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"Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők 

még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották 

hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, 

magán kívül van." 

"Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek 

hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: 

"Íme, anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged." De ő 

így válaszolt nekik: "Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?" És 

végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt: "Íme, az én 

anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az 

én fivérem, nővérem és az én anyám."    

     Mk 3, 20-21; 31-35 

 

Volt valaki még Gyulán, akivel nagyon jóban voltunk: egy idős hölgy, nagyon mélyen hívő, aki a 

testvérével élt egy emeletes panelházban. A szomszédjaikkal nem voltak se rosszban, se jóban, de 

sokszor áthallatszott a veszekedés és káromkodás hozzájuk. Sokszor említette már, hogy ő gyülekezetbe 

jár, és meghívta ezt a családot, de mégsem akartak jönni. Egy vasárnap mégiscsak eljöttek. Ott voltak, 

aztán hazamentek. És soha többet nem jöttek vissza. De nem azért, mert nem érezték jól magukat. 

Hanem azért, mert valami olyat hallottak, ami nagyon mélyen érintette őket. És emiatt megijedtek. És 

ezt el is mondták annak az idős hölgynek.  

Mert ki beszél ilyen nyíltan a belső dolgokról? Kivel tudunk megosztani valamit, ami nagyon 

mély, és bánt? Ha jó a kapcsolat velük, akkor a szülőkkel, vagy a testvérekkel. De ha nem is 

velük, akkor is kizárólag a legmélyebb barátokkal. És ez a házaspár, ott az istentiszteleten azt 

érezte, hogy valaki beléjük lát, és hozzájuk beszél.  

Lelkészként sokat hallom, hogy az emberek magukat a maguk módján vallásos emberek 

kategóriájába sorolják magukat. Gyakorlatilag ők azok. akik a saját elképzelésük szerint 

gyakorolják a hitüket. Ők azok, akik a maguk képére és hasonlatosságára formálják Istent. 

Hisznek egy természetfölötti létezésében, de ez az isten nagyban hasonlít saját magukhoz. 

Azt tartják fontosnak Istenből hangsúlyozni, ami nekik fontos. Így azonban nem a Biblia 

Istenében hisznek, hanem valami egészen ‘más Jézusban, más Lélekben’ (2Kor 11:4). 

A Biblia azonban nem ismeri a maga módján vallásos ember kategóriáját. Vannak a hívők, 

akik az igazi Istent, igazi Jézust, igazi Szentlelket, igazi evangéliumot ismerik és követik. És 

vannak a hitetlenek, akik valószínűleg hisznek valamiben, de az igencsak távol áll az 

igazságtól.  

Nekünk az a természetes, hogy a legfontosabbak a közvetlen hozzátartozók. Az fáj a 

leginkább, ha valaki nem jó anya vagy apa, és nem természetes, hogy egy nagyapa vagy 

nagymama nevelje az unokát. Az meg éppen különös, hogy egy idegen, vagy akár egy barát 

fontosabb legyen egy szülőnek, mint a saját gyereke.  

De Jézus esetében valami döbbenetest látunk. A saját családja helyett azokat választja, 

akikkel éppen együtt van. És ezzel az akkori kor gondolkodása szerint, de még a miénk 

szerint is valami egészen furcsát tesz. Akkoriban a gyermek feladata az volt, hogy kövesse 

édesapját a szakmában. Jézus kitanulta az ácsmesterséget, valószínűleg az édesapjával 

együtt dolgozik sokáig, és egyszer csak otthagyja a munkát, azért, hogy tanítónak álljon. (a 



családja szemébe valószínűleg közveszélyes munkakerülő!). Emellett valószínűleg korán, 

még azelőtt, hogy Jézus prédikálni kezd, meghal József, az édesapa. József már ebben a 

történetben sincs jelen. Pedig egy ilyen esetben a családapa dolga intézkedni. És akkoriban a 

fiú kötelessége, az elsőszülött fiúé, hogy átvegye az apja helyét. Jézusnak, a legidősebbként 

az lett volna a dolga, hogy gondoskodjon a családról, és anyagilag is támogassa őket. De 

Jézus prédikál, és arról beszél, hogy nem kell aggódni a kenyér miatt, mert majd Isten 

gondoskodik rólunk. Az is a dolga lenne, hogy megházasodjon, és tisztes családapaként 

éljen. De Jézus tudtunkkal sosem házasodott meg, sőt, azt mondja, hogy boldogok, akik Isten 

országáért tudatosan tartózkodnak a nőktől. Szinte mindent ellentétesen csinál azzal, 

ahogyan az a korban szokás. Nem csoda, hogy bolondnak tartják. Amikor eljönnek érte, 

akkor ebben az az aggodalom van benne, hogy Jézus megőrült. Valószínűleg azt gondolták: 

„Mindig Istennel példálózik, miközben sosem azt teszi, amit egy normális ember.” És most, 

azt látjuk, hogy nyilvánosan tagadja meg a családját! 

Nem lehetett könnyű Jézusnak ezt a mondatát hallgatni! Aki Isten akaratát teszi, az a Jézus 

testvére, és anyja. Ezzel pedig Jézus azt mondja: Isten köt össze bennünket, és ez a kapcsolat 

mindennél fontosabb. Nem azt mondja persze, hogy Istenre hivatkozva nem kell csinálni 

semmit, és ki lehet bújni minden felelősség alól. Hanem arra figyelmeztet, hogy van egy még 

fontosabb felelősség: te az Isten gyermeke vagy, és csak utána a szüleidé! Neked az első egy 

másik család, ahol Isten az apa, te pedig Jézus testvére lehetsz.    

Ez mit jelent? Legelőször is, hogy vannak olyan családtagjaid, akiket még talán nem is 

ismersz. Azok az emberek, akik szintén Isten gyermekei. A másik pedig, hogy van valaki, 

akivel úgy beszélhetsz, mint senki mással. Őszintén, nyíltan, a legbelső dolgaidról. És nem 

akármilyen rokonod van: maga az Isten.  

És tudjátok ez miért hihetetlen jó? Mert volt valaki, aki téged választott, és azt mondta, hogy 

ha te is Istent követed, akkor te is testvér vagy. És mit jelent ez?  

Conner Long 11 éves, öccse, Cayden 9. Ám Cayden egy csomó dolgot nem tehet meg, amit a bátyja 

igen. Caydennél ugyanis 4 hónapos korában cerebrális bénulást állapítottak meg, emiatt képtelen járni, 

mozogni - még beszélni is. 2011 tavaszán anyukájuk, Jenny egy magazint lapozgatott. Conner, anyja 

válla felett belelesett az újságba, és azonnal egy hirdetésen akadt meg a szeme. A hirdetés egy 

gyermekeknek szóló sportlehetőséget reklámozott, amiben egyaránt lehet úszni, biciklizni és futni. 

Conner azonnal megkérdezte édesanyját, hogy megpróbálkozhat-e gyermek triatlonnal. Miután Jenny 

igent mondott, a következő kérdése az volt, hogy az öccse is jöhet-e. "Soha nem akarod azt mondani a 

gyerekednek, hogy nem csinálhat ilyesmit, de hát..." - emlékszik vissza Jenny. Conner azonban nem 

engedett, ezek után a Long család összedugta a fejét, hogy mit lehetne tenni. Felvették a kapcsolatot a 

verseny szervezőivel, és egy floridai ifjúsági triatlonedző segített nekik a szükséges eszközöket 

megszerezni. Így Connerrel együtt öccse is részt vehetett a triatlonversenyen. Úszás közben Conner 

egy tutajon húzta magával Caydent a vízben, biciklizéskor egy utánfutóval vontatta, futáskor pedig 

maga előtt tolta. Együtt 14 versenyen vettek részt csak 2012-ig, és a közönséget minden egyes 

alkalommal lenyűgözték. Amikor a nézők is meglátták egy-egy versenyen a két fiú szívet melengető 

teljesítményét, mindenki meghatódott. Sorra állították meg a versenyek után a fiúkat az emberek, és 

elmondták nekik, mennyire lelkesíti őket, amit tesznek. A srácok Facebook-oldala is telis-tele van 

ismeretlenektől jövő lelkesítő üzenetekkel. Azóta Connert szinte hősként tisztelik, ám ő nem igazán érti 

a nagy felhajtást. Számára csupán egy lehetőséget jelentenek ezek a versenyek, hogy testvérével együtt 

jól érezzék magukat. És biztos, hogy Cayden is nagyon jól érzi magát: a versenyek alatt végig kuncog 



és mosolyog. "Cayden olyan arccal vesz részt a versenyeken, mintha azt mondaná: boldog vagyok, 

hogy újra itt vagyunk, el sem hiszem, hogy ennyit kellett várnunk rá" - mondja Conner. 

Na, ezt kapod meg: társat, aki nem hősködni akar, csak szeret, és visz magával; valaki, aki 

azt adja, amire igazán szükséged van. Valaki, aki nem vet meg, vagy nem aláz meg azért, 

mert gyenge vagy, vagy béna. Hanem képessé tesz arra, hogy menj vele. Jézus ráadásul ezt 

úgy teszi, hogy neki nem vagy az édestestvére, vagy gyereke. Neki ez nem kötelező, nem 

ezért fizetik. Ő ezt csak úgy választotta, mert szeret. Ezért lehet őt bolondnak nézni, és a saját 

családja annak is nézte. De mennyien voltak, és mennyien hálásak neki még ma is azért, 

hogy ő mindenkit választott, aki Istent akarja követni! Előtted is nyitva az ajtó, hogy olyan 

szeretetet kapj, amit eddig soha.  

 


