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Péter elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett János anyja volt . Itt sokan
voltak együtt és imádkoztak.
Kedves Testvéreim!
Az internet es vil ág egyik legnépsz erűbb alkalmaz ása, az a műholdas t érkép, amel yben
bol ygónkon kívülről elindulva, egyre nagyítva egy-egy részletet ráközelíthetünk eg y
földrészre, egy orsz ágra , azut án tovább egy városra, ut cára, házra. A térkép segí tségével
pillanatok alatt „elutazhatunk ” a vil ág másik szeglet ébe, és ot t képek segítségével akár
körül is nézhetünk. Bevallom, hogy szoktam kalandozni, és elindulni ol yan vidékek fel é
amel yeket nem valószínű, hogy élőben fog ok l átni. De vannak ol yan „kirándul ásai m” is,
amikor számom ra i smerő s vidéket fede zek fel. Il yenkor rácsodálkozom a különlege s
nézőpontra, m ert amit eddi g körül nézve láttam, azt egy szempillantás alatt fel ül ről
szemlél het em. És ez a nézőpont sokszor meglepetésekkel szolgál.
A n yári sz ünetben, ahogyan s zoktuk el kezdtünk azon gondolkodni, hogy mi is legyen
ennek a 2018 /19-es tanévnek , munkaévnek a tém ája. Az elm últ évben az egyházról volt
szó. Mi is az egyház? Tettük fel ezt a kérdést t aval y szept emberbe n, és egy választ i s
megfogalm aztunk : az egyház a Jézus Krisztusban hívők közössége. Akik rends zeres en
részt vett ek al kalm ainkon, azok t alán ki tudják egészíteni ezt a meghatározást. De mivel
ez egy el ég nagy t éma, úgy gondoltuk, hogy egy részlet ét külön is megvizsgálunk ,
mondhatni ráközelít sünk. Ekkor jött a gondolat, hogy beszüljünk a gyül ekezetről. Aztán
még tovább gondolkodtunk: ahhoz, hogy a gyül ekezet ről beszé lhessünk , beszélnünk kell
először a cs aládr ól, mert az Úsz. szeri nt a gyül ekezet alapja az a csal ádi közösség,
amel yben ott van , j elen van Jézus a róla szóló i gehirdetés által. De akkor m ár nem
érdemes i tt m egál lni, hanem menjünk tovább, és nézzük meg kül ön -külön a
csal ádtagokat i s. Így alakult ki, hogy a fő t émánk a csal ád és gyül ekezet l esz, és
hónapról hónapra egy egy „ csal ádtagon” keresztül nézü nk be ebbe a közösségbe.
Tegnap egy t ársaságban beszél gettünk, és ami kor a cs al ád témáj a került elő, val aki
megáll apította, ho gy minden család más és má s. Nincs k ét egyform a hel yzet, nincs két
egyform a cs alád, í gy hogyan l ehet erről ál talánosságban beszéln i. Veszünk egy ideális
csal ádot? Mil yen az? Ki dönti el, hogy mil yen? Mondhatnám azt, hog y it t az én
csal ádom, a tökélet es csa l ád… de ez nem l enne i gaz. Tökélet es, ideális csal ád nem
létezik, fől eg, ha a mél yére nézünk, és nem csak a felszínt látjuk. Ha ráközelítünk,
akkor gyorsan megt aláljuk a hibákat. Nem az lesz t ehát a célunk ebben az évben, hogy
egy i deális csal ádot muta ssunk be, és ez en keresztül egy ideális gyülekezetet al kossunk
meg. Sokkal inkább az, hogy megismerjük saját gyül ekez et ünket, és saját csal ádunkat
egy kicsit jobban , és ezált al köz elebb kerüljünk Istenhez. Igen, mert Isten azért adott
csal ádot, m ert úgy gondolta, hogy ebben a közösségben tudj uk leginkább megélni a vele
való kapcso lat unkat. Ugyan ez ért adott gyülekez eti közösséget is. És a családot t et te meg
nemcs ak mint ának, hanem kiindu l ási al apnak.
Nézzük meg m ai i génket. E gy tal án furcsa i gét vál asztottam az ApCsel -ből.
Péter elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett János anyja volt . Itt sokan
voltak együtt és i mádkoztak . De t alán érthetővé válik , hogy miért fontos ez a két
mondat. Pét er csodálatos módon, egy angyal segítségé vel szabadul ki egy börtönből.
Menekülőre fogja, és első útj a egy J eruzsálemi házhoz vezet, aho nnan segítséget vár.
Nem vél etlenül kopogt at be éppen ebb e a házba. Ez a fol yt atásból ki derül, már a z ajtót
nyitó szolgálól án y i s felism eri őt . A házban pedi g éppen istentiszt elet van. Egy csal ád
ahol „sokan voltak együtt és imádkozt ak ”. Mári a háza. A Biblia sok Máriát m egemlít.
Nem i gazán tudjuk eldönt eni, hogy m el yik mel yi k, ezért általában a Biblia szerzői
hozzátesznek valami l yen megk ülönböztet ést. Például, hog y ki nek a lán ya, vagy ki nek az
an yja. J elen eset ben János an yj áról van szó, de mivel m ég ez is több esél yes, ez ért
Lukács a ApCs el szerzője megjegyzi, hogy János, akit Márknak is neveztek.
Miért ol yan fontos ez? Miért nem írj a egyszerűen azt Lukács, hogy bement egy házba,
ahol sok kereszt yén volt együtt és im ádkoztak. Azért m ert fontos volt szám ára, hog y
kinél történt. Fontos volt, m ert el akar mondani ezze l valamit. Mit? És most egy

izgalm as n yomozásba kezdhetünk. Mária háza. Amikor Jézus keresztre feszít ették, a
keresztnél ott állt néhán y Mári a , lehet, hogy ő az eg yik? Ezt nem tudjuk bizt osan, de
sokan azt feltét elezi k, ho gy i gen. Márk … ol yan ismerős ez a név. Mintha m ár hallottam
volna… ááá, i gen m egvan M árk evangél iuma. Igen ez a Márk, az a Márk. De ki is volt
ő? Nem sokkal m ai szakaszunk ut án Lu kács lej egyzi, hogy egy bizon yos János, akit
Márknak is neveztek elkísért e Pált és Barnabást a missziói útjukra. Nem mell esl eg az is
kiderül , hogy Márk Barnabás rokono k voltak. De tal álkozunk ezzel a M árkkal Péter
level ében is , ahol Pét er Márk köszönt ését is tolmácsolj a a levél címzettjei nek . Itt
egyébként Péter fiának nevezi Márkot, ami t nem szó szerint kell ért eni, d e egy nagyon
szoros kapcsol atra utal. Pét er ezt a le velét egyéb ként val ószínűleg Rómából írta . Ez
azért l ehet érdekes, mert Márk evangéliumán ak kelet kez ési hel yét is i de szokták
hel yezni. Ez a Márk tehát az a Már k, aki az evangélium ot is leírt a, ráadás ul , ha
időrendben nézzük akkor ő volt az , aki először leí rta , a többiek Mát é, Lukács és J ános
már használták az ő evan gélium át amikor a sajátjukat megfogalmazzák. Mit í rt l e M ár k?
Teljes en l ogikus, hogy ő P éter Jézusról szóló tört éneteit jegyezt e l e. Lukács tehát
nemcs ak ismerte M árkot, hanem tudott ról a valamit, hogy nagyon fontos szerepe volt
neki és a csal ádjának abban, hogy az első gyül ekezet ek m egszülessenek,
megmaradj anak, hogy az evangéli um t erj edjen. Mond hatjuk úgy is, hogy Márk nél kül ma
nem foghatnánk a kezünkbe a Bibli át, ha ő nem í rja le Péter i geh irdet éseit, akko r
valószínűleg a többiek sem ragadtak volna tollat. Márk tehát fontos szerepl ő Isten
tervében. És ezt a t ervét Ist en nem Márknál kezdte , hanem már sokkal korábban, már a
csal ádjában , az ő anyj ával Mári ával, vagy t alán még korábban. Ebben a cs aládban
felnőve, Márk el ső kézből láthatta mi n dazt, hogy mit jel ent Jézus követőjének l enni, mit
jelent őt követni, mi t jelent a benne val ó hit. És nem csupán látta, hanem ő maga is hitte
és hirdette az Isten szeret etét, amel y megjel ent Jézus K ri sztusban. Márk és csal ádja
tehát az első családok között van, akik kereszt yénné let tek. És t alán éppen Márk
édes an yj a M ári a vi tte haza az örömhírt, aki t alán ott l átta az üres sírt, látta a
feltám adott at. Az egyházi hagyomán y mé g azt is feltét elezi, hogy Jézus éppen Mári a
házában j elent meg feltám adása után, ahogy az utolsó va csora hel yszínének is ezt a
házat j elölik meg. Ezeket n em tudjuk biztosan, de azt i gen, hogy Mária házában
istentisztelet volt, amikor Pét er bekopogott. Itt sokan voltak együtt és i mádkoztak .
És i gen, tal án éppen ebből az im ádságból szület ett m eg Márk hit e, és tett e őt a mi
számunkra is fontossá. Mert a hit nem a fesztiválokon születik, hanem a csal ádi
otthonok imáds ágaiban. Amikor egy an ya im ádkozik a gyermekéért, amikor egy cs al ád
egymás kez ét fogva hálát ad mindazért, amit kapt ak.
Azt mondtam nincs tökélet es csal ád , és nincs két egyforma csa l ád sem. De m égis Isten
használj a a mi tökéletlenségünket, és a mi különbözősége i nket abban, hogy hirdess e
nekünk az ő országát.
Az egyház a gyülekezetnél kezdődik, a gyül ekezet a családnál kezdődik, a csal ád pe di g
nálad kezdődik . Nálad, aki tal álkoztál a Feltám adott al, aki megn yitott ad az otthonod és
a szíved ajtaj át és beengedt e d őt az él et edbe. Nálad , aki tudsz imádkozni a családodért .
Nálad, aki tudsz im ádkozni a csal ádoddal . Nálad, aki tudsz i mádkozni mindazokkal akik
a házadban vannak. Nálad. Márk és csal ádja tö rténete a Te t örténete d is lehet, m ert Ist en
Téged és a Te családodat is nagy dol gokra hívott el.
Ha szülő vagy: mondd el a gyermekednek a benned élő remén ységet. Ha gyerek vagy,
fi gyelj oda a sz ül ei dre, m ert ők s egít enek téged . Ha egyedül vagy, akkor k opogj be a
szomszédhoz, ismerősh öz, baráthoz és mond el, hogyan sz abadít ott meg Ist en, ahogyan
megtett e ezt P ét er i s. Érdekes a történetnek ez a része. P ét er m enekül, keresik, üldözik
őt. És ő nem m enedékért megy Márkékhoz, hanem csak azért, hogy elmondja hogyan
szabadított a m eg Ist en, és még az nap t ovább áll. El ég volt néhán y óra, hogy erősíts e
őket. Igen, í gy erősödhetünk, lát va Isten szabadít ását . Jézusban ő megszabadított min ket
a bűn és az ör dög hat almából. Adjuk tovább ezt az örömhí rt otthonunkban,
csal ádunkban, körn yezetünkben. Á men.

