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Bevezetés 

Ma végére érünk annak a sorozatnak, amelynek azt a címet adtam: „a radikális tanítvány-

ság”. A címben szereplő „radikális” szó nem olyas valakit jelöl, aki elvakult és szélsőséges, 

hanem valakit, aki igazán és személyesen elkötelezettet, aki valóban odaszánt ember. A 

radikális tanítvány életének középpontjában egészen Jézus Krisztus áll! 

Így a sorozat végén adódik a kérdés, hogy miért is érdemes Jézus radikális tanítványává 

lenni. Miért érdemes személyesen elkötelezni és odaszánni magunkat? Mi a haszna, a ju-

talma annak, ha az ember úgy dönt, hogy életének minden területén engedi Úrrá lenni Jé-

zust? 

A felolvasott bibliai versekben maguk a Jézusért mindent elhagyó tanítványok is ezt a kér-

dést teszik fel: „Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, hát velünk mi lesz?” (Máté 

19,27b) 

1. 

A felolvasott rövid beszélgetés közvetlenül a gazdag ifjú története után található. Ez az ifjú 

azzal a kérdéssel érkezett Jézus elé, hogy mit kell tennie azért, hogy elnyerje az örök életet. 

Ennek a fiatalembernek mindene meg volt a földön, de nem tudta mi lesz vele a halála után. 

Biztonságban volt a földön, a vagyona tartotta az életét, de bizonytalan volt abban, hogy 

mi fogja odaát megtartani az életét? Hitt abban, hogy van folytatás az élet után, és őszintén 

érezte azt, hogy oda valami több kell. Szinte fellélegzett, amikor Jézus a törvényről meg-

tartása felől kérdezte, mert büszkén vallhatta: azokat ő kora ifjúságától fogva mind meg-

tartotta. De azután jött a hidegzuhany: „Egy hiányosságod van még: menj, add el, amid van, 

és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem!”  

2. 

Péter és a többi tanítvány tanúja volt az előbbi idézett beszélgetésének. Tanúi voltak annak 

is, hogy Jézus válaszát hallva ez a rokonszenves ifjú szomorúan eloldalgott, mert képtelen 

volt elengedni vagyonát. Ez megdöbbentette őket, mert úgy hitték a gazdagság nem aka-

dály, hanem áldás, Isten szolgálatának jutalma. Majd hallva Jézus gazdagságról mondott 

szavait, felbuzdulnak, és Péter hangosan kimondja azt, amit a többiek csak magukban mer-

nek: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged”.  

S emögött a megjegyzés mögött ott állt az összes tanítvány okoskodása: „Ó, mi mennyivel 

különbek vagyunk, mint ez az ifjú, hiszen mi elhagytuk érted hajóinkat, hálóinkat, volt, aki a 
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vámszedő asztalát is, családjainkat is. Három éve veled vagyunk. Megyünk, ahová te mész. Ott 

hajtjuk le fejünket, ahol te is. Szenvedjük mindazt, amit neked is szenvedned kell. Szóval: mi is 

lesz a jutalma mindennek?” 

Úgy látom, különösen annak a versengésnek a fényében, ami a tanítványok között dúlt az 

utolsó Mesterrel töltött napokban, hogy elérkezett az idő ahhoz, hogy elvegyék méltó ju-

talmukat azokért a nehézségekért és áldozatokért, amiket Jézus követéséért hoztak. Mert 

hitték: Jézus magát megkoronáztatni megy Jeruzsálembe. Egymásban pedig vetélytársat 

láttak, akadályt, aki személyes érvényesülésük útjában állt. El kellett dönteni azt, hogy: „ki 

a nagyobb, és ki az első közöttük. Úgy tűnik, a gazdag ifjúhoz hasonlóan, a tanítványokat 

is jobban érdekelte a földi, a kézzelfogható jutalom, mint a mennyei kincsek… 

3. 

Mondjátok, mi nem ilyenek vagyunk? Tudunk úgy tenni bármit is, különösen, ha az a valami 

áldozattal, lemondással is jár, hogy ne várnánk cserébe valamit? Egy aprócska elismerést, 

egy köszönömöt? Teszünk valamit, és ha nem akkor, később talán mégis benyújtjuk a szám-

lát, vagy legalábbis eszünkbe jut ennek lehetősége. Számítgatunk és mérlegelünk, hogy 

hogyan járunk jobban, miként érhetjük el a célunkat, nyerhetjük el megérdemelt jutalmun-

kat. 

De odaállhat az ember Isten elé, és tarthatja a markát? Mondhatja azt bárki, hogy: „Uram, én 

ezt meg ezt tettem érted, erről meg erről mondtam le, ezt meg ezt szenvedtem érted, mit 

kapok cserébe?” Hiszen Istentől van mindenünk, Tőle függ minden az életünkben: az erőnk, 

a munkánk, az anyagi lehetőségeink is. Mi tartozunk neki, nem Ő nekünk! A hálánkkal, a 

tiszteletünkkel, az időnkkel, a javainkkal! Isten szolgálata nem valamiféle üzlet: „Én adom 

magam, az imádatom, a dicséretem, Te add, Uram, a jutalmamat: áldásod, védelmed, a nekem 

járó boldogságot, anyagi jólétet, szeretetemért szereteted, és végül majd örök életet!” 

Péter és a többi tanítvány, ahogyan sok keresztény ember is azt hiszi, hogy Isten szolgála-

tának jutalma az cél, amelyet el kell érni. Ez motiválja Krisztus követésüket. Mert elfelejtik, 

hogy a jutalom nem cél, hanem ajándék, Isten kegyelmének és jóságának megnyilvánulása! 

3. 

Jézus tanítványainak adott válaszában pontosan arra mutat rá, hogy a tanítvány jutalma 

több, mint ami anyagiakban mérhető. Jézus sokszor tanította őket arra, hogy a földiek el-

múlnak, elenyésznek, ellophatják őket, elveszíthetőek. Ha a tanítvány csak ezekre vágyik, 

csak ezek motiválják, csak ezeket akarja elérni, akkor ugyanolyan szegényen múlik majd ki 

a világból, mint miden ember. Mert üres kézzel érkezünk erre a világra, és üres kézzel is 

távozunk belőle! 

Jézus azonban többet akar adni a földieknél! Valamit, ami örök és elveszíthetetlen. „Bizony 

mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit 

vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, az százannyit kap: most ebben a világban 



 

 
Szabó J. Róbert lelkipásztor – Litéri Református Gyülekezet 

3 

A tanítványság jutalma – Márk 10,28-31. – Radikális kereszténység S09 

házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jö-

vendő világban pedig örök életet”. – válaszolja tanítványainak. 

Mi a tanítvány jutalma tehát? Örök közösség. Mindez az elveszíthetők vagy éppen a Krisz-

tus követése miatt elveszítettek helyett. (1) A keresztény ember örök közösségre talál Isten 

családjában, a gyülekezetben, Krisztus egyházában, amelyben az ember lelki testvérekre, 

anyákra, gyermekekre találhat. Olyanokra, akik a bajban megnyitják előtte házaikat, és 

megosztják vele anyagi javaikat. (2) Örök közösségre Krisztussal, aki szenvedett, és akit 

megvetettek. Ezért mondja Jézus a jutalom „üldözésekkel”, nehézségekkel együtt a mi-

énk. (3) De a földi élet végén minden újjászületett keresztényt vár az örök élet: az örök 

közösség Istennel, az az elképzelhetetlen csoda, amelyet szem nem látott, és az emberi 

elme el nem képzelhet! 

Befejezés 

Hadd zárjam ezt az igehirdetést, és egyben ezt a sorozatot Pál apostol szavaival: „Testvé-

reim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, 

azt elfejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten meny-

nyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Filippi 3,13-14) Ezért hát vessünk el 

minden félelmet, minden csüggedést, minden keserűséget, minden önzést és kényelmet! 

Feszüljünk hát neki együtt, és fussunk egyenest, mert így lesz miénk a Krisztusban elkészí-

tett jutalom! ÁMEN! 

 


