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Bevezetés 

Ütött-kopott volt, és az árverező úgy hitte, nem érdemes fáradni vele. Mégis kezébe vette 

a vén hegedűt, és mosolyogva mutatta fel. – „Hölgyeim és uraim, figyelmet kérek! Egy öreg 

hegedű, kikiáltási ára: egy dollár. Ki ad érte két dollárt? Igen, ott hátul, kettő! Csak kettő? Ki 

ad érte hármat? Három dollár. Négy dollár?” Senki sem emelte a kezét. Senki sem jelzett. Az 

árverező lassan emelte a kalapácsát: „Két dollár először! Két dollár másodszor…” Ekkor a 

terem végéből egy ősz hajú férfi lépett az emelvényhez, felemelte a vonót, letörölte a port 

az öreg hangszerről, felhangolta a megereszkedett húrokat, és játszani kezdett. Tiszta és 

lágy dallam kelt szárnyra, gyönyörű zenével töltve be az árverés helyszínét. A zene véget 

ért, és az árverező fojtott hangon újra megkérdezte: „Ki a többet három dollárnál ezért a 

hegedűért?” Valaki megszólalt: – „Ezer dollár!” – „Ki ad érte kettőt? Kétezer dollár! Ki ad hár-

mat? Háromezer először, háromezer másodszor, háromezer harmadszor!” A tapsvihar és üdv-

rivalgás közben valaki váratlanul bekiabált: – „Nem értem, mitől ez a hirtelen értéknöveke-

dés? Hiszen ez ugyanaz az ócska hegedű!” Nem váratott magára a válasz: – „Nem! Mert meg-

érintette a mester! A mester érintésétől vált igazán értékessé!” 

A hegedű nem önmagától vált értékessé. Önmagától nem lett volna képes arra sem, hogy 

hangokat csaljon elő magából. A hegedűnek egyszerűen „engednie” kellett a mestert, 

hogy a kezébe vegye és játsszon rajta. Isten bennünket is használni szeretne abban, hogy 

segítsük megbékélni az embereket Ővele. És ehhez nem kell mást tennünk, mint enged-

nünk, hogy az, aki Úrrá és Mesterré akar lenni az életünkben, használjon bennünket. A ta-

nítványság az engedelmességnél kezdődik. Az engedelmesség pedig azzal, hogy odafigye-

lek rá, és hallgatom őt, mert hallgatni akarok rá. 

1. 

Tanítványság nélkül nincs szolgálat. A felolvasott bibliai szövegben kétszer is szerepel ez a 

szó: tanítvány. Nem véletlenül, hiszen egy korabeli tanítvány nem egy tananyagot sajátított 

el, mint napjainkban, hanem egy mesterrel került személyes életközösségbe. Egy egész 

gondolkodásmódot és életszemléletet tett a magáévá, nem pusztán hasznos ismeretekkel 

tömte meg a fejét. A korabeli tanítvány nem elméleti ismeretekből vizsgázott, hanem ta-

nítványsága eredményessége azon állt vagy bukott, hogy egy idő után képest volt-e ben-

sőleg azonosulni mesterével, mert nem maradhatott kritikus kívülálló.  
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Ezért minden tanítványról egy idő után meg lehetett mondani, hogy ki a mestere, mert 

mozdulatai, gesztusai és viselkedése tükrözte azt, akinek tanítványául szegődött. A kora-

beli tanítvány nem egy bizonyos időt töltött mesterével, hanem szüntelenül, éjjel-nappal 

együtt élt vele. 

Jézust követni ma sem jelent mást! Nem azt jelenti, hogy néha-néha csatlakozom hozzá, 

hogy tanuljak tőle valamit, hanem azt jelenti, hogy törekszem arra, hogy minél jobban meg-

ismerjem Őt. S miközben egyre jobban megismerem Őt, lassan átformálódom, mert belső-

leg azonosulok vele, és átveszem a céljait, megtanulom a viselkedését, életszemléletét és 

gondolkodásmódját.   

2. 

Akarod-e követni Jézust? Igazán akarod-e szolgálni Őt? Sok múlik azon, hogy mit és hogyan 

válaszolsz erre a kérdésre! Mert ha azt mondod: igen, akkor először is kezdj el jobban fi-

gyelni rá! 

A felolvasott bibliai versekben ezért olvasunk először erről: „Az én Uram, az Úr megtanított 

engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel 

fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.” – Ézsaiás egy szolgáról szól, mások ta-

nítást és útmutatást vártak. Ő pedig megértte azt, hogy neki nincsen birtokában az, amit 

mondania kell. Előbb neki is meg kell értenie azt, át kell vennie azt, amit azután továbbad-

hat.  

Ezért nem azzal kezdi az Úr, hogy: menj és szólj, hanem ezzel: tartsd ide a füledet és hallgasd! 

Valaki azt mondta, hogy Isten nem véletlenül adott nekünk két fület, és csak egy szájat. 

Mert kétszer több időt kellene fordítani az odafigyelésre, mint a szólásra.  

3. 

De ahhoz, hogy legyen mondanivalónk, és azt mondjuk, amit Isten akar szólni, nem elég az, 

hogy odatartjuk a fülünket, az is kell, hogy meg is értsük azt, amit ránk akar bízni. Ehhez 

kell az, hogy Ő megnyissa a fülünket. „Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet.” – ez a má-

sodik lépés.  

Mit kért a fiatal Salamon uralkodása kezdetén, amikor egy egész nép élete, jóléte, bizton-

sága bízatott rá? „Kérlek hát, adj szolgádnak bölcs szívet néped kormányzásához, hogy kü-

lönbséget tudjak tenni jó és rossz között. Mert e nélkül hogyan kormányozhatná valaki ezt 

a hatalmas népet?” (1Királyok 3,9). A „bölcs szív” az eredeti szövegben „halló szívet” jelent. 

Salamon olyan szívet kért Istentől, ami mindig meghallja, megérti azt, amit Isten akar. A 

bölcs szívhez pedig olyan fülre van szükség, amelyet Isten megnyitott a maga számára, 

hogy megértse és felfogja azt, amit tovább kell adnia.  

4. 

Mennyit ér az a postás, akinek ott van a kezében a távirat, de nem kézbesíti azt? Nem elég 

tudni az üzenetről, el is kell azt juttatni a címzettekhez! Nem elég az, ha ismerem, ha isme-

rem, Isten akaratát, ha engedelmesen nem mondom tovább a körülöttem élőknek.  
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„Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam 

meg.” – olvassuk tovább Ézsaiásnál. Olyan kifejező, hogy bibliai görög nyelvben a „hallani” 

és az „engedelmeskedni” szó szépen egybecseng: „hallani” – akuein, „engedelmeskedni” 

– hüpakuein. A két szó között csak az igekötő az eltérés!  

Mert mit is jelent az engedelmesség valójában? Meghallani azt, amit valaki mond, és hall-

gatni arra, amit mond, alávetve magunkat annak, amit mond. Isten ezt várja tőlünk: halljuk 

meg Őt, és megértve azt, amit mond, hallgassunk arra, amit mond. Attól függetlenül, hogy 

az mibe kerül: meghátrálás nélkül.  

Mert „mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet 

nyerjünk” (Zsidó 10,39). 

Befejezés 

Nem szabad elfelejtenünk azt, amit Pál mondott: „Mi tehát Krisztus követei vagyunk az 

emberek között.” (2Korinthus 5,20a) S mint Krisztus követeinek nem kevesebb a 

feladatunk, mint abban segíteni az embereket, hogy kibékülhessenek Teremtőjükkel. 

Ehhez pedig az kell, hogy megismerjék, felismerjék, elismerjék Megváltójukként: Jézus 

Krisztust!  

Van tehát mondanivalónk! De mielőtt szólnánk, előbb hallgassuk Őt, hogy megértsük az Ő 

akaratát, és csak ezután induljunk tanítványi szolgálatunkra! Mert csak így válik valósság 

az, hogy mondanivalónknak ereje lesz! Legyen előttünk példa Ezsdrás, akiről ezt írja a 

Biblia: „Teljes szívvel törekedett arra, hogy tanulmányozza az Örökkévaló Törvényét, 

engedelmesen kövesse és megvalósítsa annak tanításait, és Izráel népét is tanítsa a Törvény 

határozataira és rendelkezéseire.” (Ezsdrás 7,10) Figyeljetek a sorrendre: tanulmányozta, 

engedelmesen követte és megvalósította, és csak azután tanította Isten törvényét a rá 

bízottaknak. Előbb hallgatni, azután megérteni, majd engedelmeskedni, hogy hiteles 

legyen az, amit tovább kell adnunk! 

Két idézettel szeretném befejezni, amelyből a második egy kérdés. Az első így szól: „Az 

Istennel való magános csendes közösségünk mélységétől függ érte végzett nyilvános 

szolgálatunk értéke.” Mert bizony könnyebb szolgálni, mint magunkat egészen odaszánni 

tanítványként Jézusnak. És jöjjön a második, a kérdés: „A Jézus Krisztus iránti odaszánásunk 

legerősebb vetélytársa az érte végzett szolgálat… Nem inkább a szolgálatnak szenteljük oda 

magunkat, mint magának Jézus Krisztusnak?” (Oswald Chambers) 

Válaszoljon ez utóbbira ki-ki a maga csendességében! Ámen! 

 


