Agur pókja

Lectio: Zsolt 65
Textus: „A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.”
(Péld 30,28)

Agur négy kis állatról ír, amelyeket példaként állít elénk. Az utolsó ezek
között a pók. De miben áll a pók bölcsessége? Ez lesz az utolsó biológia óra az
Isten teremtményeiről.

Milyen állatról is van szó? Nem könnyű felelni. Talán gyík, vagy gekkó? (A
gekkó egy hüllő). Ez az állat csak itt, a Példabeszédek könyvében fordul elő. Sehol
máshol a Bibliában. Ezért nehéz lefordítani, meghatározni. Úgy gondoljuk, hogy a
pókról van szó. A zsidó rabbinikus irodalom is póknak nevezi. Ezért mi is így
fordítjuk.

Ellentét

Mint az előző versben, itt is ellentétbe állítja Agur ennek az állatnak a
kicsiségét, erőtlenségét és védtelenségét a maga bölcsességével. Erre hívja fel a
figyelmünket.
A pókot kezünkkel megfoghatjuk, mégis ott található a királyok palotájában
is. Egy pók valójában elég kicsi. Természetesen több fajtája is van, de nem ez a
lényeg. Itt arról van szó, hogy ezt a kicsi pókot kézzel meg lehet fogni és meg lehet
ölni. Akármilyen gyenge és kicsi, arra mégis van ereje, hogy felmásszon a falon
egész a plafonig. Elég neki egy kicsi nyílás, belebújik, elrejtőzik benne és már nem
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lehet megfogni. Néhányan irtóznak puszta kézzel megfogni a pókot, de ez
természetes volt az ősi Izraelben.

A legjobb oltalom

Bár kézzel meg lehet fogni és meg lehet ölni, mégis ez a kis állat ott van a
királyok palotáiban is. Ez azt jelenti, hogy minden kicsisége, erőtlensége és
védtelensége ellenére a királyi palota falai sem tudnak neki ellenállni. A palota
nagysága és erőssége sem lehet gát a számára. Be tud hatolni és lakozást vesz
benne. A régi Istenházában is ott vannak…

Bölcsesség

Milyen bölcsesség van ebben? A pókok nem kellene, hogy a palotákban
legyenek. Ott minden tiszta kell, hogy legyen. Ott mindennek ragyognia kell.
Semmi helyük nincs a pókoknak a palotában. És mégis mindenütt megtalálhatóak.
Mit jelent ez? Ez Isten előrelátását mutatja. Az emberi kéz el akarja őket
távolítani, el akarja pusztítani, de Isten keze megtartja őket. Még a királyok
palotáiban is. Ebben Isten bölcsességét fedezhetjük fel.

A hívők

Mint hívők, mint keresztyének gyakran úgy érezhetjük magunkat, mint a
pókok. Vadásznak ránk, üldöznek bennünket a legkülönfélébb módon. Egy igazi
keresztyénnek nincs maradása ezen a földön. A sátán minden lehetséges módon
igyekszik megragadni bennünket. Meg akarja gátolni, hogy bizonyságot tegyünk
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arról a reménységről, ami szívünkben van. És mégis. Reménykednünk kell:
Immánuel, velünk van Isten. Jézus Krisztus által. Ő a mi mentsvárunk, Ő a mi
menedékünk, ahol biztonságban lakhatunk. A Király palotájában van a helyünk. A
sátán igyekszik megragadni bennünket, hogy ne ott lakhassunk. Kezével megragad
és meg akar ölni bennünket, mint ahogy az ember igyekszik megölni a pókot. És
mégis…, nem mi halunk meg. A Király palotájában a legbiztosabb helyen vagyunk.
És ez azért lehetséges, mert helyettünk Ő halt meg, hogy mi élhessünk Nála, Vele.
Ezért nem ragadhat meg, ragadhat ki halott-kezeivel bennünket a sátán az Ő
oltalmából.

Keresd a palotát

Agur pókja arra tanít bennünket, hogy keressük a palotát. A Felséges
megengedi ezt nekünk. Megbékélhetünk vele Jézus Krisztus által és kereshetjük a
palotát, vágyakozhatunk a palotájába. Bűnös szívek reméljetek! Kitárja felétek
kegyelmes kezét. Fehér ruhát ad a „fekete pókoknak”. Fehérre mosta az Ő drága
vére által. A lehetetlent tette lehetségessé Krisztus. Ezért mehet a hívő az örök
Hajlékba, az Atyai Házba. Sok embernek nem kell ez, de felém az Úr kinyújtotta a
karját és én elfogadom. Örök öröm van a palota falain belül, az Isten városában,
ahol Jézus jelen van, hiszen Ő minden mindenekben.
Ámen.
Biharszentjános, 2014.08.09.
Csomay Árpád (W. Meijer nyomán).
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