Találkozások Jézussal I.
Nátánáel
János 1
40
A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. 41Ő
mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti:
Felkent). 42Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: "Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni"
- (ami azt jelenti: Kőszikla). 43Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt
hozzá: "Kövess engem!" 44Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. 45Fülöp találkozott
Nátánaéllel, és így szólt hozzá: "Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak:
Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik." 46"Származhat-e valami jó Názáretből?" - kérdezte tőle
Nátánaél. Fülöp így válaszolt: "Jöjj, és lásd meg!" 47Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt
mondta róla: "Íme, egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság." 48Nátánáel megkérdezte tőle: "Honnan
ismersz engem?" Jézus így válaszolt neki: "Mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt
voltál." 49Nátánáel így szólt hozzá: "Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!" 50Jézus így válaszolt
neki: "Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni." 51És
hozzátette: "Bizony, bizony, mondom néktek: meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint
felszállnak, és leszállnak az Emberfiára."
Bev:
Sok találkozás van a Bibliában. Isten találkozik az emberrel – ez a Biblia, ezeket a találkozásokat írja le
számunkra. Mi történik akkor, amikor Isten találkozik az emberrel? Zákeus. A parázna asszony. Bartimeus.
Valami történik.
Bizonyára nekünk is vannak életformáló találkozásaink. Amire oly sok év múlva is emlékszünk.
Meghatározóak.
Találkozás Jézussal – sok találkozás van ebben a történetben. Találkozik Simon és Jézus, Fülöp és Jézus,
Nátánáel és Jézus.
A következő hetekben találkozásokról szólnak az igehirdetések, mégpedig János evangéliuma alapján.
Miért fontos ez? János evangéliumában a találkozásoknak mindig van eredményük. Jézussal találkozni különös
esemény, lelki élmény, meghatározó dolog. Szeretnénk, ha itt a gyülekezetben is egyre többen átélnék ennek a
találkozásnak a varázsát. A felolvasott versek bátorítanak minket, hogy van lehetőség arra, hogy a találkozások
eredményesek legyenek.
Jézussal találkozni, „Találkozások Jézussal” ez lesz a vezérfonala a következő heteknek.
Párbeszéd Fülöp és N. között.
Fülöp az elhívott ember. Fülöp követi Jézust.
Első gondolat: Az elhívott, megragadott ember mindig Jézusra mutat, Jézushoz hívja az embereket.
- Íme, az Isten Báránya. – Keresztelő János
- Megtaláltuk a Messiást. - András
- "Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názáretből
származik. – Fülöp.
Fülöp teológiai pallérozottsága nem éppen jó. József fiáról beszél és nem az Isten fiáról. Názáretről beszél és
nem Betlehemről. De ennek ellenére mégis jót tesz. Hívogat. Továbbadja a hírt. Gyere Nátánáel! Mert
megtaláltam.
Sokszor nekünk is akadály, hogy nem tudunk olyan akadálytalanul teológiailag gondolkodni, szépen beszélni
stb. Nem ez kell, a szándék kell. A többi majd történik Jézus közelében.
Nátánáel még nem magragadott ember. Kötekedni kezd. Lesajnálja Jézust. A galileaiak megvetése nem volt
ismeretlen ebben a korban. Származhat valami jó Názáretből?

De Fülöp nem kezd el vitázni, győzködni, bizonygatni. "Jöjj, és lásd meg!" Gyere, tapasztald meg. Fülöp, ha
nem is teológus, de bölcs.
HA van rá bátorságod, gyere használd a szemed és láss. Lásd meg kiről beszélek, s majd a szemed meg fog
győzni.
Sokszor hangzik az érv, hiszem, ha látom. De amikor lehetne látni, az ember nem meri kinyitni a szemét.
A csukott szem esetei: Az élet dolgai: véletlenek, szerencse dolga, összesetek az események, horszkópunk is
így mondta… ezek mind-mind a szem csukva tartása.
Nem merünk beletekinteni Isten szemébe, inkább csak kötekedünk. (Mi lesz a más vallásúakkal stb. Inkább mi
lesz veled?) Nem kell felvenni a kesztyűt. Gyere és lásd meg. Gyere és tapasztald meg. MA egy érzéki világban
élünk, a megélésnek, az élménynek, a tapasztalatnak nagy értéke van.
Vigyük oda őket, ahol találkozhatnak vele. A templomban. Keresztyén közösségben. Ahol megszólíthatja őket
Jézus.
Hívjuk meg az embereket oda, ahol Jézust megtapasztalhatják. Gyere és lásd meg. Nyisd meg az életedet, s ha
abban valóban Krisztus lakozik, ő a te Urad, akkor engedd meg, hogy lássák őt, hogy ők is találkozhassanak
vele.
Fülöp teszi a dolgát. Odaviszi N-t Jézushoz, s tette nem volt véletlen.
Párbeszéd Jézus és Nátánáel között.
Közeledik.
Jakab mondja: Közeledjetek Istenhez és az Isten is közeledni fog hozzátok. (Jak 4,8)
Fontos a közeledés. Mit is jelent ez itt Nátánáel esetében? Feladni a gőgöt, fennhéjázást, a kötekedő modort.
Nem megtartani a távolságot, hanem közeledni Jézushoz. Nem egyszerű.
A tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy akik egyszer is közeledtek Jézushoz, azok nem maradtak érintés
nélkül. Megtapasztalták Jézus igazi valóságát.
Jézus tudta, hogy Nátánáel, hogy gondolkodik, de ő nem kezd el vitatkozni vele. Tesz egy megállapítást: Íme,
egy igazi izráelita, akiben nincsen álnokság. Nem a hitéről beszél, hanem a személyiségéről, a törvényekhez
való viszonyáról, látja vallásos múltját, látja, hogy nyitott Isten dolgai felé, látja, hogy szíve szeret Isten
dolgaiba belemerülni.
Megdicséri Nátánáelt.
Nátánáel viszont ledöbben. Hirtelen tátva marad a szája.
Honnan ismersz engem?
Nem ismerős ez a kérdés. Amikor közeledni kezdünk Jézushoz, mintha átlátna rajtunk. Mint, aki minden
dolgunkat ismeri a múltunkból. Mint, aki mindent tud rólunk.
Az igehirdetésben nem érzed azt, hogy mintha neked szólna? Elkezdesz közeledni, s az ige mintha leleplezne.
Szíven talál. Rólam beszél. Nekem szól. Honnan ismersz engem?
Láttalak a fügefa alatt.
Ahogy gondolkodtál, ahogy magányodban Istent kerested, ahogy szomorúan ültél ott, ahogy elmerengtél az élet
dolgairól. Érzéseidben, gondolataidban láttalak téged, szól Jézus. Ismerlek Téged, kezdetektől fogva. Én már
akkor a közeledben voltam.
Ismerlek Téged, szól Jézus. Milyen érzéseket vált ez ki belőled Testvérem. Megrémít? Megriaszt? Félelmet
kelt? Jaj, tudja minden hibám, minden bűnöm, a legutolsó kis stiklit is, a leggonoszabb gondolataimat is?

Vagy bátorít? Nem kell leplezni, nem kell szerepet játszani. Elé vihetek mindet, mert úgyis ismer. Nem kell
palástolni, hanem elmondhatok neki mindent. Felszabadít a tudat, hogy ismer, hogy mindent tud rólam.
Nátánáel ledöbben. Elismeri, hogy Jézus a Messiás, elismeri, hogy Jézus az Isten Fia. (Számára nem József az
Ács Fia)
A közeledésnek lett eredménye. Találkozott Jézussal. Nátánáel megtér.
Párbeszéd velünk.
Jézus a többit már nekünk mondja.
Mivel egy apró csoda folytán már azt hiszed mindent tudsz Istenről, mindent megismertél róla, Jézus azt
mondja a java még csak most jön.
A hit látása felszabadítja az ember szemét, hogy a világ nagy összefüggéseit is a hit szemén keresztül lássa és
értse meg. A személyes életedben megtapasztalt csodák egyre csak kinyílnak és elvezetnek Istenhez közelebb
és közelebb. A hit elkezd megerősödni.
Jézussal lenni kiváltság. Sehol máshol nem élhetjük át azt, amit Isten közelében. Nagyobb dolgokat fogsz látni.
Megnyílik az ég. És az Isten Fiát nem csupán názáreti prófétaként, de megdicsőült feltámadott úrként fogod
látni. A feltámadás valóságát meglátni, ez a legnagyobb dolog, amit ember a szemével, hitével befogadhat
valaha.

