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A vasárnap igéje: Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz
telepednek az Isten országában. (Lk 13,29)

Lekció: Róm 12,17-21 A képmutatás nélküli szeretet

Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehet-
séges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért,
szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfi-
zetek” – így szól az Úr. Sőt „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed,
parazsat gyűjtesz a fejére”. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.

Textus: Lk 9,51-56 Jézust nem fogadják be egy samáriai faluban

Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket kül-
dött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek
neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János,
így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket!? De Jézus
feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Ember-
fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik
faluba.

Kedves Gyülekezet!

Ez a mai igeszakasz közelebb visz minket annak a
kérdésnek a megválaszolásához, hogy milyen Iste-
nünk van ill. milyen Istenünk lett ahhoz az Isten-
hez képest, akiről az Ószövetség világában még az
a hír járta, hogy képes tüzes esővel elpusztítani a go-
noszokat. Gondoljunk Sodoma és Gomora városai-
ra, amelyeket lángoló haragjában elpusztított az ÚR! Az
egész föld kiégett, csupa kénkő és só, nem lehet bevetni,
nem kel ki és nem nő rajta egy árva fűszál sem; úgy el-
pusztult.(5Móz 29,22) Füstölt a föld, akár egy olvasztó-
kemence. (1Móz 19,28) Vagy gondoljunk Illésre, ki-
nek szavára – mintegy istenbizonyítékként – tűz csa-
pott le az égből és elpusztította az őt elfogni érkező
102 katonát. (2Kir 1)

Amikor Jézus és tanítványai az északi Galileából
a déli Jeruzsálembe indulnak, az útbaeső samáriai vi-
déken az ősi Júdea-Samária ellentét miatt ott nem fo-
gadták be őket éjszakára. Pedig tudhatták, hogy a
déli országrészben élő zsidóság a Kr. e. 8. száza-
di asszír megszállás óta a galileaiakról is és még a
galileai Názáretben felnőtt Jézusról is a hozzájuk, a
keverék samáriaiakhoz hasonló megvetéssel beszélt.
Mégsem adtak ezek a samáriaiak szállást a galileai
taníványoknak, mert tudták, hogy ők viszont nem az
általuk látogatott sikemi, hanem a jeruzsálemi szent
helyre igyekeznek.

A barátságtalan samáriai fogadtatásra a
Zebedeus-fiak, Jakab és az amúgy szelíd, kedves,
szeretett tanítványként emlegetett János, meglepően

drasztikus módon kívántak válaszolni. Illés prófé-
ta egykori cselekedetét szerették volna megismétel-
ni. Ezért ezt a kérdést szegezték Jézusnak: Uram,
akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és
eméssze meg őket!? Valószínűsíthető, hogy a fivérek
e javaslatuk nyomán kapták Jézustól, és az ebből a
javaslatból visszakövetkeztethető heves és indulatos
természetük miatt kapták (Mk 3,17-ben) Jézustól a
„Boanergesz”, azaz a „mennydörgés fiai” nevet. A
két tanítványnak mentségére szól azonban valami
– és ez a mai nap egyik nagy üzenete számunkra.
Az, hogy amikor nagy felindultságukban igencsak
vadakat gondoltak és rosszat kívántak, akkor ők
azt Jézussal teljesen őszintén megosztották. Ezzel
ugyanis esélyt adtak Jézusnak arra, hogy korrigálja,
megnyugtassa és tanítsa őket.

Olyan jó lenne, kedves Testvérek, ha hasonló
helyzetekben, a harag, a düh, a megbántottság pilla-
nataiban ezminket is minden imádságunkkal együtt
jellemezne! Ez a felfelé robbanás, ez a Jézusnak-
Istennek püffögés. Mert ezt mindig elcsendesedés
és lelki megnyugvás követi. Pál is ezt tanácsolja a
mai oltár előtti olvasmányban nekünk a Jakabéhoz és
Jánoséhoz hasonló nagy lelki felindulásaink idejére:
Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem ad-
jatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém
a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr. Hogy ho-
gyan, azt bízzuk Rá! Mi csak igyekezzünk Pál szavai
szerint cselekedni: Ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha
szomjazik, adj innia.

A másik mai fontos, az idei ökumenikus imahét
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tematikájában is hangsúlyozott üzenet a következő:
A jezsuita teológus, Jack Miles a Krisztus: krízis Isten
életében c. könyvében úgy tekint a bibliai történetek-
re, mintha azok Isten életrajzának és Isten karakter-
fejlődésének is a részletei és az állomásai lennének.
Az Isten-ember kapcsolat hosszú, Bibliánkból meg-
ismerhető története során Isten többféleképpen mu-
tattamegmagát. Kezdetben teremtőként, Bábel és az
özönvíz idején rombolóként, a pusztában törvényal-
kotóként, a bírák és királyok idején hadvezérként, az
izraeli szétszóratás (az asszír és a babiloni fogság)
idején: eltűntként-elrejtőzőként, majd (Jézus idejé-
ben) testet öltöttként.

Kezdetben Izrael népe és Izrael egyetlen Istene
teljességgel elkülönült más népek tagjaitól és iste-
neitől – a múlt vasárnapi igehirdetésben emlegetett
több száz mózesi törvénynek és rendelkezésnek is
köszönhetően. Ez az elkülönültség később, a testet
öltés idejétől, Jézus színre lépésétől kezdve is meg-
maradt ugyan, de ez már nem etnikai elkülönülés
volt, hanem sokkal inkább egy etikai jellegű elkülö-
nüléssé vált. Jézus óta Isten szövetségese, népe tagja
és országa örököse lehet minden népből, nemzetből
és etnikumból az, aki hisz és bízik benne, mindenki,
aki féli őt, mindenki, aki cselekszi igazságát és aka-
ratát. (ApCsel 10,34)

Jézus aztmondta a samáriai faluban tapasztalt el-
lenséges fogadtatás miatt a falura pusztulást hozni
akaró mennydörgés fiainak: Nem tudjátok, milyen lé-
lek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az
emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Meg-
tehette volna, hogy hozza a tüzes pusztulást. Nem
tette. Megkímélte a falu lakóinak életét. Sőt, később
a vallási szempontból heteodox, téves hitű samáriai
ember irgalmas cselekedeteit állította tanítványai és
a zsidó törvénytudók elé a felebaráti szeretet példá-
jaként. A házasságtörésen ért asszony esetében is az
volt a helyzet, hogy bár a mózesi törvény értelmében
a nő halált, megkövezést érdemelt, a megszálló ró-
maiak törvénykezése azonban ezt nem engedte. És
azzal, hogy Jézus is nemet mondott a nő megköve-
zésére, azzal mintegy Jézus is elfogadta az Isten által
korábban adott Törvény ellenében a rómaiak törvé-
nyét – mert így is jelezni akarta, hogy az ő szemé-
lyében Isten már nem harcol azért, hogy fenntartsa a
különbséget Izrael és a többi nemzet megítélése kö-
zött.

Isten Fia nem ölni és pusztítani jött az övéiért –

hanem szenvedni, keresztet hordani, meghalni, ér-
tük és helyettük. Erre utal a prédikációs alapige el-
ső mondata is: Amikor pedig közeledett [Jézus halálá-
nak,] felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Je-
ruzsálembe, beteljesíteni megváltó, a gonosz hatalmát
legyőző, bűntörlő, Istent az emberrel, embert az em-
berrel megbékéltető küldetését. Nem ismételte meg
Illés tettét, nem tartott büntető ítéletet, visszautasí-
totta a bosszúállást. És nemet mondott arra a gon-
dolatra is, hogy a jót, a jó hír továbbadását erővel
kell terjeszteni. Hiszen a mögött – ahogy azt későb-
bi századok példája mutatta – az erőszak misszion-
árusi módszere áll. Ami pedig teljességgel ellentét-
ben áll az ő lelkületével. Jézus nem erősködött. Az
ellenséges samáriai faluból – egyszerűen odébb állt,
egy másik faluba. Ezzel szavaknál is hangosabban
hirdette azt, hogy az ő evangéliuma egy olyan aján-
lat, amelynek önmagától, tartalmának erejében kell
utat törnie, nem pedig külső, fizikai vagy erkölcsi
kényszerek hatására. (Vö.: Spinetoli: Lukács, 352.)
Visszautasította tehát Jakab és János bosszúszomjas
ötletét is, sőt, megdorgálta őket: Nem tudjátok, milyen
lélek van bennetek.

Ordass Lajos Jakab és János lelkületével és az
ő pusztító javaslatukkal kapcsolatban így meditál
(Útravaló 185.): Van egyfajta keresztyénség, amely
álomvilágban él. A Zebedeus-fiak hordoztak kez-
detben ilyet a szívükben. Örömmel voltak Jézussal.
Szerettek őt. Őszintén. Jó volt nekik Jézus közelé-
ben lenniük, előtte letelepedniük és tanításával te-
leszívni a lelküket. Ez az érzés uralkodott bennük:
gyönyörű dolog tanítványnak lenni. Azt hitték, már
nem is tanítványok, hanem már mindenestől készek
a mennyei életre. Oda vágyódtak. Akkor ütköztek
bele az első akadályba a samaritánus faluban, és ál-
modozó keresztyénségük fölborult. Ezzel a tünettel
mind a mai napig találkozom. Addig nem történik
baj valakinek a keresztyén lelkülete körül, amíg nyu-
godtan élheti hitéletét. De amikor az első akadályba
beleütközik, akkor sok ember bukikmeg keresztyén-
ségével. Nem áld, hanem átkozódik. Hamar elfeled-
kezik arról a Lélekről, amelyet Jézus és Isten Szent-
lelke keltegetett benne. Pedig akkor vagyunk Lelke
hordozói ebben a világban, ha megtanuljuk, csön-
des, tűrő alázattal a Jézusért felvett keresztünket, a
hitünkmiattminket érő elutasításokat és kudarcokat
Jézus után vinni. Így, a kereszt súlya alatt születnek
meg a hű keresztények. Imádkozzunk!

Ima

Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy meg akarsz menteni minden embert, és azok vesztét sem akartad, akik
nem fogadtak be téged. Ments meg minket is, és tégy hozzád hasonlóvá, hogy teljes szívvel szeressünk
téged, és jóval győzzünk meg minden rossz és gonosz gondolkodást, szándékot, viszonyulást. Ámen.
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Ének: 90,2.5.

2. Mertmély örvény az emberszív, Tévútra, dőreségre hív. Vágy, félelemés indulat Jő, s elvakít egyperc alatt.
5. Hű szereteted jó hírét, Gyógyító, védő erejét Add szóval-tettel vallanunk, És hozd el boldog hajnalunk!
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