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LUKÁCS 4,23-30
23

Jézus pedig így szólt a názáretiekhez: "Biztosan azt a közmondást mondjátok
rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént
Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban."
24
Majd így folytatta: "Bizony, mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves
a maga hazájában. 25 Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt
Izráelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra,
úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, 26 de egyikükhöz sem küldetett
Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. 27 Sok leprás volt
Izráelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír
Naamán."
28
Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, 29 felkeltek,
kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk
épült, hogy letaszítsák 30 de Jézus átment köztük, és eltávozott.
Keresztyén Gyülekezet! Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek keménységét, irántad
pedig jóságát. Igyekezz tehát megmaradni ebben a jóságban! – írja Pál apostol. (Rm 11,22)
Az ószövetségi olvasmányban Jeremiás úgy mutatja be egykori kortársait, mint dacos gyermekeket, akik
makacsul ellenállnak az igének. Bármit kér tőlük a mennyei Atya, ők csak nemeket mondanak. Álljatok ki
az utakra és nézzetek szét, kérdezősködjetek a jó út felől és azon járjatok, és akkor nyugalmat találtok
lelketeknek. – kérte az Úr. De ők ezt mondták: Nem megyünk!
Aztán az Úr őröket rendelt a népe őrzésére és ébresztésére. Figyeljenek a kürt szavára. Ők azonban így
válaszoltak: Nem figyelünk! (Jer 6,16:17) Ezek a nemek okozták Isten népének vesztét. Ezek a nemek
okozzák ma is, a jobb sorsra érdemes ember hanyatlását.
Ezen a vasárnapon a keresztyén egyház hagyományszerűen „Jeruzsálem-emléknapot” tart.
Emlékezünk Jeruzsálem Kr.u.70-ben bekövetkezett pusztulására. Jeruzsálem történeti példája
mindnyájunk számára figyelmeztetés. Pusztulásra van ítélve minden – még a legszentebbnek tartott
hely is – ahol az igét megvetik, ahol az evangélium kezdeményezésére az emberek válasza dacos nem,
értetlen távolságtartás, Jézus Krisztus indulatos, vagy közömbös elutasítása.
A döntő: a hitünk. Van-e benned bátorság, bölcsesség, bizalom, hogy tudatosan elkötelezd
magadat Jézus Krisztus követésére? Ez az elköteleződés nagyon tudatos és fontos lépés. Igent mondunk
Isten kezdeményezésére. Makacs nemekből nem épül Isten országa, a hitünk, az életünk.
Az evangélium Názáret városkáját hozza elénk. Jézus itt nőtt fel. Az evangélista egy botrányos
zsinagógai alkalom krónikáját írta meg. Itt is a nemekből építkező kegyesség a probléma. Jézus nem
lehet a Krisztus, a Messiás, mert ő a közülünk való Józsefnek a fia. Nem alkalmazhatja magára a próféciát.
Nem mondhatja magáról, hogy az Úr Lelkével jár. Nem veheti a szájára, hogy ő az Úr felkentje, aki a
szegényeknek hirdeti az evangéliumot, aki az Úr küldötteként szabadulást hirdet a foglyoknak, vakoknak
szemük megnyílását, szabadon bocsátja a megkínzottakat. Nem hirdetheti az elengedés évét, az Úr
kedves esztendejét, amely az életet rendező, szabadító esélyről szól. A názáreti zsinagóga
gyülekezetének Jézus jelenlétében örömujjongásban kellett volna kitörni. Ehelyett ők is úgy fogadták
Krisztust, az evangéliumot, Isten „igenjét”, az élő Igét, mint a korábbi nemzedékek. Elutasították és
megvetették, mint Jeremiás kortársai.

Jézust elfogadták kivételes orvosnak, aki kétségbevonhatatlanul meghátrálásra készteti a betegségeket,
de, amit mond, beteges zagyvaság. Ezt érzékelve idézte Jézus a közmondást: Orvos, gyógyítsd meg
magadat! A hit halála az előítélet, amibe az ember belesüpped, illetve betokosodik.
A názáretiek túl kicsi (szűk) helyet adtak az életükben Jézusnak. Belefért Jézus, mint József fia,
mint földi, mint orvosi képességekkel rendelkező gyógyító. Belefért, mint csodatevő. Még talán azt is
elviselték, hogy az Úr Lelke van benne. Ami ezen felül volt, hogy ő a Szabadító, az Isten Felkentje, már
túlfeszítette a kereteket. Botrányt, heves „indulat-cunamit” (indulatkitörést) okozott. A názáretiek helyet és
tiszteletet adtak Jézusnak, de nem eleget. Nem adták oda az egész életüket. Jézus több mint, amennyire
a názáretiek tartották. Ebben látom a nekünk szóló kihívást is.
Jézus nem gyógyított meg minden útjába kerülő beteget. Nem gyógyított meg minden leprást.
Nem támasztott fel minden halottat. Ezek a csodák jelként történtek. Jézus példaként említette Illést, aki
a sok özvegyasszony közül a sareptai özvegyhez küldetett. Elizeus próféta idejében sok leprás volt
Izraelben is, de csak a szír – nem zsidó – Naamán tisztult meg. Ezek is jelek voltak. Isten jelenlétére
emlékeztető mozzanatok. Bűnbánatra, megtérésre, Isten szeretetének elfogadására ösztönöznek.
A názáretiek is kivételes történelmi pillanatot éltek meg, de Krisztus békessége helyett a Jézusra
halálosan irigy, Jézust ki nem állható sötét indulat uralta el az életüket.
Názáretben irigyelték a kapernaumiakat, mert arról ábrándoztak, bezzeg ha Jézus itt is azt tette volna,
amit Kapernaumban tett, „provokatív beszéd” (prédikáció) helyett csodákat tett volna, néhány bénát, vagy
egy pár megszállott életű embert, vagy rendetlent rendbe szedett volna…
Mi pedig irigyeljük a názáretieket, ha ott lettünk volna a zsinagógában és szemtől szembe, teljes
életvalóságában láthattuk és hallgathattuk volna a történeti Krisztust…
A názáretiek kiállították magukról a szégyenbizonyítványt. Ahelyett, hogy felsorakoztak volna
Jézus mögé, szembeszálltak vele. Megragadták és kituszkolták. Kiűzték Jézust a városukból, a szakadék
felé lökdösték, hogy letaszítsák. Még ebben a halálos indulatban is közös nevezőre kerülnek Isten
megváltó tervével. Jézusnak meg kellett halnia. Viszont nem Názáretben. S nem szakadékba letaszítva,
hanem a keresztre felemeltetve.
Ámde Jézus sorsát nem a názáretiek indulata, hanem Isten názáretieket is megváltó szeretete és
terve vezérelte. A történet döbbenetes képpel ér véget. Jézus ott volt a szakadék közelében, vagy akár
már a szakadék szélén a názáretiek gyűrűjében és egyszer csak, mint kés a vajon, mint puskagolyó a
sajtgurigán, átment közöttük. Hatalommal. Visszatarthatatlanul.
Itt vagyunk a mai keresztyén nemzedék, Finnországban-Järvenpääben és MagyarországonVácott. Velünk van Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus jelen van a
városainkban, otthonainkban, a templomainkban. Jézusról szól az ige, az igehirdetés. Jézus jelenlétéről
tanúskodik az egyház, a gyülekezeteink. A hit mégsem keletkezik automatikusan.
Mindnyájunknak személyes döntést kell hoznunk a Krisztus-kapcsolatról. Vannak indulatból nemet
mondók. Vannak, akik az életüknek csak bizonyos részébe engedik be Jézust. Halottak a csodáiról, így
hozzáférést biztosítanak a betegségekhez, a bajokhoz, a gondokhoz, a nyugtalanítóhoz.
Akkor vagyunk Isten igéje szerint bölcsek, ha az egész életünket, bizalommal megnyitjuk Jézus előtt.
Az élet kérdéseire Jézusban adódik a válasz. Jeremiás próféciájára is Jézusban van a válasz, Isten igenje:
Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok
lelketeknek! Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn 14,6) Jézus a jó út, a legjobb út!
Jézus így hív: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én
megnyugvást adok lelketeknek! (Mt 11,28) Jézus nyugalmat ad a lelkünknek.
Jeremiás kortársai azt mondták: Nem megyünk! Nem figyelünk! A názáretiek is konokságukkal
szerepelnek az evangéliumban. Az ő idejük lejárt. Mi vagyunk az élő nemzedékek.
Mi vagyunk esélyes helyzetben! Nekik már lejárt, nekünk még tart a kegyelmi idő. El ne szalaszd az
esélyt! Építsd életedet Krisztusnak mondott igenekből! Tanulj a történelmi példákból! Döntened kell
Krisztusról – Ez életed, életünk, sorsdöntő, legfontosabb, örök életre kiható döntése.
Ámen

