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Amikor Jézus Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és
felállt felolvasni. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a
helyet, ahol ez van megírva:  „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a
szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását;
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”  Ekkor összegöngyölítve a
könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött; ő pedig szólni
kezdett  hozzájuk:  „Ma  teljesedett  be  ez  az  írás  fületek  hallatára…” Amikor  ezt  hallották,  a  zsinagógában
mindenki  megtelt  haraggal,  felkeltek,  kiűzték  őt  a  városból,  és  elvitték  annak  a  hegynek  a  szakadékáig,
amelyen városuk épült, hogy letaszítsák; de Jézus átment köztük, és eltávozott. (Máté 13:53-58; Lukács 4:14-30)

Jézus a názáreti zsinagógában, gyermekkora és ifjúsága városában nyitotta meg a könyvtekercset, és felolvasta belőle
Ézsaiás próféta szavait az eljövendő Messiás csodálatos programjáról. Arról, hogy a „Messiáson Isten lelke nyugszik,
evangéliumot  hirdet  a  szegényeknek,  szabadulást  a  foglyoknak  és  a  megkínzottaknak,  a  vakoknak  a  szemük
megnyílását.”  Milyen  jól  ismert  kedves  idézet  volt  ez  a  hallgatók  számára!  Lélegzetvisszafojtva  várták,  milyen
magyarázatot fűz ehhez az immár bölcs férfiúvá cseperedett  falubelijük,  József és Mária fia.  És elhangzott Jézus
ajkáról a zsidó fülek számára minden idők legbotrányosabb egymondatos igehirdetése: „Ma teljesedett be ez az írás
fületek hallatára.” Erre a zsidók úgy felbőszültek, hogy majdnem megölték Jézust. Mi volt annyira elviselhetetlen a
názáretieknek ebben? Az, hogy Jézus ezzel a mondatával azt mondta: a Messiás itt van, és én vagyok az!
 
Jézus Krisztus egy ponton különbözik minden más vallástörténeti személytől: Jézus – valóságos ember és valóságos
Isten egy személyben.  „Megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt és – Ő az Isten Báránya, aki
elveszi a világ bűneit.” Egy falusi neveltetésű ácsgyerek, aki megszületett, felnevelkedett, éhezett, szomjazott, fázott,
fáradt volt, kísértésekbe esett, nyugtalan volt, sírt, félt és szenvedett – majd előállt állt, és azt mondta: „Én és az Atya
– EGY vagyunk.” Jézus  Krisztus  az egy,  igaz,  élő Istennek vallotta  magát.  Nem azért  feszítették keresztre,  mert
feltámasztotta  a  halottakat,  mert  visszadta  a  vakok látását,  mert  meggyógyította  a  bénákat,  mert  megtisztította  a
poklosokat és a megszállottakat, hanem azért, mert azt állította magáról, hogy ő az Istennel egyenlő. Nem azt mondta,
hogy tudok egy jobb utat, hanem azt: – Én vagyok az ÚT. Nem azt mondta, hogy mutatok egy még nagyobb igazságot,
hanem azt: – Én vagyok az Igazság. Nem azt mondta, hogy van még másfajta élet is, hanem azt: – Én vagyok az Élet.

Jézus állításai  döntés elé állítják a hallgatóit:  Vagy vele – vagy ellene:  nincs köztes választás.  Ő – vagy Isten a
számunkra, vagy semmi közünk őhozzá. Bűneinkben, nyomorúságainkban, életünkben és meghalásunkban ez a kérdés
szegeződik  a  szívünknek:  „Ti  kinek  mondotok  engem?”  Készen  van-e  hitünk  szilárd  válasza:  „Uram,  kihez
mehetnénk? Örök élet beszéde van tenálad. Mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek Fia.”
(János 6:68-69)

Tegyünk vallást az énekünk szavával:

Úr lesz a Jézus mindenütt, Hol csak a napnak fénye süt.
Úr lesz a messze tengerig, Hol a hold nem fogy s nem telik.

Őneki mondjunk hő imát, Díszítsük azzal homlokát,
Jó illat légyen szent neve, Minden napon dicsérete.

Országok, népek és nyelvek, Ő dicsőségét zengjétek,
Gyermekek hangja hirdesse: Áldott a Jézus szent neve!

Ő királysága bő áldás, Ott van a felszabadulás,
Fáradtak ott megnyugszanak, Ínségesek megáldatnak. 

Minden teremtés dicsérje, A Király Krisztust tisztelje;
Angyali ének zenjen fenn, S mind e föld mondja rá: Ámen!


