
lunk a Bibliában. Vagy éppen többet is, csupán nem vettük még
észre, nem tanulmányoztuk ezeket. 

1 Hogyan lett Fülöp Jézus tanítványa, és hogyan hívta
hozzá barátját, Nátánaelt?

Jn 1,44–47 • „A következõ napon Galileába akart menni
Jézus. Találkozott Fülöppel, és mondta neki: Kövess en-
gem! Fülöp pedig Bétsaidából, András és Péter városából
való volt. Találkozott Fülöp Nátánaellel, és mondta néki:
Aki felõl írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtalál-
tuk a názáreti Jézust, József fiát. És mondta neki Nátánael:
Názáretbõl támadhat-e valami jó? Mondta neki Fülöp:
Jöjj és lásd meg!”
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Fülöp apostol nem tévesztendõ össze azzal a Fülöppel, aki a
hét diakónus egyike volt, és Samáriában hirdette az evangéliu-
mot (Ap csel 6,5; 8,5–13; 8,26–39; 21,8). 

„János evangélista – aki Andrással, Simon Péter testvérével
Jézus elsõ követõje lett – megõrizte számunkra a »Bétsaidából
való Fülöp« elhívását és annak következményeit. 

Jézus elhívására Fülöp tüstént igenlõ választ adott. Sõt,
egyik barátjának, Nátánaelnek is rögtön tudomására hozta:
»Aki felõl írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk
a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.« 

Ez az egyetlen mondat azonnal bepillantást enged Fülöp
belsõ világába. Gyönyörûen kezdõdik ez a mondat: Mózesre
és a prófétai írások jövendöléseire célzott barátjának. Elárulta,
hogy érdeklõdése nem felszínes, döntése nem a szalmaláng
fellobbanása volt. Írásokat kutató és ismerõ emberre vallott ez
a kijelentés. De Fülöp kétkedve tette hozzá: »…a názáreti Jé-
zust, Józsefnek fiát.« A folytatás tehát elbizonytalanodást fe-
jezett ki. Az általános hangulat, úgy látszik, Fülöpre is hatott.
Az emberek a külsõségekre tekintettek, és kevesellték Jézus
megjelenésében a papok által hatalmasnak, méltóságteljesnek
lefestett Messiást. Jézus szerénységében, erkölcsi nagyszerû-
ségében még nem tudták értékelni a legnagyobb kincset, a jel-
lem szépségét. Látásukat elvakította a hagyományok tisztele-
te, az elõítéletek és az egyházi vezetõk szolgai követése.

A kételkedés Nátánaelre is gyorsan ráragadt: »És mondta
néki Nátánael: Názáretbõl támadhat-e valami jó?« 

Barátja kérdésére azonban Fülöp ismét megtalálta a helyes
választ: »Jer és lásd meg!« A személyes megbizonyosodás fon-
tosságára hívta fel a figyelmet és bízta a döntést. Magatartása
hasonlított Nikodémuséhoz, aki nem farizeustársai vélemé-
nyére tekintett, hanem saját maga indult el, hogy feltegye kér-
déseit Jézusnak.

Hit és kétely s újra hívõ meggyõzõdés váltakozását írja le
Fülöp jellemrajzának ez az elsõ görbéje. Idõszerû történet ez,



éhesen elbocsátani a késõre járó idõben. Ekkor tanítványához
fordult, és éppen Fülöphöz, ezekkel a szavakkal: »Honnan ve-
gyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondta,
hogy próbára tegye õt; mert õ maga tudta, mit akar cselekedni.«
(Jn 6,5–6) Mi volt a próbatétel célja, s éppen Fülöppel kapcso-
latosan? Az, hogy megtanítsa a tanítványokat fölfelé, az áldások
forrására, Istenre tekinteni. Az, hogy éreztesse Jézus: amikor
nem lesz már itt a földön, akkor is lehet követõinek csodákban
reménykedni, ha hittel kérik a mennyei Atyától. Ezt a fölfelé te-
kintést kell jól megtanulni. Fülöp azonban ekkor még nem tud-
ta, s ezért válaszolt így: »Kétszáz dénár árú kenyér nem elég
ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset.« (Jn 6,7)
Ellen G. White a következõt írja errõl: »A kenyerek csodája az
Istentõl való függés tanulságát hordozza. (…) Istenért végzett
munkánk során fennáll a veszély, hogy túlságosan bízunk ab-
ban, amit az ember saját képességeivel, tehetségével elvégezhet.
Így szem elõl tévesztjük az egyetlen Mestert. Krisztus munká-
sa nagyon gyakran nincs tisztában személyes felelõsségével. Az
a veszély fenyegeti, hogy terhét különféle szervezetekre helye-
zi át, ahelyett, hogy abban bízna, aki minden erõ kútforrása. Is-
ten mûvében dolgozva súlyos hiba emberi bölcsességben vagy
számokban bízni. A Krisztusért tett dolgok sikere nem annyira
számokon vagy tehetségen múlik, hanem a szándék tisztaságán,
a komoly, bízó hit igaz õszinteségén. El kell hordozni a szemé-
lyes felelõsséget, el kell vállalni a személyes kötelességet, sze-
mélyesen kell erõfeszítéseket tenni azokért, akik nem ismerik
Krisztust. Ahelyett, hogy áthárítanád felelõsségedet olyasvala-
kire, akirõl azt hiszed, hogy tehetségesebb nálad, dolgozz ké-
pességed szerint! (…) Krisztus országa építésének munkája ha-
ladni fog, noha látszólag minden arra mutat, hogy a fejlõdés las-
sú. Lehetetlennek tûnik a haladás. A mû Istené, gondoskodik
eszközökrõl, küld segítõket, igaz, komoly tanítványokat, akik-
nek keze tele lesz eleséggel az éhezõ tömeg számára. Isten nem
feledkezik meg azokról, akik szeretettel munkálkodnak, hogy
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hiszen a mai emberek körében tömeges jelenséggé vált a gyors
hit és a csüggesztõ elkeseredés ijesztõ váltóláza. Jézusnak úgy
kellett nevelnie Fülöpöt, hogy az elcsüggedésbõl kiemelje és
hitét szilárd alapra helyezze.” (Reisinger János: Hogyan küzdött
Jézus…, BIK – Oltalom Alapítvány, 13–14. o.)

„Az apostolok egyik csoportjának élén Fülöp neve áll. Õ volt
az elsõ tanítvány, akihez Jézus határozott felhívása szólt: »Kövess
engem!« Fülöp bethsaidai volt, csakúgy, mint András és Péter.
Hallgatta Keresztelõ János tanítását, hallotta a kijelentést: Krisz-
tus Isten Báránya. Fülöp õszintén kereste az igazságot, de szívé-
ben lassan fogant meg a hit. Csatlakozott Krisztushoz, ám
Nátánaelnek tett kijelentésébõl érzõdik, hogy nem volt teljesen
meggyõzõdve Jézus istenségérõl. Bár Krisztust a mennyei hang
mondta Isten Fiának, Fülöp számára Õ mégis a »názáreti Jézus,
Józsefnek fia« volt (Jn 1,46).” (Ellen G. White: Jézus élete, Advent Ki-
adó, 2003, 239. o.)

2 Hogyan tette próbára Jézus Fülöp hitét, és mirõl tanús-
kodott az apostol válasza?

Jn 6,5–7 • „Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta,
hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Fülöpnek: Honnan
vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért
mondta, hogy próbára tegye õt; mert õ maga tudta, mit
akar cselekedni. Felelt neki Fülöp: Kétszáz dénár árú ke-
nyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami
keveset.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Nagy galileai tanítószolgálata idején, annak is tetõpontján tör-
tént, hogy a több mint tízezernyi sokaságot Jézus nem akarta

56 * Bibliai jellemrajzok 



talankodása itt újra megnyilatkozott, hiszen nem ragadta meg az
alkalmat a cselekvésre, hanem Andráshoz, tanítványtársához
fordult. A jelenet kettõs jellege – nagyszerûsége és szomorúsá-
ga – Jézus emlékezetes szavait váltotta ki (Jn 12,20–36).” (Reisin-
ger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 16. o.)

Érdemes végiggondolnunk ezzel kapcsolatban a következõ
magyarázatot:

„Ebben az idõben úgy tûnt, hogy Krisztus munkáját keserves
kudarc kíséri. Gyõzött a papokkal és farizeusokkal vívott küzde-
lemben, de nyilvánvaló volt, hogy sohasem fogják Messiásnak el-
fogadni. Megtörtént a végsõ szétválás. Tanítványai számára az
ügy reménytelennek tûnt. Krisztus azonban közeledett munkája
bevégzéséhez. A nagy esemény, amely nemcsak a zsidó nemzetet,
hanem az egész világot érinti, hamarosan bekövetkezik. Amikor
Krisztus hallotta a sóvárgó kérést: »látni akarjuk a Jézust«, ame-
lyet visszhangzott az egész éhezõ világ kiáltása, arca felderült 
és így szólt: »Eljött az óra, hogy megdicsõíttessék az Emberfia.«
(Jn 12,23) A görögök kérésében meglátta nagy áldozata ered-
ményét, aratását. Amikor egykor a napkeleti bölcsek eljöttek,
hogy megtalálják Krisztust földi élete kezdetén, úgy jöttek most,
élete végén ezek az emberek Nyugatról. Krisztus születésekor a
zsidók olyannyira elfoglaltak voltak saját nagyravágyó terveik-
kel, hogy nem vettek tudomást jövetelérõl. A bölcsek pogány
földrõl jöttek a bölcsõhöz ajándékaikkal, hogy imádják a Meg-
váltót. Ugyanígy ezek a görögök a nemzeteket, törzseket, a vi-
lág népeit képviselték, amikor eljöttek, hogy lássák Jézust.
Ugyanígy minden kor és minden föld népeit vonzza majd a
Megváltó keresztje. Így »sokan eljönnek napkeletrõl és nap-
nyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a
mennyek országában« (Mt 8,11).

A görögök hallottak Krisztus gyõzelmes jeruzsálemi bevonulá-
sáról. Egyesek feltételezték – elterjedt a hír –, hogy miután kiûz-
te a papokat és vezetõket a templomból, Dávid trónjára lép, és
uralkodik mint Izráel királya. A görögök szerették volna tudni
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átadják az élet igéjét a veszendõ lelkeknek. Õk, amikor itt az
ideje, szintén kinyújtják kezüket eledelért más éhezõ lelkek
számára.« (Jézus élete, 306–308. o.) Jézus kenyérszaporítása ha-
talmas jel volt a tanítványok számára, hogy Isten általuk is sze-
retne csodákat tenni és mások javát elõmozdítani.” (Reisinger Já-
nos: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 14–15. o.)

„Az ötezer megvendégelésekor újra kitûnt Fülöp hitetlensége.
Jézus megpróbálta õt a kérdéssel: »Honnan vegyünk kenyeret,
hogy ehessenek ezek?« Fülöp válasza hitetlenséget sugallt:
»Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük
kapjon valami keveset.« Jézus elszomorodott. Bár Fülöp látta a
Megváltó tetteit és érezte erejét, mégsem volt hite.” (Ellen G.
White: Jézus élete, i. m., 239. o.)

3 Milyen alkalmat mulasztott el Fülöp a görögök érdeklõ-
désekor?

Jn 12,20–22 • „Néhány görög is volt azok között, akik fel-
mentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a ga-
lileai Bethsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték õt,
mondván: Uram, látni akarjuk a Jézust. Ment Fülöp és szólt
Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Ez már a virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulás után történt…
Isten Lelke följegyzésre méltónak ítélte ezt a mi szemünkben
talán lényegtelennek tûnõ mozzanatot. Több okból is. Elõször
is azért, hogy bemutassa a Jézus küldetése iránt világszerte fel-
ébredõ érdeklõdést. Másodszor pedig azért, mert Fülöp bizony-



4 Mirõl tanúskodtak Fülöp és Tamás kérdései még Jézus
keresztjének az árnyékában is?

Jn 14,5–10 • „Mondta neki Tamás: Uram, nem tudjuk, ho-
vá mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta neki
Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem me-
het az Atyához másképpen, hanem csak énáltalam. Ha
megismertetek volna engem, megismertétek volna az én
Atyámat is, és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt.
Mondta neki Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát,
és elég nékünk! Mondta neki Jézus: Annyi idõ óta veletek
vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki en-
gem látott, látta az Atyát; mi módon mondod azért: Mutasd
meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában va-
gyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket
én mondok nektek, nem magamtól mondom: hanem az
Atya, aki énbennem lakik, õ cselekszi e dolgokat.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Fülöp újra elbizonytalanodott. Egész tanítványságának leg-
fájdalmasabb kérésével az utolsó vacsora után fordult Jézus-
hoz. Mint az eddigi történeteket, ezt is János evangélista örö-
kítette meg. Amikor Jézus a legnagyszerûbb vigasztalásokat
mondta el búcsúbeszédeiben, Tamás és Fülöp értetlenkedõ,
hitetlen és szomorú kérdései mindkét tanítványra árnyékot
vetnek.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 17. o.)

„Fülöp szavai a keresztre feszítés elõtti utolsó órákban is in-
kább gyengítették a hitet. Amikor Tamás azt mondta Jézusnak:
»Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az
utat?«, a Megváltó így felelt: »Én vagyok az út, az igazság és 
az élet… Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna 
az én Atyámat is.« Fülöp a hitetlenség hangján szólalt meg:

Fülöp és Tamás * 61

az igazat küldetését illetõen. Látni akarjuk a Jézust – mondták.
Vágyuk teljesült. Õ a templomnak abban a részében volt, ahová
csak zsidók léphettek be, de kiment a görögökhöz a külsõ udvar-
ba, és beszélgetett velük.

Eljött Krisztus megdicsõülésének órája. Ott állt a kereszt ár-
nyékában, és a görögök érdeklõdése megmutatta neki, hogy az
áldozat, melyet hozni készül, sok férfit és nõt vonz majd Isten-
hez.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 525–526. o.)

A jelenet szomorú oldala Fülöp elszalasztott lehetõsége
volt a bizonyságtevésre. Milyen nagyszerû alkalom lehetett
volna ez számára, hogy elmondja – ha csak röviden is –, ami a
lelkében élt Jézus személyérõl és munkájáról. Olyan hosszú
ideje vele volt már, olyan sok nagyszerû dolgot látott és hal-
lott, mégsem érzett késztetést, bátorságot arra, hogy ezekrõl
szóljon, egyúttal megvallva a hitét is: Jézus a „Krisztus, az élõ
Isten fia” (vö. Mt 16,16), és így vezesse õket Mesteréhez.

A bizonyságtevés alkalmai jönnek és elmúlnak. Meg kell be-
csülnünk ezeket az alkalmakat. 

„Vannak, akik egy életen át vallják, hogy ismerik Krisztust,
de személyesen sohasem tettek erõfeszítést, hogy csak egyetlen
lelket is hozzanak a Megváltóhoz. A munkát teljesen a prédiká-
torra hagyják, aki hivatása terén képzett lehet, mégsem végezheti
el azt, amit Isten az egyháza tagjaira bízott. 

Sokan rászorulnak a szeretõ keresztény szívek szolgálatára.
Sokan tönkrementek, akiket meg lehetett volna menteni, ha
szomszédaik – egyszerû férfiak és nõk – személyesen munkál-
kodtak volna értük. Sokan személyes elhívásra várnak. Magá-
ban a családban, a szomszédságban, a városban, ahol élünk, van
misszionáriusi munkánk, amelyet Krisztusért végezhetünk. Ha
keresztények vagyunk, ez a munka örömünkre fog szolgálni.
Nem mondható el valakirõl, hogy megtért, míg fel nem ébred
benne a vágy, hogy másoknak is elmondja: milyen hû barátra
talált Jézusban. A megmentõ és megszentelõ igazságot nem
zárhatja a szívébe.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 109–110. o.)
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dásukat a lelki dolgok megértésében. Az evangéliumokból úgy
tûnik, hogy fájdalmasan érintette õt a tanítványok értetlensé-
ge és hitetlensége: „Mégsem látjátok be és nem értitek? Mégis ke-
mény a szívetek? Szemeitek lévén, nem láttok? Füleitek lévén,
nem hallotok és nem emlékeztek?… Hogy nem értitek hát?” (Mk
8,17–18. 21) „Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek?
Meddig szenvedlek még titeket?” (Mt 17,17) Mégsem fogyott el
a türelme irántuk, szeretettel elszenvedte õket (Eféz 4,2), „sze-
rette az övéit e világon, mindvégig szerette õket” (Jn 13,1).

5 Milyen kijelentéseket olvashatunk még Tamásról? Mit tud-
hatunk meg ezek alapján róla?

Jn 11,8. 16 • „Mondták neki a tanítványok: »Mester, most
akartak téged megkövezni a júdeabeliek, és újra odamé-
gy?…« Mondta azért Tamás, aki Kettõsnek mondatik, az
õ tanítványtársainak: »Menjünk el mi is, hogy meghal-
junk vele.«” 
Jn 20,24–29 • „Tamás pedig, egy a tizenkettõ közül, akit
Kettõsnek hívtak, nem volt õvelük, amikor eljött Jézus.
Mondták azért neki a többi tanítványok: »Láttuk az Urat.«
Õ pedig mondta: »Ha nem látom kezein a szegek helyeit,
és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és a kezemet
be nem bocsátom az oldalába, semmiképpen el nem hi-
szem.« És nyolc nap múlva ismét benn voltak az õ tanítvá-
nyai, Tamás is õvelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jé-
zus, megállt a középen és mondta: »Békesség néktek!« Az-
után mondta Tamásnak: »Hozd ide a te ujjadat, és nézd meg
a kezeimet, s hozd ide a kezedet, és bocsásd az oldalamba:
és ne légy hitetlen, hanem hívõ.« Felelt Tamás, és mondta
neki: »Én Uram és én Istenem!« Mondta neki Jézus: »Mi-
velhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem
látnak és hisznek.«” 
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»Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!« Ilyen ne-
héz felfogású, hitben gyenge volt az a tanítvány, aki már három
éve Jézussal járt… Mindazonáltal Fülöp is Krisztus iskolájának
tanulója volt, és az isteni Tanító türelmesen hordozta hitetlen-
ségét, értetlenségét…

Értetlenségükön elcsodálkozva Jézus fájdalmas megdöbbenés-
sel azt kérdezte: »Annyi idõ óta veletek vagyok, és mégsem ismer-
tél meg engem, Fülöp?« Vajon lehetséges-e, hogy nem látod és
nem ismered fel az Atyát azokban a munkákban, amelyeket
általam végzett el? »Mi módon mondod azért te: Mutasd meg
nekünk az Atyát?« »Aki engem látott, látta az Atyát.« Krisztus
nem szûnt meg Isten lenni, amikor emberré lett. Amikor meg-
alázta magát az emberré lételig, az isteni lét mégis a sajátja ma-
radt. Krisztus egyedül képviselhette és képviselheti az Atyát az
emberi nemzetségnél. Krisztus egyedül jelenthette ki az Atyát az
embernek. A tanítványok pedig abban a kiváltságban részesül-
tek, hogy több mint három évig szemlélhették az Atyának ezt
a képviseletét Krisztus személyében… Ha a tanítványok elhit-
ték volna az Atya és a Fiú közötti szoros kapcsolatot, akkor a hi-
tük nem hagyta volna el õket, amikor látták Krisztus szenvedését
és halálát, áldozatát a pusztuló világ megmentéséért. Krisztus
igyekezett elvezetni õket hitük alacsony fokáról arra a tapaszta-
latra, amelyet megkaphattak volna, ha valóban felfogják, ki is
volt Õ valójában – Isten emberi testben. Krisztus azt kívánta,
hogy hitük vezesse el õket Istenhez, és Õbenne vessenek szilárd
alapot. Irgalmas Urunk és Üdvözítõnk komolyan és kitartóan
igyekezett elõkészíteni tanítványait a kísértések viharára, mely
hamarosan rájuk tör majd. Krisztus szerette volna elrejteni õket
magával Istenben.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 239., 570–571. o.)

Jézus három és fél éven át bõséges tanítást adott tanítványai-
nak a személyérõl, az „útról”, mennyei Atyjáról. Számtalan 
alkalommal tanította õket sokra (Mk 6,34), készségesen meg-
magyarázta nekik a példázatait, és a nehezebben érthetõ taní-
tásait is (Mt 13,36). Ez alapján joggal várhatta volna elõrehala-



meg õket. Közvetve ez a tény is Jézus feltámadásának való-
ságos bizonysága.” (Vankó Zsuzsa: Jézus élete, Sola Scriptura Teológiai
Fõiskola, jegyzet, 2004, 370. o.)

„Tamás bõségesen kapott bizonyítékokat arról, hogy Jézus fel-
támadt. Szívét azonban továbbra is a hitetlenség homálya töltöt-
te be. Amikor hallotta a tanítványok csodálatos elbeszélését az
Úr feltámadásáról, ez csak még mélyebb kétségbeesésbe sodor-
ta. Ha Jézus valóban feltámadt a halottak közül, akkor soha
többé nem lehet remény egy szó szerinti értelemben vett földi
királyság felállítására. Hiúságát pedig sértette az a gondolat,
hogy Mestere az õ kivételével már az összes többi tanítványnak
kijelentette magát. Azért elhatározta, hogy a hallott története-
ket nem hiszi el. Egy egész héten át merengett saját nyomorúsá-
gán, amely egyre sötétebbnek látszott, ellentétben testvérei re-
ménységével és hitével. (…)

Tamás jobban megnyerte volna Jézus tetszését, ha kész elfogad-
ni és elhinni tanítványtársai bizonyságtevését. Ha a világ Tamás
példáját követné, akkor tulajdonképpen senki sem juthatna el
az üdvösségben való hitre. Mert mindazok, akik ma elfogadják
Krisztust, mások bizonyságtétele útján tehetik ezt. (… )

Tamás iránti magatartásával Jézus leckét adott követõinek.
Krisztus példája azt mutatja meg nekünk, hogyan kell bánnunk
azokkal a testvéreinkkel, akiknek gyenge a hitük és kételkednek.

Jézus nem tett szemrehányást Tamásnak. Vitába sem szállt ve-
le. Egyszerûen megmutatta magát a kételkedõnek. Tamás a leg-
ésszerûtlenebbül viselkedett, amikor õ írta elõ hite feltételeit. Jézus
azonban nagylelkû szeretetével és tapintatával lerombolt minden
akadályt. A hitetlenséget ritkán lehet érveléssel legyõzni. Érve-
lésre a hitetlenség még inkább önvédelemre rendezkedik be, és
mindig talál a maga számára új támpontokat és mentségeket.
Ha azonban Jézust a szeretõ, irgalmas és megfeszített Üdvözí-
tõként mutatjuk be, akkor sokan, akik Õt valaha megtagadták,
majd Tamással együtt vallják: »Én Uram és én Istenem!« (Jn
20,28)” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 711–713. o.)
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„Tamás, aki Kettõsnek mondatik” – a görög Thómas név arámi
eredetû, a Tá’óm szóból származik, amelynek a jelentése: iker.
Elõfordulása az Ószövetségben: 1Móz 25,24; 38,27. A név jól
tükrözi a Tamást jellemzõ kettõsséget, Jézushoz való ragasz-
kodását, ugyanakkor hitetlenségét is – a kételyeit, a „kétszívû-
ségét” (vö. Jak 1,6–7).

„Fülöp és Tamás példája közül különösen ez utóbbinak az ese-
te mutatja, hogy a hit átütõ erejû megnyilatkozásához nemcsak
a feltámadásig, hanem még tovább, a Lélek pünkösdi kiárasztá-
sáig kellett várni. De ki is volt a hitben ingadozó Fülöp mellett
Tamás, a másik apostol? Tamás Péterhez hasonló »hõsiességév-
el« tüntette ki magát a Lázár feltámasztása elõtti napokban. Jé-
zus ekkor Galileában, az északi országrészben járt. A tanítvá-
nyok csodálkozva vették tudomásul, hogy Mesterük újra a déli
országrész felé veszi az útját, ahol nem sokkal azelõtt meg akar-
ták ölni. »Mondták neki a tanítványok: Mester, most akartak té-
ged megkövezni a júdeabeliek, és újra odamégy?« (Jn 11,8) Jézus
feleletére Tamás mondta ki a hõsködõ elhatározást: »Menjünk el
mi is, hogy meghaljunk vele.« (Jn 11,16) Ugyanezt a Tamást
hallhatjuk azonban az utolsó vacsora utáni kétkedésében (Jn
14,5), és a feltámadás utáni, szinte a makacsságig elmenõ hitet-
lenségében is.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 19. o.)

„Nincs miért megütköznünk a tanítványok gyarlóságán,
hogy Jézus és az Írás szavának, ígéreteinek annyi bizonysága
ellenére sem hittek. Mindnyájunkra jellemzõ a lelki csüggedés
és elvakultság pillanataiban a hasonló következetlenség. Meg-
ütközés helyett inkább tanulnunk kell mindezekbõl: a legvég-
letesebb vagy látszólag az Isten ígéreteinek ellentmondó hely-
zetekben se kételkedjünk az Õ kijelentéseinek igazságában és
beteljesedésében. Azt is láthatjuk mindezekbõl, hogy a ta-
nítványok nem hiszékenységre, hanem ellenkezõleg – más
emberekhez hasonlóan – kétkedésre hajlamos, csak a látha-
tókra és elképzelhetõre építõ emberek voltak. Jézus feltá-
madásáról csak a tények letagadhatatlan bizonysága gyõzte
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jellemük hasonlóvá vált a Mesteréhez, és az emberek láthatták
rajtuk, hogy Jézussal voltak (Ap csel 4,13). 

Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta el számukra.
Megértették azokat az igazságokat, amelyeket nem tudtak felfog-
ni, míg Jézussal együtt voltak. A Szentírás tanait ezelõtt sohasem
ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán hit dol-
ga volt elõttük, hogy Krisztus Isten Fia, most már biztosan tud-
ták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt. 
E tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak,
amely mindenkit meggyõzött, hogy valóban Isten volt velük. 

Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen leg-
jobb barátjuk és idõsebb testvérük volt. Vele való szoros összeköt-
tetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes ékes-
szólással fejezték ki gondolataikat, amikor bizonyságot tettek róla!
Szívük telve volt szeretettel, és oly mélységes jóindulat hatotta
át õket, hogy képesek voltak akár a világ végére is elmenni,
hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. Teljes szívbõl vágytak a
Jézus által megkezdett munka folytatására. Felismerték nagy
tartozásukat a mennyel szemben, és felelõsségük súlyát is, ame-
lyet munkájuk jelent. A Szentlélek által megerõsödve, nagy igye-
kezettel láttak munkához, hogy a kereszt gyõzelmét biztosítsák. 
A Lélek elevenítette meg õket és szólt általuk. Arcukról Krisztus
békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük
bizonyságot tett arról az átalakulásról, amely bennük végbement.”
(Ellen G. White: Az apostolok története, Advent Kiadó, 2001, 29–30. o.)

Az e heti adomány a szociális osztályt támogatja. 
– A közösség szociális osztálya anyagi vagy természetbeni 

támogatásban részesíti a rászorulókat, 
a szükségleteknek megfelelõen és a lehetõségekhez mérten.
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6 Mi hozott valódi és maradandó változást Fülöp és Tamás
életében, szolgálatában? 

Ap csel 1,13–14 • „Amikor bementek, felmentek a felsõ-
házba, ahol megszálltak: Péter és Jakab, János és András,
Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és
Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy
szívvel-lélekkel foglalatosak voltak az imádságban és a kö-
nyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával,
és az õ testvéreivel együtt.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Mindkét tanítvány életében a Jézus mennybemenetele utáni
tíz nap hozott átütõ erejû megváltozást, amikor »mindnyájan
egy szívvel-lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a
könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézus anyjával, és
az õ atyjafiaival együtt. És mikor a pünkösd napja eljött,
mindnyájan egy akarattal együtt voltak« (Ap csel 1,14 és 2,1).
Fülöp és Tamás ott volt a többiekkel, akik Jézus keresztre fe-
szítése és feltámadása után megértették, mindennek miért kel-
lett bekövetkeznie. Útjuk elvált a vallási vezetõk és a meggon-
dolás nélküli tömeg útjától: Jézus valódi tanítványai és a Bib-
lia üzenetének igazi hirdetõi lettek.” (Reisinger János: Hogyan
küzdött Jézus…, i. m., 21. o.)

„Krisztus vezetése és tanítása folytán a tanítványok megér-
tették: szükségük van a Szentlélek erejére, hogy munkájukat
megkezdhessék. Többé már nem voltak tudatlanok, vagy egy-
mást meg nem értõ, független egyének csoportja, amelynek tagjai
egymással ellenkeznek. Nem reménykedtek többé világi nagyság
és méltóság elérésében. Egy akarattal voltak eltelve, szívük-lel-
kük egy volt (Ap csel 2,46; 4,32). Gondolataik egyetlen tárgya
Krisztus, egyetlen céljuk országának építése volt. Lelkületük,
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„A görög hekatontarkhés a latin centurio megfelelõje, ez tulaj-
donképpen névleg száz gyalogos parancsnoka a római hadse-
regben, így egy cohorsnak tíz, egy légiónak hatvan centuriója
volt; legénységi állományból emelkedett e rangig, feljebb már
nem is juthatott (ezért a magyar százados nem éppen megfe-
lelõ fordítás). Kellõ ügyességgel nagy befolyásra tehetett szert:
mint elsõ centurio (primus pilus) a légió elsõ tíz cohorsának
elsõ embere lehetett, így jelentõs hatalma volt, embersége te-
hát külön erénynek számíthatott.” (Dr. Varga Zsigmond J.: Újszö-
vetségi görög–magyar szótár, 1992, 286. o.)

Palesztina i. e. 63-ban került római fennhatóság alá. A meg-
szálló hatalom katonái azóta állomásoztak itt. Jézus fellépésé-
nek idején a zsidó nép tehát közel száz éve élt már idegen ura-
lom alatt. Ez az állapot sokakban gyûlölködést gerjesztett,
mégpedig mindkét részrõl: a zsidók a függetlenségükért küz-
döttek, a rómaiak keményen kézben tartották a mindig nyug-
talan provinciát. 

„A Palesztinában állomásozó római katonaság körében álta-
lános volt a zsidógyûlölet. Kihívó fennhéjázásnak tekintették,
hogy a leigázott nép részérõl állandóan megvetõ fölény nyilat-
kozott meg velük szemben, akik pedig egy verhetetlen »vas-
birodalmat« képviseltek. Ezenkívül sok bajt okoztak nekik
örökös lázongásaikkal. A zsidók Róma-gyûlölete minden le-
hetséges módon megnyilatkozott. Ez a százados azonban
mindezek ellenére felismerte és elismerte a zsidók vallásának
magasabbrendûségét és rendkívüli értékét. Bármily méltatla-
nul képviselte akkor a zsidó nép a rábízott isteni kinyilatkoz-
tatást, vallásuk nagyrabecsülése miatt barátságot és jóakaratot
tanúsított irántuk. Egyértelmûen kifejezésre juttatta ezt azzal,
hogy zsinagógát építtetett nekik (Lk 7,5).” (Vankó Zsuzsa: Jézus
élete, Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, jegyzet, 2004, 137. o.)

Sokat elárul jellemérõl az, hogy a szolgáit is emberszámba
vette – ellentétben azzal az ókori szokással, hogy a rabszolgá-
kat „beszélõ szerszám”-oknak tekintették. Egy rabszolga csu-
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V. TANULMÁNY – 2010. OKTÓBER 30. 

A kapernaumi százados 
(Mt 8,5–13; Lk 7,1–10)

A kapernaumi százados az Újszövetségben megemlített „ró-
mai századosok köréhez” tartozik (Mk 15,39; Ap csel 10. fej.;
22,25–26; 23,17. 23–24; 24,23; 27,43). Láthatjuk, hogy õk ne-
mes jellemû, a hitre készséges emberek voltak, noha nem ezt
várnánk egy olyan hadsereg tisztjeitõl, amelyet Dániel prófé-
ciája így jellemez: „…rettenetes, iszonyú és rendkívül erõs… falt
és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta… megeszi az egész
földet, eltapossa és szétzúzza azt.” (Dn 7,7. 23) A kapernaumi
tiszt azonban emberségével, alázatával és hitével még ebbõl a
„körbõl” is kiemelkedik.

1 Mit tudhatunk meg a századosról és rabszolgájáról Máté
és Lukács leírása alapján? 

Mt 8,5–7 • „Amikor bement Jézus Kapernaumba, egy szá-
zados ment hozzá, kérvén õt, és ezt mondván: Uram, az én
szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat
szenved. És mondta néki Jézus: Elmegyek és meggyógyí-
tom õt.”
Lk 7,2 • „Egy százados szolgája pedig, aki annál nagy be-
csületben volt, igen rosszul lévén, már haldoklott.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Amiért is magamat
sem tartottam érdemesnek arra, hogy hozzád menjek: ha-
nem csak szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám.«”
Mt 8,8 • „Felelve a százados, mondta: Uram, nem vagyok
méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy
szót, és meggyógyul az én szolgám.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az evangéliumok beszámolóit összevetve azt láthatjuk, hogy
három követség indult Jézushoz. Az elsõ: a vének, a második:
a barátok, és a harmadik: maga a százados. 

Sok mindent elárulnak a vallási vezetõk szavai: „Méltó,
hogy megtedd néki.” (Lk 7,4) Az eltorzult vallásosság mindig
érdemekben és érdemszerzõ jó cselekedetekben gondolkodik.
Mennyire más volt a századosban élõ lelkület, aki, miután ma-
ga is rászánta magát, hogy Jézus elé menjen, elsõ szavával már-
is ezt jelentette ki: „Uram, nem vagyok méltó…” (Mt 8,8)

„Tudatában volt annak, hogy semmiféle érdem nem létezik
a halandó, bûnös ember részérõl a szent Isten elõtt. Meg volt
gyõzõdve arról, hogy semmi ilyesmire nem hivatkozhat, ami-
kor elé járul kéréseivel. Élesen megmutatkozik az ellentét a
vének gondolkodásmódja és a százados magatartása között. 
A zsidó vének ezt mondták Jézusnak: »Méltó, hogy megtedd
néki«, és sorolták az érdemeit. A százados viszont nemcsak
arra tartotta magát méltatlannak, hogy Jézus teljesítse kérését
és csodálatos gyógyulásban részesítse szolgáját, hanem arra is,
hogy Jézus a házába lépjen, vagy hogy õ személyesen megje-
lenjék elõtte. Érdekes, hogy elõször arra kérte Jézust, menjen
hozzá és gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor azonban Jézus
»már nem messze volt a háztól«, mégis elküldte hozzá a bará-
tait ezzel az üzenettel: »Uram, nem vagyok méltó, hogy a haj-
lékomba jöjj, amiért is magamat sem tartottam érdemesnek ar-
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pán pénzértéket jelentett, és ura azt tehetett vele, amit akart:
adhatta, vehette, kegyetlenül nyomorgathatta és megölhette.
(Egy római ember háztartásának szolgaszemélyzete rabszol-
gákból állt, ezért bizonyosra vehetjük, hogy ez a szolga rab-
szolga volt.) A százados nem ment el részvétlenül szolgája
sorsa mellett, nem úgy kezelte õt, mint egyet a sok szolga kö-
zül, sõt kifejezetten „nagy becsületben volt nála” (Lk 7,2).

„Érdekes még a szolga betegségének válfaja. Máté pontosan
leírja, hogy ez a szolga »otthon gutaütötten feküdt, és nagy kí-
nokat szenvedett« (Mt 8,6). A gutaütés, azaz agyvérzés az ese-
tek 99 százalékában az illetõ ember bûnös életmódjának ered-
ménye volt. Ezért kezdte így Jézus a beszédét a Kapernaumban
négy társa által hozzávitt gutaütötthöz: »Fiam, megbocsáttat-
tak a te bûneid.« (Mk 2,5) A százados azonban ettõl függetle-
nül is szerette szolgáját, és együttérzésre indította, hogy az
»nagy kínokat szenved« (Mt 8,6).” (Reisinger János: A Biblia legszebb
történeteibõl, 6. A kapernaumi százados, kézirat)

Az agyvérzés rendszerint nem jár „nagy kínokkal”, ezért a
szolga heves fájdalmához és agyvérzéséhez valószínûleg vala-
milyen reumatikus lázhoz hasonló betegség is társult.

2 A százados milyen jellemvonására mutatnak rá az általa
Jézushoz küldött követségek? Milyen döntõ különbséget

láthatunk a százados és a zsidó elöljárók gondolkodása között?

Lk 7,3–7 • „Az pedig, mikor hallott Jézus felõl, hozzá
küldte a zsidók véneit, kérve õt, hogy jöjjön el és gyógyít-
sa meg a szolgáját. Azok pedig Jézushoz menvén, igen
kérték õt, mondván: »Méltó, hogy megtedd neki, mert
szereti a mi nemzetünket, és a zsinagógát is õ építtette
nékünk.« Jézus tehát elment velük. Amikor azonban már
nem messze volt a háztól, elé küldte a százados néhány jó
barátját, üzenve neki: »Uram, ne fáraszd magad, mert nem
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Mt 8,9–10. 13 • „»Mert én is hatalmasság alá vetett ember
vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom az egyik-
nek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöjj, és eljön; és az
én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.« Jézus pedig, ami-
kor ezt hallotta, elcsodálkozott, és mondta az õt követõk-
nek: »Bizony mondom nektek, még az Izráelben sem ta-
láltam ilyen nagy hitet…« És mondta Jézus a századosnak:
»Eredj el, és legyen neked a te hited szerint.« És meg-
gyógyult annak szolgája abban az órában.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A százados a saját életére és munkájára hivatkozott. Abból ér-
tette meg, hogy még a földi világban is törvény, hogy a beosz-
tott engedelmeskedik felettesének – a szavára. Nem kell testi
erõt alkalmaznia egy vezetõnek, elég a tulajdon szava, paran-
csa, és máris meglesz, amit akar. A százados Jézusban isteni
Lényt, isteni személyt látott. Istennek pedig még kevésbé
szükséges erõbõl cselekednie. Elég a puszta szava, ahogy a
zsoltáros állította: „Az Úr szavára lettek az egek, és szájának
leheletére minden seregük… Mert Õ szólt és meglett, Õ pa-
rancsolt és elõállott.” (Zsolt 33,6. 9) Ugyanaz, „aki hatalma sza-
vával fenntartja a mindenséget” (Zsid 1,3), „elküld a mennybõl
és megtart engem…, elküldi Isten az õ kegyelmét és hûségét”
(Zsolt 57,3–4). „Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen
lefut az Õ rendelete.” (Zsolt 147,15) 

„Nyilvánvaló, hogy ez volt az értelme a százados szavainak:
Uram, én tudom, mit jelent a hatalom, és a parancsszó olyan
valaki részérõl, akinek hatalom van a kezében. Az én parancs-
szavam is azonnal teljesedik, mert a vitézeim és szolgáim úgy
vannak tanítva, hogy törvényszerûen és késedelem nélkül tel-
jesítik minden akaratomat. Te pedig Isten vagy! Tiéd az abszo-
lút hatalom, fent és alant. Te szabtál törvényt mindennek. Pa-
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ra, hogy hozzád menjek.« Úgy tûnik, hogy szinte megrettent
Jézus isteni jelenlététõl, és egészen áthatotta bûnös, méltatlan
ember voltának tudata, amikor hírt vittek neki, hogy Jézus
csakhamar megjelenik a házában. Ezért küldte a barátait Jé-
zus elé. Amikor pedig bizonyára visszatértek hozzá azzal a
hírrel, hogy Jézus az üzenet ellenére is jön, akkor maga sietett
hozzá, hogy személyesen terjessze elé kérését, mély alázattal
és nagy hittel.” (Vankó Zsuzsa: Jézus élete, i. m., 138–139. o.)

„A századost Jézus jóindulatába ajánló zsidó vének elárulták,
milyen távol állnak az evangélium szellemétõl. Nem ismerték fel,
hogy egyedül nagy ínségünk, szükségletünk alapján tarthatunk
igényt Isten kegyelmére. Önigazultságukban támogatták a száza-
dost, mert õ is jóindulatot tanúsított »a mi nemzetünk« iránt. 
A százados azonban ezt mondta önmagáról: »Nem vagyok mél-
tó.« Szívét megérintette Krisztus kegyelme. Látta méltatlanságát,
mégsem félt segítséget kérni. Nem bízott saját jóságában, érve-
lése az volt, hogy rászorult a segítségre. Hite igazi valójában ra-
gadta meg Krisztust. Nem csupán mint csodatevõben hitt Jézus-
ban, hanem mint az emberiség barátjában és Megváltójában. 

Ezen az alapon jöhet minden bûnös Krisztushoz. »Nem az
igazság cselekedeteibõl, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az õ
irgalmasságából tartott meg minket.« (Tit 3,5) Ha Sátán bûnös-
nek mond, és szerinte nem reménykedhetsz Isten áldásában,
mondd meg neki, hogy Krisztus a bûnösöket megmenteni jött el
a világra. Semmink sincs, ami Isten kegyébe ajánlhatna, de a
kérelem – amelyet most és örökké elõtárhatunk – magában 
a kimondhatatlanul nyomorult állapotunkban van, és ez teszi
szükségessé az Õ megmentõ erejét.” (Ellen G. White: Jézus élete, Ad-
vent Kiadó, 2003, 260–261. o.)

3 Miért mondhatta Jézus azt, hogy még Izráelben sem ta-
lált a százados hitéhez hasonlót? Miben nyilatkozott

meg a százados hitének különleges volta?
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Többször láthatjuk Jézus életében, hogy messiási reformmûvé-
hez tartozott a zsidók és pogányok közötti válaszfal lerombo-
lása. Még újszülött csecsemõ volt, amikor a napkeleti bölcsek
érkezése jelezte már, hogy Õ nemcsak a zsidók királya, hanem
minden nép isteni Üdvözítõje. Amikor elsõszülöttként bemu-
tatták a templomban, a Szentlélek az agg Simeon ajkaira adta az
ihletett jövendölést, hogy a gyermeket a népek világosságául
rendelte Isten, üdvösséget készített általa minden népnek (Lk
2,31–32). Amikor pedig megkezdte messiási szolgálatát, azon-
nal képviselte ezt az igazságot. Nikodémus meglepõdve hallhat-
ta Jézus bizonyságtételét, hogy Isten az egész világot szerette
úgy, hogy az egyszülött Fiát adta érte, és a Messiás nem azért
jön, hogy kárhoztassa a világot, hanem azért, hogy megmentse
(Jn 3,16–17). Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal és szere-
tetteljes munkálkodása a samaritánusok között szintén arról ta-
núskodott, hogy a legcsekélyebb mértékben sem osztja népe
elõítéleteit a pogányok iránt. Tanítványait megdöbbentette, mi-
lyen természetes szívélyességgel és milyen eredményesen mun-
kálkodott a samaritánusok között. 

„A zsidókat gyermekkoruktól tanították a Messiás munkássá-
gának mibenlétére. Birtokukban voltak a pátriárkák és próféták
ihletett kijelentései, az áldozati rendszer jelképes tanításai. Õk
azonban elvetették a világosságot, s most Jézusban egyáltalán
nem azt látták, amire vártak. A századost neveltetése és környe-
zete látszólag elválasztotta a lelki élettõl, hiszen pogánynak
született, s a császári Róma bálványimádásában neveltek és
képeztek ki katonának. Ráadásul a zsidók vakhite ugyanúgy
kirekesztette, mint a rómaiak Izráel népével szembeni gyûlöl-
ködése, ez az ember mégis felfogta az igazságot, amelyet Ábra-
hám gyermekei nem láttak meg. Nem várta meg, hogy maguk a
zsidók elfogadják Jézust, aki Messiásnak vallja magát. Amikor 
a »világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden
embert« (Jn 1,9), erre a férfira ráragyogott, és õ – bár kívülálló
volt – felismerte Isten Fiának dicsõségét. Jézus számára ez elõle-
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rancsszavad iránti engedelmességre van alkotva és beállítva a
mindenségben minden, de minden a természet világában.
Amint szavad elhangzik, már teljesedésbe is megy. Mert ne-
ked, a te szavad jelzésének engedelmeskednek a természet ele-
mei és élõ folyamatai, az állatok ösztönei. Mert minden, ami
van, tenéked szolgál.

Milyen egyszerû, logikus és hatalmas érvelés! Ha létezik
világokat teremtõ és fenntartó Isten, akkor szükségszerûen
ilyen hatalma kell hogy legyen. Kapernaum betelt már ekkor
Jézus csodálatos cselekedeteivel és tanításaival. A százados
kétségtelenül tudott ezekrõl. Jézus erkölcsi lénye és termé-
szetfeletti hatalommal mûvelt csodái teljes bizonyosságot ad-
tak neki Jézus Isten volta felõl. Mivel nem támasztott lelkében
semmi ellenvetést az igazság tényeivel és világosságával szem-
ben valamely megbúvó, önzõ ok miatt, ilyen természetes és
egyszerû dolog volt számára a Jézusban való feltétlen hit.”
(Vankó Zsuzsa: Jézus élete, i. m., 139–140. o.)

Jézus csodálkozott a százados hitén. Nem olvasunk ilyet má-
sutt az evangéliumokban. Arról viszont olvashatunk, hogy „cso-
dálkozott azoknak hitetlenségén”, és „nem is tehetett ott semmi
csodát” (Mk 6,6. 5) „a hitetlenségük miatt” (Mt 13,58). „Hit nél-
kül pedig lehetetlen Istennek tetszeni…” (Zsid 11,6) „Nincs na-
gyobb bûn a hitetlenségnél.” (Ellen G. White: Az én életem ma, 16. o.)

4 Milyen különleges próféciára ihlette Jézust a római szá-
zados hite?

Mt 8,11 • „De mondom nektek, hogy sokan eljönnek nap-
keletrõl és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal,
Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában.”
Vö. Lk 13,29–30 • „Jönnek napkeletrõl és napnyugatról,
északról és délrõl, és Isten országában letelepednek. Íme,
vannak utolsók, akik elsõk lesznek…”

74 * Bibliai jellemrajzok 



Vö. Lk 13,28. 30 • „Ott lesz sírás és fogak vacogása, ami-
kor látjátok Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és a prófétá-
kat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekeszt-
ve… és vannak elsõk, akik utolsók lesznek.”*

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Jézus ezúttal sem mulasztotta el, hogy a százados csodálatos
hite mellett – fájó ellentétként – rámutasson Izráel hitetlensé-
gére. Nemcsak azt a kijelentést tette, hogy ilyen hitet
Izráelben sem talált, hanem ezt is mondta: »Ez ország fiai pe-
dig kivettetnek a külsõ sötétségre, ahol lesz sírás és fog-
vacogás.« A külsõ sötétség a kárhozat megsemmisítõ ítéletére
utaló jellegzetes kifejezés Jézus szóhasználatában. Vele együtt
említi rendszerint a sírást és fogvacogást is (vö. Mt 22,13). A há-
rom kifejezés együttesen a teljes, félelmetes magárahagyatott-
ságra, kétségbeesettségre és rettegõ félelemre utal. Jézus sú-
lyos tartalmú figyelmeztetése ma is érvényes a hívõk minden-
féle önigazultságával szemben, amely nem veszi észre a maga
hitetlenségét és hûtlenségét, ugyanakkor megvetõ vagy lekeze-
lõ magatartást tanúsít a »hitetlenek és világiak« iránt. A Szent-
írás úgy mutatja be Istent, mint aki elõtt kiváltképpen utálatos
a mások magabiztos kárhoztatásával vagy ítélgetésével párosuló
önhittség.” (Vankó Zsuzsa: Jézus élete, i. m., 141–142. o.)

„A Biblia tanítása szerint a kárhozat végleges halál, a személyi-
ség örökre szóló, teljes megsemmisülése, amit a második halál ki-
fejezés is egyértelmûvé tesz. Az Isten kegyelmét visszautasító
embereknek is fel kell támadniuk, hogy szembesüljenek Isten
igazságos ítéletével, ami megrázó és tragikus lesz számukra: »Ott
lesz sírás és fogvacogás«, azaz kétségbeesés és emésztõ félelem –
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gezte azt a munkát, amelyet majd az evangélium fog elvégez-
ni a pogányok között. Örömmel tekintett elõre, amikor majd
minden nemzetbõl lelkek gyûlnek össze országába.” (Ellen G.
White: Jézus élete, i. m., 261. o.)

„A Szentírás következetesen hirdeti, hogy mind az ó-, mind
az újszövetségben egyedül Isten szabja meg az igazi, láthatat-
lan egyház határait, és hogy ennek következtében az ítélet
napján lesznek meglepetések. Az Ige alapján bizonyosnak lát-
szik, hogy az Isten országába jutók között lesznek olyanok is,
akik az ószövetségi idõkben nem viselték a körülmetélkedés je-
gyét, illetve az újszövetségi korszakban nem részesültek a ke-
resztségben… Gondolnunk kell azokra az igékre is, amelyek Is-
tennek minden teremtménye iránt megnyilvánuló, személyválo-
gatás nélküli szeretetérõl és igazságosságáról szólnak, s kizárják
azt a gondolatot, hogy Isten a kinyilatkoztatás képviseletével
megbízottakat bármiféle értelemben elnézõbben kezelné a töb-
bi teremtményénél. »Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes
minden teremtményéhez« – olvassuk a 145. zsoltár 9. versében.
»Nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben
kedves õelõtte, aki õt féli és igazságot cselekszik« – vallotta Pé-
ter apostol (Ap csel 10,34–35). Amikor Isten elhívta Ábrahámot
azzal a szándékkal, hogy utódait nagy néppé, a maga választott
népévé teszi, világosan kijelentette, hogy mindezt az összes nép,
valamennyi teremtménye érdekében teszi: »…megáldatnak te-
benned a föld minden nemzetségei.« (1Móz 12,3)” (Vankó Zsuzsa:
A kinyilatkoztatást nem ismerõk üdvössége, Jó Hír, 1990/4., 290–291. o.)

5 Hogyan érzékeltette Jézus „ez ország fiai” – saját népe –
hitetlenségének súlyos következményét: a kárhozat íté-

letét, a második halál tapasztalatát?

Mt 8,12 • „Ez ország fiai pedig kivettetnek a külsõ sötét-
ségre, ahol lesz sírás és fogak vacogása.” 
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zes betûkkel íródnának eléjük!… A menny kormányzásával
szembeni lázadás miatt az egész gonosz világ Isten ítélõszéke elõtt
áll. Nincs senki, aki ügyüket védené. Nincs mentségük. A rájuk
kimondott ítélet: örök halál. Ekkor mindenki elõtt világossá vá-
lik, hogy a bûn zsoldja nem a csodálatos függetlenség, nem az örök
élet, hanem rabság, romlás és halál. A gonoszok látni fogják, mit
vesztettek lázadó életükkel. Az »igen-igen nagy örök dicsõsé-
get« semmibe vették, amikor Isten felkínálta nekik. De milyen
kívánatosnak tûnik most! »Mindez az enyém lehetett volna –
kesereg az elveszett ember –, de én eldobtam magamtól. Ó, mi-
csoda elvakultság! Nyomorúsággal, gyalázattal és reményte-
lenséggel cseréltem fel a békességet, boldogságot és dicsõséget.«
Belátják, hogy Isten jogosan rekeszti ki õket a mennybõl. Életük-
kel ezt vallották: »Nem akarjuk, hogy Jézus uralkodjék rajtunk!«”
(Ellen G. White: Korszakok nyomában, BIK Könyvkiadó, 1991, 588–593. o.)

6 Miért van jelentõsége ma is a kapernaumi százados sza-
vainak? 

2Pt 3,3–5 • „Tudva elõször azt, hogy az utolsó idõben csú-
folkodók [gúnyolódók] támadnak, akik saját kívánságaik
szerint járnak, és ezt mondják: Hol van az õ eljövetelének
ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azon-
képpen marad a teremtés kezdetétõl fogva. Mert készakar-
va nem tudják azt, hogy egek régtõl fogva voltak, és föld,
mely vízbõl és víz által állott elõ az Isten szavára.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az istenhit a bibliai teremtéstörténet elfogadásánál kezdõdik.
Aki vallja, hogy Isten a semmibõl is képes volt teremteni, még-
hozzá a puszta szavával: annak az embernek van élõ reménysé-
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mondta a kárhozat ítéletével való szembesülésrol Jézus (Mt
25,30), de szó nincs arról, hogy Isten örökké tartó, megtorló
szenvedéssel sújtaná õket. »Kívánva kívánom én a gonosznak
halálát?… Nem gyönyörködöm a meghaló halálában – ezt mond-
ja az Úr Isten.« (Ezék 18,23. 32) A kárhozottak megsemmisítése
valójában épp annyira lesz irgalmas ítélet, mint igazságos. Meg-
változni már nem tudnak, a szeretet életrendje szerinti világ ide-
gen lenne nekik, nem jelentene boldogságot számukra.” (Vankó
Zsuzsa: „Ha meghal az ember, hol van õ?”, Spalding Alapítvány, 2007, 56. o.)

„Az ezer esztendõ végén Krisztus a megváltottak és az angya-
lok kíséretében ismét eljön a földre. Félelmetes méltósággal
száll alá, és életre szólítja a gonoszokat a végítéletre. Hatalmas
sereg jön elõ, megszámlálhatatlan, mint a tenger fövénye. Micso-
da különbség van köztük és azok között, akik az elsõ feltámadás-
kor léptek ki sírjukból! Az igazakat Jézus hervadhatatlan ifjúság-
gal és szépséggel ruházta fel. A gonoszok pedig a betegség és a ha-
lál nyomait viselik. Az emberek sokaságát magával ragadja Isten
Fiának dicsõsége. A gonoszok egy emberként kiáltják: »Áldott, aki
jõ az Úr nevében!« Nem a Jézus iránti szeretet mondatja ezt ve-
lük. Akaratlanul mondják, az igazság kényszeríti ki szájukból.
Most is éppúgy gyûlölik Krisztust, és szívük éppúgy lázad elle-
ne, mint amikor sírba szálltak. Nem lesz több kegyelemidejük a
múlt hibáinak helyrehozására. Ennek semmi értelme nem len-
ne. Az élethosszig tartó törvényszegés nem lágyította meg szívüket.
A második próbaidõ alatt is semmibe vennék Isten kívánalmait,
és lázadást szítanának a menny ellen… A gonoszoknak, mihelyt
a könyvek megnyílnak, és Jézus rájuk tekint, minden bûnük
eszükbe jut. Meglátják, hol tért le lábuk a tisztaság és a szentség
útjáról. Rádöbbennek, hogy gõgjükkel és lázadásukkal milyen sú-
lyosan megsértették Isten törvényét. A megejtõ kísértések, amelye-
ket bûnös életükkel hívtak ki, az áldások, amelyekkel visszaéltek,
Isten küldöttei, akiket semmibe vettek, az intések, amelyeket elve-
tettek, a gazdagon áradó kegyelem, amelyet konok, megátalkodott
szívük visszautasított – mind nyilvánvalóvá lesz. És mintha tü-
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ge a maga és mások újjászületésében és megtérésében, s végül 
a feltámadásban és az örök életben is. A keresztény hit alapja a
személyes Isten gondviselése, melyben az igazság és a hatalom
találkozik. 

A bibliai jövendölések elõtt nem ismeretlen, hogy az emberi
történelem végéhez közelítve »gúnyolódók támadnak, akik a
saját kívánságaik szerint járnak… és készakarva nem tudják azt,
hogy egek régtõl fogva voltak, és föld, mely vízbõl és víz által
állott elõ az Isten szavára…« (2Pt 3,3–5). A végidõnek ezt az ál-
talános hitehagyását az a több évszázados folyamat készíti elõ,
melynek során a teremtõ Isten imádatát maga a hatalmivá tor-
zult kereszténység törölte a Tízparancsolatból (2Móz 20,8–11),
és állította helyébe a saját hatalmának követését és imádatát. 
A középkori egyház visszaélései ellen feltámadt ateizmus a
Bibliát sem kímélte, mert szem elõl tévesztette, hogy a múlt
bûnei miatt nem Isten Szava, hanem éppen annak az elhanya-
golása, sõt félreállítása a felelõs. A XVIII. századtól a terem-
téshit és a gondviseléshit alapjaiban rendült meg a népegyházi
vagy a »nagy« kereszténységben.

A történelem valódi keresztény közösségei és elszórtan élõ
hívõ keresztényei mindig is hittek abban, amit a kapernaumi
százados egyszerû hasonlata kifejezett. Hitükhöz pedig tapasz-
talat is járult: »Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én
segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az
eget és földet.« (Zsolt 121,1–2) Ezért szól így a végidõ emberi-
ségéhez az üzenet: »Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsõsé-
get: mert eljött az õ ítéletének órája; és imádjátok azt, aki te-
remtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!«
(Jel 14,7)” (Reisinger János: A Biblia legszebb történeteibõl, i. m.)

Az e heti adomány a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolát 
támogatja. – Hozzájárulás a közösség által fenntartott fõiskola 

mûködési költségeihez.
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VI. TANULMÁNY – 2010. NOVEMBER 6. 

A gadarai megszállottak
(Mt 8,28–34; Mk 5,1–20; Lk 8,26–39)

Az evangéliumok minden bizonnyal legfélelmetesebb és egy-
ben legnehezebben érthetõ története ez. A beszámoló azon-
ban túlmutat önmagán: „A sírboltokban lakó, démonoktól meg-
szállott, fékezhetetlen indulatok és utálatos szenvedélyek rabságá-
ban sínylõdõ, tönkrement emberek jelképezik, hogy mivé lett vol-
na az emberiség, ha Sátán igazgatása alatt marad.” (Ellen G. White:
Jézus élete, Advent Kiadó, 2003, 283. o.) 

1 Milyen megrázó leírásokat adnak az evangéliumok a ga-
darai megszállottakról? 

Mt 8,28 • „Amikor eljutott a túlsó partra, a gadarénusok
tartományába, két, démonoktól megszállott ember ment
elé, a sírboltokból kijõve, igen kegyetlenek, annyira, hogy
senki sem mert elmenni azon az úton.”
Mk 5,1–5 • „Mentek a tenger túlsó partjára, a gadarénusok
földjére. Amint a hajóból kiment, azonnal elé jött egy em-
ber a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt. Lakása a
sírboltokban volt; és már láncokkal sem tudta õt senki
sem lekötni. Sokszor megkötözték õt lábbilincsekkel és
láncokkal, de õ a láncokat szétszaggatta, és a lábbilincseket
összetörte, és senki sem tudta õt megfékezni. Éjjel-nappal
mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és ma-
gát kövekkel vagdosva.”



gekkel. A depresszió és a skizofrénia korunk talán leggyorsab-
ban terjedõ betegsége.

Az elmebetegséget és az epilepsziát az ókorban »szent beteg-
ség«-nek tartották. Minden bizonnyal azért, mert gyógyíthatat-
lannak számítottak. Ez a felfogás a késõbbi korokba is átöröklõ-
dött (lásd a középkor udvari bohóca, félkegyelmûje), Shakes-
peare »szent õrületrõl« beszél a szerelmesekkel és a költõkkel
kapcsolatban is (Szentivánéji álom, V. 1.). (…)  Hölderlin, a né-
metek egyik legnagyobb költõje évtizedekre menõ õrültsége ide-
jén írta legmegrázóbb verseit; a shakespeare-i õrültdrámákban
játszó vándorszínész Petõfi halhatatlan emléket állított a meg-
bomlott agyú ember sokszor a józanságnál is élesebb ítélõképes-
ségének (Az õrült, 1846). Vörösmarty pedig sok-sok bordala
után – melyek a lelki-szellemi egyensúlyvesztés eleven példái – 
A vén cigányban alkotta meg irodalmunk legnagyobb »õrületver-
sét« (1854). Megjegyzendõ ugyanakkor, hogy a »szent õrület«
ellen már Hippokratész (i. e. 460–377) fölemelte szavát. (…) 

Az ideg- és elmebaj valóban a legsúlyosabb betegségnek lát-
szik, hiszen az ember legértékesebb részét, az önmagát kor-
mányzó értelmet bénítja meg. Nyilvánvaló az is, hogy ezenfelül
is azok a válfajai a legfélelmetesebbek, melyek idõben a leghosz-
szabbra nyúlnak. A megbomlott elméjû gadarénusnál is errõl
volt szó. A betegség tüneteit orvosi pontossággal örökítették
meg az evangéliumok. Megtudhatjuk, hogy az õrült gadarénus a
városon kívül lakott, de »senki sem mert elmenni azon az úton«,
mivel »kegyetlenséggel« párosult ez a betegség, félelmetes lát-
ványt nyújtott, ahogy a »sírboltokból kijõve« halálosan fenye-
gette az arra menõket. A sírboltokon kívüli pusztában és a he-
gyekben is fel-feltûnt, ordítozva, fenyegetõzve, méghozzá olyan
erõvel, hogy »béklyókkal és láncokkal« sem tudták lekötözni,
mert széttépte és összetörte azokat. Mezítelenül mutatkozott
az emberek elõtt, ami az önkontroll teljes hiányáról árulkodott,
ugyanakkor szemérmetlen és visszataszító is volt.” (Reisinger Já-
nos: Hogyan küzdött Jézus…, BIK–Oltalom Alapítvány, 22–26. o.) 
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Lk 8,26–29 • „Eveztek a gadarénusok tartományaiba, amely
Galileával átellenben van. Amikor kiment a földre, jött elé
a városból egy ember, akiben démonok voltak hosszú ide-
je. Sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, ha-
nem a sírboltokban (…) gyakran elragadta õt, azért lán-
cokkal és lábbilincsekkel megkötözve õrizték; de a kötelé-
keket elszaggatva, a démontól a pusztákba ûzetett.”* 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A Mt 8,28–34-ben feljegyzett történetben »két ördöngös« áll
elõttünk, de a Mk 5,1–20 és a Lk 8,26–39 alapján csak az egyik-
kel való beszélgetést olvashatjuk. A kétféle változat nem mond
ellent egymásnak; hasonló jelenséggel a jerikói vakok és Bar-
timeus meggyógyításánál is találkozunk (Mt 20,29–34, Mk
10,46–52, Lk 18,35–43). A több õrült feltevése nem áll szem-
ben azzal a ténnyel, hogy Jézus különösképpen az egyikõjük-
kel folytatott mélyreható beszélgetést, aki késõbb odaadó ta-
nítványa is lett.

Az elmebetegség, amely kiszámíthatatlan viselkedéssel pá-
rosul, végigköveti az emberiség történelmét. A Bibliában is fo-
lyamatosan találkozunk ilyen betegekkel: Izráel elsõ királya,
Saul is üldöztetési mániába (paranoia) esett, Dávid színlelte
fogságba estekor az õrültséget, Nabukodonozor király hét
évig volt e szörnyû betegség foglya (Dn 4,30). Jézus idejében
tudomást szerezhetünk a kapernaumi õrült (Mk 1,21–28), va-
lamint a gadarai megszállottak meggyógyításáról. Félelmetes
történet az elmebeteg gyermek (aki epilepsziás és holdkóros is
volt) esete (Mk 9,14–29). Ma, a XX. század végén az emberi-
ség 25 százaléka küzd elmebajjal vagy ahhoz hasonló betegsé-
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sait mértéktelenség és léhaság rontotta meg, Sátán teljesen irányí-
tása alá vonta. A megbánás túl késõn jött. Amikor a vagyont és
az örömöket is feláldozta volna elveszített emberi voltának visz-
szanyeréséért, már tehetetlenül vergõdött a gonosz markának szo-
rításában. Az ellenség területére lépett, és Sátán összes képességeit
birtokába vette. A kísértõ elcsábította káprázatos ajándékaival,
ám mihelyt hatalmába kerítette a szerencsétlent, az ördög kö-
nyörtelenné, kegyetlenné vált, szörnyû dühödt csapásokkal súj-
totta. Ez történik mindenkivel, aki a gonosznak engedi át ma-
gát: a kezdeti elbûvölõ örömök a kétségbeesés sötétjében vagy
a tönkretett lélek õrültségében érnek véget…

A gadarai ördöngösökkel való találkozás tanulságos volt a ta-
nítványok számára. Megmutatta annak a romlásnak a mélysé-
gét, melybe Sátán akarja dönteni az egész emberiséget, és
Krisztus küldetését – hogy megszabadítsa az embert a gonosz
hatalmából… Sátán szüntelenül befolyást gyakorol az emberek-
re, összezavarja a felfogást, bûnre vezeti az elmét, erõszakra,
rosszra ösztökél. Gyöngíti a testet, elhomályosítja az értelmet, le-
alacsonyítja a lelket. Ha az ember visszautasítja a Megváltó hí-
vását, Sátánnak veti alá magát. Az élet minden területén – ott-
hon, a munkahelyen, sõt még az egyházban is – tömegek teszik
ezt nap mint nap. Ezért árasztotta el a bûn és az erõszak a föl-
det, s az erkölcsi sötétség mint a halál elõszele szennyezi be az em-
ber környezetét. Megtévesztõ kísértéseivel Sátán egyre gonoszabb
bûnökre veszi rá az embert, míg az végleg lezüllik, megromlik.”
(Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 205., 282–283. o.)

3 Mit tudhatunk meg a démonokról és tevékenységükrõl e
történet alapján? 

Mk 5,9 • „Kérdezte tõle: »Mi a neved?« És felelt, mond-
ván: »Légió a nevem, mert sokan vagyunk.« És igen kérte
õt, hogy ne küldje el õket arról a vidékrõl.”
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2 Hogyan kerülhettek ezek az emberek ilyen félelmetes ál-
lapotba? Mit jelképeznek õk?

Péld 5,22 • „A maga álnokságai fogják meg az istentelent,
és a saját bûnének köteleivel kötöztetik meg.”
Gal 6,7–8 • „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg;
mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki vet az õ tes-
tének, a testbõl arat veszedelmet…”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Vajon milyen okok következtében süllyedt idáig ez az ember?
A kapernaumi megszállott történetébõl (Mk 1,21–28) erre is
következtethetünk. Nyilvánvaló, hogy öröklõdésbeli gyenge-
ség, alkati érintettség egyaránt a lehetséges okok között szere-
pelhetnek, ám az ideg- és elmebetegségek döntõ módon lelki
okokra vezethetõk vissza. Az ember gondolkodásmódjából in-
dul ki a zavar, akár az önsajnálat, akár a hiúság, akár az élveze-
tek hajszolása – a skála tehát nagyon-nagyon széles – rossz
döntéseinek tényeibõl. Fokról fokra hatalmasodik el az embe-
ren a megszállottság, a megkötözöttség. Sátán és démonai köl-
töznek bele – az ember beleegyezéseivel, de a külsõ szemek
számára gyakran érthetetlenül és titokzatosan – a betegbe, aki-
nek állapotát legfeljebb szavai árulják el. Így volt ez a gadarénus
esetében is.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 26. o.)

A kapernaumi megszállott jellemzése minden bizonnyal er-
re az esetre is igaz: „A szerencsétlenség titkos oka – ami ezt az
embert barátainak félelmetes látvánnyá, önmagának is teherré
tette – saját életében rejlett. Elbûvölte a bûn gyönyöre, azt hitte,
hogy élete egyetlen nagy karnevál lehet. Nem is álmodta, hogy az
emberek rettegését fogja kiváltani, s családja szégyene lesz. Azt
hitte, idejét ártatlan könnyelmûséggel töltheti el. De miután rálé-
pett a lejtõre, gyorsan csúszott lefelé. Természetének nemes voná-
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Jézus így jellemezte a gonosz angyalok ténykedését, akik
egy ember megtérése után sem örökre távoznak, hanem a kí-
nálkozó alkalmat lesik, hogy »visszatérhessenek«. Ez be is kö-
vetkezhet a megszentelõdés, az Isten törvényéhez való ragasz-
kodás híján: »Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberbõl,
víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és mikor nem
talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöt-
tem. És odamenvén, kisöpörve és felékesítve találja azt. Akkor
elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszab-
bakat, és bemenve ott lakoznak; és annak az embernek utolsó
állapota gonoszabb lesz az elsõnél.« (Lk 11,24–26)” (Reisinger
János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 28–29. o.)

Különös volt a kérésük tárgya is, hogy „ne küldje el õket arról
a vidékrõl”, illetve „ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe men-
jenek”. Mintha még lett volna tennivalójuk azon a vidéken, mint-
ha még nem fejezték volna be pusztító munkájukat. A „mélység”
olyan tartózkodási helyre utalhat, ahol nincsenek emberek, nincs
kit zaklatni, gyötörni, s a démoni világ aktivitását látva ez külö-
nösen nagy csapás lett volna számukra (vö. 2Pt 2,4; Jel 20,3). 

„Senkit sem veszélyeztet jobban a gonosz lelkek befolyása,
mint azokat, akik a Szentírás határozott és bõséges bizonyság-
tétele ellenére is tagadják az ördög és angyalai létezését és mû-
ködését. Ameddig nincs tudomásunk mesterkedéseikrõl, addig
szinte elképzelhetetlen elõnyük van. (…) Sátán nagyon ügye-
sen álcázza magát. Ezért kérdezik sokan: »Létezik-e valóban ez
a lény?« Sikerét bizonyítja az is, hogy a vallásos világ általában
elfogadja azokat az elméleteket, amelyek meghazudtolják a
Szentírás legvilágosabb bizonyságtételét. Sátán a befolyásáról
mit sem tudókat képes leginkább hatalmába keríteni. Igéjében
Isten azért tár fel oly sok példát Sátán gonosz munkájáról,
hogy leleplezze Sátán titkos erõit, és az embert elõvigyázatos-
sá tegye támadásaival szemben. (…) Házunkat gondosan be-
zárjuk, hogy a gonosz emberektõl megvédjük javainkat és éle-
tünket. De ritkán gondolunk a gonosz angyalokra, akik folyvást
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Lk 8,30–32 • „Megkérdezte pedig õt Jézus, mondván: »Mi
a neved?« És õ mondta: »Légió«, mert sok démon ment
bele. És kérték õt, ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe
menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve
a hegyen; és kérték õt, engedje meg nékik, hogy azokba
menjenek.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A latin légió szó, amit általánosan ismertek Palesztinában, egy
körülbelül hatezer fõbõl álló római katonai egységet jelzett,
bár valószínûleg nagy számot is. A római uralom alatt lévõ né-
peknél ez a szó kétségtelenül nagy erõt és elnyomást sugallt.

„A démonok légiója tartotta megszállva ezt az embert. Ti-
tokzatos, számunkra ebben az életben megmagyarázhatatlan
dolog ez. Talán ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor valaki
befolyása alá von egy másik embert, aki szellemileg, de lelkileg
is kiszolgáltatottjává válik. Azt cselekszi, amit a másik akar, je-
lenlétében, de távollétében is.

Az ördögi hatások a »bûn titka« alá tartozó jelenségek
(2Thess 2,7). Azok maradnak az ezeréves ítéletig (Jel 20,1–7),
ami közben a választottaiért eljött Jézus Krisztus a mennyben
»egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megje-
lenti a szíveknek tanácsait« (1Kor 4,5). 

Arra a kérdésre azonban választ adhatunk, miért kérték a
démonok, hogy egy disznónyájba mehessenek.

Jézus külön példázattal szemléltette Sátán és angyalai lelkü-
letét: õk csak a rombolásban érzik jól magukat. Nem szeretik
a tétlenséget, a kényelmes semmittevést. Folyton pusztításra
vágynak. Ennek a példázatnak – a kisepert házról szólónak
(Lk 11,24–26) – a hátterén tudjuk igazán megbecsülni a jó an-
gyalok visszatartó munkáját, amit a világ kezdete óta folytat-
nak, különösen pedig az emberiség végidejében (vö. Jel 7,1–3).
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ját, amije van, békességben van. Mikor azonban a nála erõ-
sebb reá jövén legyõzi õt, minden fegyverét elveszi, mely-
hez bízott, és amit tõle zsákmányol, elosztja.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Feltûnõ, hogy itt messze nem a jó és a rossz egyenlõ erõinek küz-
delmérõl volt szó. Sõt még csak küzdelemrõl sem beszélhetünk.
Nem volt kérdés, hogy ki az „erõsebb”. Nem volt kérdés, hogy 
a démonok ezreinek Jézus egyetlen szavára távozniuk kell a meg-
szállottakból (vö. Mt 8,16). Ez teljesen alátámasztja a Biblia taní-
tását Jézus Teremtõ voltáról, s nemcsak a Földre és lakóira, hanem
Sátánra és angyalaira vonatkozóan is. A Teremtõ–teremtmény vi-
szonyban a teremtmény valóban csak engedélyt kérhet Teremtõ-
jétõl, mást nem tehet. A démonok ismerték Jézust mint Terem-
tõjüket, és gyûlöletük, szembeszegülésük ellenére is kénytelenek
voltak engedelmeskedni neki. Meglátjuk ebben a nagy örömhírt? 

„Amíg hit által egyek vagyunk Jézussal, a bûn nem uralkod-
hat rajtunk. (…) A kísértõ sohasem kényszeríthet minket arra,
hogy gonoszt cselekedjünk. Nem irányíthatja értelmünket, hacsak
mi magunk nem helyezzük az ellenõrzése alá. Mielõtt Sátán hatal-
mat gyakorolhatna rajtunk, már akaratunk egyetért vele, és hitünk
nem kapaszkodik Krisztusba. (…) Ellenállhatunk a kísértésnek, és
Sátánt távozásra kényszeríthetjük. Jézus Isten iránti engedelmes-
séggel és hittel gyõzött. Az apostol által így szól hozzánk: »Engedel-
meskedjetek azért Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tõle-
tek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok.« (Jak 4,7–8)
Nem menekülhetünk meg a kísértõ hatalmától, hiszen legyõzte az
emberiséget, s ha a saját erõnkbõl próbálunk megállni, áldozatul
esünk fortélyainak. Ám »erõs torony az Úr neve, ahhoz folyamodik
az igaz, és bátorságos lesz« (Péld 18,10). Sátán retteg és menekül
még a leggyengébb lélek elõl is, aki Isten hatalmas nevében talál
menedéket.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 94., 96–97., 100. o.)
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igyekeznek a közelünkbe férkõzni, és akiknek a támadása ellen
saját védelmi eszközeinkre nem építhetünk. Ha engedélyt kap-
nak rá, megzavarhatják gondolkozásunkat, tönkretehetik tes-
tünket, elpusztíthatják javainkat és életünket. Egyedüli örömü-
ket a szenvedésben és a pusztításban találják. Félelmetes helyzet-
ben vannak azok, akik nem Isten kívánalmait követik, hanem
Sátán kísértéseinek engednek, mígnem Isten átengedi õket a go-
nosz lelkek irányításának.” (Ellen G. White: Korszakok nyomában,
BIK Könyvkiadó, 1991, 459–460. o.)

4 Milyen kapcsolat volt Jézus és a megszállottakat hatal-
mukban tartó démonok között? Miért igazi örömhír ez

számunkra is?

Mt 8,29 • „És íme kiáltottak, mondván: Mi közünk hoz-
zád, Jézus, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idõ elõtt meg-
gyötörj minket?”
Mk 5,6–8. 12–13 • „Mikor pedig Jézust távolról meglátta,
odafutott, leborult elõtte, és hangosan kiáltott: »Mi közöm
hozzád, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kény-
szerítelek, ne kínozz engem!« Jézus ugyanis ezt mondta
neki: »Menj ki, tisztátalan lélek, ebbõl az emberbõl!« …az
ördögök kérték õt mindnyájan, mondván: »Küldj minket a
disznókba, hogy azokba menjünk be.« Jézus azonnal meg-
engedte nekik.”* 
Vö. Kol 1,16 • „Õbenne teremtetett minden, ami van a
mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár ki-
rályi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatal-
masságok; mindenek Õáltala és Õreá nézve teremttettek.”
Lk 11,21–22 • „Amikor az erõs fegyveres õrzi az õ palotá-

* Pontosított fordításban.



.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Egészen biztos, hogy Jézus juhnyájba nem ûzte volna a démo-
nokat. A disznóhús emberi étkezésre alkalmatlan voltát min-
denki ismerte abban az idõben (vö. 3Móz 11,7–8). A gadaraiak
a puszta pénzszerzésért tenyésztették ezt az állatot. Jézus íté-
lete a disznók megveszekedésében és elpusztulásában is meg-
nyilatkozott. A helybeliek kapzsisága és embertelensége pedig
abban nyilatkozott meg, hogy Jézust kiutasították határvidé-
keikrõl.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 29. o.)

„Jellemzõ volt a környék lakosainak magatartása: nem rendí-
tette meg õket, és nem indította hálára a két szerencsétlen em-
ber gyógyulása, hanem csak anyagi veszteségük, a disznónyá-
jak pusztulása foglalkoztatta gondolataikat. Kérték Jézust,
hogy távozzék határukból. Milyen különös és csodálatos volt
Jézus magatartása irántuk! Minden ellenvetés vagy megbántó-
dás nélkül visszafordult és hajóba szállt tanítványaival együtt.
A két meggyógyított embert azonban – akik vele szerettek vol-
na tartani – arra kérte, hogy inkább saját hazájukban legyenek
az üdvözítõ isteni kegyelem tanúságtevõi, beszéljék el az em-
bereknek tapasztalatukat. Ilyen nehezen mond le Jézus az
egyes emberrõl is! Az ellenkezés és a visszautasítás nem kész-
teti Õt azonnal üdvösségünkért való küzdelme feladására.
Nem fordul el az embertõl, viszonozva a sértõ, visszautasító
magatartást. Hanem új idõt, új eszközöket és utakat keres, és
ismételten megkísérli, hogy az értelemhez és a szívhez szóljon.
Így fáradozik az elveszettek üdvösségéért, minden ellenkezés
dacára is. Csak akkor mond le, ha megfontolt, végleges elutasí-
tásba ütközik. Ez esetben is gyümölcsözött Jézus nagylelkû 
és türelmes magatartása. Amikor késõbb visszatért, örömmel
és nyitott szívvel fogadták a környék lakosai.” (Vankó Zsuzsa: Jé-
zus élete, Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, jegyzet, 2004, 154. o.)
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„Sátánnak és seregének a hatalma és rosszakarata jogos féle-
lemre adhatna okot, ha nem találnánk védelmet és szabadulást
Megváltónknál, aki hatalmasabb náluk. …akik Krisztust köve-
tik, az Õ oltalma alatt biztonságban vannak. Isten a mennybõl
nagy erejû angyalokat küld védelmükre. A gonosz nem törheti át
azt az õrséget, amelyet Isten állít népe köré.” (Ellen G. White: Kor-
szakok nyomában, i. m., 460. o.)

Felfigyelünk az „idõ elõtt” kifejezésre Mt 8,29-ben? Meny-
nyire összecseng ez Jel 12,12-vel! Nem csak Sátán, de démo-
nai is pontosan tudják, hogy már csak kevés idejük van tevé-
kenységük kifejtésére. 

5 Hogyan reagáltak a gadarénusok a történtekre? Hogyan
fogadta ezt Jézus?

Mk 5,13–17 • „A tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemen-
tek a disznókba, és a nyáj a meredekrõl a tengerbe rohant.
Voltak pedig mintegy kétezren, és belefulladtak a tenger-
be. Akik pedig õrizték a disznókat, elfutottak, és hírt vit-
tek a városba és a falvakba. És kimentek, hogy lássák, mi
az, ami történt. És mentek Jézushoz, s látták, hogy a meg-
szállott ott ül, fel van öltözködve és eszénél van, az, aki-
ben a légió volt; és megfélemlettek. Akik pedig látták, el-
beszélték nekik, mi történt a megszállott emberrel és a
disznókkal. És kezdték kérni õt, hogy távozzék el a hatá-
rukból.”
Vö. Mk 7,31; 8,1–2 • „Aztán ismét kimenvén Tírus és
Sídon határaiból, a galileai tengerhez ment, a Tízváros ha-
tárain át. (…) Azokban a napokban, mivelhogy fölötte
nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához szó-
lította Jézus a tanítványait, és mondta nekik: Szánakozom
e sokaságon, mert immár harmadnapja velem vannak, és
nincs mit enniük.”
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6 Milyen szerepe van az Istennel szerzett személyes ta-
pasztalatoknak a bizonyságtevésben?

Mk 5,18–20 • „Mikor pedig a hajóba beszállt, a volt meg-
szállott kérte õt, hogy vele lehessen. De Jézus nem enged-
te meg neki, hanem mondta néki: »Eredj haza a tiéidhez,
és jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled
az Úr, és mint könyörült rajtad.« El is ment, és kezdte hir-
detni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jé-
zus; és mindnyájan elcsodálkoztak.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Egészen más érzelmek töltötték be a meggyógyított ördöngösö-
ket. Õk óhajtották szabadítójuk társaságát. Jelenlétében bizton-
ságban érezték magukat a démonoktól, akik életüket gyötörték,
férfikorukat tönkretették. Amikor Jézus be akart szállni a hajóba,
szorosan mellette maradtak, lábához térdeltek, és könyörögtek,
lehessenek közel Hozzá, hogy mindig hallhassák szavait. Ám Jé-
zus megparancsolta nekik, hogy menjenek haza, és mondják el,
milyen nagy dolgot tett az Úr értük. 

Itt volt tehát számukra az elvégzendõ munka – menjenek po-
gány otthonokba, s beszéljék el, micsoda áldást kaptak Jézustól.
Nehezen váltak el a Megváltótól. Bizonyára súlyos nehézségeik
lesznek pogány honfitársaik között. Oly hosszú ideig voltak ki-
rekesztve a társadalomból, hogy ez látszólag alkalmatlanná tette
õket a Jézustól kapott munkára. De amint Õ megmutatta köte-
lességüket, készek voltak engedelmeskedni. Nemcsak saját csa-
ládjuknak és szomszédaiknak szóltak Jézusról, hanem bejárták
Dekapoliszt, s mindenütt hirdették Krisztus megmentõ hatal-
mát, és elmondták, hogyan szabadította meg õket a démonoktól.
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„A csodálatos jelenetet szemlélõ tömeg azonban nem örven-
dett. A disznók elvesztése jobban foglalkoztatta õket, mint Sátán
foglyainak szabadulása. A disznótulajdonosok számára kegye-
lem volt, hogy ez a veszteség bekövetkezhetett. Lekötötték õket
a földi dolgok, és nem törõdtek a lelki élet magasabb szintû
szükségleteivel. Jézus meg akarta törni az önzõ közömbösség
varázserejét, hogy elfogadhassák kegyelmét. De idõleges veszte-
ségük miatti bánkódásuk és felháborodásuk megvakította szemü-
ket a Megváltó kegyelme iránt. 

A természetfeletti erõ megnyilatkozása felébresztette a nép ba-
bonás hitét, félelmet szült. Ha ez az Idegen köztük marad, to-
vábbi csapások várhatók. Rossz néven vették az anyagi csapást,
és elhatározták, hogy megszabadulnak Tõle. (…) Az emberek
rémülten tolongtak Jézus körül, és könyörögtek, hogy távozzék
tõlük. Õ engedett nekik, hajóra szállt, és azonnal elindult a túl-
só partra. (…) 

Jóllehet ma nem adódik olyan helyzet, mint a gadaraiaknak,
mégis sokan nem hajlandók engedelmeskedni szavának, mert
az engedelmességgel föl kellene áldozniuk valamely világi ér-
deket. Azért, hogy jelenléte ne okozzon anyagi veszteséget, sokan
visszautasítják kegyelmét, és elûzik Lelkét. (…)

A disznók elpusztításával Sátán el akarta fordítani a népet
a Megváltótól, hogy megakadályozza az evangélium hirdetését
azon a környéken. Ami történt, az valójában úgy felrázta a vi-
déket, ahogyan semmi más nem tudta volna; a figyelem Krisztus-
ra irányult. Bár a Megváltó eltávozott, az emberek, akiket meg-
gyógyított, ott maradtak az Õ hatalmának tanúbizonyságaiként.
Akik azelõtt a sötétség fejedelmének közvetítõi voltak, most a vi-
lágosság csatornáivá, Isten Fiának küldötteivé lettek. (…) 

Amikor Jézus visszatért Dekapoliszba, az emberek köréje se-
reglettek, és három napon át nemcsak a város lakói, hanem a
környékbõl is ezrek hallották a megváltás üzenetét. Megvál-
tónk még a démonok erejét is uralja, a gonosz munkálkodását
fölülmúlja a jó.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 280–282. o.)
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VII. TANULMÁNY – 2010. NOVEMBER 13.

A vakon született ember
(Jn 9,1–41; 10,1–16. 26–30)

A betegség fájdalmas és mindnyájunkat kínzó jelenség vilá-
gunkban. Fájdalmas maga a testi és lelki kín, de ugyancsak az
a vele járó megítélés, kárhoztatás is. Sõt elmondhatjuk, hogy
ez utóbbival járó szenvedések gyakran túltesznek a fájdalma-
kon is. A történet azonban nem csak arról szól, hogyan véltek
– és vélnek ma is sokan – felfedezni minden esetben közvetlen
összefüggést a betegségek és a bûnös életvitel között. Egy vak
ember csodálatos gyógyulása mellett azt is láthatjuk, hogyan
lesz lelki értelemben is látóvá, és hogyan maradnak látó embe-
rek a „világ világossága” (Jn 9,5) jelenlétében is vakok.

1 Ki a felelõs a betegségekért? Milyen kapcsolat van a be-
tegségek és a bûn között?

Jn 9,1–3 • „Amint eltávozott, látott egy embert, aki szüle-
tésétõl fogva vak volt. És kérdezték õt a tanítványai,
mondván: »Mester, ki vétkezett, õ, vagy az õ szülei, hogy
vakon született?« Felelt Jézus: »Sem õ nem vétkezett, sem
az õ szülei; hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne
az Isten dolgai.«”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Ezt a munkát végezve nagyobb áldásban részesülhettek, mint
ha csupán a maguk javára Jézus mellett maradtak volna. Az
üdvösség jó hírének terjesztésében végzett munkálkodás visz
közel a Megváltóhoz. 

A két meggyógyított ördöngös volt az elsõ misszionárius, aki-
ket Krisztus elküldött, hogy hirdessék az evangéliumot Dekapo-
lisz vidékén. Ezek az emberek csak néhány percig részesülhet-
tek abban a kiváltságban, hogy hallhatták Krisztus tanítását.
Jézus ajkáról egyetlen beszéd sem jutott fülükbe. Nem tudták
úgy tanítani az embereket, ahogyan a tanítványok, akik nap
mint nap Krisztussal voltak. Ám személyükben hordozták an-
nak bizonyítékát, hogy Jézus a Messiás. El tudták mondani,
amit ismertek, maguk láttak, hallottak Krisztus erejébõl. Ezt
mindenki megteheti, akinek szívét érintette Isten kegyelme. Já-
nos, a szeretett tanítvány írta: »Ami kezdettõl fogva volt, amit
hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és keze-
inkkel illettünk, az életnek igéjérõl. (…) Amit hallottunk és lát-
tunk, hirdetjük néktek.« (1Jn 1,1–3) Krisztus tanúbizonyságai-
ként el kell mondanunk, amit mi magunk láttunk, hallottunk,
éreztünk. Ha lépésrõl lépésre követjük Jézust, jogunk van el-
mondani a lényegét annak az útnak, amelyen vezet minket.
Elmondhatjuk, hogyan tettük próbára ígéretét, s hogyan talál-
tuk igaznak. Bizonyságot tehetünk, hogy megismertük Krisztus
kegyelmét. Ez az a bizonyságtétel, amelyre Urunk hív, és amely-
nek hiányában a világ elvész.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m.,
281–282. o.)

Az e heti adomány a médiaosztályt támogatja. 
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detet követtek el. Igaz, hogy minden szenvedés Isten törvényé-
nek áthágásából származik, de ezt az igazságot elferdítették.
Sátán, minden bûnnek és következményének szerzõje, arra vette
rá az embereket, hogy a betegséget és a halált Istentõl származó-
nak tekintsék – büntetésnek, melyet Õ önkényesen kiró a bûn el-
lenében. Így annak, akit súlyos betegség vagy szerencsétlenség súj-
tott, még azt a terhet is cipelnie kellett, hogy nagy bûnösnek tekin-
tették. (…) Isten ennek elejét akarta venni egy tanítással. Jób
története megmutatta, hogy a szenvedéssel Sátán sújtja az em-
bert, Isten pedig uralja azt kegyelmi szándékból. Izráel azon-
ban nem értette meg a leckét. (…) Krisztus tanítványai is osz-
toztak a bûn és a szenvedés kapcsolatáról alkotott zsidó felfogás-
ban. Jézus kijavította tévedésüket, de nem magyarázta meg az
emberi szenvedés okát, hanem elmondta a következményeket. 
A szenvedés által lesznek nyilvánvalókká Isten mûvei. (…) A ta-
nítványok hivatása nem az volt, hogy megtárgyalják, ki vétke-
zett, és ki nem, hanem hogy megértsék Isten erejét és kegyelmét,
amikor visszaadja a vak látását.” (Ellen G. White: Jézus élete, Advent
Kiadó, 2003, 398–399. o.)

„A betegség sohasem jön ok nélkül. Az egészségügyi törvé-
nyek semmibevételével készítünk utat a betegségnek, és tárunk
kaput elõtte. Sokan szenvednek szüleik törvényszegése miatt.
Szüleik cselekedeteiért ugyan nem felelõsek, de kötelességük meg-
tudakolni, hogyan tarthatják be az egészség törvényeit. Kerüljék
szüleik rossz szokásait, és teremtsenek helyes életmóddal jobb kö-
rülményeket önmaguk számára! A legtöbben azonban a saját
helytelen életgyakorlatuk miatt szenvednek. Evésben, ivásban,
öltözködésben és munkában figyelmen kívül hagyják az egész-
ség elveit. A természet törvényeinek megsértése nem marad kö-
vetkezmények nélkül. De amikor megbetegszenek, sokan nem 
a valóságos ok számlájára írják szenvedésüket, hanem nyomorú-
ságuk miatt Isten ellen zúgolódnak, holott nem Õ felelõs azért 
a szenvedésért, amely a természet törvényeinek semmibevétele
miatt következik be. Isten bizonyos mértékû életerõvel ruházott
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„A betegségekkel, fõleg a súlyos betegségekkel, fogyatékossá-
gokkal kapcsolatban máig eleven kérdés a »mi az oka?«, »ki az
oka?«, »ki a bûnös?« kérdés. Mint Jézus korában, azóta is az em-
berek közvetlen kapcsolatot keresnek a betegség mint okozat, és
a bûn mint ok között. Ez a fajta emberi okoskodás magában rej-
ti annak ismeretét, hogy minden fájdalomért és szenvedésért a
rossz a felelõs. Isten nem betegségekre és halálra teremtett ben-
nünket. Azóta léteznek bajok, amióta az ember a világba enged-
te Sátánt. Tõle származik minden testi és lelki betegség, jóllehet
nem az emberek közremûködésének híján. Mint a jó, a rossz is
egyedül a mi közremûködésünk révén érvényesülhet a világban
és az egyesek életében. Azonban nagyon vigyáznunk kell a kö-
vetkeztetésekkel. Mert a bûneset óta a rossz számtalan formá-
ban jelentkezik világunkban. Ami például a betegségeket illeti:
legnagyobb részben valóban magunk idézzük elõ õket (az or-
vostudomány mai állásfoglalása szerint mintegy hatvan-nyolc-
van százalékukat), de a környezeti ártalmak miatti betegségekért
már nem annyira az egyes ember a felelõs, hanem a társadalom,
a hatalom emberei stb. S végül az öröklött betegségekért – ame-
lyek közé a vakon született esete is tartozhatott – szinte kiderít-
hetetlen, hogy a nemzedékek láncolatában kit lehetne felelõsség-
re vonni, természetesen akkor is hiába. A bajt az oknyomozás
eredménye vajmi kevéssé orvosolja. Jézus állásfoglalása – »Sem
ez nem vétkezett, sem ennek szülei« – nemcsak elvi, hanem gya-
korlati természetû kijelentés is volt. Ne a betegágy körül okos-
kodjunk. Ha igazunk lenne, akkor sem lenne ott igazunk. A
szenvedõ embert együttérzés illeti meg, nem »eset« vagy »tárgy«
õ, aki szabad prédája az emberi következtetéseknek. A szenve-
dés által Istennek sok-sok dolga nyilvánvalóvá lesz. Jézus ismét
fölfelé – a mennyei Atyához – irányította követõi figyelmét.”
(Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, BIK–Oltalom Alapítvány, 31–32. o.)

„Az izraeliták általánosan hitték, hogy a bûn ebben az életben
elnyeri büntetését. Minden betegséget büntetésnek tekintettek,
mondván, hogy a szenvedõ vagy szülei valamilyen rossz cseleke-
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löttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha õ nem Is-
tentõl volna, semmit sem cselekedhetnék.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Nyilvánvaló, hogy sem a sárban, sem a tóban, ahová a vaknak
el kellett mennie megmosdani, nem volt gyógyító erõ. Ez az élet-
erõ Krisztusban buzgott.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 399. o.) 

A gyógyulás szombatnapon történt, ezért a volt vakot rögtön
megidézték a farizeusok vizsgálóbizottsága elé. Itt lett igazán
nyilvánvaló, hogy ez az ember lelkileg is látóvá lett. Csakis a
Szentlélek belsõ megvilágosítása által szólhatott ilyen bátorság-
gal és tiszta logikával. Bizonyságtételébõl természetfeletti erõ
és világosság áradt, úgy hangzott, mint egy hitvallás, mint egy
mennyei kijelentés az igazságról, és ítélet a farizeusok ellen.

„A farizeusok nem ismerték föl, hogy nem csupán egy tanulat-
lan emberrel van dolguk, aki vakon született, nem ismerték fel
Õt, aki ellen hadakoztak. De isteni világosság ragyogta be a vak
lelkének kamráit. Mikor ezek a képmutatók megpróbálták ráven-
ni a hitetlenségre, Isten segítette, hogy erõteljes, jól célzott válaszo-
kat adjon, és ne lehessen kelepcébe csalni. (…) Az Úr Jézus ismer-
te a próbát, melyen ez a férfi keresztülment. Õ adta neki a kegyel-
met és a kifejezési módot, hogy Krisztus bizonyságtevõje lehessen.
Olyan szavakkal válaszolt a farizeusoknak, melyek súlyos megro-
vást jelentettek a kérdezõkre. Azt állították, õk az Írások értelme-
zõi, a nemzet vallási vezetõi, és íme itt állt Valaki, aki csodákat
mûvelt, s õk saját bevallásuk szerint azt sem tudták, honnan van
hatalma, nem ismerték jellemét. (…) A férfi saját térfelükön fo-
gadta vizsgálóbíróit. Érveire nem volt mit válaszolni. A farizeu-
sok meghökkentek, de békén maradtak – elnémultak a célzott, ha-
tározott szavak hallatán.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 401–402. o.)

„A hitvallás legalapvetõbb követelménye, hogy önmagán
belül következetes, kerek egész legyen. Senki sem keveredhet
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fel minket. A különbözõ életfunkciók ellátására alkalmas szerve-
ket is formált számunkra. Azt akarja, hogy ezek a szervek egymás-
sal összhangban mûködjenek. Ha életerõnket gondosan õrizzük,
és testünk finom gépezetét karbantartjuk, egészség lesz a jutal-
munk. Ha azonban életerõnket túl gyorsan kimerítjük, idegrend-
szerünk a maga tartalékából vesz kölcsön energiát pillanatnyi
használatra, és ha az egyik szerv megbetegszik, ez a többi szervet
is megviseli. A természet sok visszaélést kibír látszólagos tilta-
kozás nélkül; majd akcióba lép, és határozott erõfeszítéseket
tesz, hogy megszüntesse a helytelen életmód miatt elszenvedett
következményeket. Az a harc, amit a természet ennek az álla-
potnak helyreállításáért folytat, gyakran lázban és a betegségek
egyéb formáiban jelentkezik.” (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyo-
mán, Advent Kiadó, 1998, 162. o.)

2 Hogyan gyógyult meg a vakon született? Mi tanúsítja a
lelki gyógyulását is?

Jn 9,6–7 • „Ezeket mondván, a földre köpött, nyálából sa-
rat csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, s mondta ne-
ki: »Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában« (ami azt je-
lenti: küldött). Elment azért és megmosakodott, és meg-
jött látva.”
Jn 9,25. 27 • „Felelt azért és mondta: Ha bûnös-e, nem tu-
dom: egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok…
Már mondtam nektek és nem hallottátok: miért akar-
játok újra hallani? Avagy ti is az õ tanítványai akartok
lenni?”
Jn 9,30–33 • „Bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok,
honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tud-
juk, hogy Isten nem hallgatja meg a bûnösöket, hanem ha
valaki istenfélõ, és az õ akaratát cselekszi, azt hallgatja
meg. Öröktõl fogva nem hallottak olyat, hogy vakon szü-



tek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja õt, re-
kesztessék ki a gyülekezetbõl. Ezért mondták annak szü-
lei, hogy: Elég idõs, õt kérdezzétek.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A kétkedés és a hitetlenség észrevétlen kifejlõdésének és meg-
nyilatkozásának példáját mutatja az ismerõsök magatartása. Ez
a pár szóban elmondott, párbeszédekkel tûzdelt jelenet rávilá-
gít, milyen könnyen elfelejtkezik az ember Istenrõl mint min-
den jó forrásáról, messze egy tõrõl fakad a »hálátlanság és go-
noszság« (Lk 6,35), mennyire nem hisz az ember gyakran a saját
szemének sem, pedig annál tízszerte jobban hihetne az eszének
is. Nyilvánvaló, hogy a gyógyulást követõen a vakon született
arca megváltozott, arca földerült, bizonyos mértékben más ké-
pet nyújtott, mint betegsége idején. Akik azonban évek, évtize-
dek óta ismerhették, aligha véthették el ennyire a lényeget… 

[A szülõk válasza] fájdalmas, igen-igen szomorú részlete a
történetnek. Örök példája az egyházi hatalom – a lelki megfé-
lemlítés – iszonyatos erejének. Bizonyos, hogy a testi terror –
háborúkban, forradalmakban, megtorlásokban – borzalmas és
félelmetes; de a lelki terror nem kevésbé az! Ezért szokta Lu-
ther gyakran hangoztatni, hogy a világi hatalom legnagyobb
visszaélése nem ér föl az egyházi hatalom legkisebb visszaélésé-
vel. Mert az emberek a politikai hatalmaktól – melyek jönnek-
mennek – csak idõlegesen tartanak, míg az egyházi hatalom ál-
landó jelenléte a legnagyobb tiszteletet és félelmet kelti fel ben-
nük. Az emberek jóhiszemûségével és tájékozatlanságával visz-
szaélve – rájátszva közben félelmükre is – a testinél a lelki ter-
rort ezerszerte veszélyesebbé teszi bizonyos idõben.

Ez is ilyen alkalom volt.
Nem lehet megindultság nélkül olvasni az itt következõ Bib-

lia-verseket. Ahogy a – vélhetõleg – idõsödõ szülõk megfélem-
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ellentmondásba saját magával addig – még ha kezdetleges is-
merettel rendelkezik, vagy kis részletét látja is meg az igazság-
nak –, amíg józanul, belátása mértéke szerint szól. Ez a hozzá-
állás lehet az alapja annak, hogy idõvel növekedjék a hitvalló
világossága, és egyre összetettebb kérdésekre tudjon cáfolha-
tatlanul megválaszolni.

A kevés ismerettel elmondott tökéletes hitvallásra jó példa 
a Jézus által meggyógyított, vakon született ember válasza a fa-
rizeusok Jézus elleni rágalmaira: „Ha bûnös-e, nem tudom. Egyet
tudok, hogy noha vak voltam, most látok.” (Jn 9,25) Kifejezte ez-
zel azt, hogy nem tud az írástudók szintjén velük vitába szállni,
de mély hálát érez az iránt, aki õt ilyen csodálatosan meggyó-
gyította, és a történtek hitet ébresztettek benne. Egyszerû, de
megtámadhatatlan hitvallás ez.” (Prancz Zoltán: „A teremtett világ hiá-
bavalóság alá vettetett” – A Római levél 8,20–25 írásmagyarázata, 1999, 7–8. o.)

3 Hogyan értékelhetjük a szomszédok, a korábbi ismerõ-
sök és a szülõk magatartását?

Jn 9,8–9 • „A szomszédok azért, és akik azelõtt látták azt,
hogy vak volt, mondták: Nem õ az, aki itt szokott ülni és
koldulni? Némelyek azt mondták: »Õ az.« Mások pedig,
hogy: »Hasonlít hozzá.« Õ azt mondta: »Én vagyok az.«”
Jn 9,18–23 • „Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak
volt és megjött a látása, mígnem elõhívták annak szüleit,
akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat, mond-
ván: »Ez a ti fiatok, akirõl azt mondjátok, hogy vakon szü-
letett? Mi módon lát hát most?« Feleltek nekik annak 
szülei és mondták: »Tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy
vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk, vagy
ki nyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk: elég idõs [már],
õt kérdezzétek, õ beszéljen magáról.« Ezeket mondták an-
nak szülei, mivelhogy féltek a zsidóktól: mert megegyez-
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le sem tudott behatolni. „Az ismerõsöknél is mélyebb hitet-
lenség a farizeusokból buzgott. Õk nem csupán az emberi ter-
mészet veleszületett rossz tulajdonságai miatt nem hittek, ha-
nem tetézte mindezt hatalomféltésük, a nép elõtti szereplé-
sük. Mindenesetre a kezdet kezdetén komoly meghasonlás 
támadt soraik között: János elbeszélésébõl kitûnik, hogy kö-
zülük egyesek messze számított tervvel a szombatrontás vád-
ja felé igyekeztek kormányozni a beszédet, míg mások egy
idõre gondolkodóba estek amiatt, hogy »mi módon tehet bû-
nös ember (= Jézus Krisztus) ilyen jeleket«. »Mikor pedig Jé-
zus a sarat csinálta, és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt.
Szintén a farizeusok is megkérdezték azért õt, mi módon jött
meg a látása? Õ pedig mondta nekik: Sarat tett szemeimre, és
megmosakodtam és látok. Mondták azért némelyek a farizeu-
sok közül: Ez az ember nincsen Istentõl, mert nem tartja meg
a szombatot. Mások mondták: Mi módon tehet bûnös ember
ilyen jeleket? És hasonlás lett közöttük.« (Jn 9,14–16) A meg-
hasonláson azzal akartak úrrá lenni, hogy a vak ítélete felõl tu-
dakozódtak. Õ azonban világos vallomást tett; ha Isten Fiának
nem is, de semmiképpen sem »bûnös ember«-nek, hanem
»prófétá«-nak mondta ekkor Jézust: »Újra mondták a vaknak:
Te mit szólsz õróla, hogy megnyitotta a szemeidet? Õ pedig
mondta, hogy: próféta.« (Jn 9,17) A farizeusok azonban to-
vábbi idõnyerésre törekedtek. Közben persze a pontos kivizs-
gálás látszatát is nyújthatták. Elõkerestették a vak szüleit…”
(Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 34. o.)

„[A vakon született] érveire nem volt mit válaszolni. A fari-
zeusok meghökkentek, de békén maradtak – elnémultak a célzott,
határozott szavak hallatán. Néhány pillanatra csend támadt. Ek-
kor a rosszalló papok és vének maguk köré tekerték köntösüket,
mintha félnének, hogy ha hozzáérnek, megfertõzi õket. Lerázták
lábukról a port, és fejéhez vágták a vádat: »Te mindenestõl bûn-
ben születtél, és te tanítasz minket?« (Jn 9,34) Ezzel kiközösítet-
ték. (…) 
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lenek, szabadkoznak, s tulajdonképpen nem mernek állást fog-
lalni, és a gyermekükhöz tanácsolják újra vissza a farizeusokat.
Ha az ismerõsök meginoghattak valamelyest a fiú azonosítá-
sában, de a saját szülei… Akik felnevelték, nap nap után látták
gyermekük arcát, állapotát… János apostol hozzá is teszi:
»…féltek a zsidóktól…« (Jn 9,18–23)” (Reisinger János: Hogyan küz-
dött Jézus…, i. m., 33–35. o.)

4 Mibõl láthatjuk azt, hogy a farizeusok állapota súlyosabb
volt a vakon született ember állapotánál? 

Jn 9,24. 28–29 • „Másodszor is szólították azért az embert,
aki vak volt, és mondták neki: »Adj dicsõséget az Istennek,
mi tudjuk, hogy ez az ember bûnös.« (…) Szidalmazták
azért õt, és mondták: »Te vagy annak a tanítványa; mi pedig
a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel be-
szélt az Isten: errõl pedig azt sem tudjuk, honnan való.«”
Jn 9,34 • „Feleltek és mondták neki: »Te mindenestõl bûn-
ben születtél, és te tanítasz minket?« És kivetették
(=kiközösítették) õt.”
Jn 9,39–41 • „Mondta Jézus: »Ítélet végett jöttem én e vi-
lágra, hogy akik nem látnak, lássanak; és akik látnak, va-
kok legyenek.« Hallották ezeket némely farizeusok, akik
vele voltak, és mondták neki: »Avagy mi is vakok va-
gyunk?« Mondta nekik Jézus: »Ha vakok volnátok, nem
volna bûnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért 
a ti bûnötök megmarad.«”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Úgy tûnik, hogy a farizeusok elsötétült értelmébe és lelkébe
már a vakon született meggyõzõ és csodálatos bizonyságtéte-
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van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és sen-
ki meg nem nyitja: Tudom a te dolgaidat, íme adtam elõd-
be egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat…”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Jézus a kizárást követõen találkozást kezdeményezett a frissen
„kirekesztett” emberrel, és kinyilatkoztatta magát neki mint
Isten Fia. A vak most tanúsította a legfényesebben, hogy való-
ban látóvá lett, lelkileg is. Ez volt az azonnali, fenntartás nél-
küli válasza Jézus kijelentésére: „Hiszek Uram – és imádta Õt.” 

„A vakon született második kihallgatása a farizeusok elõtt
már »simábban« ment. A vallási vezetõknek volt idejük, hogy
egymás között meghányják-vessék a dolgot. A gyógyult beteg
önfeledten és õszintén válaszolt kérdéseikre, melyek valójában
a tõr és a háló szerepét töltötték be. A kelepcét úgy állították
fel, hogy egyszerre lehessen vádolni Jézust – »akirõl pedig azt
sem tudjuk, honnan való« – és a meggyógyultat, akinek az is
kiszalad közben a száján, hogy igazán Jézus tanítványai lehet-
nének. A kihallgatás végeredménye a 34. vers végének koppa-
nósan egyszerû kijelentése, melynek borzalma a lelki terror
fontos állomását jelzi („és kivetették õt”).

Gyakran elhangzott ez a történelemben, s nemcsak a zsidó,
hanem a keresztény egyház történetében is, mind a mai napig.
»Excommunicatus est« – Ki van közösítve! »Anathema sit!« –
Átkozott legyen! A Biblia a magatartásra, de nem az emberre
használ hasonló kifejezéseket (1Kor 16,22; Gal 1,8), hiszen Jé-
zus tanítása szerint az egyházi közösségbõl való kizárásnak
egyedüli oka a nyilvános bûnben való élés lehet (Mt 18,15–
18). A farizeusok tehát minden jogalap nélkül zárták ki a va-
kon született embert.

Mindezek után kereste Jézus az Izráel egyházából – az ak-
kori idõk igazi és Isten által választott egyházából – kizárt em-
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Az isteni erõ megnyilatkozása nyomán – amely a vaknak
visszaadta természetes és lelki látását – a farizeusok még mé-
lyebb sötétségbe sodródtak. Krisztus hallgatói közül néhányan,
mivel érezték, hogy szavai nekik szólnak, megkérdezték: »Avagy
mi is vakok vagyunk-é?« Jézus így felelt: »Ha vakok volnátok,
nem volna bûnötök.« (Jn 9,40–41) Ha Isten lehetetlenné tette
volna számotokra az igazság megértését, tudatlanságotokban
nem rejlene bûn. »Ámde azt mondjátok, hogy látunk…« (Jn
9,41) Azt hiszitek, képesek vagytok látni, és visszautasítjátok az
egyedüli módot, melynek segítségével látást nyerhetnétek. Krisz-
tus végtelen támogatással jön ahhoz, aki belátja ennek szükséges-
ségét. A farizeusok azonban nem vallották meg szükségletüket,
nem voltak hajlandók Krisztushoz jönni, így vakságban ma-
radtak – vakságukért õk voltak a felelõsek. Jézus ezt mondta:
»a ti bûnötök megmarad« (Jn 9,41).” (Ellen G. White: Jézus élete, i.
m., 402–403. o.)

5 Mi volt Jézus véleménye a gyülekezetbõl történõ kizá-
rásról? 

Jn 9,35–38 • „Meghallotta Jézus, hogy kivetették [=kire-
kesztették, kizárták] õt, és amikor találkozott vele, mond-
ta neki: »Hiszel te az Isten Fiában?« Felelt az és mondta:
»Ki az, Uram, hogy higgyek benne?« Mondta pedig neki
Jézus: »Láttad is õt, és aki beszél veled, õ az.« Õ pedig
mondta: »Hiszek, Uram«, és imádta Õt.”
Vö. Jn 16,1–3 • „Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne
botránkozzatok. A gyülekezetekbõl kirekesztenek titeket;
sõt jön idõ, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy
isteni tiszteletet cselekszik. Ezeket azért cselekszik vele-
tek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.”
Jel 3,7–8 • „A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd
meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa
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rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelõt
talál. A tolvaj nem egyébért jõ, hanem hogy lopjon, öljön
és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen és bõ-
velkedjenek. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét ad-
ja a juhokért. A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a
juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja 
a juhokat és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszé-
leszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és
nincs gondja a juhokra.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Ebben a példabeszédében Jézus világos tanítást nyújtott az
egyházhoz való tartozás kérdésérõl, valamint arról, hogy –
gyakran minden egyházi állásfoglalás ellenére – Isten hogyan
tekint hívõ népére, annak tagjaira. Nagy szükség van ennek a
példabeszédnek mély ismeretére, különösen a mai történelmi
idõben, melyben újra kizárásokra lehetnek elkészülve azok,
akik az egyházi tekintéllyel vagy tanításokkal a Biblia igazsá-
gaival felövezve szembehelyezkednek. Jézus magát a jó pász-
torhoz hasonlította, aki vezeti nyáját, és minden veszélyt vál-
lal érte; ellentétben a béresekkel, akik csak béke és biztonság
esetén törõdnek a nyájjal, vagy a tolvajokkal, akik egyenesen
nyerészkednek rajta, vagy a rablókkal, akik kiszipolyozzák a
keresztény közösséget.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, 
i. m., 37. o.)

„Most gyönyörû pásztorképben mutatja be kapcsolatát az
Õbenne hívõkkel. Hallgatói számára nem találhatott volna en-
nél ismerõsebb képet. Ez Krisztus szavai által örökre összekap-
csolódott személyével. Sohasem nézhették a tanítványok a nyá-
jukat terelõ pásztorokat anélkül, hogy ne emlékeztek volna a
Megváltó tanítására. Minden hû pásztorban Krisztust látták.
Minden gyámoltalan, tehetetlen nyájban önmagukat. (…) 

A vakon született ember * 107106 * Bibliai jellemrajzok 

bert. A történet befejezése nemcsak az, hogy Jézus nem is-
merte el a kizárás jogosultságát, és az õ igazi közösségéhez
tartozónak vallotta a vakon születettet, még csak nem is a 
farizeusok döbbenetes erejû megfeddésével ér véget a beszél-
getés, hanem a legvégsõ nagy tanítás a jó pásztorról szóló pél-
dabeszéd, melyet Jézus ezek után az események után mon-
dott el.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 35–36. o.)

„Jézus bemutatkozása tehát, hogy Õnála van Dávid házának
kulcsa, a következõt jelenti: Õ az egyház »feje«, Õ bíz meg és
mozdít el egyházi vezetõket; Õ ruházza fel tanítványait »a kul-
csok hatalmával«, amennyiben és ameddig az Õ nevében és pa-
rancsolatai szerint cselekszenek (Mt 18,18–20). Döntéseit és
akaratát semmiféle emberi szándék meg nem másíthatja. Az
egyház dolgaiban Krisztus rendelkezik, nem pedig emberek.
(…) Azt is mondja Jézus a bemutatkozásnál, hogy »amit õ be-
zár, azt senki meg nem nyithatja«. Úgy mondja ezt, mint akinél
a »Dávid kulcsa« van, mint Isten templomának, egyházának fõ-
papja és fõ felügyelõje. Bizonyosan arra utal ez, hogy akik kér-
kednek hivatalos egyházi rangjukkal és méltóságukkal, azok
nem tudják, hogy Krisztus mennyei közbenjárása dönti el, hogy
kik tartoznak az Õ egyházához, és kik nem. Ha valakiket nem
vall meg az Õ atyja és a mennyei angyalok elõtt (vö 3,5), akkor
azok ténylegesen kizárattak az egyházból, még ha az egyház
teljhatalmú urainak tekintik vagy érzik is magukat.” (Vankó Zsu-
zsa: Jézus Krisztus apokalipszise, I. köt., BIK Könyvkiadó, 171., 184. o.)

6 Hogyan kapcsolódik a jó pásztor példázata a vakon szü-
letett meggyógyításához? 

Jn 10,7–13 • „Újra mondta azért nekik Jézus: Bizony, bi-
zony mondom nektek, hogy én vagyok a juhok ajtaja.
Mindazok, akik elõttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem
hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: ha valaki én-
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A gazdag ifjú
(Mt 19,16–26; Mk 10,17–27; Lk 18,18–27)

A gazdag ifjú megrendítõ és mélyen elgondolkodtató történe-
te mintegy nagyítólencsével mutatja be nekünk azt, hogy
mennyire valóságos az ember döntési szabadsága Isten kegyel-
mi hívásával és vonzásával szemben. Láthatjuk a történetbõl,
hogy az ember a Teremtõjének is mondhat nemet, elutasíthat-
ja szeretetteljes hívását. Arra is felfigyelhetünk ennek kapcsán,
hogy sajnos „az élet minden területén – otthon, a munkahelyen,
sõt még az egyházban is – tömegek teszik ezt nap mint nap” (El-
len G. White: Jézus élete, Advent Kiadó, 2003, 283. o.).

1 Mit tudhatunk meg a gazdag ifjúról az evangéliumok be-
számolói alapján? Mikor találkozott Jézussal, és milyen

kérdéssel fordult hozzá?

Mk 10,13–16 • „Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy
érintse meg õket; a tanítványok pedig feddték azokat, akik
hozták. Jézus pedig ezt látva, haragra gerjedt és mondta
nekik: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne
tiltsátok el õket; mert ilyeneké az Istennek országa. Bi-
zony mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten or-
szágát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba.
Aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetvén, megál-
dotta õket.”
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Krisztus magára alkalmazta ezeket a próféciákat, és megmutat-
ta, milyen ellentét feszül a saját – és Izráel vezetõinek jelleme kö-
zött. A farizeusok éppen kirekesztettek valakit az akolból, mert
volt bátorsága tanúsítani Krisztus erejét. Elszakítottak egy lelket,
akit az igaz Pásztor magához vonzott. Ezzel kimutatták, meny-
nyire nincs fogalmuk a rájuk bízott munkáról, mennyire méltat-
lanok megbízatásukra, hogy a nyáj pásztorai legyenek. Jézus most
elébük tárta köztük és a jó Pásztor közötti ellentétet, és önmagára
mutatott mint az Úr nyájának valódi õrizõjére. Még mielõtt ezt
tette volna, egy másik jelkép segítségével beszélt önmagáról. (…) 

Krisztus Isten aklának ajtaja. Õsidõktõl fogva minden gyer-
meke ezen az ajtón át léphetett be. (…) Az egyetlen ajtó azonban
Krisztus, és aki valami mást próbál Krisztus helyére beékelni,
vagy más úton akar az akolba jutni, az tolvaj, rabló. 

A farizeusok nem léptek be az ajtón. Más úton hatoltak az
akolba, nem Krisztus által, nem végezték az igaz pásztor munká-
ját. A papok és fõemberek, írástudók és farizeusok tönkretették az
élõ legelõket, beszennyezték az élõ vizek forrásait. (…) 

Egyedül Isten kegyelmének evangéliuma emelheti föl a lelket.
Ha Istennek a Fiában megnyilvánuló szeretetét szemléljük, szí-
vünk megmozdul, s a lélek erõi semmi máshoz nem hasonlítha-
tóan ébrednek föl. Krisztus eljött, hogy újraalkossa Isten kép-
mását az emberben, s aki az embert elfordítja Krisztustól, az az
igazi fejlõdés forrásától fordítja el: megfosztja az élet remény-
ségétõl, céljától és dicsõségétõl. Tolvaj és rabló tehát.” (Ellen G.
White: Jézus élete, i. m., 404–406. o.)

Az e heti adomány a Comenius Általános Iskolát támogatja. 
– A közösség által alapított szekszárdi általános iskola mûködtetésére 

és támogatására szánt adomány.
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2 Hogyan tette Jézus próbára a fõember õszinteségét és
hitét? Mire kívánta ezáltal rávezetni? Mit kellene tudato-

sítania bennünk is Jézus súlyos kijelentésének: „senki sem jó”?

Mk 10,18 • „Jézus pedig mondta neki: Miért mondasz en-
gem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Jézus a „jó Mester” megszólításhoz, amellyel az ifjú hozzá
fordult, ezt a kérdést fûzte: „Miért mondasz engem jónak?
Senki sem jó, csak egy, az Isten.” (Mk 10,18) A fiatalember
gondolkodását, hitét akarta serkenteni ezzel Jézus: ha meg-
érezte a rendkívüli, hasonlíthatatlan jóságot benne, akkor is-
merje fel, hogy isteni lénnyel áll szemben. Lássa meg benne 
isteni Üdvözítõjét, és fogadja el Õt így Mesterének.

„E fõember úgy szólította meg Krisztust, mintha csupán köz-
tiszteletben álló rabbi lett volna. Nem ismerte fel benne az Isten
Fiát. A Megváltó így szólt: »Miért mondasz engem jónak? Senki
sem jó, csak egy, az Isten.« Milyen alapon nevezel engem jónak?
Csak Isten jó. Ha elismered, hogy jó vagyok, azt is el kell ismer-
ned, hogy Isten küldöttje, Isten Fia vagyok.” (Ellen G. White: Krisz-
tus példázatai, Advent Kiadó, 1990, 271. o.)

„Jézus próbára akarta tenni a fõember õszinteségét, hallani
akarta, miért tekinti Õt jónak. Felismerte-e, hogy akivel beszél,
Isten Fia? Melyek szívének igazi érzelmei?” (Ellen G. White: Jézus
élete, i. m., 436. o.) 

Elgondolkodtató Jézus szavainak szomorú emberi oldala is:
„senki sem jó”. Ezzel párhuzamos két másik kijelentése: „Ha
azért ti gonosz létetekre…” (Mt 7,11), „nélkülem semmit [iga-
zán értékeset, Isten mértéke szerinti jót] sem cselekedhettek”
(Jn 15,5). Pál apostol szintén ezt a fájdalmas igazságot erõsíti:
„tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó” (Rm
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Mk 10,17 • „És mikor útnak indult, hozzá futott egy em-
ber és letérdelve elõtte, kérdezte õt: Jó Mester, mit csele-
kedjem, hogy az örök életet elnyerhessem?” 
Vö. Lk 18,18. 23 • „És megkérdezte õt egy fõember, [aki]
(…) igen gazdag volt.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Úgy tûnik, hogy ez az ember minden elõnnyel rendelkezett,
amit csak emberek értékelnek a földön: fiatal volt, dúsgazdag,
erényes, becsületes életet élt mindeddig, és fõember volt, ami
bizonyára arra utal, hogy a szanhedrin, a nagytanács tagja volt
(Lk 18,18–25). Ezenfelül kiváló lelki érzékenység, fogékony-
ság jellemezte, ami igen nagy ajándék és áldás.

Ez utóbbi tulajdonsága megmutatkozott abban, hogy éppen
az a jelenet indította meg, ahogyan Jézus megáldotta a kis-
gyermekeket, és fontos kijelentéseket tett ezzel kapcsolatban.
Olyan mélyen érintette mindez, hogy odafutott Jézushoz, le-
térdelt elõtte és megkérdezte: „Jó Mester, mit cselekedjem, hogy
az örök életet elnyerhessem?” (Mk 10,17) Jó Mesternek nevez-
te Jézust, mert érzékelte a belõle áradó mély jóság hatalmát.

„Az ifjú, aki feltette ezt a kérdést, fõember volt. Nagy vagyon-
nal rendelkezett, felelõs tisztséget töltött be. Látta, milyen szere-
tetet tanúsított Krisztus a hozzá vitt gyerekek iránt, látta, milyen
gyöngéden fogadta, karjába vette õket. Szívében szeretet ébredt 
a Megváltó iránt. Tanítványa szeretett volna lenni. Oly mélyen
megindult, hogy amint Krisztus haladt az úton, utánafutott, le-
térdelt, és õszintén, komolyan tette föl a kérdést, amely igen
fontos az õ lelke, és minden emberi lélek szempontjából: »Jó
Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem?«
(Mk 10,17).” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 436. o.)
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len alapja Krisztus nekünk tulajdonított igazságában rejlik, és
abban a munkálkodásban, amelyet Isten Lelke végez bennünk és
általunk.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, BIK Könyvkiadó,
2000, 55. o.)

3 Miben határozta meg Jézus az örök élet elnyerésének fel-
tételét?

Mt 19,17–19 • „»Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd
meg a parancsolatokat.« Mondta neki: »Melyeket?« Jézus
pedig mondta: »Ezeket: ne ölj; ne törj házasságot; ne lopj;
hamis tanúbizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyá-
dat; és szeresd felebarátodat, mint önmagadat.«”
Vö. Lk 10,25–28 • „Íme, egy törvénytudó felkelt, kísértvén
õt, és mondván: »Mester, mit cselekedjem, hogy az örök
életet vehessem?« Õ pedig mondta annak: »A törvényben
mi van megírva?, mint olvasod?« Az pedig felelvén,
mondta: »Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedbõl
és teljes lelkedbõl, és minden erõdbõl és teljes elmédbõl; és
a te felebarátodat, mint magadat.« Mondta pedig annak:
»Jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz.«”
Jn 12,50 • „Én tudom, hogy az Õ parancsolata [Isten er-
kölcsi törvénye] örök élet.”
Jel 22,14 • „Boldogok, akik megtartják az Õ parancsola-
tait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a
kapukon a városba.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„»Ha pedig be akarsz menni az életre – tette hozzá –, tartsd meg
a parancsolatokat.« Isten jelleme a törvényében fejezõdik ki; és
ha összhangban akarsz lenni Istennel, kövesd minden cselekede-
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7,18). Ezekkel a Biblia-versekkel teljes összhangban fogalma-
zódtak meg az alábbi megszívlelendõ gondolatok:

„A Biblia kevés jót mond az emberekrõl. Kevés helyet szán a
valaha élt legkitûnõbb emberek erényeirõl szóló beszámolóknak
is. Ez a hallgatás nem véletlen, tanítás rejlik benne. Minden jó
tulajdonság, amivel az emberek rendelkeznek, Isten ajándéka.
Jó cselekedeteiket Isten Krisztusban megnyilvánuló kegyelme
által hajtják végre. Mivel mindnyájan Istennek tartoznak
mindazért, amik, vagy amit tesznek, egyedül Õt illeti a dicsõ-
ség. Õk csupán eszközök a kezében. Ezenfelül – ahogy azt a bib-
liai történelem minden leckéje tanítja – veszélyes embereket di-
csérni vagy magasztalni, mert ha valaki odáig jut, hogy szem elõl
veszíti Istentõl való teljes függõségét, és saját erejében bízik, biz-
tosan elbukik. Az embernek nálánál erõsebb ellenféllel kell meg-
küzdenie! »Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk,
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sö-
tétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a ma-
gasságban vannak.« (Eféz 6,12) Saját erõnkbõl lehetetlen állni a
harcot; és mindaz, ami gondolatainkat Istentõl eltereli, ami ön-
felmagasztalásra és önbizalomra késztet, bizonyosan a vereség út-
ját egyengeti. A Biblia szándéka az, hogy bizalmatlanságot éb-
resszen bennünk az emberi erõ iránt, és az isteni erõben való
bizalomra buzdítson.” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, BIK
Könyvkiadó, 2001, 652. o.)

„Azok, akik a Golgota keresztjének árnyékában járnak, nem
dicsõítik önmagukat, és nem állítják kérkedve, hogy nem bûnö-
sek. Érzik, hogy bûneik okozták azt a szenvedést, amely megtör-
te Isten Fiának szívét. Ez a gondolat alázattal tölti el õket. Akik
legközelebb vannak Jézushoz, azok látják legtisztábban, hogy
milyen esendõ és bûnös az ember, és reménységüket egyedül a
megfeszített és feltámadt Megváltó érdemeibe vetik.” (Ellen G.
White: Korszakok nyomában, BIK Könyvkiadó, 1991, 420. o.)

„Semmink nincs, amivel dicsekedhetnénk. Semmi okunk
sincs arra, hogy önmagunkat magasztaljuk. Reménységünk egyet-
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„A Krisztus ereje általi engedelmesség – ez nyitja meg az em-
bernek a jellem tökéletességét, adja meg a jogot az élet fájá-
hoz.” (Ellen G. White: „A Te Igéd igazság”, 6. o.)

4 Valóban megtartotta az ifjú a parancsolatokat? Mi volt 
az egyetlen fogyatkozása? Hogyan orvosolta volna ezt

Jézus?

Mt 19,20 • „Mondta néki az ifjú: Mindezeket megtartot-
tam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még ben-
nem?”
Mk 10,21 • „Jézus pedig rátekintve, megkedvelte õt, és
mondta neki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el min-
den vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a
mennyben; és jöjj, kövess engem, felvéve a keresztet.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az ifjúnak a törvényrõl alkotott fogalmai felszínesek voltak.
Emberi normák szerint jellemét feddhetetlenül megõrizte. Élete
kívülrõl nézve szinte bûntelen volt. Igazán azt gondolta, hogy
engedelmességében nem lehet semmi hibát találni. Titokban még-
is attól félt, hogy nincs minden rendben közte és Isten között.”
(Ellen G. White: Krisztus példázatai, i. m., 272. o.)

Újabb kérdése – „Mi fogyatkozás van még bennem?” (Mt
19,20) – azt mutatja, hogy valami hiányérzet bántotta. Min-
denben sikeres élete ellenére valami fogyatkozást érzett ma-
gában, amelyet nem tudott meghatározni. Vágyakozott az
örök életre, és nyugtalanította, hogy vajon kész-e, alkalmas-e
rá. Annyi pozitívum és vonzó lelki készség volt ebben a fia-
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tedben Isten törvényét. Krisztus nem csökkentette a törvény kö-
vetelményeit, hanem félreérthetetlenül kijelentette, hogy megtar-
tása az örök élet feltétele. Isten ezt a feltételt szabta meg Ádám-
nak a bukás elõtt is. Az Úr most sem kíván kevesebbet, mint
amit az Édenben elvárt az embertõl: tökéletes engedelmességet,
feddhetetlen, igaz életet. A kegyelem kínálta szövetség ugyan-
azt igényli az embertõl, mint az Édenben felállított követel-
mény: összhangot Isten törvényével, amely szent, igaz és jó. 

A »tartsd meg a parancsolatokat« szavakra az ifjú ezt kérdez-
te: »Melyeket?« Azt hitte, hogy Jézus valamilyen ceremoniális
elõírást ért a parancsolatokon. Krisztus azonban a Sínai-hegyen
adott törvényrõl beszélt. Megemlített néhány rendelkezést a Tíz-
parancsolat második táblájáról, és ebben az egy parancsolatban
foglalta össze õket: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.«”
(Ellen G. White: Krisztus példázatai, i. m., 271–272. o.)

„A zsidók még mindig azzal vádolták Jézust, hogy nem becsü-
li eléggé a Sínai-hegyen adott törvényt. Õ azonban az üdvösség
kérdését Isten parancsolatainak megtartásától tette függõvé.
(…) Jézus a törvényt isteni egységben tárta elõ, ebben a leckében
azt tanította, hogy nem lehetséges megtartani az egyik elõírást, és
megszegni a másikat, mert ugyanaz az elv fûzi egybe az összest.
Az ember sorsát az egész törvény iránti engedelmesség határoz-
za meg. A leghõbb szeretet Isten iránt, és osztatlan szeretet az
ember iránt – ezeknek az elveknek kell kifejezésre jutniuk 
az életben.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 420–421. o.)

„Az örök életnek ma is ugyanaz a feltétele, ami mindig is volt,
ugyanaz, ami a Paradicsomban, õsszüleink bukása elõtt: tökéle-
tes engedelmesség Isten törvényének, azaz tökéletes igazságosság.
Ha az örök életet ennél alacsonyabb kívánalom mellett is el
lehetne nyerni, akkor ez az egész világegyetem biztonságát 
veszélyeztetné. Szabaddá tétetnék az út a bûn számára, hogy
halhatatlanná váljék minden következményével, az összes jaj-
jal és nyomorral együtt.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések,
i. m., 54. o.)
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19,21) Krisztus olvasott a fõember szívében. Csak egy fogyatko-
zása volt: egy életfontosságú elv. Lelkének szüksége volt Isten
szeretetére. Ez a hiányosság, ha nem pótolja, végzetes lesz szá-
mára – egész természetét megrontja. Az önzés erõsödik az elné-
zés által. Ha be akarja fogadni Isten szeretetét, le kell mondania
arról, hogy önmagát szeresse a legfõképpen. 

Krisztus próbára tette ezt a férfit. Felszólította: válasszon a
mennyei kincs és a világi nagyság között. Krisztus követése biz-
tosítja számára a mennyei kincset. Ehhez az ént alá kell rendel-
ni: akaratát Krisztus irányítása alá kell helyezni. Isten igazi
szentségét ajánlotta fel az ifjú fõembernek. Azt a kiváltságot kap-
ta, hogy Isten fia lehet, Krisztus örököstársa a mennyei kincsek
tekintetében. Azonban fel kell vennie a keresztet, és követnie kell
a Megváltót az önmegtagadás ösvényén. 

Krisztus szavai valós meghívást tartalmaztak a fõember szá-
mára: »Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok.«
(Józs 24,15) Elõtte állt a döntés. Jézus sóvárogta megtérését. Rá-
mutatott jellemének beteg pontjára, s mély érdeklõdéssel figyelte
a kimenetelt, miközben az ifjú mérlegelte a kérdést. Ha úgy ha-
tároz, hogy követi Krisztust, mindenben engedelmeskednie kell
szavának. Le kell mondania becsvágyó terveirõl. Milyen komoly,
aggódó vágyakozással, milyen lelki éhséggel figyelte a Megváltó a
fiatalembert, remélve, hogy enged a Szentlélek hívásának! 

Krisztus meghatározta az egyetlen feltételt, melynek alapján a
fõember tökéletes keresztény jellemet alakíthat ki. Szavai bölcses-
ség igéi voltak, bár komolynak és szigorúnak tûntek. A fõember
egyetlen reménye az üdvösségre az volt, hogy elfogadja azokat
és engedelmeskedik. Magas állása, vagyona leplezetten rossz
irányba befolyásolta jellemét. Ha ezeket ápolgatja, Isten helyét
foglalják el érzelemvilágában. Akár keveset, akár sokat tart visz-
sza Istentõl, ez csökkenti erkölcsi erejét és teljesítõképességét. Tel-
jesen le fogják kötni az evilági dolgok, azokat fogja dédelgetni, le-
gyenek bármily bizonytalanok és értéktelenek.” (Ellen G. White: Jé-
zus élete, i. m., 436–438. o.)
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talemberben, hogy az ige tudósítása szerint Jézus „megked-
velte õt”.

„Krisztus az ifjúra nézett, mintha olvasna életében, vizsgálná
jellemét. Megszerette, és azt a békességet, kegyelmet és örömet
akarta neki adni, ami alapvetõen megváltoztatja jellemét. »Egy
fogyatkozásod van – mondta –, eredj el, add el minden vagyono-
dat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; és jer, kö-
vess engem, felvévén a keresztet« (Mk 10,21). 

Krisztus vonzódott ehhez az ifjúhoz. Tudta, hogy õszintén je-
lentette ki: »Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.« (Mk
10,20) Az Üdvözítõ szerette volna olyan ítélõképességgel felru-
házni, hogy képes legyen érzékelni a szív odaszentelésének és a
keresztény jóságnak a szükségességét. Szeretett volna alázatos,
megtört szívet látni benne, olyat, aki tudatában van annak, hogy
a legfõbb szeretet Istent illeti meg, s hiányosságait elrejti Krisztus
tökéletességében. 

Jézus a fõemberben épp azt a segítséget látta, melyre szüksé-
ge volt – amennyiben az ifjú hajlandó együttmûködni Vele,
üdvözítõ munkájában. Ha Krisztus irányítása alá helyezi ma-
gát, nagy erõvel dolgozhat a jóért. A fõember jelentõs mérték-
ben képviselhette volna Krisztust, mert képzettsége – ha egyesül a
Megváltóval – lehetõvé tette volna, hogy mennyei befolyást gya-
koroljon az emberekre. Krisztus belelátott jellemébe, és szerette
õt. A fõember szívében is szeretet ébredt Krisztus iránt, hiszen a
szeretet szeretetet szül. Jézus szerette volna munkatársának látni
õt. Önmagához hasonlóvá kívánta tenni, tükörré, mely Isten
képmását tükrözi vissza. Vágyott kibontakoztatni jellemének ki-
válóságát, s megszentelni azt a Mester szolgálatára. Ha a fõem-
ber ekkor átadta volna magát Krisztusnak, az Õ jelenlétének
légkörében növekedhetett volna. Ha ilyen irányban dönt, mi-
lyen másképp alakult volna a jövõje! 

»Egy fogyatkozásod van (Mk 10,21) – mondta Jézus. – Ha tö-
kéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegé-
nyeknek; és kincsed lesz mennyben; és jöjj, kövess engem.« (Mt
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Az „egy fogyatkozás” és az ifjú döntése alátámasztja a kö-
vetkezõ mondat félelmetes igazságát: „Egyetlen hibás jellem-
vonás, egyetlen kitartóan melengetett bûnös kívánság hatásta-
laníthatja az evangélium minden hatalmát.” (Ellen G. White:
Krisztushoz vezetõ lépések, i. m., 31. o.)

„A fõember hamar átlátta, mi mindent rejtenek Krisztus sza-
vai, és elszomorodott. Ha megismerte volna a felajánlott ajándék
értékét, gyorsan felsorakozott volna Krisztus követõi közé. A zsi-
dók tekintélyes tanácsának tagja volt, és Sátán kecsegtetõ jövõbeli
kilátásokkal kísértette. Kívánta a mennyei kincset, de a gazdag-
sága által nyújtott ideiglenes elõnyöket is. Sajnálta, hogy ez a
feltétel egyáltalán létezik. Örök életre vágyott, de nem volt
hajlandó ezért áldozatot hozni. Az örök élet ára túl nagynak
tûnt, szomorúan távozott, »mert igen gazdag volt« (Lk 18,23). 

Állítása, hogy megtartja Isten törvényét, tévedés volt. Meg-
mutatta, hogy bálványa a gazdagság. Nem tarthatta meg Isten
parancsolatait, míg a világ volt az elsõ érzelmeiben. Jobban sze-
rette Isten ajándékait, mint magát az Adományozót. Krisztus
felajánlotta, hogy felebarátja lesz az ifjúnak. »Kövess engem« –
mondta. A Megváltó azonban nem ért annyit számára, mint saját
neve az emberek között, vagy vagyona. Feladni a látható földi kin-
cset a láthatatlan mennyeiért – túl nagy kockázatnak tûnt. Vissza-
utasította az örök élet ajánlatát, és elment, hogy ezután örökké a
világnak adja imádatát. Ezrek mennek át ezen a próbán: mérlegre
teszik Krisztust a világgal szemben, és sokan a világot választják.
Az ifjú fõemberhez hasonlóan elfordulnak a Megváltótól, s azt
mondják szívükben: Nem fogadom el ezt a férfiút vezetõmnek. 

Krisztus viszonyulása az ifjúhoz példaként áll elõttünk. Isten
adta nekünk a viselkedési szabályt, melyet minden szolgájának
követnie kell. Ez pedig a törvénye iránti engedelmesség, amely
azonban nemcsak jogszerû, hanem áthatja az életet, és kifejezésre
jut a jellemben. Isten saját jellemének mértékét állítja mindenki
elé, aki országának alattvalója akar lenni. Csak akik Krisztus
munkatársai lesznek, akik így szólnak: »Uram, mindenem,
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5 Milyen döntést hozott a gazdag ifjú? Hogyan fogadta
ezt Jézus?

Mk 10,22 • „Õ pedig elszomorodva e beszéden, elment bú-
san, mert sok jószága (= nagy vagyona) volt.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Milyen hihetetlen és megrendítõ, hogy ennyi jó mellett, amit
eddig láthattunk, mégis rosszul döntött ez az ember, „mert igen
gazdag volt” (Lk 18,23), mert a „gazdagságában bízott” (Mk
10,24), és errõl nem akart lemondani. Igen nehezen, „megszo-
morodva”, búsan hozta meg nemleges döntését (Mt 19,22). Így
választott, és elment, nem lett Jézus tanítványává és követõjévé.
Itt láthatjuk igazán, hogy mennyire valóságos dolog az ember
döntési szabadsága! Jézus egy szóval sem befolyásolta vagy agi-
tálta õt tovább a szeretetteljes, biztató és mindent ígérõ hívás
után. A választás az ifjúé volt. A fiatalember „megszomorodva”
ment el. De milyen bánat nyomhatta Jézus lelkét. „Elengedte”
õt, de milyen éles fájdalom járhatta át, amikor a csendes belsõ
töprengés és vívódás után az ifjú mégis visszalépett!

„[Jézust] kimondhatatlan szomorúsággal töltötte el a tudat,
hogy együttérzését nem értékelték, szeretetét nem viszonozták, ke-
gyelmét lebecsülték, megváltását visszautasították. Ezek a fejle-
mények tették Õt fájdalmak férfijává, szenvedés ismerõjévé (Ésa
53,3).” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 328. o.)

És milyen végtelenül balga döntést hozott ez a kiváló eré-
nyekkel és elõnyökkel rendelkezõ szimpatikus fiatalember.
Milyen semmiségért, milyen hiábavaló, mulandó és bûnnel
fertõzött evilági javakért és elõnyökért mondott le a „mennyei
kincsekrõl”! Róla is elmondható az, ami az õsi Izraelrõl: „Fel-
cserélte az õ dicsõségét tehetetlenséggel. Álmélkodjatok ezen, ó,
egek, borzadjatok és rémüljetek meg igen!” (Jer 2,11–12) 
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álmélkodtak az õ beszédén, de Jézus ismét felelve, mondta
nekik: »Gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik a gaz-
dagságban bíznak, az Isten országába bemenni! Könnyebb
a tevének a tû fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Is-
ten országába bejutni.« Azok pedig még inkább álmélkod-
tak, mondván maguk között: »Kicsoda üdvözülhet tehát?«
Jézus pedig rájuk tekintve, mondta: »Az embereknél lehe-
tetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehet-
séges.«”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az a magyarázat, hogy „a tû foka” kifejezés egy jeruzsálemi
kapura vonatkoznék, amely egy szûk, gyalogos forgalom szá-
mára megnyitható kapu lett volna a nagyobb kapun belül – ké-
sõi idõbõl való, évszázadokkal Jézus kora után keletkezett.
Nincs semmi megbízható alap a hitelességére nézve. A szö-
vegösszefüggés szerint a lehetetlenséget akarta Jézus szemlél-
tetni ezzel a képpel. Azokról a gazdagokról mondja Jézus,
hogy olyan lehetetlen számukra bemenni Isten országába,
mint a tevének átmenni a tû fokán, akik „a gazdagságban bíz-
nak” (Mk 10,24). Ezek vagyonukhoz tapadva, önzõ, kincs-
gyûjtõ szenvedélyüknek hódolva akarják Jézust követni, és ez
az, ami lehetetlen. Mert Jézus útja az önmegtagadás és az ön-
feláldozás keskeny útja. Aki ragaszkodik vagyonához, és min-
denekfelett bízik abban, az semmiképpen sem tud járni ezen
az úton.

„Az ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: »Mily
nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk
van!« A tanítványok elcsodálkoztak e szavak hallatára. Úgy
tanulták, hogy a gazdagokat a menny kegyeltjeinek kell tarta-
ni. Õk maguk is remélték, hogy világi hatalmat és gazdagságot
kapnak a Messiás országában. Ha a gazdagok nem jutnak Is-

A gazdag ifjú * 121

amim van, és minden, ami vagyok, a Tiéd«, csak azokat ismeri
el Isten fiainak és leányainak. Mindenkinek meg kell fontol-
nia, mit jelent vágyakozni a menny után, és mégis elfordulni a
kiszabott feltételek miatt. Gondold meg, mit jelent nemet mon-
dani Krisztusnak! A fõember így szólt: Nem, nem adhatok min-
dent Neked. Ugyanezt mondjuk mi is? A Megváltó felajánlja,
hogy megosztja velünk az Istentõl ránk bízott munkát. Felajánl-
ja, hogy használjuk az Isten által adott eszközöket, így vigyük
elõre mûvét a világban. Csak így menthet meg minket. 

Isten azért bízta a vagyont erre a fõemberre, hogy hûséges sá-
fárnak bizonyulhasson. Ezeket a javakat a szükséget szenvedõk
áldására kellett bocsátania. Így Isten eszközöket bíz emberekre,
tehetséget és lehetõséget ad, hogy képviselõi lehessenek, segítsék a
szegényeket és a szenvedõket. Aki a rábízott javakat Isten terve
szerint használja föl, a Megváltó munkatársává válik. Lelkeket
nyer meg Krisztusnak, mert az Õ jellemét képviseli. 

Azoknak, akiknek az ifjú fõemberhez hasonlóan magas tisztsé-
gük, nagy vagyonuk van, túl nagy áldozatnak tûnhet, hogy Krisz-
tus követéséért mindent feladjanak. Mindenkinek e viselkedési
szabály szerint kell eljárnia, aki az Õ tanítványa akar lenni.
Nem fogadhat el fogyatkozást az engedelmességben. Krisztus ta-
nításainak lényege: az én alárendelése. Gyakran ellentmondást
nem tûrõnek tûnik a hang, mellyel célba vesz és utasít. Nincs
más út az ember megmentésére, mint minden olyasmitõl elsza-
kadni, amit, ha fenntart, megrontja egész lényét.” (Ellen G.
White: Jézus élete, i. m., 438–440. o.)

6 Mi teszi lehetetlenné az Isten országába való bejutást?

Mk 10,23–27 • „Jézus pedig körültekintve mondta a tanít-
ványainak: »Milyen nehezen mennek be az Isten országá-
ba azok, akiknek gazdagságuk van!« A tanítványok pedig
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zés és irigység bûne. Minél többet markolnak a világból, annál
inkább megszeretik, s még több után nyújtják kezüket. Az angyal
így szólt: »Könnyebb a tevének a tû fokán átmenni, hogynem a
gazdagnak az Isten országába bejutni.« Mégis sokan, noha vall-
ják, hogy náluk a világhoz szóló utolsó figyelmeztetés, mégis
minden erejüket megfeszítve olyan helyzetet törekszenek te-
remteni maguknak, amelynek nyomán könnyebb a tevének át-
jutni a tû fokán, mint nekik bejutni a mennybe.” (Ellen G. White:
Bizonyságtételek a gyülekezetek számára, I. köt., 2006, 86. o.)

„Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fu-
valkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdag-
ságban, hanem az élõ Istenben, aki bõségesen megad nekünk
mindent a mi tápláltatásunkra. Jót tegyenek, legyenek gazdagok
a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlõk, kincset
gyûjtvén maguknak jó alapul a jövõre, hogy elnyerjék az örök
életet.” (1Tim 6,17–19)

Az e heti adomány az ingatlanalapot támogatja. 
– Gyülekezeti ingatlanok vásárlására és felújítására 

szánt pénzösszeg.
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ten országába, mit remélhet a többi ember!? »Jézus ismét felel-
vén, mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik 
a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! Könnyebb
a tevének a tû fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten or-
szágába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodtak.« A tanít-
ványok most értették meg, hogy nekik is szól a komoly figyel-
meztetés. Krisztus szavainak fényénél a saját titkos hatalom- és
gazdagságvágyuk is leleplezõdött. Nyugtalankodva kiáltották:
»Kicsoda üdvözülhet tehát?« 

»Jézus pedig rájuk tekintvén, mondta: Az embereknél lehetet-
len, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.« 

A gazdagnak nem nyitja meg vagyona a menny kapuját. Gaz-
dagsága nem jogcím a szentek örökségére. Csak Krisztus meg
nem érdemelt kegyelmébõl léphet az ember Isten városába. 

A gazdagoknak éppúgy szólnak a Szentlélek szavai, mint a sze-
gényeknek: »Nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek
meg.« (1Kor 6,19–20) Ha az ember hisz ebben, akkor vagyonát
kölcsönként kezeli, amelyet Isten útmutatása szerint kell használ-
nia: az elveszettek megmentésére, a szenvedõk és szegények vi-
gasztalására. Az ember erre képtelen, mert ragaszkodik földi kin-
cseihez. Az az ember, aki elkötelezte magát a mammon szolgála-
tára, nem hallja meg az emberek segélykiáltását. De Istennél
minden lehetséges. Krisztus utolérhetetlen szeretetét szemlélve az
önzõ szív szelíden engedelmeskedik. A gazdagok is elmondhatják
azt, amit a farizeus Saul mondott: »Amelyek nekem egykor nye-
reségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sõt annak-
felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus
ismeretének gazdagsága miatt!« (Fil 3,7–8) És akkor nem valla-
nak semmit sajátjuknak. Örülnek, hogy Krisztus sokféle ajándé-
kával sáfárkodhatnak, és az Õ nevében szolgálhatnak az emberi-
ségnek.” (Ellen G. White: Krisztus példázatai, i. m., 273–274. o.)

„A világias gondolkodás, az önzés és az irigység elemésztették
Isten népében a lelkiséget és az életet. Isten népének veszedelme
az elmúlt néhány évben a világ szeretete volt. Ebbõl fakad az ön-
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Máté és Márk Jézusnak és az õt kísérõ tömegnek Jerikóból va-
ló távozásáról beszél, míg Lukácsnál közeledtek a városhoz,
amikor találkoztak Bartimeussal. Máté két vakról számol be a
történet kapcsán, Márk és Lukács egyrõl, de a nevét csak Márk
közli. Egy magyarázat szerint két Jerikó volt ebben az idõben
– egy régi és egy új város –, és a gyógyulások akkor történtek,
amikor a tömeg elhagyta az új, Heródes által felújított Jerikót
(Mt 20,29; Mk 10,46), és bement a régi, izraeli Jerikóba (Lk
18,35). Ennek a magyarázatnak a gyenge pontja az, hogy je-
lenleg nincs bizonyíték arra, hogy a régi Jerikó lakott telepü-
lés volt akkoriban. Ráadásul az új Jerikóból a Jeruzsálembe ve-
zetõ út nem vezetett keresztül a régi Jerikón. 

Egy másik, és valószínûleg az igazsághoz közelebb járó ma-
gyarázat szerint a megoldás a Zákeus-történettel való kapcso-
latban van. Lukács Zákeus történetét közvetlenül a Bartimeus
meggyógyításáról szóló beszámoló után helyezi. Evangéliuma
szerint Jézus a fõvámszedõ otthonának vendége volt a koldu-
ló vak meggyógyítása után. Lehetséges azonban, hogy Zákeus
Jerikó utcáin a nagy tömeg miatt képtelen volt Jézust megpil-
lantani, ezért a tömeg elõtt kifutott a városból, és egy alkalmas
fára felmászva várta õt. Lk 19,1 szerint Jézus átment Jerikón,
mielõtt találkozott Zákeussal. A találkozás után visszafordul-
hatott a boldog fõvámszedõvel, és már közeledett a városhoz,
amikor Bartimeusnak sikerült találkoznia vele. Ebben az eset-
ben Lukács helyesen jegyezte volna fel, hogy Jézus közeledett
a városhoz, de Máté és Márk beszámolója is helytálló volna,
amikor arról szólnak, hogy Jézus távozott Jerikóból. 

Minden bizonnyal két vakot gyógyított meg Jézus. Márk és
Lukács valószínûleg azért szól csak az egyikrõl, Bartimeusról,
mert õ ismert személy lehetett a keresztény közösségben a ké-
sõbbiek folyamán, és maga is sokaknak elbeszélhette csodála-
tos gyógyulása történetét. Az evangéliumok nem is azzal a cél-
lal és igénnyel íródtak, hogy teljes precizitással minden részle-
tet megörökítsenek Jézus életébõl (vö. Jn 21,25).
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IX. TANULMÁNY – 2010. NOVEMBER 27. 

A vak Bartimeus 
(Mt 20,29–34; Mk 10,46–52; Lk 18,35–43)

Az állhatatosság vagy kitartás gyakorlásának egyik legszebb
bibliai példája Bartimeus története. Nem lehetett elhallgattat-
ni, elcsüggeszteni, visszatartani attól, hogy Jézushoz járuljon.
„Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” (Mt 24,13) Jé-
zus szavai szerint mindannyiunknak meg kell tanulnunk az
állhatatosság nehéz leckéjét, s Bartimeus példájából meríthe-
tünk ehhez bátorítást.

1 Miért nem rendíthetik meg a Biblia iránti bizalmunkat az
evangéliumok beszámolói közötti eltérések? Milyen

megoldás van ezekre az ellentmondásokra?

Mt 20,29–30 • „Mikor Jerikóból távoztak, nagy sokaság
követte õt. És íme, két vak, aki az út mellett ült…”
Mk 10,46 • „Jerikóba érkeztek, és mikor õ és az õ tanítvá-
nyai és nagy sokaság Jerikóból kimentek, a Timeus fia, a
vak Bartimeus, ott ült az út mellett, koldulva.”* 
Lk 18,35 • „Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közele-
dett, egy vak ült az út mellett koldulva.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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vissza ki-ki az õ birtokát, és térjen vissza ki-ki az õ nem-
zetségéhez.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A mózesi törvényhozáson alapuló egyenlõ birtokfelosztás al-
kalmas volt arra, hogy az izraelitáknál a szegénységet meggá-
tolják, s a törvény számos intézkedése lehetetlenné tette a gaz-
dag és szegény közt tátongó túlságos ûrt, mely rendszerint a
proletárságot mozdítja elõ. De azért a szegények és gazdagok
közötti különbség mindig fennállt, amit nemcsak a könnyel-
mûség, dologtalanság és pazarlás, hanem elemi csapások, há-
borúk és rossz termés, továbbá a városi élet fellendülése, a be-
vándorlás és a lakosság szaporodása is elõidézett. A törvény-
hozó mindezt elõre látva oly intézkedéseket tett, amelyek al-
kalmasak voltak a szegénység és a nyomor enyhítésére, és az
irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására. A törvény a tulajdo-
nosoknak kötelességükké tette, hogy a szántóföld sarkaiban
termõ gabonát a szegényeknek hagyják, és a magas tarlóban
elhagyott kévét föl ne vegyék, hanem a szegények számára en-
gedjék át. Éppúgy megparancsolta azt is, hogy a szüret alkal-
mával földre hullott, vagy a tõkén, illetve a fán felejtett gyü-
mölcsöt böngészés végett a szegényeknek otthagyják (3Móz
19,9; 5Móz 24,19). A szombatév humánus intézkedései az el-
szegényedett adósok érdekeit vették védelembe. Végül a sze-
gényügy rendezését kívánta elérni az a törvény is, mely szerint
a tizedet minden harmadik évben, a »dézsmaévben« a közös-
ségbeli özvegyek, szegények és léviták javára kellett össze-
gyûjteni, s közöttük kiosztani (5Móz 14,28–29), a nagyobb
ünnepek alkalmával tartott békeáldozati lakomához pedig
meg kellett a szegényeket hívni (5Móz 14,22–27), s mivel e la-
komáknál mindannyian meg nem jelenhettek, természetes,
hogy az erre szánt értékek javát a távolabb fekvõ községek
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„A Biblia könyvei, amelyeket más-más korszakban élõ, rang-
ban és foglalkozásban, szellemi és lelki képességekben nagyon kü-
lönbözõ emberek írtak, a stílusok széles skáláját tükrözik, mint
ahogy sokféle a benne foglalt témakörök jellege is. Különbözõ
írók különbözõ kifejezési formákat alkalmaztak. Ugyanazt az
igazságot sokszor az egyik író megkapóbban tárta fel, mint a má-
sik. Egy-egy témakörben – amelyet számos író több oldalról
más-más összefüggésben mutat be – a felszínes, a figyelmetlen,
elfogult olvasó talán ellentmondást vagy következetlenséget
lát, a gondolkozó, istenfélõ, nyitott szemû kutató viszont felfe-
dezi a benne rejtõzködõ harmóniát.” (Ellen G. White: Korszakok
nyomában, BIK Könyvkiadó, 1991, 10. o.)

2 Hogyan történhetett meg az, hogy Bartimeus koldult?
Milyen törvényekkel kívánta Isten megakadályozni azt,

hogy Izráelben az emberek koldusbotra jussanak?

5Móz 24,19–21 • „Mikor learatod aratnivalódat a te mezõ-
dön, és kévét felejtesz a mezõn, ne térj vissza annak felvé-
telére; a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen az, hogy
megáldjon téged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden
munkájában. Ha olajfád [termését] lerázod, ne szedd le,
ami még utánad marad; a jövevényé, árváé és az özvegyé le-
gyen az. Ha szõlõdet megszeded, ne mezgeréld le, ami utá-
nad marad; a jövevényé, árváé és az özvegyé legyen az.”
5Móz 15,1–2 • „A hetedik esztendõ végén elengedést mû-
velj. Ez pedig az elengedésnek módja: Minden kölcsönadó
ember engedje el, amit kölcsönadott az õ felebarátjának;
ne hajtsa be az õ felebarátján és atyjafián; mert elengedés
hirdettetett az Úrért.”
3Móz 25,10 • „Szenteljétek meg az ötvenedik esztendõt, és
hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójá-
nak; kürtölés[nek esztendeje] legyen ez néktek, és kapja



hozna a problémákra, amelyek most azzal fenyegetnek, hogy
anarchiával és vérontással árasztják el a világot.” (Ellen G. White:
Pátriárkák és próféták, BIK Könyvkiadó, 2001, 58–59. o.)

3 Hogyan tükrözõdik Bartimeus hite és állhatatossága ab-
ban, ahogyan Jézushoz járult? 

Lk 18,36–39 • „Mikor hallotta a mellette elmenõ sokasá-
got, tudakozódott, mi dolog az? Megmondták pedig néki,
hogy a názáretbeli Jézus megy el arra. És kiáltott, mond-
ván: »Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam!« Akik pedig
elõl mentek, dorgálták õt, hogy hallgasson, de õ annál in-
kább kiáltott: »Dávidnak fia, könyörülj rajtam!«”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A Bibliában a „tudakozódás” az egyik legpozitívabb tevékeny-
ség (Dn 12,4; Sof 1,6; 1Pt 1,10; Ap csel 17,11). Fáradságot
nem kímélõ keresést, utánajárást, gondolkodást, szellemi akti-
vitást feltételez. Ez pedig nem fakad az emberi természetbõl,
azzal gyökeresen ellentétes. Bartimeus tudakozódása nyilván-
valóan nem ekkor kezdõdött. Ezt mutatja az, hogy Jézust
„Dávid fiának” nevezte. 

„Bartimeus azonban nem csüggedt el. Vak volt – kiszolgál-
tatva a körülményeknek és környezetének. Szegény volt – az
emberek pedig általában nem keresik a szegények társaságát.
Mégis: tudakozódott a sokaság zaja felõl, s mikor azt mond-
ták neki, hogy a Názáreti Jézus megy el arra – Jézust általában
»József fiának« vagy »Názáreti«-nek nevezték –, Bartimeus
egészen más megszólítással fordult feléje: »Jézus, Dávidnak
fia, könyörülj rajtam!« A bibliai próféciákból tudta, hogy a
Megváltó Dávid családjából fog származni (2Sám 7,12–13; Ésa
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szegényei között osztották ki. A törvény ezen intézkedései le-
hetségessé tették, hogy az izraeliták közt szoros értelemben
vett koldusok nem voltak, mert ha valaki nagyon megszorult,
akképp segíthetett magán, hogy szolgálatba állott… Egyéb-
iránt a Biblia gyakran inti Izráel fiait az alamizsnálkodásra, az
éhezõk és szegények iránti részvétre (Péld 31,20; Ésa 58,7), s
azt tanítja, hogy Istennek ad kölcsön az, aki a szegénnyel jót
tesz (Péld 19,17). Késõbb, midõn a jócselekedetek fitogtatása
divatossá vált, már nyilvános koldusokkal is találkozunk (Mk
10,46; Jn 9,8; Ap csel 3,2), akik útfeleken és más közhelyeken
kéregettek, hogy a járókelõk szánakozását felébresszék.”
(Szekrényi Lajos: A bibliai régiségtudomány kézikönyve, 2. kiadás, 1896,
244–245. o.)

„Az Úr féken kívánta tartani a vagyon és hatalom mértéktelen
szeretetét. Nagy gonoszságok származnak abból, ha egy társadal-
mi osztály folyamatosan felhalmozza a vagyont, miközben a má-
sik elszegényedik és lesüllyed. (…) Isten rendelkezéseinek célja a
szociális egyenlõség fenntartása volt. A szombatévek és a kürt-
zengés esztendejének rendelkezései helyreállították azt, ami
szociális és politikai téren az adott idõszakban rossz irányban
fejlõdött. (…) Mennyire más lenne a világ erkölcsi és lelki álla-
pota, ha a szegények javára adott isteni törvényeket érvényre jut-
tatnák! Az önzés és önfelmagasztalás nem nyilvánulna meg olyan
mértékben, mint most, hanem mindenki tekintettel volna ember-
társa boldogságára és jólétére, s így nem létezne az a tengernyi
nyomor, amely ma oly sok országban látható. 

Az Isten által elõírt szabályok betartása megakadályozná azt a
sok rettenetes gonoszságot, ami a szegények elnyomatásából és az
elnyomottak gazdagok iránti gyanakvásából és gyûlöletébõl min-
den korszakban származott. Miközben elejét vennék a gazdagság
felhalmozásának és a fényûzés határtalan kielégítésének, meg-
mentenék a tudatlanságtól és lezülléstõl azokat a milliókat, akik-
nek rosszul fizetett munkával kell megtölteniük az óriási kincses-
kamrákat. Az isteni rendelkezések megtartása békés megoldást
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A hívõ élet valójában nem más, mint egyetlen „annál in-
kább” kiáltás a különbözõ dorgálások ellenében. Állandó
„dorgálást” jelent az emberi természetünk a szüntelen vissza-
tartani, lehúzni akaró erejével. „Dorgálást”, visszatartást je-
lenthet a környezetünk meg nem értése, és egy erõteljes „ter-
mészetfeletti ellenkezéssel” is mindig számolnunk kell. 

„Aki be akar jutni Krisztus országába, az tapasztalni fogja,
hogy a bûnös természet minden ereje és a sötétség birodalmának
hatalmai által felszított szenvedélye összeesküszik ellene. Min-
dennap újból oda kell szentelnie magát, mindennap fel kell ven-
nie a harcot a gonosszal. Régi szokások, velünk született rossz
hajlamok fognak harcolni a felsõbbségért. Ezekkel állandóan
küzdeni kell, hogy Krisztus erejében gyõzelmet arathassunk.” (El-
len G. White: Az apostolok története, Advent Kiadó, 2001, 313. o.) 

4 Miért csak ekkor állt meg Jézus, vajon miért várt eddig?
Miért nem ment oda Bartimeushoz, miért kérte, hogy õt

vezessék hozzá?

Mk 10,49 • „Akkor Jézus megállva, mondta, hogy hívják
elõ. És elõhívták a vakot, mondva néki: Bízzál, kelj fel,
hív téged.”
Lk 18,40 • „Jézus megállva, parancsolta, hogy vezessék
hozzá…”* 
Vö. Ésa 30,18 • „S azért vár az Úr, hogy könyörüljön raj-
tatok…” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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11,1). Hallotta szombatnapokon a zsinagógákban a felolvasá-
sokat, vagy talán õ is olvastatott fel magának. Hitte, hogy aki
most elmegy elõtte, az évezredek óta megjövendölt Messiás! 
S figyeljük meg azt is, hogy elsõ kérdésével egész emberi lé-
nyére nézve kiáltotta: »…könyörülj rajtam«. Hitt Isten irgal-
mában, bûnbocsátó szeretetében. S csak késõbb kérte Jézustól
szeme világának megnyílását.” (Reisinger János: Bibliai olvasókönyv,
Oltalom Alapítvány, 1992, 68. o.)

Bartimeus megbotránkozhatott vagy elcsüggedhetett volna
azon, hogy az egészségesek, a látók milyen együttérzés nélkü-
liek iránta. Õ azonban nem engedte magát visszatartani vagy
eltántorítani. Hitszemével „senkit sem látott, hanem csak Jézust
egyedül” (Mt 17,8). Viszont a látók vakok voltak Jézus jelle-
mének megismerését illetõen. Ha igazán látták és megismer-
ték volna Õt, akkor azonnal utat nyitottak volna a hozzá
igyekvõ embernek. „Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik
nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek.” (Jn 9,39)

„Félelmetes gondolat, hogy befolyásunk talán a halál illata. Ez
azonban lehetséges. Sokan, akik azt állítják, hogy Krisztussal
gyûjtenek, valójában elûznek tõle másokat. (…) A magukat ke-
reszténynek vallók felszínessége, önzése és nemtörõdömsége miatt
térnek le sokan az élet útjáról. Sokan rémülten fogják látni befo-
lyásuk következményeit Isten ítélõszéke elõtt.” (Ellen G. White:
Krisztus példázatai, Advent Kiadó, 1990, 235. o.)

Ez a jelenet mutatja azt is, hogy mennyire szükséges a tuda-
kozódás, a megalapozódás, a „mélyre ásás” (Lk 6,48), amikor
a hit dolgaival foglalkozunk, és Istenhez szeretnénk járulni.
Ha Bartimeus már elõzõleg nem járt volna gondolatban alapo-
san utána a Messiás-kérdésnek, és nem gyõzõdött volna meg
Jézus Messiás-voltáról, akkor könnyen elsodorhatta volna a
részvétlen tömeg magatartása – mit várhatott ezek után a Mes-
terüktõl? Õ azonban ekkor már szilárdan hitt Jézusban, ezért
minél inkább el akarták hallgattatni, annál inkább kiáltott sza-
badulásért. 
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hasonló magatartását láthatjuk Jairus leányának és Lázár feltá-
masztásának történetében is (Lk 8,55, Jn 11,39).” (Reisinger Já-
nos: Bibliai olvasókönyv, i. m., 1992, 69. o.)

„Az az igyekezet, hogy áldást közvetítsünk másoknak, ál-
dásként fog visszahatni ránk. Ez volt Isten szándéka azzal,
hogy részt adott nekünk a megváltási terv megvalósításában.
Azt a kiváltságot ajándékozta embereknek, hogy az isteni termé-
szet részeseivé legyenek, ezt követõen pedig áldást árasszanak em-
bertársaikra. Ez a legnagyobb megtiszteltetés és a legnagyobb
öröm, amit csak adományozhatott az embereknek. Akik ily mó-
don az isteni szeretet munkájának részeseivé válnak, a lehetõ leg-
közelebb jutnak Teremtõjükhöz. 

Isten mennyei angyalokra is rábízhatta volna az evangélium
üzenetét és a vele kapcsolatos szeretetszolgálatot. Más közvetítõ-
eszközöket is alkalmazhatott volna tervei megvalósítása érdeké-
ben. Végtelen szeretetében azonban minket, embereket válasz-
tott ki arra, hogy munkatársaivá – valamint az Atya és az an-
gyalok munkatársaivá – legyünk. Azért tette ezt, hogy annak
az áldásnak, örömnek és lelki növekedésnek a részeseivé tegyen
minket, ami ebbõl az önzetlen szolgálatból származik.” (Ellen
G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, BIK Könyvkiadó, 2000, 68. o.)

5 Miért tett fel Jézus egy olyan kérdést, amelyre teljesen
egyértelmûnek tûnik a válasz? Mit kívánt ezzel hangsú-

lyozni? Minek tulajdonította ezt követõen a gyógyulást? 

Lk 18,40–42 • „…és mikor közel ért, megkérdezte õt,
mondván: »Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?« Õ pedig
mondta: »Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön.« És
Jézus mondta néki: »Láss, a te hited téged megtartott.«”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Látszólag Jézus sem figyelt Bartimeusra, csak akkor állt meg,
amikor »õ annál inkább kiáltott«. Ez azonban a kitartás, az áll-
hatatosság próbája volt. A kananeus asszony történetében ez
a szándék még szembetûnõbb (Mt 15,21–28). „Isten minden
kérést rögtön meghall, de cselekedni sokszor csak a 24. órában
cselekszik. Ezzel nem az emberi szenvedést, hanem a kitartást
és a hitet növeli. Az özönvíz elõtt Noét is hét napos várakoz-
tatással próbálta meg (1Móz 7,4. 10), csakúgy, mint Jerikó be-
vételekor Józsué csapatait (Józs 6. fej.), vagy Gedeon seregét
(Bír 7. fej.) stb.” (Reisinger János: Bibliai olvasókönyv, i. m., 68–69. o.) 

„Az Úr, miközben szemét szüntelenül az õ egyházán tartja,
megengedi, hogy ismét és ismét válságba jussanak a dolgok,
hogy népe egyedül tõle várjon segítséget a végszükség idején.
Imáik, hitük, azzal a szilárd szándékukkal együtt, hogy igaz éle-
tet akarnak élni, Isten közbelépésének fog utat nyitni. Így fog be-
teljesedni az ígéret: »Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz,
és õ azt mondja, íme, itt vagyok.« (Ésa 58,9) Isten ki fogja nyúj-
tani az õ hatalmas karját népe szabadítására. Népe érdekében
tartja fenn közbeavatkozását a legnagyobb szükség idejére,
mert így még szembetûnõbbé teszi szabadulásukat, és még di-
csõségesebbé gyõzelmüket.” (Ellen G. White: Kiben bízhatunk?, II.
köt., 902. o.)

Figyeljük meg, hogy Jézus nyomatékos felszólítása – paran-
csolt nekik – egy pillanat alatt megváltoztatja kísérõi magatar-
tását. Tanította õket jót tenni (Ésa 1,17). Lehetséges, hogy ez-
úttal is haraggal tekintett rájuk, és bánkódott szívük kemény-
sége miatt (Mk 3,5), mindenesetre szavainak azonnal meglett
az eredménye: hatására már õk biztatják és vezetik Bartimeust
Jézushoz. 

„Jézus gyakran cselekedett úgy, hogy bevonta az embereket
a tetteibe. Érzékeltetni akarta velük, hogy Isten is az ember
együttmûködését kívánja elõmozdítani. Isten teszi a mérhe-
tetlenül többet; de arra az egy százalékra, ami az ember része,
feltétlenül szükség van, és azt Isten sohasem pótolja! Jézus
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A következõ idézetben más összefüggésben szerepel Jézus
kérdése, de így is érdemes a meggondolásra.

„Isten nem azért küld követeket, hogy hízelegjenek a bûnös-
nek. Nem hirdet békeüzenetet, hogy végzetes biztonságérzetet
nyújtson a meg nem szentelt embereknek. Mély bûntudatot kelt a
bûnös lelkében, a meggyõzés nyilaival járja át szívét. A szolgáló
angyalok elé tárják Isten félelmetes ítéleteit, hogy elmélyítsék hi-
ányérzetét, és mihamarabb kiáltsa: »Mit kell tennem, hogy üdvö-
züljek?« Akkor a kéz, amely porig alázott, felemeli a megtérõt. A
hang, amely megfeddte a bûnt, és megszégyenítette a büszkeséget,
becsvágyat, gyöngéd részvéttel kérdi: »Mit akarsz, hogy csele-
kedjem veled?«” (Ellen G. White: Jézus élete, Advent Kiadó, 2003, 77. o.)

„Jézus a vakság meggyógyításával egy idõben tett bizonysá-
got arról, hogy Bartimeust a hite gyógyította meg. Isten csak
õszinte, mély hittel vállal együttmunkálkodást. Jézus gyógyí-
tásainál megfigyelhetõ ez. Sohasem gyógyultak meg azok,
akik csak testi bajaikból akartak felépülni, belsõ megváltozás
nélkül.” (Reisinger János: Bibliai olvasókönyv, i. m., 1992, 69. o.)

6 Mi volt Bartimeus és a tömeg reakciója a történtekre?
Milyen tanítás rejlik ebben számunkra is?

Lk 18,43 • „Azonnal megjött annak szeme világa, és kö-
vette õt, dicsõítve Istent. Az egész sokaság pedig [ezt] lát-
va, dicsõséget adott Istennek.”
Vö. Jn 5,41; 8,50; 7,18; 17,4 • „Dicsõséget emberektõl nem
nyerek, (…) én nem keresem az én dicsõségemet.” „…aki
annak dicsõségét keresi, aki küldte õt, igaz az, és nincs ab-
ban hamisság.” „Én dicsõítettelek téged e földön: elvégez-
tem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt.”
Mt 5,16 • „Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek
elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék a ti
mennyei Atyátokat.”
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„Mit akarsz, hogy cselekedjem veled?” Különös kérdés ez Jézus
szájából, talán nem is értjük elsõ olvasásra. Vajon miért járult
volna hozzá egy láthatóan vak ember, ha nem azért, hogy
meggyógyítsa õt? Ehhez hasonlóan nehezen érthetõ a 38 éve
beteg embernek feltett kérdése is: „Akarsz-e meggyógyulni?”
(Jn 5,6) Lehetséges lett volna, hogy nem akar? 

Jézus szájából hangzott el viszont az a kijelentés is, hogy
„az Írás fel nem bontható” (Jn 10,35). Vagyis úgy kell vennünk
ezeket a kérdéseket, ahogy olvassuk, és keresnünk kell ezekre
az értelmes magyarázatot.

„Amennyire igaz az, hogy az ember semmit sem tehet Isten
nélkül, épp annyira igaz az is, hogy Isten viszont a maga részé-
rõl semmit sem akar tenni az ember nélkül.” (Alfred Vaucher: Az
üdvösség története, Spalding Alapítvány, 2006, 208. o.)

A fenti, a bibliai kijelentések alapján megfogalmazott mon-
dat fényében Jézus kérdésének az értelme a következõ lehet:
„Igazán akarod, hogy ezt megtegyem? Megteszed te is a ma-
gad részét – az egy százalékot –, együttmunkálkodsz velem a
gyógyulásod érdekében?”

Jézus gyógyításai a bûnbetegségbõl való gyógyulást példáz-
zák, így az együttmunkálkodás szükségessége kiterjeszthetõ a
lelki gyógyulásra is.

„Az üdvösséget társulás, együttmunkálkodás útján nyerjük el.
A megtérõ bûnös és Isten között együttmunkálkodás létesül. Ez
elengedhetetlen a jellem felépítéséhez, a helyes alapelvek kialakí-
tásához. Az embernek komoly erõfeszítéseket kell tennie, hogy le-
gyõzze azt, ami a tökéletesség elérésében akadályozza. Az ered-
mény azonban teljesen Istentõl függ, csupán emberi erõfeszítések
nem elegendõek, Isten segítsége nélkül teljesen értéktelenek. Isten
munkálkodik, és az ember is. Az embernek kell ellenállnia a
kísértésnek, de az erõt ehhez Istentõl nyeri. Így egészíti ki egy-
mást egyrészt a végtelen bölcsesség, részvét és erõ, másrészt a
gyengeség, bûn és teljes tehetetlenség.” (Ellen G. White: Az apostolok
története, i. m., 316. o.)
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„Nagy sokaság ment el Jézus mellett mindkét irányban, akik
láttak ugyan, de nem vágyakoztak meglátni Jézust. Pedig a hit
egyetlen tekintete megérintené Jézus Krisztus szeretetteljes szívét,
s kegyelmének áldásaiban részesítené az embereket. Õk azonban
mit sem tudtak beteg és ínséges voltukról. Nem tudták, hogy
Krisztusra van szükségük. Nem így a vak ember. Neki Jézus volt
az egyedüli reménysége. (…) Bartimeus állhatatos hite jutalom-
ban részesült: nem csupán szeme világát nyerte vissza, hanem ér-
telmének szeme is megnyílt. Felismerte Krisztusban a Megváltót.
(…) Aki a vak Bartimeushoz hasonlóan érzi, hogy Krisztusra
van szüksége, s éppolyan buzgón és elszántan kiált Krisztushoz,
az részesül majd abban az áldásban, amelyre a lelke éhezik.” (El-
len G. White: „A Te Igéd igazság”, 132. o.)

Az e heti adomány az Életpont Nonprofit Kft.-t támogatja. 
– A bózsvai és a törökkoppányi Biblia-táborok fenntartására 

és fejlesztésére szánt adomány.
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.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Feltûnõ, hogy Bartimeus sem, és a tömeg sem Jézust dicsõí-
tette, hanem Istent. Nem estek abba a hibába, hogy az ujjra te-
kintsenek, amikor az a Holdra mutatott. Úgy tûnik, hogy
mindenki számára világos volt, hogy ezúttal is „az Úrnak ha-
talma volt Õvele, hogy gyógyítson” (Lk 5,17). Csodáit nem 
a maga isteni hatalmával tette, hanem Istentõl kapott erõt, és
õ is – hit által.

Ismerhetünk olyan hívõ embereket, akiknél – ismerve az élõ
hitüket és mély alázatukat – meg sem próbálkozunk dicséret-
tel, elismerõ szavakkal. Tudjuk, hogy azonnal elhárítanák. Jé-
zus esetében is errõl lehetett szó. 

„A gondtalan tömeg csodálata bántotta lelkét. Élete mentes volt
minden elbizakodástól. Az a hódolat, amely a világi nagyságokat
veszi körül, idegen volt számára. Semmiféle olyan eszközt nem al-
kalmazott, amelyet emberek vesznek igénybe, hogy maguknak
elõnyt biztosítsanak, vagy tiszteletet parancsoljanak. (…) Az Üd-
vözítõ mellõzött minden hangos és tolakodó módszert, minden
kérkedõ, látványos istentiszteletet, minden olyan cselekedetet,
amelynek a tetszésaratás volt az indítéka. Krisztus Istenben volt
elrejtve. Isten pedig Fiának jelleme által nyilatkozott meg. Erre a
kinyilatkoztatásra akarta Jézus a nép lelki érdeklõdését és tisztele-
tét irányítani.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 209. o.)

„Jézus számára öröm volt Isten akaratának teljesítése. Isten
szeretete, az õ megdicsõítésének forró vágya – ez volt Megvál-
tónk életének legfõbb belsõ indítéka. Ez a szeretet csodálatra
méltóan széppé és nemessé tette minden cselekedetét.” (Ellen G.
White: Krisztushoz vezetõ lépések, i. m., 52. o.)

Bartimeus õszinte hitének és hálájának bizonysága volt az
is, hogy azonnal csatlakozott Jézushoz, és tanítványaként 
követte Õt.
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„Az erdélyi magyar költészet és mûfordítás-irodalom mestere
volt Áprily Lajos (1887–1967). Bartimeus címû verse egyes
szám elsõ személyben elmondott vallomás. A jerikói vak az
Isten után a hozzá legközelebb állóhoz, az édesanyjához for-
dulva mondja el gyógyulásának történetét. Lépésrõl lépésre
érzékeljük, mit jelent »a világ megnyílása« annak, akinek addig
sötét volt minden. De a költõ végül az evangéliumi történet
leglényegéhez is elér: Bartimeus felveti a kérdést, mi lenne, ha
a vakság börtönébe újra visszahullana? A felelet: akkor is
gyógyult maradna, hiszen Jézus személye és közelsége a testi-
nél sokkal becsesebb lelki újjászületéshez vezette.” (Reisinger
János: Bibliai olvasókönyv, i. m., 1992, 72. o.)
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FÜGGELÉK

Áprily Lajos 

Bartimeus

Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz
megérintette fénytõl szûz szemem,
világgá lett a bús világtalanság,
s öröm borzongott át a lelkemen.

Koldus-kövem felett a tér derengett,
arcom felé egy arc világított,
s káprázva néztem hívó, mély szemébe
Annak, ki jött, megállt, meggyógyított.

Szép volt, anyám, szememmel símogatni
virág selymét, gyümölcsök bársonyát,
vagy messze-húzó út ívét követni
a dús vetésû Jordán-tájon át.

Ma is csodám a csillagsûrüs éjjel,
a nyári éj, mely csóvákat hajít, 
a virradat, mely kútvizhez kicsalja
a város nõit és galambjait.

Jerikó minden színe birtokom lett.
Egész világ. De meddig lesz enyém?
Ha börtönömbe holnap visszahullnék,
tán elhullatnám s elfelejteném.

A pálma zöldjét, esti domb liláját,
barna leányrajt, bíbor rózsatõt.
De lelkem mélyén hordozom halálig,
hogy láttam Õt, anyám, hogy láttam Õt!
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tett adó a sokféle vámból tevõdött össze, mert vámot kellett
fizetni az utakon, a hidakon, a városkapukban, a kikötõkben;
s volt behozatali és kiviteli vám is. Adózás szempontjából a
provinciákat kerületekre osztották. A közvetlen adót, a fej- és
vagyonadót a helyi hatóságok szedték, a közvetett adókat vi-
szont bérbe adták annak, aki a legtöbb bérleti díjat ajánlotta
fel érte. A Római Birodalom így pontosan meghatározott,
kockázatmentes bevételhez jutott, mert a bérlõnek a kialku-
dott bérleti díjat minden körülmények között meg kellett fi-
zetnie. Csakhogy maga a bérlõ nem vámolt, hanem »vámosok-
nak« adta ki a munkát, akik alkalmazottként szedték a vámot.
Ez aztán a nép gátlástalan és ellenõrizhetetlen nyúzásához ve-
zetett, mert minden adóbérlõ arra törekedett, hogy az általa fi-
zetendõ bér többszörösét szedje be a vámokon. Ezért nem
csodálkozhatunk azon, hogy Jerikó lakói nem nagyon kedvel-
ték ezeket az adószedõket, a törvényhez hû zsidók pedig nyil-
vános bûnösként kezelték a vámosokat.” (Gerhard Kroll: Jézus
nyomában, Szent István Társulat, Bp., 1982, 385. o.) 

„Zákeus, »a fõvámszedõ«, zsidó volt, akit polgártársai megve-
tettek. Rangja és vagyona gyûlölt hivatásának jutalma volt. 
A vámszedõ név egyet jelentett az igazságtalansággal, zsaro-
lással. A gazdag vámszedõ teljességében mégsem volt egy érzé-
ketlen csaló, mint amilyennek tartották. A világias és büszke
magatartás mögött egy isteni befolyásra érzékeny szív rejlett.
Zákeus hallott Jézusról. Annak híre, aki oly kedvesen, udvaria-
san bánt a számkivetett osztályokkal, széltében-hosszában elter-
jedt. A fõvámszedõben vágy ébredt a jobb élet után. Keresztelõ
János a Jordánnál prédikált, mindössze néhány mérföldnyire Je-
rikótól, és Zákeus hallotta a felszólítást a bûnbánatra. A vámsze-
dõknek szóló tanítást – „Semmi többet ne követeljetek, mint
ami elõtökbe rendeltetett” (Lk 3,13) – látszólag nem vette fi-
gyelembe, de az befolyásolta gondolkodását. Ismerte az Íráso-
kat, és meg volt gyõzõdve róla, hogy helytelen gyakorlatot folytat.
Most, amikor közvetítették számára a nagy Tanító szavait, úgy
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X. TANULMÁNY – 2010. DECEMBER 4. 

Zákeus
(Lk 19,1-10)

Zákeus története az egyik legmegindítóbb evangéliumi törté-
net. Tanúbizonysága annak, hogy az emberi megítélés szerint
semmit sem ígérõ, Istentõl elrugaszkodott külsõ életvitel mö-
gött is rejtõzhet õszinte Isten-keresés, és készség az igaz, jó út
követésére. Jézus csodálatos emberismeretét (vö. Ésa 11,3–4;
Jn 2,25) és a bûnösök iránt megnyilatkozó megértõ, együtt ér-
zõ szeretetét is szemlélhetjük ebben a történetben.

1 Mit tudhatunk meg Zákeusról Lukács leírása alapján?

Lk 19,1–4 • „Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Íme,
volt ott egy ember, akit nevérõl Zákeusnak hívtak; és õ fõ-
vámszedõ volt és gazdag. Igyekezett Jézust látni, ki az; de
a sokaságtól nem láthatta, mivelhogy termete szerint kis
ember volt. Ezért elõre futva felmászott egy eperfügefára,
hogy õt lássa; mert arra kellett elhaladnia.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Zákeus (…) a rómaiak számára dolgozó, magas rangú vám-
tisztviselõ volt a fontos határvárosban. A római provinciák
közvetett és közvetlen módon adóztak a császárnak. A közve-
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Az eperfügefa a fügefa egyik fajtája, vadfügefának is fordít-
ják egyes fordítások. Gyümölcse rosszabb minõségû volt a fü-
génél, levele olyan volt, mint az eperfáé. Alacsony, terebélyes
koronája miatt kiváló árnyékadó volt. A városokon kívül, az
utak mentén fordult elõ inkább, mint a városok szûk utcáin. 

2 Mi a jelentõsége annak, hogy Jézus a nevén szólította
Zákeust? Miért sürgette õt, és miért kellett az õ házában

maradnia azon a napon? 

Lk 19,5–7 • „Amikor arra a helyre jutott, feltekintve Jé-
zus, látta õt, és mondta néki: »Zákeus, hamar jöjj le; mert
ma nékem a te házadnál kell maradnom.« És sietve leszállt,
és örömmel fogadta õt. Amikor ezt látták, mindnyájan zú-
golódtak, mondván hogy: »Bûnös emberhez ment be szál-
lásra.«”
Vö. Ésa 45,4 • „…neveden hívtalak, szeretettel szólította-
lak, noha nem ismertél.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A leírásból nem derül ki egyértelmûen, hogy Jézus honnan is-
merhette Zákeust. Lehetséges, hogy a körülötte álló helybe-
liek mondták meg neki a nevét, de sokkal valószínûbb az,
hogy Õ, aki a fügefa alatt látta Nátánáelt (Jn 1,49–51), látta
Zákeust is az eperfügefa sûrû lombjai között, illetve már azt
megelõzõen, hogy felmászott arra a fára. Ha így történt, az
csak növelhette a Zákeust ért hatást, és elmélyíthette a már ki-
alakulóban lévõ meggyõzõdését Jézus Messiás-voltáról. 

Érdekes, hogy Jézus hozzáteszi: „hamar” jöjj le. Pontosan
tudta, milyen örömet okoznak majd szavai a fõvámszedõnek.
Úgy tûnik, hogy vágyakozott arra, hogy mihamarabb láthassa
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érezte, Isten szemében bûnös. Mégis, amit Jézusról hallott, az re-
ményt gyújtott szívében. Számára is lehetséges a bûnbánat, az
élete megváltoztatása, hiszen nem vámszedõ-e az új Tanító
egyik leghûségesebb tanítványa is? Zákeus azonnal követni
kezdte a meggyõzõdést, amely hatalmába kerítette, s elkezdte kár-
talanítani azokat, akikbõl hasznot húzott. 

Ily módon már kezdett visszafelé haladni az úton, amikor el-
hangzott a hír, hogy Jézus megérkezett Jerikóba. Zákeus minden-
áron találkozni akart Õvele. Kezdte felismerni, milyen rögös
ösvény áll elõtte, ha vissza akar fordulni a rossz útról. Félreér-
tik, gyanakodva, bizalmatlanul fogadják a hibái kijavítására
irányuló erõfeszítést – ezt nehéz volt elviselni. A fõvámszedõ
annak arcába akart nézni, akinek szavai reményt költöztettek
szívébe. (Ellen G. White: Jézus élete, Advent Kiadó, 2003, 464–465. o.)

A Zákeus – a görög szövegben Dzakkhaios – név héber meg-
felelõje Zakkai. (Az Ószövetségben két helyen szerepel:
Ezsdr 2,9 és Neh 7,14.) Jelentése „tiszta, ártatlan, kifogásta-
lan”. Különös lehetett ezzel a névvel a fõvámszedõ munkáját
végezni. Úgy tûnik azonban, hogy az õ esetében ez egyfajta
megelõlegezett névválasztásnak, illetve „névhordozásnak” bi-
zonyult. Ezzel kapcsolatban eszünkbe juthat egy kedves ta-
nács. Ellen White gyakran mondogatta unokájának, Arthur
Lacey White-nak kisgyerekkorában: „Soha ne feledd, hogy a
neved: Fehér. Mindig úgy élj, hogy méltó légy erre a névre!”
Ha Zákeus sokáig talán nem is gondolt arra, hogy az életét
összhangba hozza a nevével, késõbb azonban mégis késztetést
érzett erre, és a történet szerint ez meg is valósult. 

Zákeus a jerikói adók általános bérlõje, a forgalmas város
valamennyi vámszedõjének felettese lehetett, s ebbõl követke-
zõen nagyon jómódú is. Megalázta magát azzal, hogy a tömeg
elé futott és fára mászott, mint egy gyerek (vö. Mt 18,3–4). Ez
is mutatja õszinte vágyakozását. A biztos lelki törvényszerû-
ség ezúttal is érvényesült – Jézus felmagasztalta õt azzal, hogy
a vendégszeretetét kérte (vö. Lk 14,11).



3 Hogyan fejezte ki Zákeus az õszinte bûnbánatát? Me-
lyek az igazi bûnbánat és bûnvallomás ismertetõjelei?

Lk 19,8 • „Zákeus pedig elõállva, mondta az Úrnak: »Uram,
íme, minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha
valakitõl valamit patvarkodással (=jogtalanul) elvettem,
négyannyit adok helyébe.«”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Zákeus jól tudta, hogy igazuk van a zúgolódóknak. Nem men-
tegethette magát. Lehet, hogy olyanok is voltak közöttük,
akiket õ, vagy a neki alárendelt vámszedõk károsítottak meg.
Ismerhette a mózesi törvény elõírásait is, amelyeket megsze-
gett munkája során (3Móz 25,17. 35–37). Ezért nyilvánosan
akart bûnvallást tenni, nyilvánosan akarta kifejezni a jóvátétel
iránti szándékát.

„A bûnvallásnak – akár nyilvános, akár egyéni – szívbõl jö-
võnek és önkéntesnek kell lennie. Éppen ezért nem szabad sür-
getni a bûnöst erre. Sohase tegyünk bûnvallomást komolytalanul
vagy könnyelmûen. Sohase kényszerítsük bûnvallomásra azokat,
akik nem érzékelik valóságosan a bûn súlyát, akik nem iszo-
nyodnak tõle. A lélek legmélyébõl fakadó bûnvallomás utat talál
a végtelen könyörület Istenéhez. A zsoltárszerzõ így fejezi ki ezt:
»Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a töredelmes
lelkeket.« (Zsolt 34,19) 

Az igaz bûnvallomás mindig egyedi természetû, és konkrét
bûnöket ismer be. Lehetnek olyan jellegûek, amelyeket egyedül
Isten elõtt kell megbánnunk. Lehetnek ezek olyan vétkek, ame-
lyeket azok elõtt kell megvallanunk, akiket megbántottunk ve-
lük, de lehetnek nyilvános bûnök is, amelyeket – mivel nyilvá-
nosan követtük el õket – nyilvánosan is kell megvallanunk.
Döntõ fontosságú, hogy minden bûnvallomásnak határozott-
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az arcán ezt az örömet. Ez nyilván ma is így van. „Mennyei
Atyánk várja, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. (…)
Krisztus arra vár, hogy levehesse rólunk a bûnfoltos, szennyes ru-
hát, és igazságának fehér ruhájába öltöztethessen bennünket. Biz-
tat minket, hogy éljünk, és ne haljunk meg.” (Ellen G. White: Krisz-
tushoz vezetõ lépések, BIK Könyvkiadó, 2000, 81., 47. o.) 

Felfigyelhetünk arra a részletre is, hogy Jézusnak Zákeus
házában kellett maradnia azon a napon. Azt sugallja ez az erõs
kifejezés, mintha nem tehetett volna mást, mintha valaki vagy
valami kényszerítette volna erre. Valóban errõl lehetett szó. 
Õ magát – szeretetét, irgalmát, a bûnbánó bûnösöknek tett
ígéreteit – nem tagadhatta meg (2Tim 2,13). Azt az embert,
aki ilyen õszinte vágyakozással jött hozzá, nem utasíthatta el
(Jn 6,37), meg kellett ajándékoznia a jelenlétével és a szavaival. 

Ez az egyetlen feljegyzett eset arról, hogy Jézus meghívatta
magát valakinek az otthonába. Kérése akár éjszakai tartózko-
dásra is vonatkozhatott. Egy Zákeus pozíciójában lévõ ember-
nek valószínûleg nem okozott gondot vendégek fogadása, és
Jézus tudta, hogy a váratlan vendégek sem jelenthetnek szá-
mára kellemetlenséget. 

„A papok, írástudók zajongása, a sokaság üdvrivalgása felett
Jézus szívéig hatolt a fõvámszedõ kimondatlan vágya. Hirte-
len, éppen a fügefa alatt megállt a csoport, a társaság elõtt és mö-
gött haladók elcsendesedtek, s felnézett Valaki, akinek a pillantá-
sa olvas a lélekben. A férfi a fügefán szinte nem hitt a fülének,
amikor e szavakat hallotta: »Zákeus, hamar szállj alá, mert ma
nékem a te házadnál kell maradnom.« (Lk 19,5) 

A sokaság félreállt, és Zákeus, mintha álomban járna, mutat-
ta az utat háza felé. Az írástudók mogorva arcot vágtak, elége-
detlenül és megvetõen morogtak: »Bûnös emberhez ment be szál-
lásra.« (Lk 19,7) 

Zákeust lenyûgözte, ámulatba ejtette, elnémította Krisztus
szeretete és kegyelme, hogy lehajolt hozzá, méltatlanhoz.” (El-
len G. White: Jézus élete, i. m., 465. o.) 
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egy olyan életelv, amely átalakítja a jellemet, és a magatartást be-
folyásolja. Az igazságosság teljes átadást jelent Isten számára;
hogy a mennyei elvek bennünk lakozhassanak.” (Ellen G. White:
Jézus élete, i. m., 466–467. o.)

4 Mikor lesz üdvössége egy háznak? Kirõl mondható el,
hogy Ábrahám fia? 

Lk 19,9 • „Mondta pedig neki Jézus: »Ma lett üdvössége
ennek a háznak!« Mivelhogy õ is Ábrahám fia.”
2Kor 6,2 • „Íme, itt a kellemes idõ, íme, itt az üdvösség
napja.”
Jn 8,39 • „Feleltek és mondták neki: »A mi atyánk Ábra-
hám.« Mondta nekik Jézus: »Ha Ábrahám gyermekei vol-
nátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.«”
Rm 4,16 • „Ábrahám (…) mindnyájunknak atyánk.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Zákeusnak ezt mondta a Megváltó: »Ma lett üdvössége ennek 
a háznak!« (Lk 19,9). Nemcsak Zákeust áldotta meg az Úr, ha-
nem egész háza népét is. Krisztus az õ otthonába ment, hogy ta-
nítsa az igazságra, s oktassa háza népét a mennyei dolgokra. 
A rabbik és a hívõk megvetése kizárta õket a zsinagógákból,
most viszont egész Jerikóban a legkiváltságosabb ház volt az
övék. Saját otthonukban az isteni Tanító köré gyûltek, és hallgat-
ták az élet igéit. 

Akkor jõ el a lélek üdvössége, amikor elfogadja Krisztust
személyes Megváltójának. Zákeus nem pusztán futó vendég-
ként fogadta Jézust otthonában, hanem úgy, mint aki a lélek
templomában fog lakozni. A papok és az írástudók azzal vádol-
ták, hogy bûnös, és zúgolódtak Krisztus ellen, amiért vendége lett,

Zákeus * 147

nak, a lényeget érintõnek kell lennie, és azokra a néven neve-
zett bûnökre kell vonatkoznia, amelyeket elkövettünk.” (Ellen
G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, i. m., 35. o.)

Az igazi bûnbánat nem reménytelen, céltalan önmarcango-
lás, hanem a jóvátétel és helyrehozás vágya. A jóvátételre vo-
natkozóan számos rendelkezést találunk a mózesi törvények
között: 3Móz 6,5; 4Móz 5,7; 2Móz 22,1; 2Móz 22,4; 2Móz
22,7.

„A jóvátétel formájáról Isten tanításokat adott a zsidó nép-
nek az Ószövetség idején. Elrendelte, hogy a megkárosító leg-
kevesebb húsz százalékkal nagyobb jóvátételt adjon a megká-
rosítottnak, a legnagyobb jóvátétel mértékét azonban négyszáz
százalékban írták elõ a mózesi törvények. Ezért mondhatta Jé-
zusnak Zákeus, a megtért, bûnbocsánatot nyert vámszedõ:
»Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom,
és ha valakitõl valamit patvarkodással elvettem, négyannyit
adok helyébe.« (Lk 19,8) Nem csupán lelkesedésében, meg-
gondolatlanul dobálózva az ígérettel jelentette ki ezt. A lelkiis-
meret és Isten törvénye egyaránt a károk messzemenõ, méltá-
nyos rendezését írják elõ. Errõl csak olyan világ feledkezhet
meg, mely hazugságokon alapszik.” (Reisinger János: A Biblia a bûn-
rendezésrõl, BIK Könyvkiadó, 2001, 11–12. o.)

„Zákeus mindenekelõtt azzal válaszolt Krisztus szeretetére,
hogy kinyilvánította együttérzését a szegényekkel és szenvedõk-
kel. A vámszedõk között létezett egy szövetség, úgyhogy elnyom-
hatták a népet, támogathatták egymás csaló eljárásait. Zsarolá-
sukkal tulajdonképpen egy szinte általánossá vált szokást gyako-
roltak. Még a papok és rabbik is – akik megvetették õket – bûnös
utakon gazdagodtak meg, becstelen eljárásaikat szent hivatásuk
leple alá rejtették. Amióta Zákeus engedett a Szentlélek befolyá-
sának, minden módszert elvetett, ami nem egyezett a becsülettel. 

Nem õszinte az a bûnbánat, amely nem eredményez teljes
megújulást. Krisztus igazságossága nem köpeny, mellyel eltakar-
hatók a meg nem vallott és el nem hagyott bûnök; sokkal inkább
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életükben (Gal 5,22). Nem szabják magukat többé korábbi kí-
vánságaikhoz, hanem Isten Fiába vetett hit által követik az 
Õ nyomdokait, visszatükrözik jellemét, »megtisztítják magukat,
amiként Õ is tiszta« (1Jn 3,3). A korábban gyûlölt dolgokat
most szeretik, a korábban szeretett dolgokat gyûlölik. A büsz-
keség és a magabiztosság szelídséggé, szívbeli alázatossággá válto-
zik. Aki egykor hiú és gõgös volt, most komoly és szerény. A ré-
szeges józan lesz, a feslett erkölcsû tiszta. A hiú szórakozásokat, 
a világ divatjának követését feladják. Akik kereszténnyé válnak,
azok nem a »külsõ ékességet« keresik, hanem azt az ékességet,
amely »a szív elrejtett belsõ emberében, a szelíd és csendes lélek
romolhatatlanságában« nyilatkozik meg (1Pt 3,3–4). 

Mindaddig nincs bizonysága annak, hogy egy ember való-
ban megtért, amíg ez a megújulás nem mutatkozik meg az éle-
tében. A bûnös akkor lehet bizonyos abban, hogy átment a halál-
ból az életre, ha helyrehozta a kárt, amit okozott, visszaadta azt,
amit jogtalanul eltulajdonított, ha megvallotta bûneit, ha szereti
Istent és felebarátait.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, i. m.,
50–52. o.)

5 Ki az „elveszett” a Biblia szerint? Hogyan keresi az Em-
berfia az elveszettet, és hogyan végezhetjük mi ezt a

szolgálatot? 

Lk 19,10 • „Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse (…)
azt, ami elveszett.”
Lk 15,4 • „Melyik ember az közületek, akinek ha száz ju-
ha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a ki-
lencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett
után, mígnem megtalálja azt?” 
Lk 15,8 • „Ha valamely asszonynak tíz drachmája van, és
egy drachmát elveszt, nem gyújt-e gyertyát, és nem sepri-e
ki a házat, és nem keresi-e gondosan, mígnem megtalálja?” 
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az Úr azonban Ábrahám fiának ismerte el a vámszedõt. Mert
»akik hitbõl vannak, azok Ábrahám fiai« (Gal 3,7).” (Ellen G.
White: Jézus élete, i. m., 467. o.)

„Lehetséges, hogy valaki nem tudja megmondani megtérése
pontos idejét vagy helyét, vagy nem tudja nyomon követni a
megtéréséhez vezetõ események és körülmények láncolatát, ez
azonban még nem azt bizonyítja, hogy az illetõ megtéretlen len-
ne. (…) Amiképpen a szél maga láthatatlan, hatása azonban ér-
zékelhetõ, ugyanúgy munkálkodik Isten Lelke is az emberi szív-
ben. Egy bizonyos megújító erõ, amelyet emberi szem nem lát-
hat, új életet szül a lélekben, újjáteremti õt Isten képmására. 
A Lélek munkája csendes, észrevétlen, hatásai azonban nyil-
vánvalóak. Ha a szív megújulása végbemegy Isten Lelke ál-
tal, akkor az adott személy élete tanúskodni fog errõl a tény-
rõl. Bár mi magunk semmit sem tehetünk azért, hogy megvál-
toztassuk szívünket, vagy hogy összhangba hozzuk magunkat 
Istennel – és ennélfogva egyáltalán nem szabad önmagunkban,
a magunk jó cselekedeteiben bíznunk –, a mindennapi életünk
nyilvánvalóvá teszi majd, hogy munkálkodik-e bennünk Is-
ten kegyelme. Változás lesz látható jellemünkben, szokásaink-
ban és törekvéseinkben. Világos, határozott ellentét mutatko-
zik múltbéli és jelenlegi önmagunk között. Nem az alkalmi jó
cselekedetek vagy az esetenkénti hibák mutatják meg, hogy kinek
milyen a jelleme, hanem a szokásos szavak és cselekedetek, ezek
alapvetõ iránya. (…) 

Ha Krisztuséi vagyunk, akkor gondolataink Õvele foglalkoz-
nak, legszentebb érzéseink is Õhozzá kapcsolódnak. Mindazt,
amink van és amik vagyunk, néki szenteljük. Vágyakozunk arra,
hogy hasonlóak legyünk Õhozzá, hogy belélegezzük Lelkének le-
heletét, hogy akarata szerint cselekedjünk, és minden dolgunkban
elnyerjük tetszését. 

Akik új teremtményekké lettek Jézus Krisztusban, azok a
Lélek gyümölcseit termik: »szeretet, öröm, békesség, béketûrés,
szívesség, jóság, hûség, szelídség és mértékletesség« mutatkozik
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kísértett. (…) A példázatban a pásztor kimegy, hogy megkeres-
sen egyetlen juhot, egyet, amely a legkisebb mennyiség. Ha csak
egyetlen elveszett lélek lett volna, Krisztus meghalt volna azért
az egyért is. (…) Csüggedt lélek, bátorodj! Akkor is, ha gonoszul
cselekedtél. Ne gondold, hogy Isten talán megbocsátja vétkeidet,
és talán közel enged magához. Isten megtette az elsõ lépést.
Amikor még lázadtál ellene, Õ keresésedre indult. (…) 

Az elveszett juh tudja, hogy eltévedt. Elhagyta a pásztort és a
nyájat, de megmenteni nem tudja magát. Az elveszett juh azo-
kat ábrázolja, akik érzik, hogy elszakadtak Istentõl, és tele
vannak kétségekkel, szégyenérzettel, kísértésekkel. Az elve-
szett pénzdarab azokat ábrázolja, akik bûneik miatt vesztek
el, de nincsenek tisztában helyzetükkel. Elhidegültek Istentõl,
de nem vették észre. Lelkük veszélybe került, de errõl mit sem
tudnak. Nem is nyugtalanítja õket. Krisztus azt tanítja ebben a
példázatban, hogy Isten azokat is szánakozva szereti, akik közö-
nyösek parancsolataival szemben. Õket is meg kell keresnünk,
hogy visszatalálhassanak Istenhez. A juh elkóborolt a nyájtól, és
elveszett a pusztában vagy a hegyekben. A pénzdarab a házban
veszett el. Közel volt, mégis csak szorgalmas keresés árán le-
hetett megtalálni. E példázat tanítása a családnak szól. Egy-
egy családban gyakran nagy hanyagság tapasztalható a család-
tagok lelki életét illetõen. Lehet, hogy egyikük elhidegült Isten-
tõl, de nem nagyon aggasztja õket, hogy valaki elvész Isten reá-
juk bízott ajándékai közül. (…)

A tékozló fiúról szóló példázat bemutatja, hogy az Úr mi-
ként bánik azokkal, akik miután megtapasztalták az Atya
szeretetét, hagyják, hogy a kísértõ rájuk kényszerítse a maga
akaratát. Krisztus minden egyes megmentett lelket arra szólít,
hogy mentse az elveszetteket az Õ nevében. Izraelben elhanya-
golták ezt a munkát. Azok, akik ma Krisztus követõinek vallják
magukat, vajon nem ugyanezt teszik? Hány tévelygõt kerestél
meg és hoztál vissza a nyájhoz, kedves Olvasó? Tudod-e, hogy
Krisztus keresi azokat, akiket látszólag javíthatatlan és vissza-
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Lk 15,20. 24 • „Felkelvén, elment az õ atyjához. Mikor pe-
dig még távol volt, meglátta õt az õ atyja, megesett rajta a
szíve, és odafutva, a nyakába esett, és megcsókolgatta õt.
…ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és meg-
találtatott.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A Nikodémussal folytatott beszélgetésében Jézus pontosan
kifejtette, hogy mit ért Õ „elveszett” alatt. Elveszett ember az,
akinek nem lesz, nem lehet örök élete (vö. Jn 3,16). Ez a vers
– a Biblia szíve – mutatja azt is, hogy mekkora érték az örök
élet, és mekkora veszteséget jelent elveszni. Isten a Fiát adta,
az Atya és a Fiú egyaránt vállalta a keresztre feszítés szenve-
déseit azért, hogy az ember ne vesszen el, hanem örök élete le-
gyen. S ez alapján Jézus így foglalhatta össze földi küldetése
lényegét: keresni és megtartani az elveszettet – s hozzáfûzhet-
jük, hogy ne hiába haljon meg értük. 

„Jézus minden emberben elveszett lényt látott, akinek a meg-
mentése az Õ feladata.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések,
i. m., 12. o.)

Valóban ezt láthatjuk az evangéliumokban. Különleges „lá-
tás” ez. Mi, Jézus követõiként meglátjuk a családtagban, ro-
konban, barátban, munkatársban, szomszédban, ismerõsben
az Isten országa, az örök élet szempontjából elveszett embert,
akinek a megmentése lehet, hogy az én feladatom? „Az irgal-
mas szemû ember megáldatik” (Péld 22,9) – igényelhetjük ezt
az ígéretet?

„Az elveszett juhról, az elveszett pénzdarabról és a tékozló
fiúról szóló példázat világosan elénk tárja Isten könyörülõ sze-
retetét a tévelygõk iránt. Bár elfordultak Istentõl, mégsem
hagyja õket magukra nyomorult állapotukban. Az Úr végtele-
nül szereti és szánja mindazokat, akiket a ravasz ellenség meg-
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váltson. Ha egy percre is magunkra hagyna, Sátán ott áll ké-
szen, hogy elpusztítson. Akiket vérén váltott meg, azokat most
közbenjárása által tartja meg.” (Ellen G. White: 73. sz. kézirat, 1893.)

„A sötétség szellemei mindenkiért harcolnak, aki egyszer
már uralmuk alatt állt, ám Isten angyalai gyõzedelmes erõvel
vívnak ugyanazért a lélekért. Az Úr így szól: »Elvétethetik-e 
a préda az erõstõl, és megszabadulhatnak-e az igazak foglyai?…
Így szól az Úr, az erõstõl elvétetnek a foglyok is, és megszabadul
a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én
tartom meg fiaidat.« (Ésa 49,24–25)” (Ellen G. White: Jézus élete,
i. m., 207. o.)

„Egy keresztény se felejtse el soha, hogy »nem test és vér el-
len van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatal-
masságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonosz-
ság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak« (Eféz 6,12),
bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni elõlük. Az ihletett intés a
századokon át eljutott hozzánk is: »Józanok legyetek, vigyázza-
tok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte-
jár, keresvén, kit elnyeljen.« (1Pt 5,8) »Öltözzétek föl az Isten-
nek minden fegyverét, hogy megállhassatok az õrdögnek minden
ravaszságával szemben.« (Eféz 6,11) 

Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyarga-
tásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház el-
leni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harc-
ba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény em-
ber minél inkább követi mennyei Példaképét, annál biztosabb,
hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen
részt vesznek Isten ügyében; akik igyekeznek leleplezni a gonosz
csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek, mindazok Pál-
lal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könny-
hullatások és kísértések között szolgálják. 

Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg
Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csa-
ták miértünk folytak; és azok a gyõzelmek lehetõvé teszik szá-
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taszító voltuk miatt Te elkerülsz?” (Ellen G. White: Krisztus példá-
zatai, Advent Kiadó, 1990, 133., 124–126., 129., 133., 127. o.)

6 Hogyan tartja meg az Emberfia azt, akit megkeresett?
Miért van szükség a megtartásra?

Lk 19,10 • „Azért jött az Emberfia, hogy (…) megtartsa
azt, ami elveszett.”
Jn 3,17 • „Nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra,
hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a
világ általa.”
Jn 17,12 • „Amikor velük voltam a világon, én megtartot-
tam õket a te nevedben; akiket nékem adtál, megõriztem,
és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelem fia,
hogy az írás beteljesüljön.”
Zsolt 17,8 • „Tarts meg engem, mint szemed fényét; szár-
nyaid árnyékába rejts el engem!”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Jézus csodálatos ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a saját
magán, illetve a tanításain megalapított egyházán a pokol ka-
pui (= Sátán egyesített erõi) sem vehetnek diadalmat (Mt
16,18). Szólt arról is, hogy az övéit senki sem ragadhatja ki az
Õ kezébõl (Jn 10,28). Meglátjuk ezekben a bátorító ígéretek-
ben azt, hogy komoly törekvések lesznek majd ezekre? Meg-
látjuk azt is, hogy a Megtartó (Lk 2,11) különleges figyelmére
és segítségére lesz majd szükség ezek ellenében? 

„Jézus szüntelenül számon tart minket, hiszen éppoly szük-
séges, hogy megtartson, mint amilyen szükséges volt, hogy meg-
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XI. TANULMÁNY – 2010. DECEMBER 11. 

Poncius Pilátus
(Mt 27., Mk 15., Lk 23. és Jn 18–19. fejezet)

Pilátus története megerõsíti a Biblia csodálatos tanítását arról,
hogy Isten szeretete az ember iránt soha nem fogy el (1Kor
13,8). Isten senkirõl sem mond le, fáradhatatlanul küzd min-
denkiért. Láthatjuk azonban, hogy sajnos ez a szeretet is te-
hetetlenné válhat. Létezik, mûködik, csupán hatása nem lehet
arra az emberre, aki egyik lépést a másik után teszi meg lelki-
ismerete megsértésében, míg végül ingadozása és határozat-
lansága a romlását okozza, a tragédiájához vezet. 

1 Hol találkozunk Pilátussal az evangéliumokban Jézus ki-
hallgatását megelõzõen? Milyen ember volt a római hely-

tartó a történetírók feljegyzései szerint? 

Lk 13,1 • „Jöttek pedig ugyanazon idõben némelyek, akik
neki hírt hoztak a galileabeliek felõl, kiknek vérét Pilátus
az õ áldozatukkal elegyítette.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Poncius Pilátus két évvel Jézus nyilvános mûködésének kez-
dete elõtt, Kr. u. 26-ban, mint ötödik helytartó jött Júdeába…
Kinevezését a császári gárda prefektusának, Seianusnak kö-
szönhette… Seianus az egész birodalomban hírhedt volt zsi-
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munkra a gyõzelmet. Krisztus mindenkinek erõt ad, aki kér tõ-
le. Sátán senkit nem gyõzhet le saját beleegyezése nélkül. A kí-
sértõ nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a
bûn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be.
Meggyötörhet, de nem fertõzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus
gyõzött, öntsön bátorságot követõibe, hogy hõsiesen küzdjenek
a bûn és Sátán ellen!” (Ellen G. White: Korszakok nyomában, BIK
Könyvkiadó, 1991, 453–454. o.)

Az e heti adomány a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolát 
támogatja. – Hozzájárulás a közösség által fenntartott fõiskola 

mûködési költségeihez.
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Korábban is írt alá halálos ítélet végrehajtására szóló paran-
csot sietõsen, ezzel elítélt olyan embereket, akik nem voltak
méltók a halálra. Pilátus szerint egy fogoly élete nem sokat szá-
mított. Számára nem volt semmi jelentõsége. A papok azt re-
mélték, hogy Pilátus most is kirója a halálbüntetést Jézusra úgy,
hogy nem hallgatja ki elõzõleg. Ezt kedvezményként is kérték és
elvárták Pilátustól nagy nemzeti ünnepük alkalmával.” (Ellen G.
White: Jézus élete, Advent Kiadó, 2003, 629. o.) 

„Mielõtt elkísérnénk Jézust a római helytartó elõtti beszél-
getésre, már értesülünk az evangéliumból, hogy ki is volt ez a
római helytartó. Lukács evangélista jegyzi föl, hogy egy ízben,
amikor Galileából békés látogatók érkeztek a jeruzsálemi
templomba, hogy ott áldozataikat bemutassák, »vérüket Pilá-
tus az õ áldozatukkal elegyítette« (Lk 13,1). A hírhedten zsidó-
gyûlölõ prokurátor parancsot adott, hogy katonái orvul törje-
nek rá a zarándokokra, és kaszabolják le õket. Az eset mélysé-
gesen felháborította az ott lévõket, így vitték el a hírt Jézushoz
is. Ezt ismerve, nem lehet sok bizalmunk Pilátushoz. Mit tesz
majd ezek után, ha i. sz. 31. Nisán hó 13-án, péntek reggel ké-
nyelmes, megszokott napirendjében megzavarva, eléje vezet-
nek egy kialvatlan, megvert, megalázott foglyot azzal a kérés-
sel, hogy a jeruzsálemi fõtanács halálos ítéletét szentesítse? 
Vajon nem fog gyorsan, rutinszerûen túlesni ezen a jelentékte-
lennek látszó eseten azzal, hogy halálra ítéli a vádlottat, akinek
kivégzéséhez – a megszállt népnek nem lévén pallosjoga – a
megszálló hatalom beleegyezésére volt szükség?” (Reisinger Já-
nos: Hogyan küzdött Jézus…, BIK – Oltalom Alapítvány, 58. o.)

2 Miért igyekezett Pilátus – tõle nem várt módon és kitar-
tással – megmenteni Jézust a halálos ítélettõl? 

Jn 18,29–31 • „Kiment azért Pilátus hozzájuk, és mondta:
Micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mond-
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dóellenességérõl. Elvárta az újonnan kinevezett hivatalnoktól,
hogy az õ zsidóellenes eszméit Júdeában valósítsa meg. Pilátus
nem okozott csalódást, ezért Seianus hamarosan megtisztelte
õt »A Császár Barátja« (Amicus Caesaris) címmel…

Mindjárt hivatalba lépésekor nyílt kihívást hajtott végre a
zsidók ellen… Megparancsolta, hogy a római csapatok, miu-
tán éjszaka bevonultak Jeruzsálembe, az Antonius-vár elõtt, a
templomtéren állítsák fel a hadijelvényeket… De az újdonsült
helytartó elszámította magát, mert a zsidók erre valamennyi-
en szinte parancsszóra ezt kiáltották: »Szívesebben halunk
meg, mintsem ezt a szörnyûséget elviseljük!« Pilátusnak el
kellett rendelnie, hogy távolítsák el a kifogásolt jelvényeket
Jeruzsálembõl… Az alexandriai zsidó filozófus, Philo (Kr. e.
13–Kr. u. 45/50) így ír a zsidókat ért üldözésrõl: Pilátus »nem
annyira azért, hogy Tiberiusnak kedvében járjon, hanem in-
kább, hogy a zsidókat keserítse«…

Pilátus a késõbbiek során egyetlen lehetõséget sem szalasz-
tott el, hogy a népet bosszantsa… Josephus egy véres összecsa-
pásról is tud, amely akkor történt, amikor Pilátus egy vízveze-
ték építéséhez a templom kincstárából vett ki pénzt… Lukács
(a 13. fejezetben) egy másik véres eseményrõl tudósít, amely
Jeruzsálemben, Kr. u. 29-ben történt. Pilátus egy Galileából
jött zarándokcsoportot öletett meg az áldozat bemutatása
közben… Még egy részlet abból a levélbõl, amelyet I. Heródes
Agrippa király írt Pilátusról Rómába, császári barátjának, Cali-
gulának: »Pilátus alkata szerint hajthatatlan és kegyetlenül ke-
mény volt. Az õ idejében besúgások, erõszakos cselekmények,
rablások, megalázások, elnyomás, bírói ítélet nélküli kivégzé-
sek és elviselhetetlen szigor uralkodott Júdeában.« (Philo: Leg.
ad Gaium 38) Ez a Pilátus volt az a bíró, aki elé Jézust azon a
péntek reggelen a zsidók odavezették.” (Gerhard Kroll: Jézus nyo-
mában, Szent István Társulat, Budapest, 1982, 429–431. o.)

„A papok azt gondolták, hogy a közismerten gyenge és ingado-
zó Pilátusnál minden baj nélkül keresztül tudják vinni terveiket.
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és tiltja a császár adójának fizetését, mivelhogy õ magát ama
király Krisztusnak mondja.« (Lk 23,2) Koncepciós pernek is a
legsötétebb volt a világtörténelemben Jézus Krisztus pere,
mert a római hatóság elõtt azzal vádolták Jézust, amit maguk
szívesen megtettek volna. Hiszen a hamis Messiás-várást is az
idézte elõ, hogy politikai megváltóban reménykedtek, aki a
közel egy évszázados római igát széttöri és leveszi a zsidó nép
nyakáról.

Pilátus azonban könnyen átlátott a szitán. S nem is egyedül
azért, mert a vád képviselõi esetlennek, hamisnak bizonyultak
szemei elõtt, hanem mert közben egy-egy pillantást Jézusra is
vetett.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 59–60. o.)

„Pilátus rápillantott azokra az emberekre, akik vádat emeltek
Jézus ellen. Tekintete kutatóan Jézuson nyugodott. Pilátus már
sokféle bûnözõvel találkozott. Eddig még sohasem hoztak elé sen-
kit, aki a jóságnak és nemességnek azokat a vonásait hordozta
volna, mint ez az ember. Jézus arcán nem látta semmi jelét a
bûnnek, sem a félelemnek, a vakmerõségnek vagy a dacnak. Pi-
látus egy higgadt és méltóságteljes magatartású embert látott ma-
ga elõtt, akinek az arckifejezése nem egy bûnözõ ismertetõjegyeit,
hanem a menny pecsétjét hordozta magán. (…) Pilátus átlátott
a vádolók szándékain. Nem hitte el, hogy a fogoly összeeskü-
vést szõtt a kormányzat ellen. Szelíd és alázatos megjelenése
egyáltalán nem volt összhangban ezzel a váddal. Pilátusnak az
volt a meggyõzõdése, hogy itt egy aljas összeesküvést szervez-
tek egy ártatlan ember megsemmisítésére, aki útjában állt a
zsidó fõembereknek.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 628–629. o.) 

Pilátus meg volt gyõzõdve Jézus ártatlanságáról, és a végsõ-
kig küzdött a megvadult papokkal és az általuk feltüzelt nép-
pel, hogy kimentse a kezükbõl. Semmi sem kárhoztathatná
jobban a zsidó vallási vezetõket erkölcsileg, mint a kegyetlen-
ségérõl hírhedt, pogány helytartónak ez a kitartó, szívós küz-
delme Jézus ártatlanságának bizonyításában és megmentése
érdekében.
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ták neki: Ha gonosztevõ nem volna ez, nem adtuk volna
õt a te kezedbe. Mondta azért nekik Pilátus: Vigyétek el õt
ti, és ítéljétek meg õt a ti törvényeitek szerint.”
Lk 23,22 • „Õ pedig harmadszor is mondta nekik: Mert mi
gonoszat tett? Semmi halálra méltó bûnt nem találtam
õbenne.”
Jn 19,12 • „Ettõl fogva igyekezett Pilátus õt szabadon bo-
csátani…”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A zsidó fõemberek föllépése a kihallgatás gyors lefolytatását
sugallta. Nem nagyon foglalkoztak még valami komolyabb
vád megfogalmazásával sem. Pilátus kérdésére – »Micsoda vá-
dat hoztok föl ez ember ellen?« (Jn 18,29) – ingerülten vetet-
ték oda: »Ha gonosztevõ nem volna ez, nem adtuk volna õt a
te kezedbe.« (Jn 18,30). Vagyis: higgy nekünk, hozd meg a
döntést, a többi a mi dolgunk.

De Pilátus nem adta meg magát olyan könnyen. Nem látta
még, hogy halálos ítélet van készülõfélben, ezért felelte:
»Vigyétek el õt ti, és ítéljétek meg õt a ti törvényeitek szerint.«
(Jn 18,31) A zsidók erre el kellett hogy szólják magukat, be-
vallván: õk már meghozták a halálos ítéletet (Jn 18,31), csupán
annak végrehajtására nincsen joguk. Ugyanakkor köpönyeget
is kellett váltaniuk, maguk között ugyanis azért ítélték halálra
Jézust, mert Isten Fiává, Messiássá tette magát, ezt a vádat egy
pogány római elõtt azonban hasztalan hangoztatták volna. Er-
re Pilátus sarkon is fordulhatott volna, mondván: a magatok
vallási vitáit intézzétek el egymás között, nem rám tartozik,
hogy ki minek mondja magát, akárha Messiásnak is.

Ezért sebtében hamis tanúkat idéztek Pilátus elé, hogy va-
lami politikai természetû vádat hangoztassanak. »És kezdték
õt vádolni, mondván: Úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti,
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letes vállalását tanította. Most sem hazudtolhatta meg önma-
gát és Isten teremtõi szándékát. Hiszen ezek által lesz ember
az ember.

Pilátus sem elsõsorban római helytartó, hanem ember volt
Jézus szemében. A legtöbbet adta neki, a legközvetlenebbül
szólította meg a lelkiismeretét, kitartó erkölcsi küzdelmet vál-
lalt érte is. Ha Pilátus ezen az úton közeledett volna Jézushoz,
üdvözült ember válhatott volna belõle.

Sajnos, Pilátus rosszul válaszolt Jézus kérdésére. A büszke-
ség felülkerekedett szívében, és sértett indulattal vágott visz-
sza: »Felelt Pilátus: Avagy zsidó vagyok én? A te néped és a
papi fejedelmek adtak téged az én kezembe: mit cselekedtél?«
(Jn 18,35) Mintegy azt jelentette ki: »Itt én kérdezhetek, ne-
ked csak felelni szabad.«

Jézus azonban nem hátrált meg. Ha a közvetlen út járhatat-
lannak bizonyul, Isten talál közvetett utat. Nem egykönnyen
mond le az emberrõl. Mindent megpróbál, fáradhatatlanul,
hogy teremtményét a világosságra vezesse.

Jézus most azt próbálja megértetni Pilátussal, hogy nincs
oka félnie: ha Õ király is, a menny királya, földi hatalomhoz
nem ér a keze. »Felelt Jézus: Az én országom nem e világból
való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim
vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én
országom nem innen való.« (Jn 18,36)

A változatlanul szelíd, megnyerõ hanghordozás és magatar-
tás Pilátust újabb kérdésre késztette: »Mondta azért neki Pilá-
tus: Király vagy hát te csakugyan?« (Jn 18,37) Erre már töb-
bet, részletesebbet mondhatott Jézus is. »Te mondod, hogy én
király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem e világra,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról…« (Jn 18,37) Így egy
római katonának tett bizonyságot egész küldetésérõl! Hogy
az õ küldetése az igazság jegyében áll. Mivel »minden igazság-
talanság bûn« (1Jn 5,17), Jézus azért jött a világra, hogy az
igazság útjával a bûn legyõzését, a valódi szeretetet mutassa
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3 Milyen küzdelmet folytatott mindeközben Jézus Pilátu-
sért?

Jn 18,33–38 • „Ismét bement azért Pilátus a törvényházba,
szólította Jézust, és mondta neki: Te vagy a zsidók királya?
Felelt neki Jézus: Magadtól mondod ezt, vagy mások be-
szélték neked felõlem? Felelt Pilátus: Avagy zsidó vagyok
én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én ke-
zembe: mit cselekedtél? Felelt Jézus: Az én országom nem
e világból való. Ha e világból való volna az én országom,
az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsi-
dóknak. Ámde az én országom nem innen való. Mondta
azért neki Pilátus: Király vagy hát te csakugyan? Felelt 
Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért szület-
tem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az
igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én
szómra. Mondta neki Pilátus: Micsoda az igazság?”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Amikor Pilátussal csaknem négyszemközt beszélhetett Jé-
zus, közvetlenül a lelkiismeretéhez intézte szavait. Nem ki-
mondottan a kérdésre válaszolt, de sokkal hatalmasabb bi-
zonyságot szolgáltatott. »Felelt neki Jézus: Magadtól mondod
ezt, vagy mások beszélték neked énfelõlem?« (Jn 18,34) Jézus
megkövetelte egy pogány katonától is, akivel elõször váltott
szót az életében, hogy döntse el: a papok vádjai miatt akar
csak többet tudni róla, vagy személyes érdeklõdése készteti a
kérdezésre? Nem mindegy: másoktól hallani ezt-azt valakirõl
és úgy ítélni felõle, vagy a legszemélyesebb utánajárás nyomán
kialakítani meggyõzõdésünket.

Jézus egész életével az egyéni gondolkodás, a felelõs döntés
és a döntéseinkkel együtt járó következmények nyílt és becsü-
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.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Pilátus nem várta meg Jézus válaszát. Pedig mi mindent kap-
hatott volna tõle! »Micsoda az igazság?« – erre a vágyakozásra
Jézus tanításának legdrágább kincseit hozhatta volna elõ. De az
ember nem adott lehetõséget Isten feleletére. Pilátus megijedt
a közben egyre erõsödõ kiáltozásoktól – ne feledjük: a papok a
népet állandóan tüzelték az elítéltetés kikényszerítésére –, ki-
ment hát, hogy lecsitítsa a tömeget. Eleve reménytelen vállal-
kozás volt, és Pilátus bele is bukott. Hiába mondta ugyanis ne-
kik: »Én nem találok benne semmi bûnt« (Jn 18,38), azok egy-
re hevesebben követelték Jézus megfeszítését… 

Ez a történet azonban a vergõdés története már. Példája an-
nak, hogy aki az igazság kérdésére adott válaszra nem kíván-
csi, maga is a megkeményedés állapota felé tart. Lehet, hogy
lassan, de egyenletesen: közben tudata ép marad, az értelem
azonban annyira megbénul, hogy már nem osztogat parancsot
az akaratnak: képtelen lesz a belátásra, megbánásra, megválto-
zásra. Az igazság kérdésének félretevésével alapvetõ emberi
értékek torzulnak el, mégpedig a felismerhetetlenségig. S ak-
kor idõ kérdése, hogy bekövetkezzék valami rettenetes dolog,
a lelki összeomlás jeleként…

Pilátus tehát világos látása után látszólag már akarati szint-
re is emelte meggyõzõdését: »igyekezett« Jézus szabadon bo-
csátásán (Jn 19,12). De ez csak külsõ látszatnak bizonyult a
késõbbiekben. Pilátus ugyanis lelki restségével, késlekedésével
jóvátehetetlen hibák sorozatát követte el a megmenteni vágyás
és az igazmondás álarcában. Elõször is: ha kifejezte, hogy Jé-
zus bûntelen, miért ostoroztatta meg? Hogy a tömeg vér-
szomját egyelõre kielégítse? Azután: mire volt jó Barabás
elõhozatala? Talán nem lehetett elõre tudni, hogy a tömegek-
nek a bûnözõk jobban megfelelnek, mint az erényes emberek?

Poncius Pilátus * 163

meg. Isten világrendjében az a két fogalom, melyet mi hajla-
mosak vagyunk szétválasztani és megkülönböztetni, tökélete-
sen egy: a valódi jellemben találkozik az igazság és a szeretet.

Jézus azonban még kérlelést is fûzött a kijelentéshez: »Aki
az igazságból való, hallgat az én szavamra.« (Jn 18,37) Mint-
egy újra közvetlenül Pilátus lelkiismeretéhez intézte beszédét:
»Pilátus, neked is az igazságra van szükséged, ahogy minden
embernek. Igazság nélkül fuldoklás az élet. Te is élni akarsz,
Pilátus. Méghozzá igazságban akarsz élni. Ragadd meg a lehe-
tõséget! Az én szavaimban igazság és élet van!«

És Pilátus megragadja a lehetõséget. Egy véreskezû római
prokurátor szájából hangzik fel a Biblia legnagyobb kérdése –
a Lélek utat talált szívéhez: »Micsoda az igazság?« (Jn 18,38)

Pilátus közel kerül ahhoz, hogy mindenrõl megfeledkezve
végre Jézusra hallgasson. Vagy mégsem?” (Reisinger János: Hogyan
küzdött Jézus…, i. m., 61–63. o.)

4 Milyen súlyos hibákat követett el Pilátus a kihallgatás so-
rán? 

Jn 18,38 • „Mondta neki Pilátus: Micsoda az igazság? És
amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és monda ne-
kik: Én nem találok benne semmi bûnt.”
Lk 23,13–16 • „Pilátus pedig a fõpapokat, fõembereket és
a népet egybegyûjtve mondta nekik: Idehoztátok nekem
ez embert, mint aki a népet félrevezeti: és íme én elõttetek
kivallatva semmi olyan bûnt nem találtam ez emberben,
amivel õt vádoljátok. De még Heródes sem, mert titeket
õhozzá igazítottalak; és íme, õ semmi halálra méltó dolgot
nem cselekedett. Megfenyítve azért õt, elbocsátom.”
Mt 27,17 • „Mikor azért egybegyülekeztek, mondta nekik
Pilátus: Melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek: Ba-
rabást, vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak?”
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az emberben, amivel õt vádoljátok.« Ha viszont semmi bûnt
nem talált Jézusban, akkor miért akarta megfenyíteni?

Egyértelmû, hogy mindenre elszánt ellenségei miatt. Tudta,
hogy a végsõkig forralja dühüket a felmentõ ítélet kihirdetésé-
vel. Ezt akarta enyhíteni a megfenyítés felajánlásával.

Jót akart. De letért a következetes igazságosság ösvényérõl,
és ez törvényszerûen maga után vonta azokat a következmé-
nyeket, amelyek a szándékával éppen ellentétes irányba vitték
az eseményeket.” (Vankó Zsuzsa: Az ember és az igazság, Spalding Alapít-
vány, 67–68. o.)

5 Mi döntötte el a Pilátus lelkében folyó küzdelmet? Mi
volt a vallási vezetõk és a hatásuk alatt álló tömeg döntõ

érve? 

Jn 19,12 • „Ettõl fogva igyekezett Pilátus õt szabadon bo-
csátani, de a zsidók kiáltoztak, mondván: Ha ezt szabadon
bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá
teszi, ellene mond a császárnak!”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A jó döntés halogatásával õ is meggyengült, a tömeg is vér-
szemet kapott. Pilátus láttatni engedte lényének gyenge pont-
ját, amire a fõemberek csalhatatlanul ráéreztek… Itt adták
meg a vádlók a lelki kegyelemdöfést a római helytartónak. Pi-
látus maga idézte elõ, hogy ez megtörténhetett. A hosszas
késlekedés nyomán rá lehetett játszani karrierizmusára, a po-
zícióban lévõ ember félelmére, gyávaságára. »Nem vagy a csá-
szár barátja!« – hányszor ismétlõdik ez a mondás hol nyíltan,
hol leplezetten, de ugyanolyan élességgel és határozottsággal!
Aki nem a »császár« – vagy »a nép«, »az ország«, »a párt« stb. –
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Ha valóban »(minta)ember«-nek nevezte Jézust – ez a híres
Ecce homo-jelenet a képzõmûvészeti feldolgozásokban –, mi-
ért aláztatta meg a korona helyetti töviskoszorúval és a jogar
helyetti nádpálcával (Mk 15,19)? S végül miért esett bele az in-
dulatoskodásba újra, Jézus hallgatása miatt?

Ezek a hibák egy tõrõl fakadtak: Pilátus nem cselekedett a lel-
kiismerete szerint, pedig lelkiismeretének szavát oly világosan az
emberek tudomására is hozta! Aki tud valamit, de nem cselek-
szik a felismert tudás szerint – idõ kérdése, és elvész. Még akkor
is, ha Isten közben ugyanúgy küzd érte, mint Jézus is tette. A Jn
19,11-ben még az egyházi vezetõk Pilátusnál jóval nagyobb fele-
lõsségét is hangsúlyozta, amit általában fordítva szoktak látni az
emberek: a politikusokat kárhoztatják azért, aminek többszörö-
séért a lelkészekrõl egy rossz szót sem ejtenek.

Pilátus tehát mindent látott és tudott (Mt 27,18), legnagyobb
hibának az igazságkeresés feladását követõen hosszas habozása
bizonyult.” (Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus…, i. m., 63–66. o.)

„Ha az utolsó mondatot nem tette volna hozzá Pilátus –
»Megfenyítve azért õt, elbocsátom« –, akkor megmenthette
volna Jézust. Ellenségei elõbb vagy utóbb mindenképpen vég-
hezvitték volna eltökélt, gyilkos szándékukat. Jézus pedig min-
denképpen beteljesítette volna az isteni megváltási tervben elha-
tározott, a messiási próféciák által évszázadokon át, ismételten
meghirdetett helyettes áldozatot. Pilátus azonban vétlen lett
volna, nem válik e sötét dráma egyik tragikus szereplõjévé.

A római helytartó tömör, összegzõ jelentése, amelyet a soka-
ság elé terjesztett valóban igazságra törekvõ volt, mégsem ma-
radéktalanul igazságos. Megállapította, hogy Jézus »semmi ha-
lálra méltó dolgot nem cselekedett«. Kijelentette, hogy ennek
következtében »elbocsátja«. De miért tette hozzá, hogy
»megfenyítve« bocsátja el? Halálra méltó dolgot nem cseleke-
dett, de volt valami büntetendõ tette? Mégis volt valami része
talán abban, hogy ez a nagy háborúság kialakult körülötte? De
hiszen ezt is kimondta: »Semmi olyan bûnt nem találtam ebben
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né. Tudta, hogy ha a zsidók terveit meghiúsítja Jézus szabadon
bocsátásával, akkor haragjuk a legnagyobb mértékben ellene for-
dul, és semmit sem mulasztanak el megtenni annak érdekében,
hogy bosszút álljanak rajta. Éppen most volt tanúja makacs eltö-
kéltségüknek, amellyel igyekeztek kioltani Jézus életét, akit ok
nélkül gyûlöltek…

Pilátus engedett a csõcselék követeléseinek. Ahelyett, hogy
vállalta volna pozíciója elvesztésének a kockázatát, inkább
átadta Jézust, hogy feszítsék keresztre. Elõvigyázatossága elle-
nére azonban éppen az történt meg vele késõbb, amitõl rette-
gett. Megfosztották érdemeitõl, magas hivatalától, s a lelkiis-
meret-furdalástól gyötörten és büszkeségében megsebzetten
nem sokkal Krisztus keresztre feszítése után vége lett földi éle-
tének. Így mindazok, akik megalkusznak a bûnnel, végül mindig
csak szomorúságot és romlást nyernek jutalmul. »Van olyan út,
amely helyesnek látszik az ember elõtt, de végül a halálba vezet.«
(Péld 14,12)” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 645–646. o.)

Pilátus nem tudott gyõzni abban a próbatételben, hogy vá-
lasszon e kettõ között: az igazság követése önmagáért és min-
denáron, avagy a következmények mérlegelése. Nagy emberi
próbatétel ez. Sokan estek el már ebben. Az igaz ember azon-
ban egy pillanatig sem foglalkozik a következmények fontol-
gatásával. Az igazság egyedül és mindenekfelett – ez az életel-
ve. Másként nem tud, nem akar gondolkodni és dönteni. Mé-
lyen meg van gyõzõdve arról – és békét talál ebben, bármi kö-
vetkezzék is –, hogy ez a jó választás.

6 Hogyan értékelhetjük a helytartó kézmosását és ártatlan
voltának hangsúlyozását? Hogyan teljesedtek be a tömeg

válaszul mondott szavai?

Mt 27,24–26 • „Pilátus pedig látva, hogy semmi sem hasz-
nál, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vett és
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»barátja«, illetve csak így emlegetik a nevét: el lehet készülve a
legrosszabbra. Pilátus túlságosan is gyáva volt, hogy ilyen jö-
võvel szembesüljön. Megadta magát. Kötekedett még õ jócs-
kán a zsidókkal (Jn 19,13–22), furdalta a lelkiismerete is, amit
nevetséges kézmosásával igyekezett leplezni (Mt 27,24–25),
hallhatta felesége figyelmeztetését is (Mt 27,19) – ám gyenge
pontját megtalálták, »horogra akadt«, ahonnan nem tudott
már szabadulni. Így vitte Pilátust a kárhozatba az igazság kere-
sésének elodázása és a késlekedés. Isten sem tud segíteni azon
az emberen, aki erre az útra lép…” (Reisinger János: Hogyan küzdött
Jézus…, i. m., 66–67. o.)

„A fõpapok most kijátszották utolsó kártyájukat, és a római
hivatalnokot a személyében támadták meg: »Ha ezt elbocsá-
tod, nem vagy a császár barátja! Mert mindaz, aki királlyá te-
szi magát, ellene szegül a császárnak!« Erre a fenyegetõ szóra
Pilátus megadta magát. Hivatali társának, az egyiptomi hely-
tartónak, Cornelius Gallusnak a sorsából tudhatta, mit jelent
elveszíteni a császár barátságát, attól ugyanis a császár vissza-
vonta az »Amicus Caesaris« címet, és elbocsátotta hivatalából.
Elbocsátása után hamarosan a vádaknak olyan áradata zúdult
rá, hogy öngyilkosságba menekült. Pilátus ezt nagyon jól tud-
ta.” (Gerhard Kroll: Jézus nyomában, i. m., 457. o.)

„Jézus képmutató vádolói azt a látszatot keltették, mintha fél-
tõ gonddal õriznék a császár tekintélyét, bár a római uralom ösz-
szes ellenségei között õk voltak a legelkeseredettebbek. Amikor
már elég erõsnek érezték magukat, akkor azonnal kényszerítették
a rómaiakat saját nemzeti és vallási érdekeik elismerésére… An-
nak érdekében, hogy Krisztust megöljék, hajlandók voltak a leg-
nagyobb hûségüket kifejezni az idegen uralom iránt, amelyet pe-
dig szívük mélyéig gyûlöltek. »Valaki magát királlyá teszi – fûz-
ték hozzá – ellene mond a császárnak.« Ezzel a kijelentéssel Pi-
látus gyenge pontjára tapintottak, mivel a római kormányzat
gyanakodott rá, és Pilátus tudta, hogy ha magatartásáról egy
ilyen jelentés érkezne Rómába, az könnyen a vesztét jelenthet-
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Krisztus pedig Istené. Krisztust elvetették, helyette Barabást vá-
lasztották. Nekik Barabás kellett. Ezzel a választással azt fogad-
ták el, aki kezdettõl fogva hazug és gyilkos volt. Sátán volt a ve-
zérük. Mint nemzet, Sátán parancsa szerint jártak el, az õ mun-
káit végezték, Sátán uralmát kellett elviselniük.” (Ellen G. White:
Jézus élete, i. m., 647. o.)

E heti adományunk a Bibliaiskolák Közössége Társadalmi Egyesületet
támogatja. – Evangelizációs célokra és könyvkiadásra szánt összeg.
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megmosta kezeit a sokaság elõtt, mondván: Ártatlan va-
gyok ez igaz ember vérétõl, ti lássátok! És felelve az egész
nép, mondta: Az õ vére mi rajtunk és a mi magzatainkon!
Akkor elbocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megosto-
roztatva kezükbe adta, hogy megfeszíttessék.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Pilátus pedig, akinek szorongva és részvéttel kísértük végig
belsõ és külsõ küzdelmét, a végén megalázott, szánalmas figu-
rává zsugorodik össze. Ül az ítélõszékben, szinte a megalkuvás
és a gyávaság megtestesítõjeként. A jelenetet betetõzi a szinte
fájdalmasan szégyenletes kézmosás. Pilátus önmaga felett
mond ítéletet, amikor Jézust még mindig igaz embernek ne-
vezve elítéli. Eltávolítható-e a lelkiismeretbõl, avagy a végsõ
egyetemes ítélet »aktáiból« az igazság elárulásának és az erköl-
csi gyávaságnak a bûne ezzel a színjátékkal, a tömeg elõtti kéz-
mosással? Egy bibliai igét hoz emlékezetbe ez a jelenet: »Még
ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is,
feljegyezve marad a te álnokságod énelõttem.« (Jer 2,22) Igaz
ember vére tapad a kezemhez, de ártatlan vagyok! – Íme az em-
beri önigazolás képtelensége és nyomorúságos volta!” (Vankó
Zsuzsa: Az ember és az igazság, i. m., 76–77. o.)

„Amikor Pilátus ártatlannak jelentette ki magát Krisztus véré-
tõl, Kajafás kihívó hangon így válaszolt neki: »Az õ vére miraj-
tunk és a mi magzatainkon.« (Mt 27,25) Ezeket a szörnyû sza-
vakat átvették a papok és a fõemberek, és ordítva visszhangozta a
sokaság. Az egész nép így kiabált: »Az õ vére mirajtunk és a mi
magzatainkon!« Izrael népe választott. Jézusra mutattak, és ezt
mondták: »Vidd el ezt, és bocsásd el nekünk Barabást!« (Lk
23,18) Barabás, a rabló és a gyilkos, a Sátán képviselõje volt,
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.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Fontosságának megfelelõen mind a négy evangélium feljegyzi
a jelenetet. Máté két latorról, Márk két rablóról, Lukács két go-
nosztevõrõl, János csak „más kettõrõl” számol be. A megtérõ
bûnözõ „jobb latorként” vált ismertté. Máténál és Márknál az
eredeti szövegben a léstés szó szerepel, amelynek a jelentése:
rabló, útonálló. Mt 26,55-ben ugyanezzel a szóval találkozunk:
„Mondta Jézus a sokaságnak: Mint valami latorra, úgy jöttetek
fegyverekkel és fustélyokkal [=kardokkal és botokkal], hogy
megfogjatok engem? Naponként nálatok ültem, tanítva a temp-
lomban, és nem fogtatok el engem.” Jézus szavai szerint vele el-
lentétben az ilyen bûnözõk esetében indokolt lett volna az itt
leírt „felvonulás”. Lukács evangéliumában a görög szövegben a
kakourgos szó található, amely gonosztevõnek fordítható.

„A Jézussal együtt keresztre feszített tolvajokat, »egyiket jobb
kéz felõl, a másikat bal kéz felõl« (Mt 27,38) helyezték el. Ez azt
jelenti, hogy Jézus keresztje az õ keresztjeik között, középen állt.
Ezt papok és fõemberek utasítására rendezték így. Krisztus tolva-
jok közötti helyzetének azt kellett mutatnia, hogy Õ volt a három
bûnözõ közül a legnagyobb. Így teljesedett be az Ige: »A bûnö-
sök közé számláltatott.« (Ésa 53,12) A papok azonban nem is-
merték fel cselekedetük teljes értelmét. Amikor Jézust keresztre fe-
szítették a tolvajokkal együtt, és keresztjét azok keresztje között,
tehát középen állították fel, azt jelezték, hogy Krisztus keresztjét
egy bûneiben heverõ világ közepette állították fel. A bûnbo-
csánat szavai, amelyeket Krisztus a bûnbánó tolvajnak mon-
dott, olyan világosságot gyújtottak, amely ellátszik majd a föld
legtávolabbi határáig.” (Ellen G. White: Jézus élete, Advent Kiadó,
2003, 659. o.)

„Nemrégen az egyik idõsebb lelkipásztor vitatkozott ve-
lem, és állította, hogy a jobb kéz felõli lator tért meg. Kértem
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XII. TANULMÁNY – 2010. DECEMBER 18. 

A jobb lator
(Mt 27,38. 44; Mk 15,27–28. 32; Lk 23,32–33. 39–43)

„Soha nem késõ, az utolsó pillanatban is meg lehet térni” –
halljuk a gyakori hivatkozást a jobb lator történetére. Az való-
ban igaz, hogy ha nem is az utolsó pillanatban, de az utolsó
óráiban jutott megtérésre, minden tekintetben különleges kö-
rülmények között. Tanulmányunk mégsem kíván bátorítani 
a „követésére”. 

1 Mi volt a három kereszt elhelyezésének jelentõsége, és
milyen prófécia teljesedett be ezáltal? 

Mt 27,38 • „Akkor megfeszítettek vele együtt két latrot,
egyiket jobb kéz felõl, és a másikat bal kéz felõl.” 
Mk 15,27–28 • „Két rablót is megfeszítettek vele, egyet
jobb és egyet bal keze felõl. Beteljesedett az írás, amely [azt]
mondja: a bûnösök közé számláltatott.” (Vö. Ésa 53,12)
Lk 23,32–33 • „Vittek pedig két másikat is, [két] gonosz-
tevõt õ vele, hogy megölessenek. Mikor pedig elmentek a
helyre, mely Koponya [helyének] mondatik, ott megfeszí-
tették õt és a gonosztevõket, egyiket jobb kéz felõl, a má-
sikat bal kéz felõl.”
Jn 19,18 • „Emelve az õ keresztfáját, ment az úgynevezett
Koponya helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak, ahol
megfeszítették õt, és õvele más kettõt, egyfelõl és másfe-
lõl, középen pedig Jézust.”
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mára készítettek. Ugyanekkor Jézussal együtt Barabbás két társá-
nak is el kellett szenvednie a halált, ezért az õ vállukra is keresz-
tet raktak…

A római hatóságok ebben az idõben fogságban tartottak egy
Barabbás nevû embert, akit már halálra is ítéltek. Ez az ember
azzal az igénnyel lépett fel, hogy õ a Messiás. Azt állította, teljha-
talmat kell kapnia arra, hogy a dolgok új rendjét hozza létre a vi-
lág tökéletesítése és az igazság helyreállítása céljából. Sátáni tév-
eszméjének a hatása alatt azt állította, hogy mindaz, amit lopás
vagy rablás útján meg tudott szerezni, a saját tulajdona. Sátáni
erõkkel csodálatos dolgokat vitt véghez. Sok követõt nyert meg
magának a nép közül. Zendülést idézett elõ a római kormányzat
ellen. Vallási lelkesedés takarója alatt egy megkeményedett szívû
és mindenre elszánt gazember volt, aki hajlamos volt a lázadás-
ra és a kegyetlenségre… Barabbás, a rabló és a gyilkos, Sátán kép-
viselõje volt…

A jobb lator nem volt megátalkodott bûnözõ. A rossz társa-
ságok vezették félre és térítették a bûnözés útjára, azonban ke-
vésbé volt bûnös, mint sokan azok közül, akik ott álltak a kereszt
mellett, és gyalázták az Üdvözítõt. Ez az ember látta és hallot-
ta Jézust, tanításai meggyõzték õt, de a papok és fõemberek el-
térítették a Megváltótól. Miközben azon igyekezett, hogy el-
fojtsa meggyõzõdését, egyre mélyebbre és mélyebbre merült a
bûnbe, míg végül letartóztatták, bûnösnek nyilvánították, és ar-
ra ítélték, hogy kereszten haljon meg.” (Ellen G. White: Jézus élete,
i. m., 649., 639., 647., 656. o.)

„Az egyik lator megtérése annál csodálatosabb, ha meggon-
doljuk, hogy elõször õ is szidalmazta Jézust, a másikkal
együtt. Nyilván a halálfélelem hatása alatt elõször õ is köve-
telte Jézustól, hogy mentse meg õket önmagával együtt, ha
valóban Isten Fia és õ a Messiás. A kereszten nem látszott Jé-
zus semmi másnak, mint egy megalázott és teljesen kiszolgál-
tatott embernek. Nem cselekedett semmi csodát. A rendkívüli
természeti jelek pedig csak a kereszten viselt szenvedések leg-
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tõle: »Mutasd meg a Bibliában, hol van megírva, hogy ez a la-
tor volt jobb kéz felõl.« Lapozott elõre-hátra, de látta, hogy
nincs ilyen meghatározás. Egyszerûen ráállt az emberek gon-
dolkodása arra, hogy mivel megtért, hát a jobb kéz felõl volt,
holott valójában nem tudhatjuk. Nem is az a kérdés, hogy
jobb kéz felõl vagy bal kéz felõl, hanem az, hogy megnyílt-e 
a szíve, vagy nem.” (Zimányi József: Harag alatt, A két lator c. fejezet)

2 Milyen életet élt a jobb lator a keresztre feszítése elõtt?
Mi jellemezte õt elõször még a kereszten is?

Lk 23,40–41 • „Felelve pedig a másik, megdorgálta õt,
mondván: Az Istent sem féled? Hiszen te ugyanazon íté-
let alatt vagy! Mi ugyan méltán, mert mi a cselekedetünk
méltó büntetését vesszük.”
Mt 27,39–44 • „Az arra menõk pedig szidalmazták õt, fejü-
ket hajtogatva, és így szólva: Te, ki lerontod a templomot
és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magad! Ha Isten
Fia vagy, szállj le a keresztrõl! Hasonlóképpen a fõpapok is
csúfolódva az írástudókkal és a vénekkel együtt, ezt mond-
ták: Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha
Izráel királya, szálljon le most a keresztrõl, és majd hiszünk
néki. Bízott az Istenben, mentse meg most õt, ha akarja;
mert azt mondta: Isten Fia vagyok. Akiket vele együtt fe-
szítettek meg, a latrok is ugyanazt hányták a szemére.” 
Mk 15,32 • „Akiket vele feszítettek meg, azok is szidal-
mazták õt.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Amikor Jézus kilépett a helytartó udvarának kapuján, összezú-
zott és vérzõ vállára tették azt a keresztet, amelyet Barabbás szá-
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telenül ebben a szakaszban olvashatunk. Rövid idõ, mindössze
néhány óra leforgása alatt ez a rabló a lehetõ legnagyobb utat
járta be a legkisebb helyváltoztatás nélkül: a legnagyobb mély-
ségbõl a legnagyobb magasságot érte el lélekben. A bûn, a hi-
tetlenség és az Isten elleni lázadás mélységébõl a kereszten
függõ Isten Fiába vetett hit magaslatára emelkedett. Az embe-
rek által „méltán” megvetett, halálra ítélt bûnözõbõl az üdvös-
ség részese lett – maga Isten Fia biztosította arról, hogy vele
együtt ott lesz Isten országában. 

„A törvényházban és a Golgota felé vezetõ úton Jézus közelé-
ben volt. Hallotta Pilátus kijelentését is: »Nem találok benne
semmi bûnt.« (Jn 19,4) Megfigyelte és megjegyezte Jézus iste-
ni viselkedését, és szánakozó megbocsátását, amit kínzói iránt
tanúsított. A keresztrõl letekintve látta, hogy sokan a vakbuzgó
vallásos emberek közül megvetõen a nyelvüket nyújtogatták Jé-
zusra, és igyekeztek nevetségessé tenni. Látta a fejcsóválásukat,
hallotta a szemrehányó beszédét annak az embernek, aki társa
volt a bûnben: »Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magad,
és minket is!« (Lk 23,39) Hallotta azt is, hogy a járókelõk kö-
zül sokan védelmükbe vették Jézust. Hallotta, hogy megismétel-
ték Jézus szavait, és megemlítették cselekedeteit. Korábbi meg-
gyõzõdése, hogy Jézus a Megváltó, ismét megerõsödött szívében.
Odafordulva bûntársához, ezt mondta neki: »Az Istent sem fé-
led? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!« (Lk 23,40) A hal-
dokló tolvajoknak nem volt többé semmi félnivalójuk az embe-
rektõl. Egyikük szívében azonban már ott volt az a meggyõzõ-
dés, hogy van Isten, akitõl félnie kell, és van jövendõ, amely re-
megésre készteti. Most, amikor elérkezett bûntõl megfertõzött,
tisztátalanná vált élete végéhez, hörögve ezt mondja bûntársá-
nak: »És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó
büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cse-
lekedett.« (Lk 23,41) 

A tolvaj számára ez nem kérdéses többé. Nincs már semmi ké-
telkedés és szemrehányás a szívében. Amikor bûnéért elítélték,
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végén, a halálakor mutatkoztak. A gúnyolódó fõpapok és a tö-
meg, valamint az Urukat továbbra is szeretõ, de megtört és
csalódott tanítványok is mind azt érezték igazolva most, hogy
Jézus nem volt az az isteni Messiás, akinek vallotta magát,
vagy akinek hitték, mert lám, azt tehetik vele az emberek, amit
akarnak.” (Takács Szabolcs – Vankó Zsuzsa: Jézus élete, Sola Scriptura Teo-
lógiai Fõiskola, jegyzet, 2005, 139. o.)

3 Milyen változás ment végbe a jobb lator gondolkodásá-
ban? Mi válthatta ki ezt a hatalmas fordulatot? 

Lk 23,39–41 • „A felfüggesztett gonosztevõk közül pedig
az egyik szidalmazta õt, mondván: Nem te vagy a Krisz-
tus? Szabadítsd meg magad és minket is! Felelve pedig 
a másik, megdorgálta õt, mondván: Az Istent sem féled?
Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan méltán,
mert mi a cselekedetünk méltó büntetését vesszük, õ pe-
dig semmi méltatlant nem cselekedett.”*
Lk 23,34 • „Jézus pedig mondta: Atyám! bocsásd meg né-
kik, mert nem tudják mit cselekszenek.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Végtelen kegyelmébõl Jézus maga munkálkodik az emberi szí-
vekben, és lenyûgözõ lelki változásokat visz véghez, melyeket
az angyalok csodálattal és örömmel szemlélnek” – írja Ellen G.
White a Review and Herald 1908. december 24-ei számában.

A Bibliában számos megindító megtérési történettel talál-
kozhatunk, de az egyik leglenyûgözõbb lelki változásról kétség-
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a Paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket,
amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.”
Jel 2,7 • „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyü-
lekezeteknek. A gyõzedelmesnek enni adok az élet fájáról,
amely az Isten Paradicsomának közepette van.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az Újszövetségben még további két helyen, tehát mindössze
három alkalommal szerepel a perzsa eredetû paradeisos szó. 
A szótárak így adják vissza a jelentését: körülkerített, védett
hely, park, kert, az Éden kertje, Paradicsom, a boldogság helye, az
üdvözültek hona.

Jézus a latornak az Õ országára vonatkozó kérdésére vála-
szolt a Paradicsom szó használatával, és nyilvánvalóan ugyan-
azt értette alatta. 2Kor 12,2–4-ben a Paradicsom azonos a „har-
madik éggel” vagy a mennyel, hiszen Pál váltófogalmakként
használja õket. Jel 2,7 szerint az élet fája az Isten Paradicsomá-
nak közepette van, míg Jel 21,1–4. 10 és 22,1–5 az élet fáját az
új Földdel, az új Jeruzsálemmel, az élet folyójával és Isten
trónjával, tehát a mennyel, az eljövendõ Isten országával kap-
csolja össze. 

„Mit kért a lator? Mit kívánt magának? »Emlékezzél meg
énrólam, amikor eljössz a Te országodban!« (vagy »királysá-
godban«). Hogy õ is ott lehessen, amikor Jézus a királyságát
felállítja, azaz amikor eljön az Õ országában – erre kérte
Krisztust.

És mit értett egyáltalán ez az ember »Jézus országá«-n? Bizo-
nyára ugyanazt, amit zsidó honfitársai értettek »Isten országá«-n.
(Ha nem is ismerhette pontosan Jézus tanításait Isten országá-
ról, kérése mégis tükrözi tiszta hitét az igazak feltámadásában
– vö. Ap csel 24,15 –, és ez összecseng Márta vallomásával is –
Jn 11,24.) 
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reménytelenség és kétségbeesés lett úrrá rajta, de most különös és
gyengéd gondolatok támadtak elméjében. Visszaidézte emlékeze-
tébe mindazt, amit Jézusról hallott, hogy miként gyógyította meg
a betegeket és bocsátotta meg egyesek bûnét. Lélekben ismét meg-
hallotta azoknak a szavait, akik hittek Jézusban, és sírva követ-
ték Õt. Azután meglátta és elolvasta azt a feliratot, amelyet Jézus
feje fölé szögeztek. Hallotta, amint a járókelõk elismételgették a
felirat szövegét. Egyesek bánkódva és remegõ ajakkal, mások tré-
fálkozva és gúnyolódva. A Szentlélek megvilágosította elméjét,
a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak, és õ
eljutott az igazság ismeretére. Jézusban, aki összetörve, kigú-
nyolva ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek ama
Bárányát, aki elveszi a világ bûneit.” (Ellen G. White: Jézus élete, i.
m., 656–657. o.)

4 Milyen kéréssel fordult Jézushoz a jobb lator? Mit ígért
neki Jézus? Az Újszövetségben hol találkozunk még 

a Paradicsom szóval, és ezek alapján mivel azonosíthatjuk?

Lk 23,42–43 • „Mondta Jézusnak: Emlékezzél meg rólam,
mikor eljössz a te országodban! Mondta néki Jézus: Bi-
zony mondom néked ma, velem leszel a Paradicsomban.”* 
2Kor 12,2–4 • „Ismerek egy embert a Krisztusban, aki ti-
zennégy évvel ezelõtt (ha testben-e, nem tudom; ha testen
kívül-e, nem tudom, az Isten tudja) elragadtatott a harma-
dik égig.** És tudom, hogy az az ember (ha testben-e, ha
testen kívül-e, nem tudom, az Isten tudja), elragadtatott 
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** „Az elsõ ég az atmoszféra, a második ég a csillagok, és a harmadik ég Isten és 
a mennyei lények tartózkodási helye. Pál Isten jelenlétébe »ragadtatott«.” (SDA
Bible Commentary – Megjegyzés 2Kor 12,2-höz)



5 Milyen érvek döntik el egyértelmûen a Jézus válaszával
kapcsolatos fordítási, értelmezési kérdést?

Lk 23,43 • „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a Pa-
radicsomban.” (Károlyi-fordítás)
Pontosított fordításban: „Bizony mondom néked ma, ve-
lem leszel a Paradicsomban.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Bizonyára egyetlen Biblia-szöveget sem idéznek oly sokszor
az ember halál utáni életének bizonyítására, mint Jézus sza-
vait, amit a vele keresztre feszített egyik latornak mondott.
Ezzel a kijelentéssel azt akarják bizonyítani, hogy halála után
a hívõ mindjárt a mennybe jut. Épp ezért szükséges, hogy Jé-
zus ígéretének értelmét – amit a vele felfeszített két gonoszte-
võ egyikéhez intézett – megértsük és világosan lássuk…

Egy problémát érthetõvé és tudatossá kell tennünk: általá-
ban nem eléggé számoltak azzal, hogy milyen nagy befolyást
gyakorolt sok keresztény gondolkozására a görög, de különö-
sen a platóni filozófia. Ez a folyamat nem haladt el nyomtala-
nul a Biblia fordításánál sem. Ez mutatkozik meg az írásjelek
kitevésénél is olyan helyeken, ahol például egy vesszõ a mon-
dat értelmét döntõ módon megváltoztatja, sõt egészen az el-
lenkezõjére fordíthatja. Ilyen íráshely Lukács 23,43 is. De mi-
elõtt ezzel a bibliai szöveggel foglalkoznánk, mutassunk rá né-
hány példán keresztül, hogy az írásjelek eltolásával egy mondat
tartalma mennyire megváltozhat:

»Minden rosszat kívánok neked, / Távol a testtõl maradj ne-
kem, / Minden szerencsétlenség érjen téged, / Sohase gondolj
rám!« Ennek azonban így kellene hangzania: »Minden rosszat
kívánok neked távol a testtõl, / Maradj nekem minden, / Szeren-
csétlenség (ne) érjen téged sohase, / Gondolj rám!«
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Máté 31-szer beszél a mennyországról, vagy Isten országá-
ról. Ez az ország Jézus üzenetének kedvelt témája volt. Pél-
dázatait gyakran kezdte ezekkel a szavakkal: »Hasonlatos 
a mennyek országa…« 

Isten országának sokatmondó kérdése Jézus környezetét
erõsen foglalkoztatta… 

Mit értett Jézus a »Paradicsom«-on? Ha ezzel a kifejezéssel
találkozunk, azonnal az Édenkertre, az el nem bukott ember
és a föld eredeti állapotára gondolunk. A Jelenések könyve
szerint a »Paradicsom« a föld visszaállítása bûn nélküli, ere-
deti állapotára… (Jel 21,1–4) Különösen figyelemre méltó a
22. rész 1–5 verse…

Jézus sohasem hirdetett olyan elképzeléseket Isten orszá-
gáról, amilyeneket sok mai keresztény alakít ki magának és
hirdet. Sohasem beszélt arról, hogy követõi haláluk után
azonnal a »túlvilágba« érkeznének. 

Nagyon helyesen írta Samuel Keller lelkész: »Az örök élet-
rõl való általános elképzelés meglehetõsen furcsa, és létrejöttét
újra csak az újplatonikus gondolkozás betörésével lehet ma-
gyarázni. A Bibliát nem terheli ezért felelõsség. Azt hiszik,
hogy a lélek a test szennyes börtönének a nemes foglya, és mi-
helyt a halál által e börtönébõl megszabadul, fent lebeg a felle-
gek fölött, hogy ott, a lelkek mennyországában örökre boldog
legyen. Mindenesetre ehhez még egy valamivel konkrétabb el-
képzelés is társul: fehér ruhák, kezükben pálmaágak és arany-
hárfák, amelyekkel melódiákat játszhatnak az egész örökkéva-
lóságon át Isten dicsõítésére. De a halál utáni számadásról, a
személyiség újraformálásáról, feltámadásáról, mely ben-
nünket a feltámadott Krisztushoz tesz hasonlóvá, az új, a
megdicsõült földön való életrõl egy szó sincs. Nem is lehet
csodálkozni tehát, ha a hitetlenség gúnya a legkeserûbb mó-
don lángolt fel egy ilyen világcél és egy ilyen életideál ellen!«”
(Gustav Tobler: Nincs többé halál! Mikor kezdõdik az örök élet?, Jó Hír,
24/1998, 46–48. o.)
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mikor, hanem hogy egyáltalán valaha is a Paradicsomban lehet-e.
A kegyelemre vonatkozott a kérése, nem pedig az idõre.

Ulrich Wilckens a következõ szavakkal mondja ezt: »Lu-
kács Jézus szavain nem a latornak egy kivételes, idõ elõtti
mennybe ragadtatását érti, Jézus halála napján, hanem az örök
üdvösségben részesülésének – akkor a jelenben – tett ígére-
tét.«” (Gustav Tobler: Nincs többé halál! Mikor kezdõdik az örök élet?, Jó
Hír, 24/1998., 46–48. o.)

„Jézusnak a bûnbánó latorhoz intézett szavaiban éppen az a
bizonyos kritikus, különbözõképpen értelmezett ma szócska 
a legmélyebb jelentõségû… az Újszövetség legõsibb kéziratait
nem lehet döntõbíróvá tenni az erre vonatkozó vitakérdésben,
mivel azok egyáltalán nem tartalmaznak írásjeleket. Csakis az
evangélium és az egész Szentírás szövegösszefüggése alapján
lehet eldönteni, hogy mi a mondat eredeti értelme. Úgy hang-
zott-e, ahogy a mi Bibliánkban találjuk: »Bizony mondom né-
ked: ma velem leszel a Paradicsomban«, vagy pedig így:
»Bizony mondom néked ma: velem leszel a Paradicsomban.«

A Szentírás szerint a régi korok emberei tudták, hogy csak
a halál öntudatlan alvása után, a vég idején, az utolsó ítélet
nyomán nyerhetik el az örök életet, és léphetnek be Isten or-
szágába (Jób 19,25; Dn 12,13; Jn 11,24; 2Tim 4,8). Maga a la-
tor is így hitte és kérte: »Uram, emlékezzél meg rólam, ami-
kor eljössz a te országodban!« Jézus a feltámadása reggelén, a
halála utáni harmadik napon ezt mondta Mária Magdalénának:
»Nem mentem még fel az én Atyámhoz.« (Jn 20,17) Jézus
nem találkozhatott tehát még aznap a latorral a Paradicsom-
ban. Azt is kijelentette – még halála elõtt, tanító szolgálata so-
rán –, hogy »harmadnapig a föld gyomrában lesz«. Egyértel-
mû, radikális kifejezéssel utalt tehát arra, hogy a nemlét, a sír
és a halál fogságában lesz harmadnapig.

A ma szócskának ez volt az értelme: Bizony mondom né-
ked ma, amikor megváltalak, elszenvedem a kárhozat bünteté-
sét az összes halálra ítélt, bûnös ember helyett, »velem leszel 
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III. Sándor cár íróasztalán egy feljegyzés volt. Ebben a le-
vélben egy politikai fogoly elítélése volt a kérdés. A kegyelmi
kérvényre a cár a következõket írta: »Kegyelem lehetetlen, Szi-
bériába küldeni!«

Úgy történt, hogy a cár felesége ezt az elutasított kérvényt
elolvashatta. Részvétteljes szíve volt, és ezt mondta magában:
»Nem szeretném, ha ezt az embert Szibériába küldenék.« Ki-
radírozta a vesszõt a »lehetetlen« után, és a szó elé helyezte. 
A szöveg ezek után így hangzott: »Kegyelem, lehetetlen Szibé-
riába küldeni!«

Ennek az embernek a sorsa függött attól, hogy melyik he-
lyen volt ez a vesszõcske kitéve.

Ezek a példák nyomatékosan mutatják a különbséget. Ha a
Biblia-fordító egy szövegnél az írásjelet az elõre megfogalmazott
nézetére támaszkodva, a saját elképzelése szerint teszi ki, akkor
az óriási problémákhoz vezethet. Az értelmezett fordításnak
épp ezzel a klasszikus esetével van dolgunk Lk 23,43-ban… 

George M. Lamsa teológus, aki igazi bibliai arám környe-
zetben nevelkedett fel, ehhez az íráshelyhez a következõ ma-
gyarázatot fûzi: »Az arám kifejezési módnak megfelelõen, eb-
ben a szövegben a hangsúly a ma szóra esik, és a fordításnak a
következõképpen kellene hangzania: Bizony mondom néked
ma: te velem leszel a Paradicsomban. Ez a biztos ígéret a ke-
resztre feszítés napján hangzott el, míg a beteljesedés csak a
jövõben fog megtörténni. A keleti népek kifejezésmódjának
egyik különlegessége az, hogy egy ígérettételnél a napot is
hozzámondják, amelyik napon az ígéretet teszik. Ezzel a ké-
sõbbi beteljesítést biztosítják.« (…) 

Tisztán nyelvi szempontból is ez a fordítás jogos. Ha szó-
ról szóra fordítjuk az eredeti görögbõl, ahol nem volt inter-
punkció, a következõképp adhatjuk vissza: És mondta neki
Jézus bizony én mondom neked ma velem te fogsz lenni a Para-
dicsomban. Teljesen logikus, hogy az írásjelet a ma után he-
lyezzük. A Jézussal megfeszítettet nem az foglalkoztatta, hogy
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megkeményedés. „Kimondhatatlan szomorúsággal töltötte el a
tudat, hogy együttérzését nem értékelték, szeretetét nem viszonoz-
ták, kegyelmét lebecsülték, megváltását visszautasították. Ez tette
Õt fájdalmak férfiává, szenvedés ismerõjévé (Ésa 53,3)” – írja
Ellen White (i. m., 328. o.). 

Ha ez az ember még képes lett volna a megbánásra, önma-
ga megalázására, õt is milyen örömmel biztosította volna Jé-
zus arról, hogy vele lesz az Õ országában! »Aki kér, mind kap«
– tanította szolgálata során (Mt 7,8), a másik lator azonban
nem kérte Jézustól, és így Õ nem adhatta meg neki az örök
élet ígéretét. Pedig ez az elítélt is ugyanazt látta és hallotta,
mint a társa, ugyanolyan benyomások érték utolsó óráiban –
sõt még társa megtérését is láthatta –, de számára mindez már
késõn történt. Õ már korábban eljutott élettapasztalatainak
arra a fokára, amikor többé nem volt megszólítható az evan-
géliummal. Ott volt az „örökkévalóság küszöbén”, és nem
akarta, nem tudta már átlépni ezt a küszöböt. Nem tudta hit-
ben odahelyezni bûneit a tõle néhány méterre érte is szenved-
ni kész Isten Fiára. Így még egyszer szembesülnie kell majd
azokkal a második feltámadáskor, és el kell szenvednie miat-
tuk az Isten mértéke szerinti büntetést is, mielõtt a második
halállal meghalna. Milyen szomorú ez!

„Milyen idõpontot tûztetek ki jellemetek tökéletesítésére a Jé-
zus Krisztus igazságába vetett hit által? A holnapi napot? Lehet,
hogy holnapra hideg holttestek lesztek. A jövõ hetet? A jövõ héten
karod talán már keresztbe fekszik melleden, szemed talán végleg
lecsukódik. Holnap, avagy a jövõ héten túl késõ lehet már ah-
hoz, hogy a menny számára tökéletesítsd jellemedet.” (Ellen G.
White: Kiben bízhatunk?, III. kötet, 962. o.)

„Óvakodjatok a halogatástól! Ne szûnjetek meg azért küzdeni,
hogy elhagyjátok a bûnt, ne szûnjetek meg keresni a szív tisztasá-
gát Jézus által! Ezrek és ezrek követtek el tévedést ebben a tekin-
tetben, örök vesztükre. Elsõsorban nem az emberi élet rövidsé-
gét és bizonytalanságát akarom itt hangsúlyozni, mert létezik
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a Paradicsomban«. Akkor tette tehát Jézus ezt az ígéretet,
amikor örökre lefizette a váltságdíjat az ember bûntõl és halál-
tól való megszabadításáért, amikor áldozata alapján jogot
nyert ahhoz, hogy akár egy latornak is örök életet ajándékoz-
hasson a megtérés és a hit alapján. Szenvedései, Istentõl és em-
berektõl való elhagyatottsága közepette ez volt az egyetlen re-
ménysugár Jézus számára: keresztáldozata máris gyümölcsö-
zik, hiszen mély, õszinte megtérésre indít és megment egy el-
veszett, halálra szánt, bûnös embert.” (Takács Szabolcs – Vankó
Zsuzsa: Jézus élete, i. m., 144–145. o.)

6 A két lator történetét látva miért nem lehet várni a meg-
téréssel, miért nem lehet halogatni azt? 

Zsid 3,12–15 • „Vigyázzatok, atyámfiai, hogy valaha ne le-
gyen bármelyikõtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élõ
Istentõl elszakadjon. Hanem intsétek egymást minden-
nap, míg tart a ma, hogy egyikõtök se keményíttessék meg
a bûn csalárdsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztus-
nak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erõsen
megtartjuk. E mondás szerint: Ma, ha az õ szavát halljá-
tok, meg ne keményítsétek a szíveteket!”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Mindkét gonosztevõ, akit Jézussal együtt keresztre feszítettek,
elõször szidalmazta a Megváltót. Egyikük magatartása a szenve-
dései alatt még makacsabb és kihívóbb lett.” (Ellen G. White: Jézus
élete, i. m., 656. o.)

Amilyen örömet és vigasztalást jelenthettek Jézus számára
a jobb lator szavai a becsmérlés és gúnyolódás hangjai között,
olyan szomorúsággal tölthette el õt a társa részérõl tapasztalt
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XIII. TANULMÁNY – 2010. DECEMBER 25. 

Az emmausi tanítványok
(Mk 16,12–13; Lk 24,13–35)

Jézus feltámadásának valóságos megtörténtében sokan kétel-
kednek ma is, a magukat keresztényeknek vallók közül is,
azon az alapon, hogy tudásunk és tapasztalataink alapján a ha-
lottak feltámadása elképzelhetetlen. A kételkedõk nem látják
meg, hogy milyen hatalmas evangélium a Biblia meggyõzõen
hiteles tudósítása Jézus feltámadásáról. Az egyik legrészlete-
sebb és legszebb leírás a Jeruzsálembõl Emmausba vezetõ
úton történt találkozást és beszélgetést örökíti meg.

1 Hogyan illeszkedik az emmausi tanítványok története a
Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorába? 

Mk 16,12–13 • „Ezután pedig közülük kettõnek jelent meg
más alakban, útközben, mikor a mezõre mentek. Ezek is el-
menvén, megjelentették a többieknek; ezeknek sem hittek.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az események idõrendje a négy evangélium leírásának gondos
megfigyelése és egybevetése alapján a következõképpen álla-
pítható meg:

„A feltámadás tanúi római katonák voltak. Amint felocsúd-
tak, azonnal a városba mentek, jelenteni a történteket. A pa-
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ennél borzalmasabb veszély is, amelyet sokan nem érzékelnek.
Ez a veszély a késlekedésben rejlik, ha vonakodunk engedni Is-
ten Szentlelke kérlelõ szavának, mivel jobban szeretünk a
bûnben élni. A késlekedés ezt jelenti ugyanis a valóságban. 
A bûnt csak a végtelen veszteség kockázatával lehet melengetni és
dédelgetni, bármilyen kicsinek vagy jelentéktelennek látszó vé-
tekrõl legyen is szó. Amit mi nem gyõzünk le, az minket fog le-
gyõzni, és a pusztulásunkat munkálja…

A törvényszegés minden egyes cselekedete, Krisztus kegyelmé-
nek minden egyes elutasítása visszahat ránk: megkeményíti a szí-
vet, meggyengíti az akaratot, elhomályosítja az értelmet. Nem
csupán azt eredményezi, hogy ezután kevésbé hajlunk az engedel-
mességre, hanem lelkileg kevésbé leszünk képesek engedni Isten
Lelke halk és szelíd kérlelésének. 

Sokan azzal a gondolattal igyekszenek lecsendesíteni nyugta-
lan lelkiismeretüket, hogy bármikor megváltoztathatják bûnös
útjaikat, ha egyszer majd úgy akarnak dönteni. Azt hiszik, köny-
nyedén bánhatnak a kegyelem hívásaival, mert azzal áltatják
magukat, hogy visszautasításuk ellenére is, újra meg újra része-
sülhetnek e késztetésekben. Azt gondolják, egy végsõ, kritikus
pillanatban megváltoztathatják majd életútjukat, noha mind-
addig a kegyelem Lelke ellen cselekedtek, mindaddig Sátán ol-
dalán érvényesítették befolyásukat. Ezt azonban nem olyan
könnyû megtenni. Az addigi életük során szerzett tapasztalatuk,
egész neveltetésük annyira erõteljesen formálják jellemüket, hogy
közülük csak igen kevesen vágyakoznak majd arra, hogy átfor-
málódjanak Krisztus képmására.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ
lépések, BIK Könyvkiadó, 2000, 30–31. o.)

Az e heti adomány a médiaosztályt támogatja.
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neve. Késõbb az otthonukba térve megnyilatkozott nekik, és
felismerték õt.

– A késõ esti, illetve valószínûleg már éjszakai órákban
megjelent Jézus az egybegyûlt tanítványoknak és a velük
együtt lévõ, más követõinek.

– Nyolc nap múlva – amikor már Tamás is velük volt – Jé-
zus ismét megjelent az egybegyûlt tanítványoknak.

– Galileában, a még halála elõtt megjelölt helyen találkozott
ismét a tanítványaival és mintegy ötszáz „atyafival”.

– Nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de Jézus megjelent Ja-
kabnak is (akin valószínûleg az Úr testvérét kell inkább érteni,
semmint János testvérét, a késõbb mártírhalált halt Jakabot).
Pál apostol errõl a találkozásról is említést tesz a felsorolásá-
ban. A leírásából úgy tûnik, mintha a nagy galileai találkozó
után történt volna ez (1Kor 15,7).

– Lehetséges, hogy voltak még más találkozások és megje-
lenések is, amelyekrõl azonban az evangéliumok nem szólnak
részletesen (Ap csel 1,3, vö. Jn 20,30; 21,25). 

Külön említésre méltó, hogy Jézus még a feltámadás napján
felment az Atyához. Mária Magdalénának világosan szólt er-
rõl, és megüzente a tanítványainak is: Jn 20,17. Valóban elkép-
zelhetetlen, hogy a golgotai áldozatkor történt fájdalmas el-
szakadásuk után Jézus még negyven napig várakozott volna 
az Atyával való találkozásra. Micsoda találkozás lehetett ez!
Az Írás hallgat róla, bizonyára azért, mert emberi szavakkal
visszaadhatatlan. 

Másrészt milyen csodálatos, hogy Jézus még aznap vissza-
tért tanítványaihoz a Földre. Pedig hogy vágyakozhatott meny-
nyei Atyjával és hazájában maradni! De az övéi és földi mûve
az elveszett emberekért oly fontos volt neki! Azt is láthatjuk
itt, hogy Isten számára nincs távolság menny és Föld között,
neki közel van az, amint például Dn 9,21–23 is bizonyítja ezt.”
(Vankó Zsuzsa: Jézus élete, Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, jegyzet, 2004,
367–368. o.)
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pok azonban sötét hazugságba vitték bele õket, megvesztege-
téssel (Mt 28,11–15). »A papok megnyugtatták a katonákat.
Teljes biztonságot ígértek nekik, ha elhallgatják a valóságot.
Azzal érveltek, hogy Pilátus sem kívánja e hírek terjedését. 
A római katonák pénzért eladták az igazságot. Õszinte, igaz
lélekkel jöttek a papokhoz, a hazugság bûnével terhelten, az
árulás bérével távoztak tõlük.« (Ellen G. White: Jézus élete, Advent
Kiadó, 2003, 691. o.) 

– Mária Magdaléna látta ezután elõször az üres sírt, mivel õ
már szürkületkor odament. Akkor õ nem látta sem Jézust,
sem az angyalokat, hanem az üres sír miatti megdöbbenésében
azonnal a városba futott, hogy értesítse Pétert és Jánost.

– Ezután a többi asszony érkezett meg a sírhoz, õk viszont
már az angyalokat is látták, hallották, sõt késõbb, útközben
magával Jézussal is találkoztak.

– Miközben ezek az asszonyok úton voltak Jeruzsálembe,
Mária Magdaléna, valamint Péter és János visszaértek a sír-
hoz. Péter és János megnézték az üres sírt, és visszamentek a
városba.

– Mária Magdaléna azonban ott maradt, sírva és gyötrõdve.
Amint újra benézett a sírboltba, ott látott két angyalt, akik
meg is szólították õt. Közvetlenül ezután maga Jézus is meg-
jelent neki és beszélt vele.

– Ugyanezen a napon jelent meg Jézus Péternek is, akinek
külön, név szerint is üzent, ezzel biztosítva az õt megtagadó
tanítványt bûnbocsánatáról és változatlan szeretetérõl. Errõl 
a találkozásról semmi közelebbit nem tudunk, de kétszer is
említi az Írás, és az is kitûnik, hogy ezen az elsõ napon tör-
tént, még azelõtt, hogy a késõ esti, illetve éjszakai órákban Jé-
zus valamennyi tanítványával találkozott volna (1Kor 15,5; Lk
24,33–34).

– Ennek a napnak estéjén csatlakozott Jézus az emmausi
úton – elõször kilétét rejtve – a tágabb tanítványi körhöz tar-
tozó két tanítványához, akik közül az egyiknek Kleofás volt a
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és bocsásd az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem 
hívõ!”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A feltámadás napjának késõ délutánján két tanítvány útban volt
Emmaus felé. Emmaus kis város volt, mintegy tizenkét kilomé-
ter távolságra Jeruzsálemtõl. Ezeknek a tanítványoknak nem
volt kiemelkedõ szerepük Krisztus munkájában, de komolyan
hittek Benne. Azért mentek Jeruzsálembe, hogy megtartsák a hús-
vétot, és nagyon zavarba ejtették õket a szent városban bekövet-
kezett események. Reggel hallották a híreket Krisztus testének a
sírboltból való elvitelérõl, és az asszonyok beszámolóját is arról,
hogy angyalokat láttak, és találkoztak Jézussal. Most visszatérõ-
ben voltak otthonukba, elmélkedni és imádkozni akartak. Az es-
tébe hajló órában szomorúan mentek az úton. Jézus kihallgatásá-
ról és keresztre feszítésérõl beszélgettek. Még sohasem vesztették el
annyira a bátorságukat, mint most. Reménytelenül és tehetetle-
nül haladtak az úton, a kereszt árnyékában. 

Nem jutottak még messzire, amikor egy idegen csatlakozott
hozzájuk. Annyira erõt vett rajtuk a bánat és a csalódottság, hogy
nem nézték meg jobban az útitársukat. Folytatták a beszélgetést,
megemlítve a Krisztustól hallott tanításokat, amelyeket úgy lát-
szik, nem voltak képesek megérteni. Miközben a megtörtént ese-
ményekrõl beszélgettek, Jézus szerette volna megvigasztalni õket.
Látta bánatukat és fájdalmukat. Megértette azokat az ellentmon-
dásos és zavarba ejtõ gondolatokat, elképzeléseket, amelyek követ-
keztében az a kérdés fogalmazódott meg bennük, vajon lehet-e
Megváltó az az ember, aki eltûrte, hogy ennyire megalázzák? Bá-
natukat nem tudták visszafojtani, és sírtak. Jézus tudta, hogy sze-
retik Õt, és le akarta törölni könnyeiket, örömmel és boldogság-
gal akarta betölteni szívüket. Elõször azonban olyan tanításokat
kellett adnia nekik, amelyeket sohasem felejtenek majd el… 
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2 Hogyan csatlakozott Jézus két tanítványához, és hogyan
rótta meg a hitetlenségüket, amiért nem fogadták el az õ

feltámadásáról szóló beszámolókat? 

Lk 24,15–25 • „Történt, hogy amint beszélgettek és egy-
mástól kérdezõsködtek, maga Jézus hozzájuk menvén, ve-
lük együtt ment az úton. De az õ szemeik visszatartóztat-
tak, hogy õt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik: Micso-
da szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban,
és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelve pedig az
egyik, kinek neve Kleofás, mondta neki: Csak te vagy-e jö-
vevény Jeruzsálemben, és nem tudod, milyen dolgok tör-
téntek abban e napokon? És mondta nekik: Micsoda dol-
gok? Azok pedig mondták neki: Amelyek estek a Názáret-
beli Jézuson, ki próféta volt, cselekedetben és beszédben
hatalmas Isten elõtt és az egész nép elõtt: és mi módon ad-
ták õt a fõpapok és a mi fõembereink halálos ítéletre, és
megfeszítették õt. Pedig mi azt reméltük, hogy õ az, aki
meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van
harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk
való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel
a sírnál voltak, és mikor nem találták az õ testét, jöttek,
mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt
mondják, hogy õ él. És azok közül némelyek, akik velünk
voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszo-
nyok is mondták; õt pedig nem látták. És Õ mondta né-
kik: Ó, balgatagok és restszívûek mindazoknak elhívésére,
amiket a próféták szóltak!”
Vö. Mk 16,14 • „Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent
magának a tizenegynek, és szemükre hányta hitetlenségü-
ket és keményszívûségüket, hogy azoknak, akik õt feltá-
madva látták, nem hittek.”
Jn 20,27 • „Azután mondta Tamásnak: Hozd ide a te ujja-
dat, és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet,

188 * Bibliai jellemrajzok 



vén Mózestõl és minden prófétáktól fogva, magyarázta
nekik minden írásokban, amik õfelõle megírattak.”
Lk 24,44 • „És mondta nekik: Ezek azok a beszédek, ame-
lyeket szóltam nektek, amikor még veletek voltam, hogy
szükséges beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a
Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban énfe-
lõlem. Akkor megnyilatkoztatta az õ elméjüket, hogy ért-
sék az írásokat.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz.” (Zsid
13,8) Ugyanúgy járt el mindenben, ugyanazt mondta, tanítot-
ta a feltámadása után is, mint földi szolgálata során. „A tör-
vényben mi van megírva, mint olvasod?” (Lk 10,26) „Nem ol-
vastátok-e?” (Mt 19,4) „Sohasem olvastátok-e?” (Mt 21,16) Már
akkor is szüntelenül az Írásokra irányította a figyelmet – ezút-
tal sem cselekedett másként.

„Feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak az
Emmaus felé vezetõ úton, és »elkezdvén Mózestõl és minden pró-
fétáktól fogva, magyarázta nekik minden írásokban, amik Õfe-
lõle megírattak« (Lk 24,27). A tanítványok szíve megremegett.
Hitük fellobbant. Újjászülettek »élõ reménységre«, mielõtt még
Jézus elárulta volna kilétét. A Megváltó fényt akart gyújtani ér-
telmükben, hogy hitükkel a »biztos… prófétai beszéd«-be kapasz-
kodjanak. Azt akarta, hogy az igazság erõs gyökeret verjen lel-
kükben, nem csupán azért, mert személyesen tett bizonyságot
nekik, hanem mert a ceremoniális törvény szimbólumai, az ár-
nyékszolgálat, valamint az Ótestamentum próféciái kétségbe-
vonhatatlan bizonyítékok. Krisztus követõinek értelmes hitre
volt szükségük, nemcsak a saját érdekükben, hanem azért is,
hogy megismertethessék Krisztust a világgal. És e munka kez-
detén Jézus ráterelte a tanítványok figyelmét Mózesre és a prófé-
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Különös, hogy a tanítványok nem emlékeztek Krisztus szavaira,
és nem fogták fel, hogy Õ elõre megmondta nekik, milyen esemé-
nyeknek kell megtörténniük! Nem értették, hogy jövendölése utol-
só részének éppen úgy be kellett teljesednie, mint ahogy az elsõ ré-
sze beteljesedett, azaz hogy a harmadik napon feltámadjon. Krisz-
tusnak erre a jövendölésére a tanítványoknak emlékezniük kellett
volna. A papok és a fõemberek azonban nem felejtették el: »Más-
nap pedig, amely péntek után következik, egybegyûltek a fõpapok
és a farizeusok Pilátushoz, ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy
az a hitetõ még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltá-
madok.« (Mt 27,62–63) A tanítványok azonban nem emlékeztek
ezekre a szavakra.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 701–702. o.)

„Nincs miért megütköznünk a tanítványok gyarlóságán,
hogy Jézus és az Írás szavának, ígéreteinek annyi bizonysága
ellenére sem hittek. Mindnyájunkra jellemzõ a lelki csüggedés
és elvakultság pillanataiban a hasonló következetlenség. Meg-
ütközés helyett inkább tanulnunk kell mindezekbõl: a legvég-
letesebb vagy látszólag az Isten ígéreteinek ellentmondó hely-
zetekben se kételkedjünk kijelentéseinek igazságában és betel-
jesedésében. Azt is láthatjuk mindezekbõl, hogy a tanítvá-
nyok nem hiszékenységre, hanem ellenkezõleg – más embe-
rekhez hasonlóan – kétkedésre hajlamos, csak a láthatókra
és elképzelhetõre építõ emberek voltak. Jézus feltámadásá-
ról csak a tények letagadhatatlan bizonysága gyõzte meg
õket. Közvetve ez a tény is Jézus feltámadásának valóságos
bizonysága.” (Vankó Zsuzsa: Jézus élete, i. m., 370. o.)

3 Miért nem ismertette meg magát Jézus azonnal a tanítvá-
nyokkal? Miért hagyta õket szomorúságban? Mire kí-

vánta ezúttal is irányítani a figyelmüket? 

Lk 24,26–27 • „Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a
Krisztusnak, és úgy menni be az õ dicsõségébe? És elkezd-
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4 Miért csak a „kényszerítés” hatására maradt Jézus a tanít-
ványaival? Mit tanulhatunk ebbõl mi is?

Lk 24,28–29 • „Közeledtek pedig a faluhoz, amelybe
mentek, és õ úgy tett, mintha továbbmenne. De kénysze-
rítették õt, mondván: Maradj velünk, mert immár bees-
teledik, és a nap lehanyatlott! Bement azért, hogy velük
maradjon.”
Vö. 1Kor 7,35 • „…illendõképpen és állhatatosan ragasz-
kodjatok az Úrhoz, háboríthatatlanul.”
Zsid 3,14 • „Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha az el-
kezdett bizodalmat mindvégig erõsen megtartjuk.”
Ésa 62,6–7 • „Kõfalaidra, Jeruzsálem, õrizõket állítottam,
egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik
az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok! És ne hagyjatok
nyugtot neki, míg megújítja és dicsõségessé teszi Jeruzsá-
lemet e földön.”
1Móz 32,26 • „És mondta: Bocsáss el engem, mert feljött a
hajnal. És mondta Jákób: Nem bocsátlak el téged, míg
meg nem áldasz engem.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Gyalogosan megtett útjuk közben a nap lenyugodott, és mielõtt
Krisztus útitársai hazaérkeztek volna, a szántóföldeken dolgozók
már abbahagyták munkájukat. Amikor a tanítványok készültek
betérni otthonukba, úgy látták, mintha az idegen folytatni akar-
ná útját. A tanítványok azonban vonzódtak hozzá. Lelkük éhe-
zett, hogy többet halljanak Tõle. »Maradj velünk!« – kérték. Az
Úr azonban úgy tett, mintha nem akarná elfogadni a meghívá-
sukat. Ekkor tovább kérlelték: »Maradj velünk, mert immár
beesteledik, és a nap lehanyatlott!« Krisztus engedett a kérésük-
nek, »bement azért, hogy velük maradjon«. 
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tákra. Így tett bizonyságot a feltámadt Megváltó az ótestamentu-
mi Szentírás értékérõl és fontosságáról.” (Ellen G. White: Korszakok
nyomában, BIK Könyvkiadó, 1991, 312. o.)

„A tanítványok csodálkozva kérdezték maguktól, vajon ki le-
het ez az idegen, aki ismeri gondolataikat, és ilyen komolysággal,
gyengédséggel, együttérzéssel, biztatóan és reménykeltõen szól
hozzájuk. Krisztus elárulása óta elõször kezdtek el ismét remény-
kedni, bizakodni. Útitársukra néztek, és azt gondolták, hogy sza-
vai éppen olyanok, mintha azokat maga Krisztus mondaná ne-
kik. Szívük gyorsabban vert az örömteljes várakozástól és re-
ménységtõl. 

Krisztus Mózes könyvétõl, a bibliai történet alfájától kezdve
magyarázta nekik a Szentírást, rámutatva mindazokra a helyek-
re, amelyek Õrá vonatkoznak. Ha azonnal megismertette volna
magát velük, akkor örömük teljességében nem éheztek volna
semmi többre. Azonban szükségük volt arra, hogy megértsék az
ótestamentumi próféciák és elõképek Krisztus melletti tanúságté-
teleit. Ezekre kellett felépülnie a hitüknek. Krisztus nem vitt
véghez csodákat, hogy meggyõzze õket. Azt tekintette elsõ felada-
tának, hogy megmagyarázza nekik az Írásokat. Eddig úgy tekin-
tettek halálára, mint amely összetörte, megsemmisítette minden
reménységüket. Krisztus most megmutatta nekik a próféták
könyveibõl, hogy éppen ez volt a legerõsebb bizonyíték hitük
számára. 

Miközben a tanítványokat oktatta, Jézus rámutatott az Ótes-
tamentumnak mint küldetése tanúbizonyságának a fontosságá-
ra. Sokan azok közül, akik most kereszténynek vallják magu-
kat, mellõzik az ószövetségi iratokat, és azt vallják, hogy nincs
többé hasznuk és jelentõségük. Krisztus azonban nem tanított
semmi ilyet. Sõt, olyan magasra értékelte az Ótestamentumot,
hogy egy alkalommal ezt mondta róla: »Ha Mózesre és a prófé-
tákra nem hallgatnak, az sem gyõzi meg õket, ha valaki a halot-
tak közül feltámad.« (Lk 16,31)” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m.,
702–703. o.)
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5 Milyen tapasztalatokat szerezhettek az emmausi tanítvá-
nyok arról, hogy Jézus valóságos testben, a személyiség

azonosságával támadt fel?

Lk 24,30–31. 33–43 • „És történt, hogy amikor leült velük,
a kenyeret vévén megáldotta, és megszegvén, nekik adta.
És megnyilatkoztak a szemeik, és megismerték õt; de õ el-
tûnt elõlük… És felkelvén azon órában, visszatértek Jeru-
zsálembe, s egybegyûlve találták a tizenegyet és azokat,
akik velük voltak. Akik ezt mondták: Feltámadott az Úr
bizonnyal, és megjelent Simonnak! És õk is elbeszélték,
mi történt az úton, és miképpen ismerték meg õk a kenyér
megszegésérõl. És amikor ezeket beszélték, megállt maga
Jézus közöttük, és mondta nékik: Békesség néktek! Meg-
rémülvén pedig és félvén, azt hitték, hogy valami lelket
látnak. És mondta nekik: Miért háborodtatok meg, és 
miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg
az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapo-
gassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs
húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van! És ezeket
mondván, megmutatta nekik kezeit és lábait. Mikor pedig
még nem hittek az öröm miatt, és csodálkoztak, mondta
nekik: Van-e itt valami ennivalótok? Õk pedig adtak neki
egy darab sült halat, és valami lépes mézet, amelyeket el-
vett, és elõttük evett.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az evangéliumok a lehetõ legvilágosabban és legszemlélete-
sebben tesznek tanúságot arról, hogy Jézus testben támadt fel.
Megdicsõült testben jött ki a sírból, mégis kétségtelenül Õ
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Ha a tanítványok nem kérik határozottan Krisztust meghívá-
suk elfogadására, akkor nem tudták volna meg, hogy a feltáma-
dott Úr volt az útitársuk. Krisztus sohasem kényszeríti rá senki-
re a társaságát, de készen áll azok számára, akiknek szükségük
van rá. Õ boldogan belép a legszerényebb hajlékba, és megör-
vendezteti a legalázatosabb szívet is. Ha azonban közömbösen
gondolkodunk a mennyei Vendégrõl, vagy csak szokásból kér-
jük arra, hogy maradjon velünk, akkor továbbmegy. Így soka-
kat ér nagy veszteség. Semmivel sem tudnak többet Krisztusról,
mint amennyit az emmausi tanítványok tudtak róla, amíg ve-
lük együtt ment az úton.” (Ellen G. White: Jézus élete, i. m., 704–705. o.)

„Szükséges, hogy komolyan, elszántan akarjunk imádkozni. Ne
engedjük meg, hogy bármi is visszatartson az imádkozástól. Te-
gyünk meg minden tõlünk telhetõ erõfeszítést, hogy lelkünk ál-
landóan kapcsolatban legyen Jézussal. Ragadjunk meg minden
alkalmat, amikor visszavonulhatunk az imádkozás szokott helyé-
re. Akik valóban keresik az Istennel való közösséget, azokat min-
dig ott látjuk az ima-összejöveteleken is, mert hûségesen végzik
kötelességüket, és komolyan sóvárognak arra, hogy mindabban az
áldásban részesüljenek, amit csak elnyerhetnek. Ezért felhasznál-
nak minden kínálkozó alkalmat, jelen vannak mindenütt, ahol
magukba fogadhatják a mennybõl származó világosság sugarait…

Nem létezik olyan hely vagy idõ, ami alkalmatlan lenne a kö-
nyörgésre. Semmi sem akadályozhat meg minket abban, hogy ko-
moly, áhítatos vágyakozással folyamodjunk Istenhez. Az utca
forgatagában vagy munkahelyi elfoglaltságaink közepette is felfo-
hászkodhatunk az Úrhoz, és könyöröghetünk a mennyei vezeté-
sért, mint ahogyan Nehémiás is cselekedte, amikor Artaxerxes ki-
rály elé terjesztette kérelmét (Neh 2,4). Bárhol legyünk is, alkal-
mat találhatunk az Istennel való titkos érintkezésre. Állandóan
nyitva kell lennie szívünk ajtajának, folyvást érvényben kell
tartanunk a meghívást, amellyel kérjük Jézust, hogy jöjjön és
lakozzék szívünkben mennyei vendégként.” (Ellen G. White:
Krisztushoz vezetõ lépések, BIK Könyvkiadó, 2000, 84–86. o.)
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úton. A legnagyobb üzenetet vitték, amit a világ valaha is ka-
pott, egy jó hírrõl szóló üzenetet, amelytõl az emberek remény-
sége függ, most és az örökkévalóságban.” (Ellen G. White: Jézus éle-
te, i. m., 705–706. o.)

Feltûnõ és figyelemre méltó, hogy a megdicsõült test elle-
nére – amelynek volt egy bizonyos titokzatossága és termé-
szetfeletti volta –, az öröm mellett bizonyos félelmet vagy in-
kább megilletõdöttséget is keltett a tanítványokban, hogy Jé-
zus testén megmaradtak a keresztre feszítés és a dárdadöfés
sebhelyei (Jn 20,26–27).

„A bûnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre vi-
selni fogja kereszthalálának nyomait. A bûn kegyetlen munká-
jának semmi emléke nem marad, csak a sebhelyek Krisztus fe-
jén, oldalán, kezén és lábán… Jézus a megalázás nyomait a
legmagasabb érdemjelként viseli. A Golgota sebei a Megváltót
dicsõítik, és hatalmát hirdetik az örök korszakokon át.” (Ellen
G. White: Korszakok nyomában, i. m., 598. o.)

6 Milyen – az emmausi tanítványokéhoz hasonló – tapasz-
talatban lehet részünk odaadó, figyelmes Biblia-tanulmá-

nyaink során? 

Lk 24,32 • „És mondták egymásnak: Avagy nem gerjede-
zett-e a mi szívünk mibennünk, mikor nekünk szólt az
úton, és amikor magyarázta nekünk az írásokat?”
Jer 15,16 • „Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, a te
szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vigasságára,
mert a te nevedrõl neveztetem, oh Uram, Seregek Istene!”
Zsolt 19,8–12 • „Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti 
a lelket; az Úr bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az egy-
ügyût. Az Úr rendelései helyesek, megvidámítják a szívet;
az Úr parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az
Úr félelme tiszta, megáll mindörökké, az Úr ítéletei vál-
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volt, a szeretett Mester azonosíthatóan, felismerhetõen. Ami-
kor a hét elsõ napján este megjelent az egybegyûlt tanítvá-
nyoknak, felszólította õket, hogy gyõzõdjenek meg errõl. Az
emmausi tanítványok is felismerték Jézust a kenyér megsze-
gésénél és az áldás mondásakor, ami olyan ismerõs és jellegze-
tes volt számukra Jézus földi életébõl. 

„Hamar elkészült az egyszerû vacsora, amelyet a vendég elé
tettek, aki az asztalfõn foglalt helyet. Azután kinyújtotta a kezét,
hogy megáldja az ételt. A tanítványok megdöbbentek. Igen, mert
útitársuk pontosan úgy terjesztette ki kezeit, ahogy Mesterük
szokta tenni. Ismét rátekintettek, és íme, meglátták kezein a
szegek helyét. Egyszerre kiáltottak fel: »Ez az Úr Jézus! Fel-
támadott a halottak közül!« Felugrottak, és az Úr lábához bo-
rultak. Imádták Õt, de eltûnt elõlük… 

Ezzel a nagy újsággal azonban, amit másokkal is közölniük
kellett, nem maradhattak tovább otthon. Fáradtságuk és éhségük
azonnal elmúlt. Megkóstolatlanul hagyták ott az ételüket, teljes
örömmel rögtön elindultak, és visszamentek ugyanazon az úton,
amelyen jöttek. Siettek, hogy közöljék a hírt a tanítványokkal 
a szent városban. 

Néhány szakaszon az út nem volt biztonságos, de õk átmász-
tak a meredek kõfalakon, és lecsúsztak a sima sziklákon. Nem
látták, nem tudták, hogy annak a védelme alatt vannak, aki ve-
lük együtt ment az Emmaus felé vezetõ úton. Zarándokbotjukkal
a kezükben siettek. Gyorsabban kívántak menni, mint amennyi-
re mertek. Elveszítették az ösvényt, azután ismét megtalálták. 
Néha futottak, néha botladoztak, de mindig csak mentek, sietve
elõre. Volt útitársuk pedig egész úton szorosan mellettük haladt,
láthatatlanul. 

A tanítványok szívét majd szétvetette az öröm. Úgy érezték,
hogy egy új világban vannak. Krisztus feltámadt! Újra és újra ezt
ismételgették. Ez volt az az üzenet, amelyet a bánkódóknak vit-
tek. El kellett mondaniuk az Emmausba menetel csodálatos tör-
ténetét. El kellett mondaniuk, hogy ki csatlakozott hozzájuk az
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tölteni a szív sóvárgását. Emberek fölemelkedhetnek az el-
esettség legnagyobb mélységeibõl, a bûntelen angyalok társai-
vá és Isten fiaivá lehetnek, ha megismerik Isten szavát, és kö-
vetik is azt.” (Ellen G. White: Üzenet az ifjúságnak, BIK Könyvkiadó,
2002, 153. o.)

Az e heti adomány az Életpont Nonprofit Kft.-t támogatja. 
– A bózsvai és a törökkoppányi Biblia-táborok fenntartására 

és fejlesztésére szánt adomány.
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tozhatatlanok, s mindenestõl fogva igazságosak. Kívána-
tosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édeseb-
bek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok;
aki megtartja azokat, nagy jutalma van.”
Zsolt 119,49–50. 162. 165 • „Emlékezzél meg a te szolgád-
nak adott igédrõl, amelyhez nekem reménységet adtál! Ez
vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te beszéded
megelevenít engem… Gyönyörködöm a te beszédedben,
mint aki nagy nyereséget talált… A te törvényed kedvelõi-
nek nagy békességük van, és nincs bántódásuk.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Ha helyes fogalmaink vannak Istenrõl és elvárásairól, ez kellõ
alázatosságra vezet bennünket. Ha helyesen tanulmányozzuk a
Szentírást, rájövünk, hogy az emberi értelem nem mindenható,
gyenge és tudatlan, ha nem kap segítséget Istentõl.

Aki az isteni vezetést követi, megtalálta a megmentõ kegye-
lem és a valódi boldogság egyedüli, igaz forrását, és erõt nyert,
hogy boldoggá tegye környezetét. Hit nélkül egyetlen ember
sem örülhet igazán az életnek. Isten iránti szeretetünk minden
vágyunkat és kívánságunkat nemessé formálja, elmélyíti érzel-
meinket, és megszépít minden örömet. Képessé teszi az embert
arra, hogy megbecsülje a jót, és örvendjen mindannak, ami szép
és igaz.

De minden egyéb meggondolás felett a Biblia értékelésében az
vezessen, hogy benne nyilatkozik meg Isten akarata. Az Írások-
ból ismerjük meg teremtetésünk célját, és azt, hogy milyen módon
érhetjük el ezt a célt. Megtanuljuk, hogyan jobbítsuk meg böl-
csen mostani életünket, és hogyan juthatunk az örök életre.
Egyetlen más könyv sem képes eloszlatni a lélek kételyeit és be-
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

November 

1. hétfõ 1Tim 3,15
2. kedd Ap csel 1,8
3. szerda Lk 11,13
4. csütörtök Lk 12,35–37
5. péntek Ap csel 4,18. 29 Napnyugta: 16.10
6. szombat Préd 5,4–5

7. vasárnap Jn 15,18. 20
8. hétfõ Ésa 6,8
9. kedd Jn 14,27

10. szerda Rm 12,10
11. csütörtök Mt 6,28–29
12. péntek Ésa 63,9 Napnyugta: 16.01
13. szombat Eféz 2,10

14. vasárnap Eféz 6,4
15. hétfõ Péld 22,6
16. kedd 2Tim 4,2
17. szerda Zsolt 103,8–9
18. csütörtök Lk 6,35–36
19. péntek 2Tim 2,3 Napnyugta: 15.54
20. szombat Lk 19,41–42

21. vasárnap Péld 5,21–22
22. hétfõ Rm 12,18
23. kedd Zsid,12,3
24. szerda 2Kor 6,4. 10
25. csütörtök Jób 34,12. 31–32
26. péntek Zsolt 5,13 Napnyugta: 15.48
27. szombat Jn 7,17

28. vasárnap Júd 21. 24–25
29. hétfõ Mt 7,24–25
30. kedd Mt 5,18
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

Október 

1. péntek Rm 16,20 Napnyugta: 18.13
2. szombat Mt 19,14

3. vasárnap Jn 12,24
4. hétfõ Jn 13,8
5. kedd Jn 14,16–17
6. szerda Jn 15,4–5
7. csütörtök Ésa 50,6; 53,7
8. péntek Mk 14,38 Napnyugta: 17.59
9. szombat Zsolt 69,21

10. vasárnap Gal 2,20
11. hétfõ Jel 12,10
12. kedd Jn 20,11–14
13. szerda Jn 20,27–29
14. csütörtök Mt 9,16–17
15. péntek Rm 10,3–4 Napnyugta: 17.46
16. szombat Mk 3,32–35

17. vasárnap Mt 11,29
18. hétfõ Mt 11,30
19. kedd Lk 9,48–50
20. szerda Jn 18,36
21. csütörtök Lk 13,29–30
22. péntek 2Kor 1,5 Napnyugta: 17.33
23. szombat Mt 5,11

24. vasárnap Mt 5,14
25. hétfõ Jak 2,10
26. kedd Rm 14,10. 13
27. szerda Mt 5,29–30
28. csütörtök Mt 5,48
29. péntek Mt 6,1 Napnyugta: 16.21
30. szombat Péld 11,25

31. vasárnap Mt 6,24
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

December 

1. szerda Rm 15,5–7
2. csütörtök 2Tim 2,23–24
3. péntek Jn 13,34–35 Napnyugta: 15.45
4. szombat Tit 2,1. 15

5. vasárnap Jn 8,11
6. hétfõ Jn 10,14
7. kedd Ésa 60,3–4
8. szerda Zsid 1,14
9. csütörtök Rm 12,3

10. péntek Péld 3,7 Napnyugta: 15.43
11. szombat 1Pt 5,5

12. vasárnap 2Tim 1,7
13. hétfõ Ap csel 18,9–11
14. kedd Jer 15,19–21
15. szerda Kol 1,10
16. csütörtök 2Kor 9,8. 10
17. péntek 2Kor 4,8. 10 Napnyugta: 15.44
18. szombat Zsolt 71,17–18

19. vasárnap Péld 22,9
20. hétfõ Ésa 58,10–11
21. kedd 5Móz 15,11
22. szerda 2Kor 8,7
23. csütörtök 1Pt 4,9
24. péntek Zsolt 116,1 Napnyugta: 15.47
25. szombat Rm 8,17

26. vasárnap Mt 6,34
27. hétfõ Zsolt 32,1–3. 5
28. kedd Mt 7,7
29. szerda Jn 3,3. 8
30. csütörtök Ap csel 20,35
31. péntek Jn 16,23; 1Kor 13,12 Napnyugta: 15.52
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