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Mt 4,18-20 18Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek 
hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. 19Így 
szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. 20Ők pedig azonnal ott-
hagyták hálóikat, és követték őt. 

 
1. Kedves Testvéreim a Krisztus Jézusban! Minden bizonnyal nem kell nektek bemutatnom Elvis 

Presleyt, a Rock ’n’ Roll koronázatlan királyát, amerikai énekest. Elvis 1977-ben, 42 évesen halt meg. Azt 
mondják, hogy halála ellenére a legenda örökké él. Sőt, sokan nem is hitték el, hogy valóban meghalt. Az 
különösen érdekes, hogy már halála évében utánozni kezdték mozgását, öltözködését, frizuráját és ze-
néjét. Azokat, akiknek az utánzás különösen jól ment, Elvis-imitátoroknak hívják. Állítólag több mint 
százezer Elvis-imitátor van már a világon. 

Vajon miért akarják nagyon sokan utánozni, imitálni Elvis Presleyt? Meggyőződésem, hogy a legfon-
tosabb oka az utánzásnak az, hogy kedvelik őt, és szeretik a zenéjét. Sőt, rajonganak érte, és ezért pró-
bálnak a lehető legjobban hasonlítani hozzá. Talán az is oka az utánzásnak, hogy így próbálnak hasonló 
hírnevet elérni. 

Még egy érdekességet szeretnék megemlíteni Elvisről: Halála évében, 1977-ben Elvis arcképe volt a 
világon a második leggyakrabban reprodukált kép Mickey egér képe után. 

 
2. Testvérek! Ne ijedjetek meg! A mai istentiszteleten sem akarok másról beszélni, csak Krisztusról. 

Ma van böjt első vasárnapja, ezért különösen is aktuális az az üzenet, amit Isten rám bízott, hogy adjak 
tovább nektek. Ma érkeztünk el a Vannak még csodák sorozatunk utolsó részéhez, az utolsó betűhöz, a 
K-hoz. K = Követni Krisztus útját és szolgálatát. 

Latinul Krisztus követését így mondják: Imitatio Christi. A középkorban, 1380 és 1471 között élt 
Kempis Tamás, aki ugyanezzel a címmel írt egy tanítói iratot, a lelki élet aranykönyvét. Kempis Tamás 
célja az volt, hogy nagyon sok bibliai idézettel támassza alá a sok lelki és erkölcsi alapszabályt, melyet 
összegyűjtött könyvében. 

 
Imitáció – utánzás – követés: ez a mai igehirdetés központi gondolata. 
 
3. Elvis Presley utánzása, imitációja mostanra szinte teljesen véget ért, eltűnt. Ahogy lehanyatlott a 

Rock’n’Roll zenei korszak, és új zenei irányzatok vették át a helyét, úgy fogyott el az Elvis-imitátorok 
száma is. Persze lehetne sorolni az újabb és újabb sztárokat, akikért tömegek rajonganak és próbálnak 
utánozni. Egy azonban biztos: ezek csillaga is le fog hanyatlani, csak idő kérdése.  

Már az is egy intő jel volt, hogy Mickey egérről készült rajz mégiscsak több példányban volt, mint a 
Rock’n’Roll királyáról. 

Ezekkel a sztárokkal, modern hullócsillagokkal szemben pedig ott van Jézus Krisztus, akinek szüle-
tését egy mindennél fényesebb csillag jelezte 2000 évvel ezelőtt. Az Úr Jézus, amikor felnőtt lett, akkor 
azzal kezdte meg tanítói szolgálatát, hogy megszólított néhány ember, hogy csatlakozzanak hozzá. Az 
első tanítványok megszólításáról, elhívásáról olvastam fel egy történetet Máté evangéliumából. 

Jézus egyszerűen csak annyit mondott nekik: „jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek tite-
ket.” Akkoriban természetes volt, hogy a tanítók ilyen módon gyűjtötték maguk köré a tanítványokat. És 
az is természetes volt, hogy a tanítványok – különösen, ha megszerették mesterüket – megpróbálták 
mindenben utánozni a mesterüket. Imitálták, utánozták életét, tanítását és szokásait. 

Tulajdonképpen az utánzás teljesen természetes és normális módja a tanulásnak mind a mai napig. 
Elég csak egy csecsemőre gondolnunk, aki az édesanyját figyeli, és őt utánozva tanul meg beszélni. Majd 
pedig figyeli mindazokat, akik ott vannak körülötte, és egyre több mindent tanul meg, ahogy utánozza a 
felnőtteket. 
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Az Úr Jézus, amikor azt mondja Péternek, és testvérének, Andrásnak, hogy jöjjetek utánam, akkor 
azt is mondja, hogy utánozzatok engem, és így tanuljátok meg tőlem, hogy mit kell majd tennetek. Krisz-
tus követése azt jelenti, hogy tanítványává leszünk. Teljesítjük mindazt, amit kér tőlünk, követjük Őt 
mindenben, engedelmeskedünk kérésének. 

 
4. Itt szeretném megemlíteni a Kánai menyegző történetének egy mondatát, amikor Mária, Jézus 

„anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg!” 
Krisztus követésének ez a kulcsa: megtenni mindazt, amit Ő mond nekünk. Sőt, bármit mond ne-

künk, meg kell tenni. Gondoljunk csak bele abba, hogy vajon mennyire lenne sikeres az az Elvis-imitátor, 
aki nem tud legalább hasonlóan jól énekelni, mint maga Elvis tudott. Ha csak hamisan nyekeregne, és 
esetlenül mozogna a jellegzetes tánc helyett, akkor azonnal kinevetnék. 

Jézus Krisztus követésének is az a kulcsa, hogy megtegyünk mindent úgy, ahogy Krisztus tett.  
 
Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, 

vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! (Mt 16,24) 
Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos 

szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. (Mt 11,29) 
Hát ez – Testvéreim – nem a mai sztárok világa! Ez valami egészen más, amit Jézus kér tőlünk, és 

azoktól, akik követni akarják Őt. És bármennyire is furcsa, sőt megdöbbentő az, amit Jézus kér követőitől 
és tanítványaitól, ez működik. Jézust kétezer év óta követik. Jézus Krisztus szupersztár ma is – persze 
nem egészen abban az értelemben, ahogy a híres amerikai zenés film ezt bemutatta. De mégis Ő mégis 
szupersztár, akinek a csillaga nem hanyatlott le.  

 
5. Ebből a két igeversből Krisztus imitációjának, vagyis követésének néhány nagyon fontos jellegze-

tességét ismerhetjük meg: 
I. Az első ez: „önmagunk megtagadása”. Mit jelent ez a különös kifejezés? Mi, emberek alapvetően 

egoisták, én-központúak vagyunk. Önmagunk megtagadása azt jelenti, hogy nem azt akarom, amit az 
énem megkíván, nem azt teszem, amit az énem tenni akar, hanem amit Krisztus kér tőlem. Mi olyan 
gyakran mondjuk azt, hogy én ezt akarom, én érzem, én azt gondolom, ha engem érdekel, vagy engem 
nem érdekel. Hát ezeket kell megtagadni! 

Önmagunk megtagadása egyszerűen azt jelent, hogy az egyre kevésbé fontos számomra, hogy mit 
akarok én tenni és mondani, és egyre inkább fontossá válik számomra, hogy mit akar Isten velem és 
általam tenni és mondani. 

II. A második jellegzetessége Krisztus követésének az, hogy felvesszük a keresztünket. Így 
mondja Krisztus: „vegye fel a keresztjét”, aki őutána akar menni. Tehát értsük jól: nem Krisztus kereszt-
jét kell felvennünk, hanem a sajátunkat. A Fülöp-szigeteken nagypénteken régóta szokás az, hogy a ke-
resztyének keresztet hordoznak, korbáccsal ostorozzák magukat, majd pedig római katonai jelmezekbe 
öltözött segítők felszegezik őket a keresztre. Van olyan ember, aki már 26 alkalommal volt keresztre 
szegezve. A csúcstartó pedig már 31-szer lógott a kereszten, így utánozva Krisztust. Ők abban remény-
kednek, hogy Isten előtt kedves ez az áldozat. 

A Bibliából azt értjük meg, hogy Krisztus keresztáldozata egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen. 
Egyszerűen nincs szükség, és nincs is értelme annak, hogy bárkit keresztre feszítsenek, ahogy Krisztust 
tették. Ez csupán emberi teljesítmény, amivel még a saját bűneiért sem tud eleget tenni.  

Az igazi kereszthordozás az, amikor Krisztusért vállaljuk a saját keresztünk hordozását. Mindenki-
nek megvan a maga keresztje – tartja a mondás. És ez igaz is. Azt jelenti, hogy azokat a terheket hordjam 
hűségesen, az Úrtól kapott testi és lelki erővel, amelyeket kaptam. Ez a kereszt lehet egy betegség, lehet 
egy olyan ember, akinek a személyiségét nehezen tudom elfogadni, elviselni. Lehet ez a kereszt a sze-
génység, a munkanélküliség, a mellőzöttség, vagy bármi más. 

Sokan hordanak nap, mint nap nagy és elviselhetetlenül nehéz terheket. A terhek hordozása akkor 
lesz kereszthordozássá, amikor tudom mindezért Istent dicsőíteni. Amikor az Úrnak adok hálát azért, 
hogy méltóvá tett, és méltónak tart engem arra, hogy Őérte, Őmiatta hordozom a terheket. Éppen ezért 
a kereszthordozásnak a legnehezebbike, amikor Krisztusba vetett hitemért üldöznek és ér valamilyen 
hátratétel és szenvedés. 

Erre a kereszthordozásra mondta Jézus a Hegyi Beszédben: Boldogok vagytok, ha énmiattam gya-
láznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. (Mt 5,11) 
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III. Jézus követésének harmadik jellemzője, hogy magára veszi Jézus igáját. Sajnos ez a kép 
mostanra meglehetősen homályossá vált, hiszen már legfeljebb csak régi felvételeken lehet látni igás 
állatot. Ez a szó, iga, sokkal inkább onnan ismerős, hogy leigáz. Egyik nép leigázza, vagyis meghódítja a 
másikat.  

Jézus korában, és még utána is nagyon sokáig az iga azt jelentette, hogy egy terhet, egy szekeret az 
iga segítségével könnyebben tud elhúzni a jószág. Az iga valóban segítség volt, hogy a teher jobban el 
legyen osztva, és az állat tovább bírja azt húzni. 

Jézus igáját felvenni azt jelenti, hogy vele együtt vagyok egy igába, mint amikor egymás mellett két 
jószág van egy igába fogva. Ő segít engem ebben a közös igában, amit együtt viszünk, és így lesz megfe-
lelő a terhelés. Amikor Pál apostol azt mondja a 2Kor 14-ben, hogy „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás 
igában”, azt azért mondja, hogy figyelmeztessen minket. A felemás igában az egyik sokkal nagyobb ter-
het hord, mint a másik. És sajnos a hívő fél fogja a nagyobb terhet hordani. Ő fogja a hitetlen helyett is a 
teher nagy részét vinni. 

Amikor azonban Jézussal vagyunk egy igában, akkor Ő vállalja a nagyobb részt a mi javunkra. Ez is 
felemás iga, amit Krisztussal együtt viszünk. 

IV. A Krisztus-követés negyedik jellemzője az, hogy megtanuljuk a szelídséget és az alázatot. 
Ezek megint olyan tulajdonságok, melyek egyáltalán nem népszerűek ebben a világban. Minden arról 
szól, hogy legyél harsány, erőszakos, törtető, könyöklő. Üss vissza, ha megütnek. Sőt, inkább üss te elő-
ször, hogy meg se üssenek. 

Az Úr Jézus azonban arra szeretne megtanítani, ami a mennyei Atyának tetszik, hogy az Isten előtt 
kedves életet éljük. Ne sztárok legyünk, hanem az Atya gyermekei. A szelídség és az alázatosság azonban 
nem jelent mulyaságot, vagy tesze-toszaságot. Sőt, az tud igazán szelíd és alázatos lenni, akiben valódi 
erő van.  

Az Úr Jézusban isteni erő és hatalom volt. Háborgó tengert csendesített le, halottakat támasztott fel, 
a vizet borrá változtatta, és betegeket gyógyított. Amikor Nagycsütörtök éjjelén elfogták, majd megkí-
nozták és Nagypénteken keresztre feszítették, akkor kérhetett volna mennyei angyali seregeket, tehe-
tett volna félelmetes jeleket és csodákat, de nem tett. Hanem szelíden és alázatosan végig ment a szen-
vedés útján, a Via Dolorosa-n, hogy nekünk példát adjon, hogy ezt kell megtanulnunk, ha követni akarjuk 
Őt. 

És ha követjük Őt, akkor „megnyugvást találtok lelketeknek”. Amikor követjük Krisztust, akkor bé-
kességre lelünk és megnyugvást találunk, mert helyére kerül az életünk. Hiszem azt, hogy ezért lehet 
Krisztus követése mind a mai napig sokak számára mindennél fontosabb, hogy Teremtő Atyánk gyö-
nyörködjön a mi életünkben, és megnyugvást találjunk lelkünknek.  

6. Beléptünk a Húsvét előtti időszakba, a böjtbe. Sokféleképpen lehet böjtölni, de bárhogy is böjtöl 
az ember, az igazi böjt célja mindig az, hogy lélekben közelebb kerüljön az Úrhoz, hogy jobban megis-
merje és megértse akaratát, és hűségesebben megcselekedje az Istentől kapott feladatát. 

Segítsen minket az Úr abban, hogy egyre hűségesebben kövessük Őt, és kegyelme által csodákat fo-
gunk átélni az úton, míg megérkezünk Hozzá a mennyei hazába. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 


