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Jézuskapcsolatunk: a gazdag ifjú története és a magvető példázata
Köszöntés (Fülöp nevében is, aki az első felét tartja majd: "régiek", "újak")
Nyitó imádság. Hogy-vagy kör: 1. Név 2. iskola 3. hit/felekezet 4. múltkori bibliakör
hatása 5. az elmúlt két hét hálaadás/fontos történet.
1. A múltkori, indító bibliakörünk utóhatásai, tervezett közös utunk
Elmúlt alkalom: tudomány, emberi megismerés --> hitbéli megismerés, Istentapasztalat,
Istenkapcsolat – hálaadás. Béndek Mátyás (Karolinska): 1Kor 2,16 Mert ki értette meg az Úr
szándékát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig a Krisztus értelme van. Mit jelent ez? Miért
egyedien fontos ez? Segít a kontextus: 1Kor 2,6-16 Isten elrejtett bölcsessége. A Szentlélek
segít a megismerésben. A világ ezt bolondságnak tartja. Válasz: Mai beszélgetés, második
lépés: Krisztuskapcsolat (Fülöp: gazdag ifjú története; én: magvető példázata). Résztvevők
javaslatai a hogyan továbbra: (Lélek indíttatása!) Jn 13,35 (az új parancsolat: Ahogyan én
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást; okt. 20 Krisztuskapcsolat második rész Fülöp
vezeti majd); November 3: Bűnbeesés története (sokkal több időm volt már bűnözni:
visszatérek én :) Nov. 17: "Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan
indul ki az élet." (Péld 4,23) --> képmutató hit. December 1 (első adventi és utolsó ezévi
bibliakör: Megtestesülés, Karácsony). Február és március között: Krisztus földi életének
végig-követése.
2. A gazdag ifjú története (lásd Jávori Fülöp diasorozatát is!)
Mindhárom szinoptikus evangélistánál szerepel.
Mt 19,16-26 Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig azt
felelte neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a
parancsolatokat! Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket: „Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne
tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat”, és „szeresd felebarátodat, mint magadat!” Az ifjú erre ezt
mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz
lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess
engem! Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt
mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek
országába. Ismét mondom nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába
bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor kicsoda
üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden
lehetséges.
 Márk 10,17-27: Térdre borul! Jó Mester! --> Miért mondasz engem jónak? Senki nem jó az egy Istenen
kívül. (Nem ismerte fel Istent benne.) Jézus megkedvelte őt. (Nem ifjú, ember.) A tanítványok
megdöbbentek és egymást kérdezgették.
 Lukács 18,18-27 Jó Mester. Előkelő ember, ifjúságánál fogva megtartotta. Megdöbbenés nincs. Nem a
tanítványok kérdezik a végén, hanem akik hallották.





Mi a Jézuskapcsolatunk lényege? (Megváltás, örök élet, szeretetkapcsolat, Híd-azAtyához --> "csak egy van, aki jó", közvetlenség, kikerülhetetlenség)
Mi a mi saját Jézuskapcsolatunk lényege? Hogyan tudnánk ezt megfogalmazni?
Miért szab Jézus feltételt a követéséhez? (Jézus igen/nem kérdést tesz fel nekünk,
középút nincs, elkerülés nincs [Jézus a "beleütközés köve" Róm 9:32 Károli fordítás, a
botránkozás köve, a Szegletkő] fél-Jézus nincs, vasárnapi kereszténység nincs, mindent
ad: saját magát, megváltást, örök életet, úrvacsorát, Szent Lelket – de mindent kér
cserébe)
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Mi Jézus feltétele a követéséhez? Mi a gazdagságról való lemondás értelmezése? Mi a
szegénység? (Prioritások az életben, letisztultság, kötöttségektől való megszabadulás, az
igazi szabadság, Jézus minket betöltő teljessége, ezért kéri Jézus, Lk 14,26-27-ben: Ha
valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt
még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga
keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Meggyűlölés --> μισέω:
nem érzelem, hanem prioritás állítás, kevésbé szeretés. Jézusnak kell egyre jobban
betöltetnie az életünket. Ez nem "önzése" Jézusnak – éppen Általa, Vele és Benne
tanuljuk meg igazán szeretni szeretteinket – az egész teremtést, éppen általa tudunk
megnyílni olyan új dimenziók gazdagságára, amelyekről fogalmunk sem volt addig.)
Éreztük-e már ezeket a "feltételeket", Jézus hívását mi is az életünkben? Hogyan
válaszoltunk rá? Hogyan értelmezzük a magunk számára a szegénységet?

3. A magvető példázata
A Jézuskapcsolat az életünk egyedüli, legfontosabb döntése, ez valahol a saját identitásunk
magva is. Péter apostol hitvallása Cézárea-Filippinél: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!"
(Mt 16,16b) Jézus válasza: Boldog vagy Simon, Jóna fia ... Te Péter vagy, és én ezen a
kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.
(17-18). "Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat" (József Attila:
Nem én kiáltok) Gyenge identitás: szabályok, környezet, hagyomány, múlt, divat. Erős
identitás: a Jézusban, az állandóban, az örökben. Miért erősebb az erős identitás, mint a
gyenge? Hogyan lehet az, hogy az igazi önazonosságunkat Jézusban találjuk meg? (Jézus
megmutatja azt, hogy az ő irgalmas, megbocsátó és szerető szemével hogyan tudjuk látni saját
magunkat. Törpének, de szeretni valónak. Elveszett juhnak. Tékozló fiúnak. Báránytestvérnek. Az Atya gyermekének. Ezt sehogyan máshogyan nem látjuk meg magunkról. Vagy
letagadjuk magunkat, vagy nem bocsátunk meg magunknak.) Láttuk-e már valaha magunkat
Jézus szerető szemével? Van-e bennünk vágy erre? Ha nincs, kérjük! „Hiszek! Segíts a
hitetlenségemen!” (Mk 9,23) néma ifjú apja Jézus színeváltozása után.
Példabeszédek: Jézust megtagadják saját rokonai (Mt 12) tenger partján --> hajón beszél a népnek
csak példabeszédekben. (Márk is, Lk --> városról-városra járt, asszonyok követték, bűnös asszony
után).
Mt 13,3

„Íme, kiment a magvető vetni, 4és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek
a madarak, és felkapkodták. 5Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal
kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; 6de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és
mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 7Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek
megnőttek, megfojtották őket. 8A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik
százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. – Mt 13,18Ti azért halljátok meg a
magvető példázatát! 19Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik,
eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett mag. 20A köves
talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, 21de valójában nincs
gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal
elbukik. 22A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a
gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. 23A jó földbe esett mag pedig az,
aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik
harmincannyit.
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Márk: a mag még inkább az ember maga.
Lk: A mag az Isten igéje. (A maggal nincs baj!)
Ezek élethelyzetek! Mindegyik jellemző lehet ránk. Nem kettős predesztináció…
Emlékszünk-e változásokra az életünkben az ige befogadásában, hatásában?

1. útfél: dacos nemek, dacos igenek
Mikor tud elragadni minket a gonosz? (Mi gyengébbek vagyunk, de Jézustól
elsomfordál, lásd majd bűnnél, ezért kell az erős identitás és nem a gyenge.)
2. kövek/gyökértelen: Isten csak akkor kell, ha segít; pedig nevel; Jób: lehet panaszkodni
Istennek, lehet pörölni vele --> átokzsoltár: felfelé robbanás (Gyökössy Endre) még
ebben is segít Isten minket; azonnal elbukik.
3. tövisek: Istennek és Mammonnak is szolgálni: ilyenkor nincs fontossági sorrend az életben
--> ez olyan mind a gazdag ifjú!! Krisztuskövetésben Krisztus/Isten az első.
4. jó föld: nem a termés mennyisége a lényeg! "A mag pedig kihajt és felnő", aztán terem
"először füvet, aztán kalászt, azután pedig teljes búzát a kalászban" (Mk. 4:27-28).
Növekedés mint 4 féle magasságú búza. egy mag elhalása hogyan terem sok új életet
(Jn. 12:24).
Vajon milyen arányban esik a mag a négy helyzetbe? Negyed-negyed? (Néhány mag az
útfélre!)

Mit látunk a képen? (Jó Pásztor) Mi van a kezében? (Szórólapát: Mt 3,12 gabonát csűrbe
hordja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel) Mi a 4 növény? A 4 mag. Mi a kép
centruma: az elveszett bárány, akit megkeres visszahoz és megvéd a Jó Pásztor, aki életét adja
a juhaiért.
--------------------------------------------------------Ez volt-e eddig a példázat lényege? Van-e benne még ennél is fontosabb üzenet?
Ki a Magvető? Aki veti Isten igéjét --> Jézus.(Mit kellett volna megtennem, amit nem tettem
meg? Ézs, 5,4).
Máté 25 egy talentum: a gazda kérlelhetetlen ember, ott is arat, ahol nem vetett, ott is gyűjt,
ahol nem is szórt. – Isten/Jézus mennyire más. Mindenhova szór – számolatlanul. Egy
talentumos szolga: hamis istenismeret.
Megtapasztaltuk-e már Isten/Jézus bőkezűségét életünkben?
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Kiegészítés 1: a gonosz szőlőmunkások példázata Mt 21,33-43; Bátor Botond OSPPE
kommentárja. Tud-e Isten olyan követ teremteni, amelyet nem tud felemelni? Teszi fel a régi
skolasztikus kérdést Bátorfi Botond. Válasza: Tud. Az ember szíve lehet ilyen, amelyet Isten
nem akar felemelni, ha az ember Általa adott szabad választásából elutasítja Őt. A gonosz
szőlőmunkások példázata (is) megmutatja, hogy milyen adakozó, jó Atyánk az Isten. "Furcsa
gazda Ő. Alázatosan megkérdezi, mi az övé. Megengedi, hogy kidobjuk a saját szőlőjéből,
hogy kiraboljuk és megöljük." "Isten időtlen idők óta a szüretre készül. A szőlőjében semmi
nem terem kényszermunkával. Csak a szabad választásból, és szeretetből fakad gyümölcsöt
hozó növekedés." Vajon észreveszem-e Isten és Jézus bőkezűségét? Észreveszem-e, hogy
Isten milyen jó édesapám, Urunk milyen jó pásztorom? Micsoda az én szívem? Kő, amit még
Isten sem tud felemelni? Vagy az Ő szeretetével átjárt, azt visszatükröző, növekedő
gyümölcs?
Kiegészítés 2: Thomas Merton élet és életszentség. Előzetes a november 17-i "képmutató
hitről" szóló beszélgetésünkhöz. Nagyon lehetséges "hinni Krisztusban" abban az
értelemben, hogy Ő a földén élt, meghalt és halottaiból feltámadt, és mégis "test szerint" élni,
egy kapzsi, erőszakos, igazságtalan, és romlott társadalom szabályai szerint – úgy hogy még
csak észre sem vesszük igazán ezt az ellentmondást életünkben. Pedig a hit igazi jelentése:
elvetni mindazt, ami nem Krisztus, annak érdekében, hogy minden életet, minden igazságot,
minden reményt, minden valóságot "Krisztusban" keressünk, és találjunk meg. Mennyire
központi kategória Jézus a mi életünkben?
4. Befejezés, coda, visszavezetés az előző bibliakör tanulságához. Pál kéri az Efezusi
gyülekezetnek (Ef 3,16-19) [Isten] adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy ...
a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva,
képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és
mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy
teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig. Így jutottunk vissza a
Krisztuskapcsolatból a Teljességhez, és a megismeréshez immár színről-színre (1Kor 13,12;
szeretethimnusz vége). Mert a kettő nem válik el egymástól. Mert a Szentháromság egy és a
Szentháromság tagjai közötti szeretetkapcsolat a legerősebb dolog ezen a világon. EBBE
lépünk, léphetünk be Jézus keresztáldozata, ajándéka által.
Záró imaközösség
Hirdetések: okt. 20: Fülöp – Krisztuskapcsolat; nov: bűnbeesés én
http://csermelyblog.hu
egyetemi.bibliakor@gmail.com
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