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Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2017.08.27. 

Ige: Jn 4,43-54 
Zsid 11,6 Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, 
hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 

 
Kedves Testvérek! Néhány nappal ezelőtt a Bibliaolvasó Kalauz vezetésével a János evangéliumát kezdtük 

el olvasni. Az evangélium elején híres és jól ismert történetek vannak: A kánai menyegző története, ahol Jézus 
borrá változtatja a vizet. Majd a farizeusokhoz tartozó Nikodémussal való találkozásról olvastunk. A harmadik 
nagyon jól ismert történet, amikor Jézus az Ábrahám kútjánál találkozik a samáriai asszonnyal.  

Most pedig Jézus Samáriából Észak felé ment, és újra Galilea vidékére érkezett, és visszament abba a 
városba, Kánába, ahol a lakodalomban a vizet borrá változtatta. No persze nem azért, hogy megnézze, nem 
kell-e még nekik egy kis bor. Hiszem azt, hogy Jézus a Lélek vezetése alatt volt. Isten Lelke vitte őt oda, ahol 
szükség volt arra, hogy Isten országáról tanítson, és Isten országának jelenlétét, valóságát megmutassa az 
embereknek. 

Szóval Jézus megérkezett Kánába, és ott tartózkodott egy ideig. Napok telhettek el, hiszen ottlétének a 
híre más városokba is eljutott. Így tudta meg Kapernaumban egy királyi tisztviselő is, hogy Jézus a közelben 
van. A két település egymástól mintegy kétnapi járóföldre, kb. 35-40 km-re volt. Ennek a királyi tisztviselőnek 
a fia haldoklott. Remény alig volt a gyógyulásra, az életben maradására. Ennek az apának azonban az a hír, 
hogy Jézus Kánában van, reménysugarat jelentett. 

Bizonyára már korábban is hallotta, hogy Jézus képes gyógyítani, hogy olyan különleges hatalommal és 
erővel bír, amivel más ember nem. Amikor pedig odaérkezett Kánába Jézus, akkor kétségbeesetten ő is el-
ment, és könyörgött Jézusnak, hogy segítsen, mentse meg a gyermekét, mert az a halálán van. (47. v.) 

Jézus azonban nem indul. Az evangéliumok időnként beszámolnak olyan esetekről, amikor Jézusnak sür-
gősen kellene cselekedni, nehogy tragédia történjen, Ő azonban nem indul, nem cselekszik azonnal. Ez tör-
tént akkor is, amikor barátja Lázár haldoklott, és Lázár testvérei üzentek, hogy jöjjön azonnal és segítsen. 
Jézus azonban csak harmadnap indul, de akkor már halva találja barátját, Lázárt. 

Jézus most sem indul, hanem kimond egy nagyon határozottan megfogalmazott kritikát: Ha nem láttok 
jeleket és csodákat, nem hisztek. (48) 

Értsük meg azt, hogy Jézus számára rendkívül fontos az, hogy minden eseményt, betegséget, lakodalmi 
vigasságot, vagy akár gyászt összekapcsoljon a hittel. Jézus mindenféle módon hitre akarta segíteni az embe-
reket. 

Mi, mai hívők is gyakran imádkozunk úgy, hogy segítsen Jézus. És sürgetjük Őt, mert bennünket szorít az 
idő. Úgy érezzük, hogy azonnali segítségre van szükségünk. Egy élethelyzetben benne vagyunk, és belülről 
úgy látjuk, hogy nem szabad egy percet sem várni. Jézus azonban azt mondja nekünk: még nem megyek, még 
nem segítek, várj még. És olyan gyakran mi azt értjük mind ebből, hogy Jézus azt mondja: „nem”, de nem 
halljuk meg azt, hogy türelemre van szükségünk, mert Ő azt mondta, hogy „még nem” 

Ez a királyi tisztviselő – hozzánk hasonlóan – is csak egyre tud gondolni: Jézusnak nagyon gyorsan el kell 
vele mennie Kapernaumba, hiszen gyalogosan kell vagy két nap, hogy hazaérjenek a gyermekhez. „Uram, jöjj, 
mielőtt meghal a gyermekem!” – kérleli tovább Jézust.  

Jézus halogatása, azt jelenti, hogy „még nem megyek, még nem cselekszem”. Végül pedig úgy fejezi be 
ezt a beszélgetést, hogy lehetőséget ad az apának, hogy hite megerősödjön. Hiszen már ott volt a hit csírája 
a szívében, különben nem kelt volna útnak, hogy megkeresse Kánában, vagy akárhol a Mestert, ha nem hitt 
volna legalább egy kicsit abban, hogy Ő tud segíteni. 

És valóban azt olvassuk, hogy ez az apa „hitt a szónak”, hitt Jézus szavának, és elindult hazafelé. Jézus 
szavába kapaszkodott bele, mert már semmi más kapaszkodója nem maradt. De ez elég volt számára, hogy 
reménységgel a szívében induljon haza fiához. Különös az, hogy Jézus azt szeretné, ha nem lenne más ka-
paszkodónk, hanem teljesen és kizárólag benne hinnénk. Addig nem segít, és nem mutatja meg mennyei 
hatalmát, amíg másban is bízunk, ameddig több vasat tartunk a tűzben. 

Gyakran énekeljünk a 276. dicséretet: „Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy!” De vajon tényleg Isten 
az egyedüli reményünk? Vagy csak egy a sok közül? Amikor az apa megértette ezt, és már semmi másban 
nem bízott, csak Jézusban, akkor hallhatta meg a gyógyító szót: „Menj el, a te fiad él.” 
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János evangélista elkíséri a hazafelé vezető úton a kapernaumi királyi tisztviselőt. Két napig tart az út, 
pedig biztosan nagyon sietett, hogy újra lássa a fiát. Így tudjuk meg, hogy szolgái eléje siettek, hogy elmondják 
a jó hírt: a fia él és sokkal jobban van! Az apa megtudja azt, hogy előző nap, pontosan akkor lett jobban a fia, 
amikor Jézussal beszélgetett. 

 
Kedves Testvérek! Jézus szemrehányása – „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.” – jól jellemez 

bennünket is. Merjük tehát bevallani, hogy nekünk is szükségünk van jelekre és csodákra. Mert a jelek és a 
csodák segíthetnek abban, hogy mélyebben tudjunk hinni, hogy erősebb és nagyobb hitünk legyen. 

Ugyanakkor jó, ha tudjuk, hogy ezekre az isteni jelekre és csodákra kétféle válasz is adható: 
1. Ha isteni csodát lát az ember, akkor könnyen elégedetlen lesz, és még több csodát szeretne látni. 

Lukács evangéliumának legvégén feljegyzi, hogy Heródes szeretett volna csodákat látni Jézustól 
(23,8). 

2. A másik lehetőség pedig az, hogy amikor csodát látunk, vagy átélünk egy olyan eseményt, amit csak 
úgy tudunk megmagyarázni, hogy Isten csodát tett, hogy megsegítsen minket, akkor az a csoda meg-
erősíti hitünket, és még jobban Isten követésére fordít bennünket. Erről hit megerősítéséről olvasunk 
10 leprás történetében, amikor mind a tízen meggyógyultak, de csak egyetlen egy ment vissza, hogy 
hálát adjon és köszönetet mondjon. 
Vagy az ApCsel leír egy történetet, amikor a filippii börtönőr látja, hogy Pál és Szílás bilincsei leestek 
kezeikről, a börtönajtók pedig kinyíltak. Ennek a római katonának is megerősödött a hite a látott 
csodák által. 

 
Igen, nekünk is szükségünk van arra, hogy az Úristen jeleket adjon és csodákat tegyen az életünkben. 

Ezek a jelek és csodák azt jelzik, hogy Isten hatalmasan jelen van ebben az életben. Nem vagyunk magunkra 
hagyva.  

Ugyanakkor meg kell tanulnunk megérteni és elfogadni a „még nem” választ is, és megtanuljunk kizárólag 
Istenben és az Ő Fiában, Krisztusban bízni. 

 
Amikor meggyógyult a tisztviselő fia, akkor azt a csodát sokan látták, hiszen ott voltak a szolgák is, akik 

közül néhánya uruk elé mentek. És biztosan nemcsak János apostol írta le, hanem szájról szájra terjedt ennek 
az isteni csodának a híre. Valahány emberhez eljutott ennek a csodának a híre, mindannyiszor döntés elé 
kerültek: a csodát látva hisznek-e Jézus Krisztusban, aki a csodát tette, vagy sem? 

Jézus azért tett csodákat és jeleket, hogy azokkal a Mindenható Istenre mutasson fel, és hirdesse: elkö-
zelített a mennyeknek országa. Hogy erősítse azokat, akik hisznek, akik hinni szeretnének. Hiszen, ahogy a 
Zsidókhoz írt levélben meg van írva: Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez 
járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 

 
Az Istennel való kapcsolathoz nélkülözhetetlen a hit, az, hogy higgyünk az Atya Istenben, hogy higgyünk 

a Fiú Istenben, Jézusban, és hogy higgyünk a Szentlélek Istenben. 
 
Kedves Testvérek! Neked sem és nekem sem könnyű hinni. Az apostol a hit harcáról beszél. Úgy bíztatja 

fiatal munkatársát: „Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amely-
ről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (1Tim 6,12) Ugyanakkor ez az a láncszem, ami képes ben-
nünket összekötni Istennel. A hit olyan, mint a magzat számára a köldökzsinór, amely táplálja és neveli az 
életre. A hit olyan, mint az űrhajósok számára a köldökzsinór, amely megóvja őket attól, hogy elszakadjanak 
az űrhajótól, és életadó oxigénnel látja el őket. 

 
Talán te is olyan nehéz élethelyzetben gyötrődsz, mint a kapernaumi királyi tisztviselő. Ahhoz azonban, 

hogy felismerd a mélységből kivezető utat, ahhoz neked is hittel bele kell kapaszkodnod Jézus szavába. Ha 
nem látod tisztán magad előtt a holnapodat, a jövődet, akkor sem nélkülözheted a hitet. A hit szükséges 
ahhoz, hogy megragadd mindazt, amit Isten most még csak ígéretben adott számodra. Ahogy ez a kétségbe-
esett kapernaumi apa hittel belekapaszkodott Jézus szavaiba, úgy kapaszkodjunk mi is bele az Ő ígéreteibe. 

És ahogyan ez az apa felismerte Jézus csodájának legapróbb jelét is, úgy figyeljünk mi is Jézus jeleire az 
életünkben, mert azok a hitünket erősítik az örök életre.  
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Végül egy történetet szeretnék elmesélni egy emberről, akinek a házát körbe vette az árvíz, ő pedig se-
gítségért imádkozott. Majd jött egy csónak, egy nagyobb mentőhajó, végül egy helikopter, de egyikkel sem 
akart elmenni a háza tetejéről, míg végül megfulladt. Amikor felkerült Isten színe elé, az Úr megkérdezte, 
hogy miért nem ismerte fel a csónakban, a mentőhajóban és a helikopterben azt a segítséget, amit neki kül-
dött. Miért nem volt hite meglátni és elfogadni Isten segítségét? 

Testvéreim imádkozzunk most azért, hogy legyen figyelmes a szívünk és a szemünk észrevenni Jézus hét-
köznapi csodáit és jeleit, hogy azok hitünket erősíthessék. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


