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2019. augusztus 18. 
Kálmánháza, Mandabokor, Felsősima 
Igehirdetés címe: Jézus földi - és lelki rokonai 

 
 
(1. dia) „19Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de 
nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. 20Ezért tudtára 
adták neki: Anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeret-
nének. 21Ő azonban így válaszolt: Az én anyám és az én 
testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtart-
ják.” Lk 8,19-21 
 
Szeretett Gyülekezet! 
 

Igehirdetésemben két dologról szeretnék beszélni nektek (2. 

dia): 

- Jézus földi rokonairól 

- Jézus lelki rokonairól. 

Ahhoz, hogy megértsük Jézusnak a felolvasottakban elhang-

zott mondatát, meg kell ismernünk, hogy kik voltak Jézus ro-

konai.  

 A földi rokonokról több alkalommal esik szó az evangé-

liumokban. A beszámolók szerint, ha nem is egészen pontosan, 

de fel tudjuk állítani Jézus családfáját. (3. dia) Tudjuk, hogy 

Mária már jegyes volt, József jegyese, akik már készültek a 

házasságra, amikor megjelent neki Gábriel angyal és azt 

mondta neki, hogy (4. dia): „26A hatodik hónapban pedig 

Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Ná-

záretbe 27egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József 

jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve.[…] 30Az 

angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet 

találtál Istennél!31Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, 

akit nevezz Jézusnak. 32Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiá-

nak nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávid-

nak a trónját, 33ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, 

és uralkodásának nem lesz vége.” Lk 1,26-27.30-33. Ebből a 

beszámolóból részletesen kiderül, hogy (5. dia) Mária volt Jé-

zus édesanyja és József volt a nevelő apja. Azért a nevelő, 

mert nem tőle származott, hanem valami egészen különleges 
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módon, Isten Lelke által fogant. Jézus születésének körülmé-

nyei is egészen különlegesek voltak, hiszen „nem volt számuk-

ra hely", ezért egy egyszerű istállóban kellett erre a világra 

jönnie. Királyok, bölcsek hódoltak neki már a születése pilla-

natában. Viszontagságos időszak után – érdemes elolvasni az 

evangéliumi beszámolókat Jézus születéséről – Názáretben 

telepednek le és ott születnek (fél)tesvérei.  

 Jézus elkezdi messiási szolgálatát, tanítja az őt körülve-

vő sokaságot, mert rengetegen akarták őt hallgatni, s egyszer a 

családról, a rokonokról olvashatunk egy nagyon megrendítő 

dolgot (6. dia): „20Azután hazament, és ismét összegyűlt a 

sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emi-

att. 21Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy 

megfogják őt, mivel azt mondták: megzavarodott.” Mk 

3,20-21. Ez a mondat elárul valamit arról, hogy hogyan tekin-

tettek saját rokonai, családja Jézusra. Az volt a véleményük, 

hogy megzavarodott, vallásos őrülettől tartottak, ezért jobbnak 

látták őt elvinni onnan. Hasonlóan (fél)testvéreiről is olvasha-

tunk egy olyan mondatot, ami arra enged következtetni, hogy 

maguk a (fél)testvérek sem hittek Jézusnak, nem ismerték fel 

őt, mint Messiás. János evangéliumában olvashatunk arról, 

hogy (7. dia): „3Testvérei ekkor ezt mondták neki: Menj el 

innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a 

tetteidet, amelyeket cselekszel! 4Mert senki sem cselekszik 

titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, 

tedd ismertté magadat a világ előtt! 5Mert a testvérei sem 

hittek benne. 6Jézus pedig így szólt hozzájuk: Az én időm 

még nincs itt, nektek azonban minden idő alkal-

mas. 7Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert 

én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. 8Ti 

menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem me-

gyek fel, mert az én időm még nem jött el. 9Ezeket mondta 

nekik, és ott maradt Galileában.” Jn 7,3-8. A (fél)testvérek 

sem hitték, hogy Ő a Messiás, aki az Atya által írt forgató-

könyv szerint cselekszik és nem baráti, rokoni, családi, tanít-

ványi tanácsokra van rászorulva. Jézust olyan családtagok ve-
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szik körül, akik nem hisznek benne, s olykor még akadályoz-

zák is feladata elvégzésében, de őt ez nem tántoríthatja el az 

eredeti küldetésétől.  

Egy meghitt pillanatnak lehetünk szemtanúi, amikor Jé-

zus a haláltusáját vívja, s ott a kereszten még van arra is fi-

gyelme, hogy édesanyjáról gondoskodjon. Józsefről már régen 

nem olvashattunk, nem tudunk róla semmit. Ott állnak Jézus 

körül a családtagok is, hiszen édesanyja és nagynénje, valamit 

szeretett barátnője is ott van. A kereszt-jelenetnél olvashatunk 

arról, hogy a szeretett tanítványra, Jánosra bízza édesanyját és 

édesanyjára bízza a szeretett tanítványt, Jánost (8. dia) 

„25Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, 

Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Má-

ria.26Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a ta-

nítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a 

te fiad! 27Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! 

És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanít-

vány.” Jn 19,25-27. János ezt a szerető gondoskodást egészen 

Mária haláláig megtartotta. A feljegyzések szerint János, aki 

Efezus püspöke lett, (9. dia) magával vitte Máriát Efezusba és 

gondoskodott róla egészen haláláig. Efezusban temették el 

Máriát és a hívő keresztyének sokáig ápolták a sírját. A ha-

gyományok szerint megtalálták a házát, ahol élete utolsó idő-

szakában élt.  

Jézus testvéreiről olvashatunk Máté evangéliumában. 

Ott egészen konkrétan fel vannak sorolva férfi (fél)testvérei 

(10. dia): „53Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, 

továbbment onnan. 54És hazájába érve úgy tanította őket a 

zsinagógájukban, hogy megdöbbenve mondták: Honnan 

van benne ez a bölcsesség és a csodatevő erő? 55Vajon nem 

az ácsmester fia ez? Nem az ő anyját hívják Máriának, 

testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdás-

nak? 56És a húgai nem itt élnek-e valamennyien?” Mt 

13,53-56. Egészen konkrétan ismerjük tehát (11. dia) Jézus 

földi családját, fiútestvéreit név szerint: Jakab, József, Simon, 
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Júdás (nem azonos azzal a Júdással, aki elárulta Őt), valamit 

leánytestvérei. 

Jézus (fél)testvéreit mindig Máriával találhatjuk a Szent-

írásban (12. dia):  

- „12Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvérei-

vel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány 

napig.” Jn 2,12 

- „19Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem 

tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt.” Lk 8,19 

És lehet egy bizonyosságunk, hogy abban az állapotban, ami-

ben voltak a testvérek nem maradtak, tudniillik a hitetlenség-

ben, hiszen az Apostolok Cselekedetében már arról olvasha-

tunk, hogy (13. dia) „13Amikor hazatértek, felmentek a felső 

szobába, ahol a szállásuk volt, mégpedig Péter és János, 

Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Ja-

kab, Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, Jakab fia. 14Ezek 

valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek 

részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, 

Máriával és testvéreivel együtt.” ApCsel 1,13-14. Jézus földi 

szolgálata alatt vagy után abból az állapotból, hogy „nem hit-

tek benne” eljuthattak odáig, hogy „egy szívvel és lélekkel ki-

tartóan részt vettek az imádkozásban”.  Eljuthattak a (14. dia) 

személyes bizonyosságig és a Jézusban való hitig. Ez is azt 

mutatja, hogy a hit nem automatikus és örökölhető, hanem 

mindenkinek személyesen kell döntést hoznia Jézus Krisztus 

mellett függetlenül attól, hogy rokon, családtag, testvér vagy 

éppen a szülő. 

 Egy testvérről egészen bizonyosak lehetünk, hogy nem 

csupán Krisztus követője lett, hanem beállt a misszió szolgála-

tába. A legidősebb testvérről, Jakabról – aki a levelet is szerez-

te –, aki a Jeruzsálemi ősgyülekezet vezetője is volt, olvashat-

juk tőle az alábbiakat (15. dia): „1Jakab, Istennek és az Úr 

Jézus Krisztusnak szolgája” Jk 1,1a. Még csak meg sem em-

líti, hogy milyen kiváltságban lehet része, hogy a Messiás Jé-

zus testvére, akivel együtt nőhetett fel, hanem csupán annyit 

közöl, Jézus Krisztus szolgája. Olyan jó látni Jézus földi csa-
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ládját, s azt, hogy milyen szeretettel veszi körül őket. Hogyan 

szolgál feléjük is, de nem engedi, hogy egy pillanatra is leve-

gyék tekintetét az Atya akaratáról és eltántorítsák arról az út-

ról, melyet Ő jelölt ki Fiának, a Megváltónak. 

 A földi rokonok bemutatása után (16. dia) hadd essen 

néhány szó – amiről Igénk is szól – a lelki rokonokról. Itt nem 

egy bemutatást szeretnék tartani, ahogy az előzőben tettem, 

hanem arról az állapotról, ami jelzi, hogy az Ő gyermekei le-

hetünk. Jézussal olyan kapcsolatban lehetünk, mint szülő a 

gyermekével. Az a mély, bensőséges, feltétel nélküli szeretet-

kapcsolat, ami jellemezheti, amikor valaki behívja az életébe 

Jézus Krisztust. Aki behívja, az neveztetik az Ő gyermekének. 

Annak sokkal mélyebb kapcsolata lesz Ővele, mint a vérsze-

rinti kapcsolat. Láthatjuk, hogy még a vérszerinti rokoni szál 

sem elég, hát hogy lenne elég az, ha valakinek az édesanyja, 

édesapja hívő, vagy lelkész. Teljesen mindegy, kinek milyen 

rokoni szálai vannak, attól még nem lesz személyes hite. Jézus 

rokonságának is el kellett jutni a hitetlenségből a Krisztus-

hitig. Addig a bizonyosságig, hogy Jézus Krisztus Megváltó, 

aki bűnöket bocsáthat meg, tisztíthat meg és adhat egészen új 

életet. Erre volt szüksége Jézus szüleinek is, testvéreinek. Ne 

engedjünk annak a tévtanításnak, hogy Mária azért, mert Jé-

zust, a Megváltót világra hozta, ezért neki egyenes útja van a 

Mennybe. Neki is ugyan úgy, mint bármelyikünknek megté-

résre, felismerésre volt szüksége. A hit, a hívő élet, a kegyelem 

nem automatikus, hanem döntés kérdése. Elfogadod a felkínált 

kegyelmet vagy elutasítod? Jézus édesanyjáról és testvéreiről 

egészen bizonyosan tudhatjuk az evangéliumi – és apostoli 

beszámolók alapján, hogy személyes hitük lett. De nekik is el 

kellett jutni a hitetlen állapotból a Krisztusba vetett hitig! Mi-

lyen nehéz lehetett Jézusnak, hogy a saját családja is őrültnek 

nézte Őt és nem hittek neki. Hányan átélik mai ezt az állapotot. 

Milyen nehéz ilyen légkörben hívőnek lenni?! Mennyi meg 

nem értés, küzdelem, esetleg ellenségeskedés van egy ilyen 

légkörben. De tanulhatunk ebben is Jézustól. Szerette a család-

ját, türelmesen elhordozta viselkedésüket, olykor ellenséges-
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kedéseiket és feléjük is szolgált nagy szeretettel, mert őket is 

meg akarta nyerni magának. Ez lehet egy útmutatás, ha egye-

dül vagy hívő, ha egyedül éled meg a Krisztussal való kapcso-

latot a családodban és nem értenek meg, hogy te csak szeretet-

tel és türelemmel hordozd őket, szolgáló szeretettel közeledj 

feléjük. Olyan szépen kifejezi ezt a szolgáló szeretetet Füle 

Lajos (17. dia) költő: 

 

FELTÉTEL NÉLKÜL 
Szülőknek - gyerekekről 

Feltétel nélkül, úgy ahogy vannak, 
megbékélt szívvel, mint ki hatalmat 
vett a reményre, hitre, csodákra, 
szeretni őket, mindegyre várva, 
hogy visszajönnek, ha el is mennek, 
hogy nem kerülik ki a Kegyelmet. 

Akkor is, hogyha szívünk merő seb, 
Isten szemével szemlélni őket, 
Ki Irgalom, s Ki - később? hamar? - 
azt tehet velük, amit akar. 

Végezetül egy nagy különbségre hadd hívjam fel a figyelme-

teket a földi rokon és a lelki rokon között, amiről már koráb-

ban is beszéltem. Mindegy, milyen kapcsolataid vannak, mi-

lyen az előéleted, a múltad, honnan jössz, egyetlen egy dolog 

segíthet rajtad is, ahogy segített Jézus földi rokonain is (18. 

dia): „Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igé-

jét hallgatják, és megtartják.” Lk 8,21, mert (18/a dia) 

„21Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt 

mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi 

az én mennyei Atyám akaratát.” Mt 7,21. Ha te – ahogy Pál 

apostol írja (18/b dia) – „9Ha tehát száddal Úrnak vallod 

Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a 

halálból, akkor üdvözülsz.” Róm 10,9, akkor az Ő családjába 

tartozol. És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy (19. 

dia) földi rokon lennél-e, neked is arra a bizonyos személyes 

döntésre van szükséged. Megtörtént-e már ez (20. dia) a sze-

mélyes döntés, hogy Jézushoz tartozzál? 


