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2023. január 22. 

Nyíregyháza 

Istentisztelet 

Cím: Kétféle indulat 

 

(1. dia)  „51Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatá-

rozta, hogy felmegy Jeruzsálembe, 52és követeket küldött ma-

ga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok 

egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. 53De nem fo-

gadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. 54Látva 

ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: „Uram, akarod-e, 

hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg 

őket!?” 55De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, (és ezt 

mondta: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, 56mert 

az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, 

hanem hogy megmentse.”) Aztán elmentek egy másik falu-

ba.” Lk 9,51-56 

 

Szeretett Gyülekezet!  

 

 Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnapnak azt a címet adták, 

(2. dia) Isten szeretete. A vasárnapnak a jellegét és bibliai törté-

netét is áthatja ez a cím, amely fókuszpontba került. Történetünk 

segít megérteni, illetve rámutat az emberi és az isteni szándékra, 

annak hatalmas különbségére. Ezt szeretném, ha mindannyiunk 

előtt a mai igehirdetésben felragyoghatna. Ahhoz azonban, hogy 

megértsük az emberi és az isteni szándékot érdemes, egy picit a 

történelem vizeire is evezni, hiszen akkor még inkább megértjük 

az ebben a történetben leírtakat.  

 Jézus történetünkben és az ezt megelőző időszakban Gali-

lea (3. dia) környékén van és egy-egy beszámolóban olvashatunk 

arról, hogy ezen a vidéken járt városról-városra. (3/a dia) Kaper-

naumban, Názáretben, Nainban, Gadarában járt, tanított, gyógyí-

tott, hirdette az evangéliumot. Történetünk úgy kezdődik (4. 

dia), hogy „51Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elha-

tározta, hogy felmegy Jeruzsálembe…” Lk 9,51, elhagyja Ga-

lilea vidékét és elindul tanítványaival és az Őt követő sokasággal 

Jeruzsálem felé. (5. dia) Ez mindegy 168 km és 36 óra út gyalog 

– ahogy itt a térképen látjuk. Ez ma Ciszjordánia területe. Abban 

az időben – Jézus korában – (6. dia) ahhoz, hogy É-ról a déli 
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irányba menjenek, Samária területén kellett átmenni. Ez a terület 

a zsidók számára ellenséges terület volt. A samáriaiak és a zsi-

dók nagyon gyűlölték egymást, kölcsönös megvetés volt egymás 

iránt, mely gyűlölet a történelmükből fakadt. A Királyok 2. 

könyvében olvashatunk erről a történelmi eseményről (7. dia): 

„5Majd felvonult Asszíria királya az egész ország ellen, fel-

vonult Samária ellen, és ostromolta három évig. 6Hóséa ural-

kodásának kilencedik évében elfoglalta Asszíria királya Sa-

máriát, Izráelt pedig fogságba hurcolta Asszíriába, és letele-

pítette őket Halahban és a Hábórnál, Gózán folyójánál, meg 

a médek városaiban. [...] 24Asszíria királya azután másokat 

hozott Bábelból, Kútából, Avvából, Hamátból, Szefarvaim-

ból, és letelepítette őket Samária városaiba, Izráel fiai helyé-

be. Azok birtokba vették Samáriát, és letelepedtek városai-

ban. 25Ott lakásuk kezdetén nem félték az Urat […] mind-

egyik pogány nép megcsinálta a maga istenét is, és elhelyezte 

az áldozóhalmokon levő templomokba, amelyeket a samária-

beliek készítettek: mindegyik nép abban a városban, amely-

ben lakott. (8. dia) 30A Bábelból valók elkészítették Szukkót-

Benótot, a Kútából valók elkészítették Nérgalt, a Hamátból 

valók elkészítették Asímát; 31az Avvából valók elkészítették 

Nibhazt és Tartákot, a Szefarvaimból valók pedig elégették 

fiaikat áldozatul Adrammeleknek és Anammeleknek, Sze-

farvaim isteneinek. 32Így történt, hogy bár félték az URat, de 

az áldozóhalmokon is alkalmaztak maguk közül való papo-

kat, akik az áldozóhalmokon levő templomokban tevékeny-

kedtek. 33Félték tehát az URat is, de tisztelték a maguk iste-

neit is, azoknak a pogány népeknek az istentiszteleti módja 

szerint, akik közül elhurcolták őket. […] 41Így tehát ezek a 

népek félték ugyan az URat, de tisztelték bálványaikat is. 

Még a fiaik és unokáik is azt teszik mindmáig, amit elődeik 

tettek.” II Kir 17,5-6,24-25a.29-33.41. Samária területén – ko-

rábban zsidók lakta területen – tehát asszimilálódott pogány né-

pek laktak, úgynevezett lakosságcserét hajtott végre (9. dia) az 

akkori Asszír király, V. Salmaneszer király, aki Kr.e. 727-722 

között uralkodott Asszíriában. Ez a király három évig – 725-722 
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– ostromolta Samáriát, és 722-ben elpusztította a várost és az őt 

követő II. Szargón, aki Kr.e. 722 – 705 között uralkodott. Ez a 

király 721-ben részt vett a samáriai tisztogatásban, miután V. 

Salmaneszer 722-ben meghalt. Ez a lakosságcsere volt az oka 

annak, hogy a zsidók és az oda telepített idegen népek egymással 

feszültségben éltek, gyűlölték, megvetették egymást. Így érthet-

jük meg, hogy számtalan evangéliumi történetben ez a társadalmi 

feszültség megjelenik, de Jézus minden alkalommal, mikor sa-

máriaival találkozik, olyan nagy szeretettel viseltetik iránta. Jól 

példázza ezt a samáriai asszony története (10. dia): „7Egy samá-

riai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: „Adj 

innom!” 8Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy en-

nivalót vegyenek. 9A samáriai asszony ezt mondta: „Hogyan? 

Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai va-

gyok?” Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal.” Jn 

4,7-9. Jézus felülemelkedik minden társadalmi nézetkülönbsé-

gen, mert Ő nem a történelmi eseményeket, társadalmi ellentéte-

ket, népek közötti feszültségeket, emberek közötti nézeteltérése-

ket látja, hanem a megmentésre szoruló samáriait és zsidót egy-

aránt. Ő nem megy bele kicsinyes veszekedésekben, hanem fe-

lülemelkedik, mert számára sokkal fontosabb a megmentésre 

szoruló ember. Jézus, ha ilyen érzéseket táplált volna magában, 

akkor megtehette volna, (11. dia) hogy nem Samárián, hanem a 

Jordán folyón túl közelíti meg Jeruzsálemet, de (12. dia) vallási 

–, nemzeti –, politikai nézeteit soha nem helyezte az emberek 

iránt érzett szeretete elé, ezért is ment Samárián keresztül. 

 A történet jól bemutatja, milyen indulat van Jézusban és 

milyen indulat van a tanítványokban és láthatjuk, hogy a samári-

aiak is hogyan viseltetnek a zsidók iránt. Jézus keresztül kíván 

menni Samárián, (13. dia): „Azok útnak indultak, és betértek 

a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek ne-

ki. 53De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott 

menni.” Lk 9,52b-53. Nem fogadták őket be, mert a samáriai 

részről is táplálták a gyűlöletet a zsidók felé. Erre mi volt a tanít-

ványi válasz? (13/b dia) „54Látva ezt tanítványai, Jakab és Já-

nos így szóltak: „Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Száll-
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jon le tűz az égből, és égesse meg őket!?” Lk 9,54. Gyűlöletre 

gyűlölet a válasz. Jézus éppen ezt akarja felülírni. A tanítványok 

gyorsan elintéznék az ügyet és a tűz martalékává tennék a falut 

és a benné élőket. Jézus azonban nem így gondolkodik! 

 Milyen más ez a két indulat (14. dia), ami az emberekben 

van és ami Jézus Krisztusban van.  

Ami az emberben van – és ez a történetből jól kitűnik – (14/a 

dia) az a megtorlás, a kicsinyes bosszú, a másik ember eltávolí-

tása, a meg nem bocsátás, a sértettség, a büszkeség, a hatalom-

mal való visszaélés, a hiúság. Ez ott lapul az emberben és Jézus-

nak ötletet is adnak, hogy hogyan lehetne ezt a samáriai indulatot 

megtorolni. Észre sem veszik, hogy ugyan olyan indulat van 

bennük, mint a samáriaiakban. Gyűlöletre gyűlölettel akarnak 

válaszolni. Miközben Jézust teljesen más lélek vezérli. Meg is 

dorgálja a tanítványokat (15. dia): „55De Jézus feléjük fordult, 

megdorgálta őket, és ezt mondta: „Nem tudjátok, milyen lé-

lek van bennetek…?” Lk 9,55. Jézus leleplezi azt az indulatot, 

azt a lelkületet, ami bennük van. (16. dia) A Szentírás alapján ezt 

a két féle lelkületet láthatjuk: van az ördögi lelkület és van a 

krisztusi lelkület. Meg lehet különböztetni ezt a kétféle hatást: 

(16/a dia) az ördög emberölő volt kezdettől, Jézus mindig élet-

párti. (16/b dia) A régi természetnek mindig én vagyok fontos, a 

magam hiúsága, kényelme, haszna. Az új természet-

nek Isten ügye és a másik ember üdvössége a fontos. (16/c dia) 

Akit a tisztátalan lélek, az mindig kész visszaütni, akit Isten Lel-

ke vezet, az kész sérelmeket elszenvedni. (16/d dia) A Krisztus 

nélkül élő maga intézi el, a krisztusi ember Istenre bízza az igaz-

ságtételt.  

Láthatjuk, hogy a tanítványok hogyan akartak igazságot szolgál-

tatni és hogyan engedtek annak az ördögi kísértésnek, hogy tör-

ténelmi –, nemzeti –, politikai –, vallási nézetkülönbségeiket ho-

gyan torolhatnák meg. Jézus pedig olyan nagy szeretettel folytat-

va mondja (17. dia): „az Emberfia nem azért jött, hogy az 

emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.”. Ez a 

mondat összecsengésben van az Ezékiel könyvében és Péter le-

velében olvasottakkal, amikor azt olvashatjuk (18. dia):  
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„Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem 

kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös 

megtérjen útjáról, és éljen.” Ez 33,11 és (18/a dia) „9Nem kés-

lekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem 

türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek el-

vesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” II Pt 3,9. 

Mindegy, hogy samáriai, zsidó, magyar vagy cigány, bármilyen 

nemzetiségű, Ő nem akarja, hogy egy is elvesszen, hanem azt 

akarja, hogy megtérjen és éljen. Jézus Krisztus halála nem korlá-

tozódik történelmi –, nemzeti –, politikai –, vallási különbözősé-

gekre, hanem azt mondja, hogy (19. dia) „mindenki megtér-

jen”. Ahogy a bűnös embernek, úgy a tanítványoknak is ugyan 

úgy meg kell változni, meg kell térni ebből a lelkületből. Egyszer 

egy igehirdető így fogalmazott erről a történetről: „Hogyan le-

hetséges, hogy a Jézushoz közelállók is képesek lennének így 

megtorolni személyes sérelmeiket? Úgy, hogy velünk született 

természetünk mindig megszólítható marad a gonosz számára. 

Jézus arra figyelmeztet itt, hogy kettős hatás alatt áll minden 

ember. Ha már kapta Isten Lelkét, vezetheti őt a Lélek, ha még 

nem, a gonosz irányítása alatt van. De Isten gyermekeit is tá-

madja az ördög, hátha hallgatnak rá. S amikor valaki fáradt, 

nem elég éber, csapdába eshet, mint itt Jakab és János.” Ezért 

nem mindegy, hogy milyen indulat van bennünk mire, azaz kire 

hallgatunk?! 

 Azt mondja Pál apostol (20. dia): „5Az az indulat legyen 

bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt…” Fil 2,5. Ez az 

indulat lehet a Krisztusban hívők számára követendő példa, hogy 

ne az a lelkület és indulat legyen bennük, ami a világban van, 

tapasztalható (21. dia) a megtorlás, a kicsinyes bosszú, a másik 

ember eltávolítása, a meg nem bocsátás, a sértettség, a büszke-

ség, a hatalommal való visszaélés, a hiúság, hanem a szeretet, az 

irgalom lelke, ami Krisztusban van meg.  

 A mai vasárnapnak azt a címet adták, (22. dia) Isten szere-

tete. Történetünk rámutat arra, mi lakozik az emberben, milyen 

az a „szeretet”, ahogy viseltetik a másik ember iránt és milyen a 

krisztusi lélek, az a krisztusi szeretet, ami Benne van. Erre a Lé-
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lekre vágyjunk, mert ez munkálja az emberekkel való megbéké-

lést, a történelmi –, nemzeti –, politikai –, vallási nézetkülönbsé-

gek elsimulását és ez a krisztusi szeretet munkálja a megtérést, 

az új életet. A kérdés, ilyen tanítványi lélek van bennünk, vagy 

krisztusi lélek, mert ez a két indulat ég és föld!? 

 

         Ámen! 

 

  


