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Lekció: János evangéliuma 6. 47. verstől, válogatott versek
Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet
kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a
mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely
a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér,
amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.
Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: Kemény beszéd ez: ki
hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt
hozzájuk: Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni
oda, ahol előzőleg volt? A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a
beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan,
akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki
az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet
hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.
Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor
megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram,
kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az
Istennek Szentje.

Textus : János 6,67-69: „Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele
többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így
felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te
vagy az Istennek Szentje.”
Igehirdetés:
Kedves Testvérek!
Nagy öröm, amikor egy sok generációs család együtt lehet! Jó megélni, jó benne lenni. Ajándék,
amikor együtt vannak kicsik, és nagyok, szülők, nagyszülők, dédszülők, és rokonok. Nagyon
pörgős az életünk, ritkán van ilyen alkalomban részünk.
Isten bennünket most egy ilyen ritka együttléttel ajándékozott meg. Az Úr sokunkat
összehozott ma, bennünket, akik itt ülünk a templomban, egészen különböző korosztályokból.
Látok a körünkben kicsiket, iskolásokat, egyetemistákat is. Vannak körünkben fiatal felnőttek,
családosok is. A középkorúak, és a szép korúak sem hiányoznak közülünk. A rádióadáson
keresztül most együtt lehetünk sok-sok kedves rádióhallgatóval is, akik bizonyára szintén
különböző generációkhoz tartoznak. Egy egészen kivételes lelki közösséget alkotunk mi így
együtt. Ezt a kivételes helyzetet Isten valami nagyszerűre szeretné felhasználni. Együtt szeretne
kezdeni velünk valamit. Valamennyiünkkel ugyanazt, ami aztán mostantól kezdve valóban össze
is köt bennünket.
Azt találta ki velünk, hogy így, akik együtt vagyunk, és őt hallgatjuk -
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merthogy az Igén keresztül hisszük, hogy Ő szól hozzánk – vele járjunk, az Ő tanítványai legyünk,
és azok is maradjunk!
Ezt hozta el Jézus annak idején is az emberek számára. Megszólított embereket. Hívta őket,
hogy legyenek a tanítványai. Lett egy tizenkettes tanítványi köre. Aztán lett egy tágabb tanítványi
kör is, akik hetvenketten voltak. Rajtuk kívül aztán lettek még sokan, akiket megérintett az, ahogy
Jézus közöttük élt, és tanított, és ezért vele jártak. Páratlan lehetőségben volt részük. Nem akárki
tanította őket: a világ megváltója maga. De miután Jézus meghalt a keresztem és feltámadt, aztán
Isten kitöltötte e a Szentlelkét a tanítványaira, folytatódott ez a folyamat. Folyamatosan voltak
olyan emberek, egyre többen, és többen, akik arról számoltak be, hogy Jézus megszólította őket a
Szentíráson keresztül. Elmondták, hogy az Úr hívta őket.
Ez történik ma is. Jézus ezt a munkáját nem hagyta abba. Látjátok, ide van írva a
templombelsőre: Jöjjetek énhozzám mindnyájan. Jézusnak erről a szándékáról beszél a missziói
parancs is: tegyetek tanítvánnyá minden népeket!
Egészen valószínűtlenül hangzik, de igaz: Jézus, aki feltámadt a halálból, azt szeretné, hogy a
2017-2018-as tanévben is az ő tanítványa légy! Akkor is, ha gyermek vagy, vagy fiatal, akkor is,
ha már családos, vagy idős. Nem ez számít!
Mit mondasz erre? Mit szólnál egy szeptember eleji különleges iskolakezdéshez? Éppen ennek
van az ideje!
Több válaszlehetőség is van.
1. Lehet kapásból nem komolyan venni az egészet: Ilyen nincs is… Ez csak rizsa… humbuk az
egész.
- Lehet egy kicsit elgondolkozva nemet mondani: Ahogy a gyerekek mondanák: Na ne - Még egy
iskola? Egybe már járunk, és az sem piskóta! Már mindneki bennünket akar fárasztani…. ne
haragudj, ez már nekem nem fér bele. Annyi különórám van. Egy rakat szakkörre kell járnom.
Alig bírom megcsinálni estére a leckét, a külön sportról ne is beszéljünk.
- Ahogy a felnőttek mondhatnák: erre nekem nincsen energiám. Örülünk, hogy már nem kell
iskolába járni. Teljesen túlterhelt vagyok. Időm nincsen semmire. Ép testben épp hogy élek.
Dolgozom reggeltől estig. Nincsen nekem erre szabad kapacitásom.
- A legidősebbek azt gondolhatnák: öregen tanítvánnyá szegődni? Ez már túl késő nekem.
Szóval: Lehetne okot, kifogást keresni a NEM-re.
- Lehet azt is válaszolni: na jó, megnézem, és majd meglátjuk! Talán belefér valamennyire a
programomba. Amúgy is vannak benne érdekes dolgok. Elmegyek egy-egy nyílt napra: hiszen
nyitva van a templomajtó. Szánok rá valamennyit. Legalább nagy ünnepeken elmegyek egy
közösségbe is.
- Lehetne igent is mondani! Jézus tanítványának lenni! Érdekel a dolog!
Hogy hogy válaszolnánk…
Nézzétek, Jézussal mi történt!
Azt várnánk, hogy aki csak él és mozog, Jézus tanítványságát választaná. És fordítva történik:
- Sokan voltak, akik hallgatták őt, ott voltak a tanítványok körében, de nem hittek. Ezt Jézus tudta
is!
- Voltak, akik tanítványai lettek, de amikor Jézus már nem csak egyszerű, szép dolgokról beszélt,
hanem nehezekről is, mit nem esett olyan jól hallani, mert a hallgatóknak önmagukkal is szembe
kellett nézniük, a tanítványok nagy többsége azt mondta. „kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt?”
és nem jártak többé vele. Jézus még a tizenkét tanítványt is megkérdezte: ti is el akartok menni?
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Szinte érezhető a hangjában a szomorúság, a csalódás. Tizenkét tanuló sem marad ebben az
iskolában? Akik elmentek, nem is tudják, mit hagytak ki!
Csak Péter mondta a tizenkettő nevében: Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad!
Ezzel azt mondta: Uram, Te vagy az egyetlen út!
Tudjátok, ha körülnéztek a világban, itt az országban, de Európában is, ma is nagyon
hasonló történik. Jézusról talán mindenki hallott már valamilyen formában – a karácsonyi
Jézuskától a a történelem Jézusán át a hitvalló bizonyságtételekig.
-Sokan nem hisznek -eleve.
Ugyanakkor sokakat megérint az, amit az Úr üzen, sokan vannak, akiket érdekel, és el is indultak
az útján. De aztán valami miatt mégis kihátrálnak a dologból, és hátat fordítanak az Úrnak.
- Vannak, akik úgy, hogy valójában el sem kezdték Őt követni. Valami megérintette őket,
körülnéztek, aztán azt mondták: ez nem az én világom!
- Vannak, akik már egy közösség tagjai voltak, de túl meredek volt, amit Jézus kívánt. Talán azt
gondolták a tízparancsolattal kapcsolatban is: itt tilos minden ami jó – ez nekem sok. Túl sok
mindent kellene elhagyni hozzá. A hit dolga az általános műveltséghez hozzá tartozik, tudok róla:
elég nekem ebből ennyi.
- Vannak olyanok is, akik úgy hagyják ott Jézus iskoláját, hogy látszólag ott maradnak. Ez olyan,
mintha valaki csak büfézni járna az iskolába. Lehet venni üdítőt, szendvicset, lehet társalogni a
többiekkel, akik ott vannak. Nem vagyunk egyedül annyira, egy kicsit felüdülünk, aztán mehet
tovább az élet. Ha csak azért vagyunk egy közösség tagjai, hogy egy kicsit felüdüljünk, de nem
megyünk be az osztályterembe, nem kezdünk el figyelni, tanulni, gyakorolni, és szolgálni, abból
nem lesz bizonyítvány!
-Kedves Testvérem, Te hogy állsz Jézus hívásával?
- Hallgatod, de valójában eleve nem hiszel?
-Vagy esetleg elindultál az útján, de mégis hátat fordítottál Neki?
- Lehet, hogy az első néhány benyomás után egy hirtelen döntéssel döntéssel: „Elvagyok én
enélkül”
- Lehet, hogy látványosan tetted ezt: eljártál egy közösségbe, aztán látva az Úr irányodba
megfogalmazott elvárását vagy az ott levők emberi gyengeségeit, hibáit - azt gondoltad: ezekre
nekem nincs szükségem: őskövületek a múlt évezredből...
- Vagy esetleg úgy hagytad ott Jézust, hogy látszólag maradtál, - a látszat kedvéért- de csak
büfézni jársz a közösségbe -egy kicsit töltekezni, kikapcsolódni, de valójában nem vállalod, hogy
tényleg tanítvány légy, és úgy is élj, vagy szolgálatot vállalj, ahogy a Mester tanít?
Ha bármiért is, de hátat fordítasz Neki, kimaradsz valami fantasztikus dologból. Nem
csak kevesebb leszel valamennyivel, hanem elveszíted magát az életet! Ezt nagyon fontos
meghallanod!
Ha körül néztek, mindenhol reklámok, óriásplakátok hirdetik, hogy mi az, ami nélkül nem élet
az élet. Amikor meg megszereztük az áhított dolgokat, kiderül – azok nem is voltak olyan
fontosak.
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Ami tényleg életkérdés, azt nem óriáspalkát hirdeti, hanem Isten üzeni neked, néha halkan, néha
hangosabban. Elmondja Péter a Jézus kérdésére elmondott válaszában: „Hová mehetnénk? Örök
élet beszéde van nálad! És mi tudjuk, és hisszük, hogy Te vagy az Istenek Szentje!”
Jézus tanítványának lenni, az Ő iskolájába járni az élet egyetlen lehetősége a számodra! Ő
meg akar menteni téged! Rendbe akarja tenni az életedet, sőt, azt szeretné, hogy örökké tartson az
életed, Vele, még a halál után is. Ha Jézust kihagyod, az életet hagyod ki! Ha a tanítványságot
elhagyod, mindent elveszítesz! Ha Jézust elhagyod – vele elhagysz mindent, akivé lehetnél!
Kedves Testvérek! Az iskolakezdés ideje van! Nemcsak a diákoknak, hanem
valamennyiünknek, Jézus iskolájában! Jézus azt mondta: „senki sem jöhet hozzám, ha nem adta
meg neki az Atya”. Erre sokan megsértődtek, és azt mondták, hogy „ha nem, hát nem”. A nemet
vették magukra, nem az Igent! Pedig az Atya nem nemet akar mondani, hanem igent! Emlékeztek
a missziói parancsra, amit Jézus a tanítványainak mond? Tegyetek tanítvánnyá minden népeket!
Ebbe te is beletartozol!
Jézus őszinte szándéka, hogy a tanítványa legyél! Akkor is, ha még nem hallottál erről eddig!
Akkor is, ha eddig nem nagyon tetszett neked ez a dolog! Akkor is, ha csak büfézős keresztyén
vagy, és csak töltekezni szeretnél igazi élet helyett, és akkor is hív, ha eddig nem voltál hű hozzá.
Gondold végig még egyszer! Ne szalaszd el a lehetőséget! Most szeptember elején ennek a
lehetősége nyílik meg a számodra> hogy te, aki most hallgatod, mostantól vele járj, az Ő
tanítványa légy, és azok is maradj!
Hogyan működik ez ma?
I. Először is van néhány dolog, amit tudnod kell hozzá:
- A tanítványság nem a te ötleted, nem a te saját projekted, és nem a te kezdeményezésed. Ez
Jézus ötlete veled! Ő hív erre! Ez az Ő ajándéka neked!
- Tudnod kell, hogy a tanítványság nem egy tanfolyam, amelyet elvégzünk, és kapunk róla egy
papírt, és aztán be is fejeztük. A tanítványság folyamatos, élő kapcsolat a feltámadt Jézus
Krisztussal, Szentlelke által! Az egész életünket felöleli! Az, hogy eljársz templomba, és
beiratkozol egy közösségbe csak a keret, és a terület lehet ehhez!
- Tudnod kell azt is, hogy ahhoz, hogy tanítvánnyá lehess, a lehetőséget Jézus maga teremtette
meg, és nagy árat fizetett érte, az életét adta érted! Ezt mondta az Úr:„Én vagyok az élő kenyér,
amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér,
amelyet én adok oda a világ életéért az én testem. Jézus odaadta érted az életét. Mivel távol voltál
Istentől, - mint mindenki aki a bűneset után született- büntetést érdemelnél: te és én, mi
valamennyien. Nem véletlenül mondta az Úr az embernek a bűneset előtt: „ne egyél arról a fáról,
mert meg kell halnod!” Nem hallgattunk rá, ettünk belőle. Nem bíztunk Istenben, Isten nélküli utat
kerestünk, és most tönkre tesszük a világot, és egymás életét pusztítjuk, és keserítjük.
Engedetlenül Isten nélkül éltünk, nem törődve azzal, hogy ő mit tart jónak. Ez a bűn, és ennek a
büntetése lenne a halálunk, testi és lelki értelemben. De Isten nem akarja, hogy elvesszünk! Nem
akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen! Jézus cserébe adta az életét értünk!
Úgy döntött, hogy meghal ő helyetted, és helyettem! A kereszt a te helyed, a te életed vége lett
volna, az Isten általi elhagyatottság borzalmával együtt. Azért tette ezt, hogy megmentsen, és
megtartson téged! Mindezt tudnod kell, akár gyermek vagy, akár felnőtt, akár idős már!
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II. Ha pedig mindezt tudod, hinned is kell! Ezt mondta Péter is: tudjuk, és hisszük! A hit
mindennek a személyes oldala. Hiszem, hogy Jézus él! Meghalt, de feltámadt! Nem látom, de
Szentlékel által mellettem van. Hiszem, hogy értem adta az életét. Hiszem, hogy én is benne
vagyok ebben a történetben! Annyiszor keresett, annyiszor hívott már téged is az Úr! Ő neked is
örök életet készített, és nem akarja, hogy elvessz, akár az út elején tartasz, akár a közepén, akár a
vége felé haladsz már! Hinni nem egyszerű, mert sok minden nem túlvezet annál, amit fel tudunk
fogni. Ráadásul nemcsak Istennel kell szembenézned hozzá, hanem önmagaddal is -a saját
bűneiddel. Azt gondolom, ez a gyermekeknek gyakran jobban meg. Emlékeztek, amikor Jézus
aodaállít egy kisgyermeket a tanítványi közé és azt mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a
kisgyermekek, nem mentek be az Isten országába! A gyermekek olyan őszintén, nyitott szívvel
tudnak hinni, és bízni! Tanuljuk meg tőlük, mi felnőttek!
Hiszed, hogy Jézus önmagát adta érted? Hiszed, hogy ha Ő nem ment meg, nincs, aki segítsen?
Hiszed, hogy elveszett vagy nélküle? Ha igen, jó úton jársz!
III. Ha pedig mindezt tudod, és hiszed, még el is kell fogadnod! Például képzeld el, hogy valaki
akar adni neked valami nagyon értékeset: – kinek mi lehet az: a létező legjobb mobil, a társra
váróknak egy jegygyűrű, a vállalkozónak egy támogatás, amellyel megvalósíthatja az álmait.
Amikor az adományozó elmondja: ezt neked adom, akkor tudod, hogy neki ez a szándéka. Ezt
jelenti a tudás. A hit az, hogy hiszed, hogy ezt tényleg meg is fogja tenni: hiszed, hogy tényleg
neked fogja adni, és nem másnak a végén. Viszont az, amit adni akar, csak akkor lesz a tied, ha
kinyújtod a kezed, és elfogadod. Ez így működik.
Amit tudsz, és hiszel Krisztusról, hogy megbocsát neked, hogy elfogad téged, és mindennél
jobban szeret: az Isten ajándéka a te számodra. Egy lelki mozdulatot kellene tenned, amellyel ezt
elfogadod. Ezt úgy teheted meg, hogy elmondasz egy pár dolgot az Úrnak: ha kimondod, hallani
és érteni fogja.
- Először is tartozol neki egy vallomással. Mondd el neki, hogy mennyi rosszat tettél, gondoltál
ellene, és más ellen. Mondd el, hogy mennyi mulasztás, gonosz szó és terv terhel. Mondd el azt,
ami miatt lelkiismeret-furdalásod van, ami miatt nem tudsz nyugodtan aludni. Mondd el azt is,
hogy mindezt bánod, és hogy nagyon bánt, hogy megtetted, gondoltad, mondtad, vagy
mulasztottad. Ezt úgy hívják, hogy bűnvallás.
-Ha ezt megtetted, mondd el azt is, hogy kicsinyhitűséged és kételyeid ellenére -hiszel benne.
Hiszed, hogy Jézusért neked is megbocsát, és hiszed, hogy neked is új életet, és örök életet ad. Ezt
hívják hitvallásnak.
-Végül mondd el azt is, hogy szeretnél hozzá tartozni, az övé lenni mindig. Mondd el, hogy
szeretnéd, ha ő tanítana, vezetne, ha ott lenne melletted! Mondd el, hogy – így egyszerűenodaadod az életed Neki, hogy mindig Ő legyen az Urad, mennyei Apukád, te pedig az Ő
gyermeke. Ezt hívják megtérésnek.
- Ha kész vagy megosztani az Úrral az életed sötétségét, megvallani neki a hited, odadni Neki az
életed: ettél a mennyei kenyérből, részesültél abból, amit Jézus teste áldozatával, és vére
kiontásával szerzett: kegyelmet, bocsánatot, és örök életet kaptál tőle. Ha ezt a hármat megteszed,
akkor már bent ülsz a padban, nemcsak a büfét látogatod az iskolában. Ez új kezdet lehet a
számodra, vagy a hitben megrekedt életed újrakezdése, megújulása.
VI. Nem marad más hátra, mint az, hogy mostantól vele járj! A tanítványi életnek ez a
lényege. A köznyelvben a „vele járok” azt jelenti, hogy egy fiú és egy lány egymásba szeret, és
elkezdik összekötni az életüket. Szerelmesként ott vannak egymás mellett, időt töltenek
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egymással, hatalmasakat beszélgetnek, közös programokra járnak, egymás kezét fogják, vállalják
is a kapcsolatukat, mert szeretik egymást. Ahogy Istennel lehetünk, az nagyon közel áll a
szerelemhez. Az Isten kapcsolat egy nagyon intenzív, életes, mozgalmas, mély közösség,
amelyben eggyé lehetünk vele: mint ahogy a szőlőtő egy a szőlővesszővel. Szentlelke által a
szívünkbe költözik, a testünk, az életünk a Szentlélek templomává válik. Ez az emberi élet
kiteljesedése- itt, ezen a világon. Ehhez nem elég elindulni, hanem meg kell maradni mindvégig,
és célba is kell érni.
Szomorú lenne egy élet végén azt elmondani, hogy majdnem sikerült.
Majdnem új életet kaptam. Majdnem hittem. Majdnem megtértem. Majdnem hű voltam. Majdnem
örök életem lett. Ha már elkezdtél Vele járni, abba ne hagyd! Harcold meg a harcait! Vigyázz az
Istennel való személyes közösségedre! Hiszen zzal élsz együtt, aki nagyon szeret téged, az életét
adta érted!Az Úrral való közös életed történik reggel, amikor felkelsz, amikor álmosan állsz a
tükör előtt, amikor iskolában vagy, vagy a munkádat végzed. Ez történik, amikor a szeretteiddel
vagy. Ez történik, amikor közösségben vagy a lelki testvéreiddel a gyülekezet közösségében,
amikor az Úrnak szolgálsz. Ez történik, akkor is, amikor pihensz, kirándulsz. Ez történik a
döntéseidben, az imádságodban, az életed minden rezdülésében. Nem vagy egyedül többé.
Persze, lesznek áldozatok, amiket ezért meg kell hoznod. Szakítanod kell a régi, Isten nélküli
életeddel, meg kell küzdened kísértésekkel, a saját hibáiddal is. Őszintének kell lenned
önmagadhoz is, el kell fogadnod az Úr vezetését, merthogy vezetni is fog. Lesz véleménye arról,
hogy mi van veled, és ezt el is fogja mondani neked. Gyakran ki kell lépned a komfortzónádon
kívülre. Meg kell tanulnod teljesen Rábízni magad. Rengeteg feladat, sok-sok gyakorlás jár vele,
de sok őszinte öröm, és boldogság. De ne ijedj meg tőle. Gondoljatok csak arra, hogy az életünk
legszebb dolgai általában bitang nehezek, és sokat kell tenni érte! Az élet útja, a jó út soha nem a
könnyebb, egyszerűbb út, és általában nem az, amerre a világ sodrása visz. Gondolj arra, hogy
Jézus mennyi áldozatot hozott érted. Nem fog egyedül hagyni a küzdelmeidben sem. Légy hű
hozzá!
Kedves Testvérek! Ez Jézus iskolája!
Most pedig az Úr téged is kérdez: Mindezt hallva : te is el akarsz menni? Neked sem kell? Te is
otthagyod? De jó lenne, - meggyőződésem, hogy az Úr erre vár - ha mi mind, ezrek, akik itt
vagyunk együtt ebben a lelki templomban, együtt mondanánk el Jézusnak a választ: „ Uram, Kihez
mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi tudjuk, és hisszük, hogy Te vagy az Istennek
Szentje!
Ámen-

