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Tanulmány
Boross Géza
Budapest

A profetikus igehirdetés (3.)
I.

A profetikus igehirdetés az egyház történetében

4. A reformáció profetikus igehirdetése

4.1. A reformáció profetikus igehirdetésének első számú paradigmája Luther refor- 
mátori igehirdetése. Gazdag prédikátori hagyatékából elég utalnunk itt a Mt 25,31-46 
alapján 1537 november 25-én Wittenbergben mondott prédikációjára.16 Kiindulva a 
textusból hallgatóit megtérésre hívja a hitetlenségből hitre, önmaguktól a felebaráthoz 
fordulásra. Krisztusra utal mint eljövendő Bíróra, aki a hit ajándékát a felebarátnak tett 
szeretetszolgálatban kívánja viszontlátni. Hit és jócselekedetek összetartoznak. Figyel
meztet, hogy az a Krisztus, aki az önzést halálra ítéli, a felebarátnak tett szolgálatot Isten 
ajándékának minősíti. Luther trombitája biztosan zeng amikor hirdeti, hogy egyedül 
Isten az áldott orvos, aki a bűnben halálosán megbetegedett embert meggyógyíthatja. A 
felebaráttal szembeni irgalmasságban mutatkozik meg a hit ismerete, mely tudja, hogy 
az ember minden időben rá van utalva Isten gyógyító irgalmára. A maga idejében ez a 
prédikáció azok ellen irányult, akik a jócselekedeteket mellékesnek tartották.

4.2. A reformáció igehirdetésének profetikus vonásai még direktebben láthatók Kálvin 
igehirdetésében. Kálvin igehirdetése -  ahogyan arra az újabb Kálvin-kutatás rámutat -  a 
munus profeticum folytatás.17 A prédikációban Krisztus maga tanítja a gyülekezetei. Ő 
maga van jelen a prédikációban. O uralkodik az ige által a gyülekezetben. S ez Isten ke
gyelme (vö: Inst. IV, 1,5). Kálvin életrajzírói az ószövetségi próféták igehirdetéséhez ha
sonlítják a reformátor igehirdetését. Doumergue írja: „Néha úgy, mint Mózes és a próféták, 
akiknek szava felkavarta és megremegtette a zsidó népet... Olykor mint Savonarola, akinek 
szava két év alatt átformálta Firenzét -  Kálvin úgy prédikált.”18 Bodonhelyi József így jel
lemzi: „Kálvin semmit sem ostromolt annyira, mint kora vallásos formaságokba merevedett 
öncélú és uralkodó egyházát, és annak tanulatlan, henye és úrhatnám papjait. Ő sem pap 
volt, hanem Isten igéjének a szolgája.”19 Ízelítőül íme néhány részlet a Lk 2,1-14 alapján 
mondott karácsonyi prédikációjából: „Halljuk most az angyali szózatot... Ne féljetek, íme 
hirdetek néktek nagy örömet... Ehhez kapcsolódik a mennyei seregek hallelujája... Az első, 
amit itt meg kell hallanunk, hogy örömöt kell Krisztusban keresnünk. A mi örömünket. 
Mert ha dúskálunk is az örömökben, amiket a világ nyújt, annyira, hogy valósággal füröd- 
hetünk a dobzódásokban és vigasságokban, nem lehetne pillanatnyilag se nyugtunk az 
örömök dacára lelkiismeretünk furdalása miatt, ha nem lennénk annyira közömbösök bűne
ink iránt. Pedig életünk úgynevezett örömeivel kivívjuk Isten haragját.” Majd lejjebb: 
„Mennyi örvendező ember van ma is a világon, holott Istennel viselnek háborút, s nem 
számolnak a leverettetés és ítélet rettenetes voltával. De ha csak szikrája is van bennünk a 
lelkiismeretnek, folytonos kínok között kell élnünk mindaddig, míg meg nem tapasztaljuk 
Isten kegyelmét...” És a prédikáció befejezése: „Ne fájjon nekünk, ha minden oldalról 
megvetnek és bántalmaznak bennünket. Ne bántson, ha minden szégyennek és gúnyoló
dásnak céltáblái vagyunk is, ha a mi Urunk Jézus Krisztus velünk van, ha bennünk van...

16 Martin Luther, Matthäus 25,31.46 (in: G. Schäfer i. m. 180 k)
17 A. Niebergall, /. m. 283.
18 Szabó László, Az igehirdető Kálvin, Budapest 1986, 7.
19 Dr. Bodonhelyi József, Kálvin az Ige szolgája. RL 1959 jún 12.
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És ha e világ teremtényei csak abban lelik örömüket, hogy Istennel szemben háborút visel
hetnek, legyen a mi örvendezésünk az a kiváltság, hogy mi neki, a hatalmas Úristennek 
szolgálhatunk, hogy elibe vihetjük dicséretünket és magasztalunkat, mint a pásztorok, 
mint a keleti bölcsek.”20

Kálvin profetikus igehirdetésének is jellemző vonása a legradikálisabb eg)>ház és társa
dalomkritika. A Kálvin-kutatás gazdag példatárral illusztrálja ezt a tételünket. A kutatás 
eredményeiből mi itt néhány szemelvényt tudunk csak bemutatni. íme Kálvin gyülekezet- 
kritikája: „Legtöbben borjak és tinók módjára csődülnek ide.” Vagy: „Azok az ördög fajza- 
tai, akik közöttünk vannak, úgy jönnek a prédikációra, mintha csak kutyák vagy birkák 
volnának.”21 Máskor: „A gőgös ember fel van hivalkodva, akár a varangy”, vagy „pukka- 
doznak az önteltségtől, akár a varangyok.” Vagy: „Amikor az ember az istenteleneket 
megpiszkálja, ők a mérgüket fecskendezik ránk, akár a varangyok, aminthogy azok is.” 
Avagy: „A hitetlenek a maguk pöffeszkedésében olyanok, mint a vályú mellett hízó disz
nó... és ezek a disznók jönnek Isten házába, hogy megfertőztessék azt, holott inkább ólban 
volna a helyük.” Máskor: „Az ilyen disznó gazembereket jobb volna egészen kirekeszteni 
az Isten templomából... Az ilyen emberek nemcsak azt érdemelnék, hogy Isten a fülüket 
kitépje, hanem azt is, hogy a nyakukat kitekerje, mert hiszen ezek szörnyetegek,”22

Kálvinnak természetesen van szelídebb hangvételű egyházkritikája is. A notórius 
templomkerülőkről például így prédikál: „Találkoztam emberekkel, akiket jól ismerek, 
némelyek ide, mások oda csavarognak, s úgy tetszik, hogy sokaknak nincs máskor ide
jük az ebédelésre, mint éppen a prédikáció órájában.”23 Joggal állapítja meg a Kálvin- 
kutatás: „így ítélkezik Kálvin szószéke. A genfi élet minden mozzanata, az állami és 
egyházi kormányzás minden ténykedése odaállíttatott Isten igéjének megalkuvást nem 
ismerő tribunálja elé.”24

Kálvin profetikus igehirdetését a társadalomkritika is jellemzi. A divatról például így 
prédikál: „íme, itt van egy asszony, aki olyan, mint a festett bálvány, éppen most kendőzte, 
most aranyozta be magát: hamis parókákat és hamis dolgokat hord, úgy jár-kél, mint vala
mi Diana, és úgy látszik, mintha minden szerénységből és szeméremből kivetkőzött vol
na.”25 Hasonló prófétai bátorsággal beszél a házasságról is: „...a szent házasságot sokan 
profanizálják. A férfiak rosszul bánnak a feleségeikkel. Tőlük hűséget követelnek és való
jában többnejűségben élnek, kocsmáznak és nem törődnek rongyos, éhező gyermekeikkel. 
Az asszonyok restek, dologkerülők. Isten mindenkit munkára teremtett. Hordozni kell a 
jármot, amelyet Isten a nyakunkba helyezett, és teljesíteni keli hivatásunk kötelességeit...”26

4.3. A reformáció profetikus igehirdetésének reprezentáns képviselője Ulrich Zwingli 
is. Nemcsak azért, mert -  ahogyan a Zwingli-kutatás rámutat -  igehirdetésével gyakran 
beavatkozott kora történelmi eseményeibe (mint az ószövetségi próféták is), s így prédiká
cióival gyakran befolyásolta az események kimenetelét,27 hanem azért is, mert igehirdeté
sével akárcsak írásaival sürgette a társadalom, az egyház, a kegyesség reformációját is.28 A 
Zwingli-kutatás szerint Zwingli az, aki a reformátorok között leginkább érzékeli a keresz
tyén egzisztencia társadalmi és politikai felelősségét. Gazdag hagyatékából íme egy részlet, 
egy, a Máté evangéliuma alapján mondott prédikációsorozatából: „Krisztus tanítványokat 
hívott el, hogy vele együtt lakjanak, hogy lássák életét, életmódját, hallgassák tanítását s azt
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Nagy József, K álvin  igeh irdetése, Kolozsvár 1938.
Douniergoue, Kálvin  je lle m e , Budapest 1922, 36 kk. + Opera XXVII, 254.
Uo.
CR 81, 473.
Bilkei Pap István, K álvin  mint le lk ipásztor (in. Emlékezés Kálvinra, Budapest 1909, 279.)
Uo.
Uo.
O. Farner, Z w ingli d ér  P red ig er, II. Zürich 1941, 3.
Uo.
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világosan hirdessék. Egyszerű és tanulatlan embereket hívott el, nem tudósokat és bölcse
ket. Mi kísértjük Istent, ha azt mondjuk: „Tegyen Isten mindent, én nem akarok semmit 
tenni. Nem akarok dolgozni. Nem akarok védelmezni. Nem akarok a szükségben levőkön 
segíteni. Engedem Istent cselekedni. Ahol Isten Lelke ott van, ott mindig van tennivaló. Ott 
az ember tanácsol, íut, segít, mindig tenni akar valamit s mindig attól fél, hogy csak keveset 
tett. Isten lelke olyan, mint a szélmalom a hegyen. Gondold meg, hogy Isten téged eszköz
ként akar használni, amivel valamit tenni akar. Légy készséges. Ne légy lusta szerszám. 
Siess, segíts, tanácsolj. Ne hagyd abba!”29

4.4. A reformáció korának profetikus igehirdetője Skócia reformátora, John Knox 
(1513-1573). Életírói szerint középtermetű férfi volt, széles vállakkal. Arca sötétbarna, 
haja fekete, ugyanolyan a szakálla. Erős szemöldök alatt mélyen fekvő szem, kiálló arc
csontok, egészséges piros arc jellemzik. Egész megjelenése rokonszenves, s ha felindulás
sal szól méltóságos, sőt elragadó.30 A Knox-kutatás szerint egyike volt Skóciában a legha
talmasabb szónokoknak és a legerélyesebb egyéniségeknek. Jelleme kemény és szilárd, 
mint a gránit, akaratereje törhetetlen, élete kifogástalan, tiszta, erkölcse szigorú és mérték
letes. Mint egy ótestamentomi próféta, úgy lépett a feslett életű királynő, Stuart Mária elé, 
hogy a skót reformátusok szövetségét (Krisztus kongregációját) megvédelmezze. Mint egy 
Illés, úgy kelt ki az udvar bálványimádása ellen s nem akarta eltűrni, hogy Skócia földjén 
bárhol misét szolgáltassanak.31 Ellenfeleivel szemben úton-útfélen bizonyította, hogy a 
római egyház az ő korabeli állapotában „A sátán zsinagógája” és a pápa „a bűnnek embe
re.” „Készen vagyok bebizonyítani -  mondja egyik beszédében -, hogy a római egyház 
manapság sokkal jobban elfajult és eltávolodott az apostoli kor tisztaságától, mint ahogy 
eltért az ótestamentomi zsidó egyház a Mózes által adott rendeletektől akkor, amidőn elha
tározta az ártatlan Jézus Krisztus megölését.”32 St. Andrewsben, ahol egy katonai gamizon 
prédikátora volt, első prédikációját a Dán 7. alapján az Antikrisztus ellen tartotta. Úgy hir
dette Isten ítéletét az erkölcstelen gamizonnak, mint egy ótestamentomi próféta. Egyik mél- 
tatója, John Stott írja: beszéde tele volt tűzzel és szenvedéllyel. Vakmerőén biblikus igehir
detése új lelket öntött a skótokba. Amikor Mária skót királynő házasságra szándékozott 
lépni Don Carlos-szal, a spanyol király fiával, mely a spanyol inkvizíciót hozta volna Skó
ciába, Knox nyíltan ellene prédikált. „Ez a szövetség -  kiáltotta -  Jézus Krisztust száműzné 
a birodalomból.” Amikor a vérig sértett királynő felelősségre vonta, Knox így válaszolt: „A 
szószéken, asszonyom, nem vagyok önmagam gazdája, hanem engedelmeskednem kell 
annak, aki azt parancsolja nekem, hogy nyíltan szóljak és senkinek a föld színén ne híze
legjek.”33 Egyik diákja a vele való találkozást, igehirdetéseit élete legnagyobb ajándékának 
nevezte. Ő mondotta valakinek, hogy félórán keresztül abszolút nyugodtan hallgatta a Dá
niel könyve alapján mondott magyarázatát, amikor azonban rátért az alkalmazásra, olyan 
félelem és remegés vett rajta erőt, hogy azt hitte, kiesik a pádból.34 Knox János igehirdetése 
a keresztyén egyház és prédikáció történetben a profetikus igehirdetés egyik legszemlélete
sebb, legkonkrétabb, legdirektebb példája.

5. A puritanizmus profetikus igehirdetése

A keresztyén anyaszentegyház és benne a keresztyén prédikáció kétezer éves történe
tében a puritanizmus néven ismert ébredési mozgalom igehirdetése ugyancsak klasszikus 
példatára a profetikus igehirdetésnek. „A puritán ébredés -  mutat rá a kutatás -  a való

29 Aus der m athheuspredigten. Z w inglis P red ig ten  24. Mattheus, Merkus, Johannes 1957. Zürich Buch 
VRL Beichthaus

30 Boreham, Történelem form áló nagy> igék. Bp. é.n. ford. Szabó Miklós.
31 Kenessey Béla, N ői je llem k ép ek , Budapest 1913.
32 Hastie Vilmos, A r e f  gon dolkodás a la p e lve i, Bp 1925. ford.Budai Gergely.
33 J. Stott, H iszek a z igeh irdetésben , Harmat Bp. 1992.
34 Hauss, Väter d er C hristenheit, Brochkaus Vrlg 1991, 208.
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ságos és folyamatos megtérést hirdeti.”35 A puritán igehirdetés alapvető követelménye, 
újra meg újra hangoztatott igénye volt az élet megváltoztatása, az Isten dicsőségére foly
tatott élet. Mivel a megtérésnek ez a kálvini, reformátori értelmezése magában foglalja 
az egész keresztyén életet, tehát nemcsak az újjászületést, hanem a megszentelődést is, a 
puritán igehirdetésnek a megtérés volt mindig ugyanegy tárgya -  írja a téma jeles szak
értője, Dr. Bodonhelyi József.36 A puritán igehirdetés -  írja ugyanő -  akárcsak az ótes- 
tamentumi próféták igehirdetése, lélekbemarkoló erejű volt, mert úgy állította az embert 
szembe önmagával, amint Isten látja az embert. Rámutatott a bűn realitására, az Isten és 
ember között tátongó szakadékra. A puritán igehirdetés lelkiismeretébresztő igehirdetés. 
A puritán igehirdetők mindig konkrét formában, megfoghatóan állítják oda a bűnt az 
ember elé. Személyes, nyugtalanító, vádoló igehirdetés ez, kemény és irgalmatlan, ami
kor az igazságról volt szó. Bátran hirdette a törvényt, az ítéletet és kárhozatot, s csak 
amikor annak súlya alatt megtörtek a szívek, s alázatosan meghajoltak a dacos fejek, 
akkor került sor az evangélium hívogató üzenetének akkor már annál gyöngédebb és 
biztatóbb vigasztalására. Bármennyire fáj is az igehirdetőnek, hogy feddőznie, ostoroz
nia kell, kénytelen vele, hivatala, Isten parancsa, a lelkek üdvössége kötelezi erre,37 

A puritanizmus profetikus igehirdetésének klasszikus paradigmája Richard Baxter ige
hirdetése. Munkásságának egyik jeles méltatója, Bodonhelyi József írja: „Traktátusaiban 
nem győzi hangoztatni az önismeret, az önvizsgálat jelentőségét. Pontosan elsorolja a val
lásos gyakorlat szabályait. Traktátusainak tárgya: az önismeretre tanítás, a megtérés, a 
szent élet fontosságának és szépségének bizonyítása....”38 Baxter Richard prédikálásának 
magyarul is olvasható egyik dokumentuma Dr. Czakó Jenő jóvoltából „A református lelki- 
pásztor” c., az ApCsel 20,28 alapján mondott lelkészkonferenciai prédikációja.39 íme, né
hány mondat ízelítőül a nevezetes beszédből: „Sajnos gyakori veszedelem az egyházra 
nézve, hogy újjá nem született és tapasztalatokkal nem rendelkező pásztorai vannak. Hogy 
sokan prédikátorai lettek, még mielőtt keresztyének lettek volna. Akik az oltáron való fel
ajánlás által Isten papjaivá szenteltettek, még mielőtt megszenteltettek volna Krisztus tanít
ványai gyanánt szívük felajánlásával, és ilymódon egy ismeretlen Istent tisztelnek, hirdet
nek egy ismeretlen Krisztust, az ismeretlen Lélek által könyörögnek...”

A puritán igehirdetés profetikus vonásainak jellemzésére a kritikai hang, a megtérés
re hívás mellett érdemes megemlíteni, hogy a puritánok kedvelt szószéki eszköze az 
illusztráció, Spurgeon írja Thomas Watsonról: „Egyike volt azoknak a puritán prédiká
toroknak, akik a nép Iliiét a gyakori illusztráció-használattal nyerték meg.”40

Végül a puritanizmus profetikus igehirdetésének jellemzésére említsük meg azt a he
ves ellenállást, amit kiváltott ez az igehirdetés az ortodoxia részéről. Utalunk itt az ige
hirdetés történetében oly híressé lett Geleji -  Medgyesi féle homiletikai harcra, melynek 
szemléletes és tanulságos leírását adja Ravasz László: „A gyülekezeti igehirdetés elmé
lete” c. hézagpótló, grandiózus homiletikájában.41

35 Dr. Bodonhelyi József, A puritán igehirdetés néhány elvi szempontja, ThSz 1944,29.
36 Uo.
37 Uo. 32.
38 Dr. Bodonhelyi József, Az angol puritanizmus lelki élete és magyar hatásai, Debrecen 1942, 82.
39 R. Baxter, A református lelkipásztor, Bp. 1945. ford. Dr. Czakó Jenő.
4Ü Dr. Boross Géza, Spurgeon kincseskamrája, Budapest 1989, 139.
1,1 Dr. Ravasz László, i. m. 212.
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Vasárnapi prédikációk
Boros Áipád
Szilágyballa

Hivatásunk a világban
Alapige: János 17,15-18 
Bibliaolvasás: János 17,1-21

Keresztyén Testvéreim!
Bizonyára ismerős az ige, amelyet lectió és alapigeként is felolvastam előttetek e no

vember első vasárnapi délelőttön. Igen, Jézus úgynevezett Főpapi imájából olvastam fel 
néhány verset. Számos és változó töltetű igehirdetés hangzott el erről az igéről, magya
rázatként, de úgy gondolom, hogy abban mindegyik megegyezett, hogy ez az ige a ke
resztyén ember hivatását határozza meg a világban. Az egész részből kiérződik -  mint 
ahogy az egész Szentírásból is -  a mennyei Atya érettünk való aggodalma, féltése, Az 
egykori tanítványok is érezték, hogy ez az imádság nem hasonlítható az általuk addig 
ismert (szülőktől vagy tanítóktól tanult) imádságokhoz. Ebben az imádságban van vala
mi többlet, amire az ember soha nem lesz képes, míg ebben a testben jár.

Vegyük hát át ebből az imádságból azt, ami most ránk tartozik, nekünk és értünk 
hangzott el a mi Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus ajkáról.

Először is egy félreértést kell tisztáznunk az ige vonatkozásában: a mi mennyei 
Atyánknak nem egyetlen szándéka és akarata az emberekkel, hogy üdvözítse őket. Bár
milyen furcsán is hangzik, de ez az igazság. Úgy kell mondanunk, hogy ez az elsődleges 
akarata Istennek, hogy minden ember üdvösségre jusson. Ez azonban egy befejezett cse
lekvést jelentene, például egy, már hitre jutott ember életében. Mert akkor mindazok, 
akik eljutottak a hit csúcsára, nincs mit keressenek ebben a világban, miután Isten akara
ta érvényesült életükben. Akkor Isten azokat a boldogokat -  akik hitre jutottak -  kive
hetné e világból, és így a világban csak a hit után vágyakozók maradnának.

Krisztus Urunk imádságának az alapigéjében szereplő kérése egészen másról tájé
koztat bennünket: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból...” (15/a) Ez azt jelenti, 
hogy Istennek van egy másodlagos terve is az emberekkel: gyakorlati keresztyén életet 
élve legyenek a világ világossága, hegyen épített város és életet megízesítő só.

Mindezekből három dolog következik:
A keresztyén embernek a világban kell maradnia.
A keresztyén ember nem kell úgy éljen, mint a világ.
A keresztyén ember megszentelten él e világban.
1. A keresztyén embernek a világban kell maradnia:
Akkor tudom csak teljesíteni keresztyéni hivatásomat, ha nem elvonulva, elzárkózva 

(kolostorba vagy kis csoportba), hanem küldetéstudattal, erős hittel próbálom átadni 
mindazt a jót, amit én már megtapasztaltam, azt a gyümölcsöt, amit az én hitem már 
megtermett.

Nagyon könnyű dolgunk lenne az előbb említett módon, bűntől, kísértéstől mentes, 
bura alatti keresztyén életet élni. De rajtam kívül kinek volna ez hasznára? A keresztyén 
embernek hivatása van ebben a világban. Küldetése, amelyet egyenesen Jézusától kapott 
(18/b) és azt teljesítenie kell. Ezért kell e világban maradva, annak minden velejárójával 
együtt (öröm, bánat, siker, kudarc, gazdagság, szegénység) megtenni mindent azért, 
hogy teljesíteni tudjuk küldetésünket.
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2. A keresztyén embernek nem kell úgy élnie, mint a világ:
Bár a keresztyéneknek a világban kell maradniuk, de nem kell úgy élniük, ahogyan a 

világ él. Ezért nagyon fontos az Ige folytatására tekintenünk: „...őrizd meg őket a go
nosztól” (15/b)

A Gonosz munkaterülete a Világ, amelyben együtt kell élnie jónak és rossznak, hívőnek 
és hitetlennek, ahol teljesítenie kell a feladatát a keresztyén embernek. A mi mennyei 
Atyánk szereti ezt a világot és tudnunk kell, hogy érettünk, megváltottakért szereti azt. De 
nem szereti a világban uralkodó bűnt, gonoszságot, hamisságot, mert az ellentmond az ő 
parancsolatainak. Krisztus Urunk Főpapi imájában (az alapigében) azt kéri, hogy ezektől a 
negatív hatásoktól óvja mag az Atya azokat, „akiket néki adott” (9. vers).

A keresztyén ember szeretheti az Isten által teremtett világot, mert az tele van szebb
nél szebb dolgokkal, természeti szépségekkel, építészeti csodákkal, amelyek előtt ámul- 
va áll az ember. Viszont nem szerethetjük a világban meglévő és azt megrontó bűnt. 
Példaként említhetjük a szülő gyermeke iránt érzett szeretetét, amely hasonlítható Isten 
gyermekei iránt érzett szeretetéhez. De szeretheti-e a szülő a gyermekében tevékenykedő 
rosszat: a hazugságot, a lopást, a lustaságot? Egyértelmű a válaszunk: nem! Erre a meg
állapításra egy jézusi igével felelek: „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak 
jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kér
nek tőle.” (Máté 7,11)

3. A keresztyén ember megszentelten él e világban:
A hivatását teljesítő keresztyén ember legfőbb védelme a világban az ő megszentelt- 

sége (17. vers). Persze azt is tudjuk, hogy a mi szentségünk nem azonos a Jézuséval, de 
elegendő ahhoz, hogy védettek legyünk a világ gonoszsága ellen. Sőt, szentségünk ki
áramlik a világba és betölti azt olyasmivel, amit a világ nem tud adni: jósággal, belső 
szépséggel, lelki nemességgel, igazsággal. Vigyázat: lehet képmutató módon szentes
kedni, de azt a viselkedésformát Jézus megítélte és elítélte. Akit valóban az Úr szentelt 
meg, az tudja, hol a határ a szenteskedés és az igazi szentség között.

Hogyan tudunk e világban megszentelten élni és hatni? Az igazság szentségét az igé
ben adja nekünk Isten: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: a Te igéd igazság” (17. 
vers). Szentlélek az igével együtt hat és munkálkodik (178. ének, 4. vers). Ez azt jelenti, 
keresztyén testvéreim, hogy nekünk állandó táplálkozási forrásunk kell hogy legyen az 
ige! Csak az lehet igével telített, megszentelt ember, aki rendszeresen táplálkozik azzal.

Természetesen, Isten nem korlátozza a mi tudásunkat, sőt elvárja, hogy a hivatá
sunkhoz szükséges ismeretet tökéletesen elsajátítsuk, mert azt az ige és a Lélek nem adja 
meg. De, amit nem ad meg a diploma (még a lelkipásztori sem), azt kell megnyerni 
többletként az igéből.

Ilyen embereket akar az Úr a „világra” küldeni, hogy képviseljük őt és ott folytassuk, 
ahová ő állít.

Bárcsak segítség lenne ebben ez a néhány, Lélekből fakadó gondolat is azok számá
ra, akik szeretnék keresztyén hivatásukat örömmel teljesíteni az Úr Jézus Krisztus nevé
ben! Ámen.
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Dobri János

A hamis próféták*
Alapige: Máté 24,23-28 
Bibliaolvasás: Zsoltárok 71

Keresztyén Testvéreim!
Aki élete folyamán átélt rettenetes nagy éhséget, vagy aki már küzdött a halálos szomjúság 

ellen, egyedül az tudja, hogy mit jelent az élet ilyen tragikus idejében az a felmentő hír, hogy 
jön az eledel, vagy közeledünk a hűsítő forrás felé. Akinek már volt ilyen megrázó élménye, 
az azt is tudja, hogy egyszerre milyen rokonszenvessé válik annak a személye, aki elsőként 
hozza az élet megmentését jelentő örvendetes hírt.

Jézus Krisztus, a felolvasott igében, egészen világosan látja a súlyos próbák és kísértések 
közé kerülő ember állapotát, s tudja, hogy a nyomorúság és a bűn sötét örvényében elmerült 
emberiség számára csak az Ő visszajövetelének ígérete ad reménységet. Ezért a nyomorúság 
és kísértések között vergődő ember kétségbeesésében mindenhez kapkod, mindent megpró
bál, hogy reménytelen helyzetéből szabaduljon. Várja, szomjúhozza, éhezi a Megváltót, aki 
kiragadja reménytelen helyzetéből, leoldaná róla elviselhetetlenül súlyos terheit, kivezető utat 
mutatna kátyúba jutott életének, megváltást hozna kínzó szenvedéseire. Mondhatjuk úgy, 
hogy az ilyen helyzetben vergődő ember minden szalmaszálba belekapaszkodik, hogy helyze
tén valamiképpen változtasson.

Jézus az igében határozottan előkészíti a hívőket, hogy ezekben az időkben sokan fognak 
előállani, akik az éhező és szomjúhozó, a megváltást váró emberek számára Krisztusról, a 
Megváltóról fognak hamisan prófétáim. Hogy a hívők nyomorúsága milyen nagy, mutatja az 
is, hogy elfeledkezik arról, amit Jézus Krisztus mondott a maga visszajövetele felől, és Krisz
tus helyett álarcokat keres, és az ördög szemfényvesztését fogadja el az Örök Igazság helyett. 
Elfeledkezik arról, hogy Jézus maga mondja: „Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkal
makat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett”, s megtántorodva rabjai lesznek a 
hamis próféták ámításainak.

Pedig keresztyén hitünk világosan tanítja, hogy az Isten országa nincs emberi hatalom alá 
vetve, és annak megvalósulása egyedül Isten kezében van. Dacára az emberi hitetlenségnek, 
az istenellenes törekvéseknek, sőt az emberi gonoszság időleges győzelmének, az igazi győze
lem az Úr kezében van. Keresztyén hitünk éppen azért különbözik minden más hittől vagy 
hiedelemtől, hogy a keresztyén hit annak az eljövendő krisztusi uralomnak, az evangéliumnak 
és a jövendő megváltásának a bizonyossága.

Az ember mélységes nyomorúsága akkor éri el a mélypontját, amikor elfeledkezik erről, s 
helyzetét kilátástalannak látja. A legnagyobb nyomorúsága így a reménytelenség lesz, mert 
reménytelenség költözik mindenüvé, ahol az ember nem tudja, hogy Krisztus jön. Az ember 
ebben az állapotban is reménykedik, reménysége azonban földi: emberekben, elvekben, fejlő
désben, közösségi erőkben. Az azonban éppen annyi, mint amikor nincs semmi, amiben az 
ember reménykedjék.

Rendszerint ebben a kátyúba jutott állapotban lép fel a kísértés a hamis próféták szemé
lyében. Ezekről az írás azt mondja, hogy „hamis Krisztusok és hamis próféták”

* Ezzel az 1956. november 25-én, a Teológiai Intézet akadémiai istentiszteleten elmondott prédikációval 
emlékezünk a szerző lelkészprofesszorra, aki 2004. november 23-án lenne 90 éves. Isten iránti hálával gondo
lunk rá, a sokat szenvedett bátor hitvallóra, sokunk atyai barátjára, aki egy sötét korban személyes példájával 
élesztette egyházában és népében a reménységet.
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I.

A hamis próféták helyzetét igen megkönnyíti az a tény, hogy a szorult helyzetben levő 
ember Istentől elszakad, elveszíti látását, s nem tudja észrevenni az Isten-arcot, a Krisztus 
helyett álarcokat keres magának, s így a Sátán azt teheti vele, amit akar.

Ezt az Istentől való elszakadást használja fel azután a Sátán arra, hogy ezt a szakadékot 
mélyítse. Ő jól ismeri a bűnbeesett embert. Ismeri bűneit, kísértéseit, szenvedélyeit, sebezhető 
pontjait, de egyben szíve titkos óhajtásait, vágyait is. Ezért mindig azt ígéri az embernek, ami 
a legszükségesebb, amire a legjobban vágyakozik.

De azt is tudja a hamis próféta, hogy az emberek nagyrésze szeret tetszelegni a világ előtt, 
s a népszerűség érdekében hajlandók egy közös nevezőre hozni a Krisztus evangéliumát a 
világgal. Milyen gyakran halljuk a megalkuvó, s álbékességet valló ítéletet: semmi ellentét 
sincs Krisztus evangéliuma és a világ között. Ezek az emberek nagyon hamar elfeledkeznek 
arról, amit Jézus mondott: „az én országom nem e világból való”

A hamis próféták azt is tudják, hogy az emberiség egyik legnagyobb kísértése az, hogy 
Krisztust az idő és a tér kategóriái közé szeretnék beszorítani. Hiszen vannak ma is szekták, 
amelyek Krisztus visszajövetelének idejét és helyét egészen pontosan igyekeznek időről időre 
egy-egy időpontra és helyre rögzíteni.

Ezek a próféták természetesen csalhatatlannak mondják magukat és a kizárólagosság igé
nyével lépnek fel mindenkivel szemben. Hirdetik, hogy ők nem tévedhetnek, amit mondanak 
az bizonyos és megcáfolhatatlan, és ennélfogva mindig az igazság álarca alatt lépnek az em
ber elé. Egészen merészen és megdöbbentő arcátlansággal hirdetik, hogy csak egyedül ők 
képviselik az igazságot, és csak az az igazság, amit ők mutatnak meg.

Hogy szavuknak nagyobb legyen a hitele, az Ige bizonysága szerint, jeleket és csodákat 
igyekeznek tenni. Tudják, hogy a csodák tesznek bizonyságot az Isten erejének jelenlétéről, 
azért ők csalni akarnak a csodákkal, mivel igazi csodákat tenni úgysem képesek. Csodákkal 
igyekeznek támogatni babonáikat.

A nagy veszedelem ennek a hamis prófétizmusnak a módszerében van. Ahogy támad, 
ahogy igyekszik a keresztyén hívő ellenállását megtömi, s őt a maga igájába hajtani. Az egyik 
ilyen módszere a hamis prófétizmusnak az, hogy elértékteleníti azokat a fogalmakat, amelyek 
szentek a keresztyén ember előtt. Ezt úgy teszi, hogy megtámadja, s elhitetni igyekszik a ke
resztyén hívővel, hogy a felebarát iránti szeretet nem helyes, sőt bűnös és elvtelen, a keresz
tyén önfeláldozó élet felesleges, hogy nem egy igazság van, hanem több, hogy az az erköl
csös, ami az én érdekemet szolgálja és így tovább, vagy pedig úgy igyekszik elértékteleníteni, 
devalválni a keresztyén élet szent fogalmait, hogy emberekre alkalmazza azokat. így beszél 
emberi dicsőségről, örökkévaló emberi kapcsolatokról, halhatatlan emberi alkotásokról, s nem 
fukarkodik az időinek időfeletti jelzőket adományozni.

A hamis prófétizmus bátran teszi ezt, mert a keresztyén ember olyan képet nyert az utóbbi 
évszázadban, ami semmiképpen sem tudta megakadályozni, hogy ne naivitással ruházza fel a 
20. század keresztyénségét. Bátran, szinte akadály nélkül teszi ezt, mert a 20. század embere 
elszakadt a keresztyén élet hamisítatlan iránytűjétől, az evangéliumtól, s életének hajója, mivel 
délibábok után jár, könnyen siklik a zátonyok veszedelmes útjára.

II.

Nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy a hamis prófétizmus képviselőit feltétlenül az 
egyházon kívül keressük. Nem vesszük észre, hogy az egyházon belül is él, munkálkodik, és 
méghozzá igen veszedelmes módszerekkel kísérti a hívőket. Mondhatjuk azt, hogy talán sehol 
sem találnak olyan eleven talajra a hamis prófétizmus kísértései, mint az egyházban, különö
sen abban az egyházban, ahol az igazi prófétizmus szava elhalkult, vagy elerőtlenedett. Mert
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amelyik egyházban a hívőket nem vezérlik a pásztorok a tiszta víz forrásához, ott a szomjas 
lelkek kénytelenek a pocsolyából inni.

Nagyon sokszor találkozunk olyan buzgó lelkekkel, akik megbotránkozva és csodálkozva 
állapítják meg, hogy ez vagy az a bűn az egyházban is megesik. Ezeket a lelkeket nagyon 
nehéz megnyugtatni, s nem is vállalkozhatom most erre, de az Ige szavaival mondhatom, 
ahogy Jézus mondotta: „íme, eleve megmondottam néktekMárk evangélista ezt úgy idézi, 
hogy „Ti pedig vigyázzatok, ímé, mindeneket eleve megmondottam néktek.” Tudnunk kell 
azt, hogy ő igaz, és bizonnyal nem hagyja, hogy felettébb kísértessünk, mint amit elviselni 
képesek vagyunk.

Ezeknek az egyházon belül fellépő hamis prófétáknak a jellemzője az, hogy az emberi 
igazságokat egyházi, vagy éppen teológiai formákba igyekeznek öltöztetni, nagyon sokszor 
emberi bűnös törekvéseket a Szentírás szavaival igyekeznek igazolni, vagy Hitvallásaink eről
tetett alkalmazásával igyekeznek valamilyen emberi hamisságnak támogatást nyújtani.

Óh, te szegény Anyaszentegyház, hitvallónak szeretted magadat nevezni és sokszor hamis 
prófétáid szava volt hangosabb. Hányszor kötöttek meg világi érdekek, amikor a prófétai szót 
kellett volna érvényesítened a világ életében?

Pásztorok és presbiterek, kormányzók és tanítók, hányszor igyekeztetek a gyávasá
got, a megalkuvást, az igazság elhallgatását vagy elkendőzését sokszor kenetteljes teoló
giai érvelésekbe burkolni!? Hányszor akartatok a világ előtt tetszeni és minden áron 
kedvelt gyermekei lenni?!

Vajon a refoimátorokat és a gályarabokat, hitvalló elődeinket nem kísértette úgy a világ? 
Luthernek ígérték a leggazdagabb apátságot, ígértek birodalmi tanácsi méltóságot. Nem fo
gadta el! Érzelmi úton próbálták megtörni, amikor kísértették: „ne döntsd veszedelembe szen
vedő nemzetedet, könyörülj testvéreiden”. Mindez nem tudta megtörni, nem hajlott a hamis 
prófétai csábításokra, érzelmi kísértésekre, és a wormsi birodalmi gyűlésen kemény határo
zottsággal tudja odavágni a császári trónhoz: Nem vonok vissza semmit, itt állok, másképp 
nem tehetek, Isten legyen irgalmas nekem!

És ott voltak a hitvallók, a gályarabok. Hányféle módon kísértették! Hogy hemzsegtek kö
rülöttük a hamis próféták a különböző kísértésekkel? De tudták, hogy ők eszközök a hatalmas 
Isten kezében. Ők elveszhetnek, életüket megemésztheti a föld, de hitüket nem adják cserébe 
semmiért. Azt nem lehet kieszközölni, kiérdemelni, megszerezni vagy hazudni, azt maga az 
Isten ültette el az ő Lelke által az ő választottaiban.

Itt érkeztünk el egy olyan ponthoz, amire nagyon komolyan figyelmeztet az ige. A hívő 
keresztyének között igen gyakran találjuk meg a hamis prófétizmusnak egy olyan fajtáját, 
amelyik egyenesen úgy lép fel, mint a Szentlélek közvetítője. Sokszor a Szentiélekre hivat
kozva akarja az anyaszentegyház pecsétjét odatenni az emberi igazságtalanság, vagy éppen 
bűn okmányára vagy cselekedetére. Óh, hogy elfeledkezik az ember, hogy Isten országa 
egyedül csak az Isten uralmát jelenti és jelentheti, és nem a miénket, hogy én Istené vagyok, 
mindenestől és mindennel csak Neki kell szolgálnom.

III.

De van még egy mondanivalója az igének a mi számunkra. A 27. versben olvassuk ezt: 
„...amiképpen a villámlás úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.” Hát halld, te időhöz és 
térhez kötött ember, aki szereted magadat e két kategóriával körülbástyázni, hallod? amikép
pen a villámlás. Annak idejét nem fogod tudni kiszámítani és térben elhelyezni!

Krisztus már eljött. A márványba vésett felírás is bizonysága ennek: az Ige testté lett. Jé
zus Krisztus valóságos történet. Nem régit, hanem újat hozott, azt, amije nincs ennek a világ
nak, s amire a legjobban szüksége van: az Istentől való élet, a szeretet, amely záloga, hogy Ó
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megbocsátja a mi bűneinket. És vele Isten országa jött el, és az ő gyülekezete nem magában és 
önmaga által szent, hanem megszentelt a vele való közösség által.

Ez a vele való közösség a vigasztalás, hogy nem téveszthet meg semmiféle hamis prófétiz- 
mus. Ez a vele való közösség óv meg a reménytelenségtől, ez tanít meg arra, hogy nem az élet 
a legfőbb emberi érték!

Ezért énekeljen minden hívő hálaadást az Úrnak, aki minden emberi gátlás, a Sátán min
den mesterkedése ellenére is megtalál téged. Megtalál, és Neked énekelned kell a hálaadás 
énekét, ha szakad is meg a szíved a fájdalomtól, a sebektől, akármit mond reád a világ, ha 
kinevet is, ha naivnak, ha maradinak nevez is, énekelj, örvendezz hívő, keresztyén alázatos 
szívvel, mert Ő ígéri, hogy eljön hozzád, sebeidet bekötözi, halottaidat eltemeti, bűneidet el
fedezi, foglyaidat megszabadítja, szükségeidet pótolja.

így tekints reá, aki jön a villámlással. Enélkül a reá, szüntelen reá tekintés nélkül 
számodra csak ábrándok vagy a reménytelenség maradhat. A hit azonban nyitott ablak 
marad a jövendőbe. És ne felejtsd el, hogy a Benne való hit az életet jelenti. Az örök élet 
pedig ott kezdődik majd, ahol a Krisztussal való közösségünk elkezdődik. Ő szól hozzá
tok: Hallgassátok csak!

Ha valaki mást mond, mint az Ige: ne higgyétek! Ámen.

Paniti Zoltán
Kémer

Isten szavához igazodjunk-e, 
vagy népünk elvárásaihoz?

Alapige: Jeremiás 1,19 
Bibliaolvasás: Jeremiás 26,1-24

Alapigénk az egyházkerületünk falinaptárának november második vasárnapjára aján
lott igeverse.

Mögöttünk van a nyár, október: a szabadságharcra, mártíromságra, valamint a vallási 
reformra való emlékezés hava, s lassan közeledik az egyházi esztendő vége, lezárva 
számunkra Isten kegyelmének egy immár újra letűnt szakaszát. Újból eltelt egy életsza
kasz s ez nem is kérdés senki számára. Az viszont igen, hogy ki-ki hogyan sáfárkodott 
az adott lehetőségekkel a Szentírás gondolatával kérdezve: mi vajon megszabadultunk- 
é? A jeremiási prófétizmus szerinti volt-e az igehirdetők prédikálása, s milyen a mi né
pünknek a prófétai igehirdetés iránti igénye? Jeremiás próféta személyén, szolgálatán, 
valamint Júda királyainak, fejedelmeinek, papjainak, hamis prófétáinak, véneinek és az 
egész népnek a próféciához való viszonyulásán jól lemérhető a mi mai igehirdetésünk 
küldetésszerüsége, hitelessége, még akkor is, ha mások a kihívásai a 21. századnak, mint 
a babiloni fogság előtti kor emberének. Kijavíthatatlan hibát követnénk el, ha nem talál
nánk meg a hasonlóságokban Isten korszerű üzenetét mind a mi saját, mind népünk hit
élete sebeinek gyógyítására.

Hallottuk igénkből, hogy „Viaskodni fognak ugyan ellened ...” Isten ezt az iíjú Jere
miásnak mondta, akit megszólítása alkalmával arról értesít, hogy „Mielőtt az anyaméh
ben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek, 
prófétának rendeltelek a népek közé.” (Jer 1,5) Jeremiás szabadkozása és alkalmatlansá
gára való hivatkozása ellenére Isten maga képesíti őt a prófétaságra, megérinti a száját 
és igéjét abba helyezi el. Félelmét is Isten maga oszlatja el azzal az ígérettel, hogy vele 
lesz és megszabadítja az igehirdetéssel kapcsolatos minden halálos veszedelemtől.
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Nézzük meg a Jeremiás próféta könyve alapján, hogy mire vonatkozóan mondta Isten:
„ Viaskodni fognak ugyan ellened. ” Egy évvel a jósiási „reformáció” után kezdi meg 

Jeremiás az ő prófétai munkáját. A Szentírásból nagyon keveset tudunk meg a próféta 
tevékenységéről ebből a jósiási időszakból. A Jer 3,6 szerint csak annyit, hogy... „mon
da az Úr nékem Jósiás király napjaiban: láttad-é, amit az elpártolt Izráel cselekedett? 
Elment ő minden magas hegyre és minden zöldelő fa  alá, és ott paráználkodott... ” Júda 
kiemelkedő királyának történetében semmit sem olvasunk Jeremiásról, azon a rövid 
megállapításon kívül, hogy Jeremiás is siratta Jósiást. ” (2Krón 35,25)

Valójában nincs is más próféta, akinek jelleme, lelki gyötrelme és megtapasztalása 
ennyire élethűen lenne leírva, mint az övé. Őt „síró prófétának” nevezték, aki így fakadt 
ki siralmaiban: „Ezekért sírok én, szememből, szememből víz folyik alá.” (JSir 1,16a) 
De nem elég ennyit mondani róla, mert nemcsak érzékeny, hanem Isten ügyéért bátor és 
mindenre elszánt is volt ez a szív, aki Urának jelenlétében lesújtott és összetört volt, aki 
Isten pusztító tüze hevével tolmácsolta Ura igaz, bűnt égető igéjét, s ezt élete hitelével ki 
is ábrázolta, megbizonyítva ezzel, hogy küldetésében hűséges Urához. Igénk kijelentése 
szerint hajlíthatatlan és meggyőzhetetlen mindvégig.

Szolgálatának tükrében vizsgáljuk meg, hogy mai igeszolgálatunk mennyire profetikus, 
s mi jellemzi inkább, az igeszerűség-é vagy a népszerűség, s így kinek a jókedvében igyek
szünk járni, elsősorban a népünknek vagy küldő Urunknak. Eszünkbe jut-é, amit Urunk 
mondott Jaj nektek, mikor minden ember jót mond felőletek... ” (Lk 6,26)? Hol van már 
ennek a tizenöt évvel ezelőtti nemzetnek -  Jedönteni a hallgatás falát” -  küldetésszerű 
továbbhirdetése? Nem kérdés, hogy az akkor egy közülünk való szolgatársunkon keresztül 
Isten gondviselő tette volt. Nem vitatható, hogy eljött a szólás, a biztatás, a változás, az 
ébredés, az építés ideje s az sem, hogy amit valamennyien ebben a vonatkozásban tettünk, 
azt jól tettük! Ha azonban nem látjuk meg, hogy népünk tovább poriig hogy rohamosan 
fogyunk, hogy kiürülnek a templomaink, hogy bibliaóráinkon már nem 150-en, hanem 10-
20-an vannak, hogy ifjúsági bibliaórákon nem 70-en, hanem 10-en vannak, hogy egy-egy 
ifjúsági, presbiteri vagy nőszövetségi konferenciát évente nagy szervezéssel összehozunk 
(a végén néptápláló asztalközösséggel), de a másodikra, s főleg ha azt önköltségen kellene 
vállalni, már nem jönnek sem iíjak, sem presbiterek, sem nőszövetségiek, s ezzel szemben 
híjainknak csodamód van idejük, erejük, módjuk estéket, éjszakákat bárokban, diszkókban 
cigarettafüstben s még folytathatnám, hogy hol és miként tölteni. Lassan alig találunk már 
jól szolgálni tudós mandátumát becsülettel kitölteni akaró elöljárókat. Híveinknek nincs 
idejük templomba, bibliaórára járni, gyermekeiknek már negyedrésze jön csupán vasárnapi 
iskolába, mert ezek szerint minden egyéb fontosabb a többségnek, mint megadni boldogan, 
buzgón Istennek azt, ami az Övé. A nyomorult testnek azonban mindent megad, ami csak 
létezik. Nincs pénz a szeretetszolgálatra, de népünk fiainak van módja heti rendszeresség
gel dáridózni, s ha eljön a végső életstádium, akkor, lelkipásztor, légy figyelmes, megértő, 
vagy inkább ne is látogass, ha pedig már eljött a halál, légy szíves beszélj csak „az igéről”. 
Ezért érdemes felülvizsgálni igehirdetésünk küldetésszerűségét és hitelességét, és népünk 
minden tagját féltőn szerető pásztorációnkat.

Jeremiás Urától parancsot kapott, hogy maradjon házasság nélkül (16,2). Ezért ma
gányos volt. Nem mehetett be a lakodalmas és ünneplő házba. Mi mit keresünk a világ 
szervezte, oly sokszor Istent gyalázó rendezvényeken...? Gyalázatban és kigúnyolásban 
volt része naponként (20,8). Saját rokonai elárulták (12,6), otthon, Anatótban meg akar
ták ölni (11,21). Lelki keserűségében azt mondta: „Jaj nékem atyám, mert versengés 
férfiévá és az egész föld ellen perlekedő férfiúvá szültél engemet!” (15,10) Kétségei 
támadtak, hogy munkája nem nevetség tárgya-e és kudarc-e, amikor arról kell beszélnie, 
hogy Nabukodonozor az Úrtól kapta a megbízatást Jeruzsálem ellen. Ezért sürgette a
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meghódolást a káldeusok előtt. Kortársai az áruló bélyegét sütötték reá. Amikor pedig 
nagy sokaság előtt arról beszélt, hogy a nép istentelen, bűnös életmódja miatt Jeruzsálem 
átkozott lesz és a silói szent sátor sorsában fog osztozni pusztulásával (26,6), akkor a 
papok, hamis próféták és a nép halálát követelték. Majd nyakán köteleket és jármot 
hordva jelképesen mutatta be Júda jövendőbeli sorsát. Aztán szökés, leleplezés, börtön 
következett. Majd szabadulás Nabukodonozor által, aki védelme alá vette (39,11). Élhe
tett volna a babiloni király különleges védelme alatt, de ő inkább választotta a Zsidók
hoz írt levél 11,25-26 szerint „az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek 
ideig-óráig való gyönyörűségét. ”

Jeremiás arra kényszerült, hogy a népének hamis békességét hirdető papokkal és pró
fétákkal szemben veszedelmet hirdető, kellemetlen próféta munkáját végezze. Mindeze
ket elhordozni az adott erőt neki, hogy bízott Izráel Istenének a bűnt-gyűlölő büntetésén 
túl abban, hogy Isten új szövetséget köt népével, mert Ő az igazság királya azáltal a tö
kéletes, igaz férfiú által, aki az Igazság Ura, Dávid Fia, Izráel eljövendő királya, a mi 
Urunk Jézus Krisztus, akinek ő prófétai működésével útkészítője volt, aki minden gyarló 
igehirdető és igaz bűnbánó igehallgató számára egyaránt „az út, az igazság és az élet. ” 
(Jn 14,6)

Testvérem, vállald te is hűséggel Isten szolgálatát! „Viaskodni fognak ugyan ellened, 
de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadít
salak téged.” Ámen.

Rúzsa István
Bürgezd

Egymás terhét hordozzátok
Alapige: Galata 6,2 
Bibliaolvasás: lKorinthus 12,20-27

Kedves testvérek, ez a felszólítás nem a világ fiaihoz szól, nem azokhoz, akik fele
lőtlenül, a maguk elképzelése szerint élik ezt az ajándékba kapott életet, hanem minden 
Krisztusban megváltott élet felé. Azok irányába hangzik, akik már tudják mit jelent az 
igazán gazdag és tartalmas élet.

Hangzik a felhívás, s mondjuk is reá a feleletet: igen, hordozzuk a terheket, amelyek 
reánk nehezednek életutunkon, csak az a baj, hogy rendszerint kicsinyesen panaszko
dunk miatta. Sok minden teherré válhat földi életünk során. Van, akinek korán kijutott 
belőle, korán megtapasztalta, mit jelent az egyedüllét terhe, a fájdalom súlya, reá nehe
zedett a szeretetlenség, a gyűlölet, a gond terhe, amitől nem tudott elmenekülni.

Van aki számára teher, és nem is könnyű a gyermekvállalás, gyermeknevelés, mert túl 
sok türelmet, időt és energiát követel. Vannak emberek, akik csak terhet jelentenek mások
nak a gyülekezeten belül is, vagy legalábbis így képzelik. Van, aki összeroskad a terhek 
súlya alatt, mert nincs senki, aki segítsen. Olyan is van, akinek számára terhes és elviselhe
tetlen az önmutogatás, a reklám, az a tény, hogy egyesek azért végeznek, szolgálatot a világ
ban, az egyházban, hogy tudomásul vegye minden és mindenki mindazt, amit ők tesznek.

Sokféle teher van, de a legnehezebb a bűn terhe, melyet mindannyian magunkkal 
hoztunk erre a világra és amelyet összegyűjtöttünk az évek során, pedig nem takargatni, 
rejtegetni kellett volna, hanem minél előbb megszabadulni tőle.

1. Egymás terhét hordozzátok -  hangzik az apostoli felhívás, s ebben a felszólításban 
van valami szívhez szóló figyelmeztetés: oda kell állni a másik ember mellé, tenni kell 
érte valamit, segíteni kell neki, s mindez akkor lehetséges -  olyan jó lenne ezt megtanul
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ni ha tudod őt minden gyengesége, gyarlósága ellenére is szeretni. Nem mehetünk el 
egymás mellett csak úgy, hogy észre sem vesszük a másikat, hogy átnézünk fölötte. Ész
re kell vennünk a testvért, sőt mi több, őszintén, szelíden fel kell ajánlanunk neki a ma
gunk segítségét. Nem mondhatod azt, hogy elég a magad gondja, baja, fájdalma, nem 
vagy képes másokét is szíveden viselni. Ne feledd, Isten országának van egy új üzenete, 
mégpedig az, hogy aki másokat erősít, maga is erősödik, aki másokat vigasztal, maga is 
vigasztalódik, aki másokat felüdít, maga is üdül.

Isten országában, ahol az „ellengravitáció” törvénye érvényesül, ahol felfele vonz 
Krisztus szeretete, ott igazán az a gazdag, aki ebből a kapott szerétéiből ad, aki tovább 
adja amit ő is úgy kapott, mégpedig örömmel, tiszta szívvel, zúgolódás nélkül, azzal a 
belső békével, hogy végre ő is adhat. Ne mondd hát testvérem, hogy te nem tudsz adni, 
ne mond azt, hogy a másik embert nem tudod elhordozni, ha tudod, hogy téged is Isten 
hordoz és az a megbízatásod, hogy a reád bízottak életét ne nehezítsed, hanem könnye
sed.

2. A teher felvételéhez alázatosan meg kell hajolnunk. Elbizakodott, gőgös ember nem 
alkalmas a teherhordozásra. Megvan-e bennünk ez az alázat? Ez nem alázatoskodás, nem 
látszat, mégcsak nem is ünnepi póz, hanem magatartási forma. „Aki Lélek szerint él, az 
Lélek szerint is jár” -  mondja az Ige az előző fejezet utolsó verseiben, s hozzáteszi: ne 
legyünk önteltek, mert ez nem illik ahhoz, aki kegyelemből lett megváltott bűnös. Nem 
gúnyolhatod ki azt, aki nem éri el a te mértéked, nem szólhatsz hozzá megvetően, ciniku
san, mint ahogy nem egy magát keresztyénnek nevező testvér teszi, aki magát a Megváltót 
is „túlnőtte már”, vagy legalább is azt képzeli. Nem irigykedhetsz rá, mert ez a gyenge jel
lemű emberekre jellemző. Minden magatartás idegen a kegyelem világában.

Testvérek, milyen sokszor segíthetnénk egymáson -  mert egymásra utaltak vagyunk -, 
ha meg volna bennünk ez a szent alázatosság, ha őszintén fájna, hogy egy tag szenved, 
Krisztus testének egy tagja. Már pedig nem lehet másként, csak testvérként elfogadni és 
elhordozni egymást a magunk másságával, sokféleségével. Az Ige azt mondja: öltözzétek 
fel a Krisztust, „és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta 
Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul”. (Ef 5,2)

3. Úgy töltitek be Krisztus törvényét, ha egymás terhét hordozzátok. Krisztus törvé
nye nem más, mint a szeretet nagy parancsa. Ez a szeretet lehajolt hozzánk, szívközeibe 
jött. Ahhoz, hogy a te életed ezt a szeretetet magába szívja és ezt árassza majd azok felé, 
akik Krisztus jó illata után vágyódnak, oda kell állnod az ő keresztje alá. Ahhoz, hogy a 
legnehezebb tehertől megszabadulj, a bűn terhétől, neked oda kell állnod a „tehermente
sítő” kereszt alá. Ahhoz, hogy alkalmas légy arra a feladatra, megbízatásra, amely éppen 
reád vár, át kell élned mindazt, amit Jézus tett, hogy magára vállalta és tűrte, hogy az 
emberek bűne reá nehezedjék, hogy aztán átéld, mit jelent az, amikor gondjaiddal, pana
szaiddal, terheiddel együtt maga Krisztus hordoz téged. És akkor már nem lesz nehéz a 
„gyönyörűséges teher”, akkor őszintén közeledni fogsz a megterhelt testvér felé, s az ő 
terhe téged is nyom s meg.fogod érezni, hogy az imádság, az együttimádkozás meghozza 
a maga áldását s igazi örömét.

Ismerjük a történetet azzal a kislánnyal, aki még kisebb testvérkéjét vitte a hátán, s 
amikor egy aggódó ember megkérdezte: Nem túl nehéz terhet cipelsz? -  a felelet az 
volt: „Ez nem teher, ez a testvérem!”

Igen, ez a testvérem... akinek őrizője és vigyázója vagyok. Ámen.
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Prédikációk advent 1. vasárnapjára
Boross Géza
Budapest

„A megfordított advent”*
Alapige: Bírák 16,15-16.20-22.28 
Bibliaolvasás: Bírák 16,15-22

Advent az Úr érkezésének várása, arra való készülés. Készülünk karácsonyra, a 
megérkezett Jézussal való találkozásra. Ilyenkor tudatosan vagy tudatlanul is kapcsola
tot, közösséget keres az ember Krisztussal. Még a templom nélkül élők is igyekeznek 
résztvenni valamelyik felekezet karácsonyi ünnepén. Nálunk is zsúfolásig van a temp
lom! Ezek a megjelenések a kapcsolatkeresés jelei. Az ilyen ember is valami szent áhí
tattal keresi Jézust. Az advent nem más, mint az Úr érkezésének várása. Van azonban 
olyan is -  sajnos amikor nem az Úr érkezését éljük át hanem a távozását. Jézus nem 
megérkezik, hanem éppen eltávozik tőlünk. Ez a fordított advent. Jézus nem jön, hanem 
elmegy-elhagy! Keresztyén életünknek is döntő kérdése ez: Velem van-e az Úr? Vagy 
elhagyott? Mert nem csupán az a valóság, hogy mi emberek elhagyjuk Istent, hanem az 
is valóság, hogy Ő hagy el minket.

Az Ószövetség többször beszámol erről. Például ott van Saul király esete. Ezt olvas
suk róla: „Az Úr lelke eltávozott Saultól és a gonosz lélek gyötörni kezdte őt.” (lSám 
16,14) Mi volt ennek az oka: az engedetlenség! „Félni kezdett Dávidtól, mert az Úr vele 
volt, Saultól pedig eltávozott.” (lSám 18,12) Ekkor Saul Endorba megy és megidézteti 
Sámuel lelkét. így panaszkodott: „Eltávozott tőlem az Isten és nem felel sem próféta, 
sem álomlátás útján.” (lSám 28,15) Hóseás próféta is így beszél a saját koráról: „Kere
sik az Urat, de nem találják, mert eltávozott tőlük.” (Hós 5,6)

Alapigénkben Sámson is ezt éli át! Eltávozott tőle az Úr! Éppen Delila térdein alszik, 
amikor az asszony elkiáltja magát: „Rajtad a filiszteus, Sámson.” Magabiztosan ugrik fel. 
Kimegyek és lerázom őket, mint máskor is. De ahogy igénk mondja: „Nem tudta, hogy 
eltávozott tőle az Úr!” Ez a fordított advent! Amikor nem jön az Úr, hanem elmegy! Sám
son azt hiszi, hogy még vele van -  eddig mindig vele volt -, eddig mindig kapott erőt, ed
dig mindig győzött. De Isten nincs vele, elhagyta. És ezt Sámson rögtön megtudja -  átéli a 
fordított adventét. Az Úr nem jött, hanem éppen elment tőle! Elhagyta!

Sámsont elfogják, kiszúrják a szemét, megkötözik. Élete szép szakaszának vége. 
Megláncolt, vak rabszolga lesz. Hogy történhetett ez? Miért történhetett ez? Mert Sám
son nem számolt azzal, hogy Isten nincs hozzákötve még az övéihez sem. Isten szuverén 
Úr! Nem csak jön -  de el is megy életünkből -  és nem szól róla előre!

Sámson hamis biztonságban élt. „Isten mindig velem van, élhetek, ahogy akarok, Is
ten velem is marad.”

Valóban, van drága ígéretünk -  „veled vagyok minden nap ...” -  mondja Jézus, de 
mégis átéljük a fordított adventét egyéni, családi, egyházi szinten. Számolnom kell nem
csak az Úr érkezésével, hanem az Úr távozásával is.

1. Honnan, hogyan lehet észrevenni, hogy fordított adventben élek, hogy elhagyott 
az Úr? Nézzük Sámson történetét!

* A prédikáció 2003 advent első vasárnapján hangzott el. A vázlatot az igehirdetés alatt egy figyelmes 
igehallgató készítette. Ez alapján közöljük a prédikációt.
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a. Ő onnan vette észre, hogy fogoly lett! így már el lehetett fogni -  meg lehetett kö
tözni. Akitől eltávozik az Úr, az megkötözött ember lesz! Fogoly lesz, aki elveszti ke
resztyén szabadságát. Ezzel együtt csüggedés, erőtlenség, tehetetlenség, kiszolgáltatott
ság, megalázottság lesz a része.

b. A másik jele annak, hogy Isten elhagyta az embert, a sötétség, a lelki-szellemi sö
tétség egyaránt. Sámson szemeit kiszúrják! Aki pedig megvakul, az játékszer lesz a Sá
tán kezében, a Sátán kiszolgáltatottja lesz.

De sok hívő vakul meg ma is! Az ilyen emberen eluralkodik az érzés: „Nem látom, 
és nem tudom, mi Isten jó és tökéletes akarata!” Pedig az mindig jó! (Senki sem jó, csak 
Isten egyedül!)

A vak hívő azonban nem látja Isten jóakaratát -  Ő akar Isten helyett, s ilyenkor min
dig bajt csinál. Ahelyett hogy azt kérdezné: „Mit akar velem Isten?” Aztán pedig azt 
cselekedné, ami Isten jó, kedves és tökéletes akarata (Róm 12,2).

Énekeled, „Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj!”, vágy olva
sod a Bibliát, de nem érted, vagy hallgatod az igehirdetést, de az nem szól neked. Ez 
mind a lelki sötétség biztos jele.

Amikor a Világ Világossága elmegy tőled -  ott sötétség lesz! Megszakad a kapcso
lat. Beállt a fordított advent!!! -  az életedben. Vizsgáld meg életedet! Sötétség vagy 
világosság van-e a szívedben?

c. Az élet taposómalommá lesz! Körbe-körbe jár az ember, mint a vak Sámson, akit 
befognak őrölni. Soha sem előre! Mindig csak körbe. Milyen rettenetes!

„A Jézussal járás izgalmas élet...”, nélküle unalmas, fárasztó, sokszor értelmetlennek 
és céltalannak látszó.

És mindez úgy következett be Sámson életében, hogy elhagyta őt az Úr!
Ő pedig azt hitte: vele van! A te életed milyen? Nagyszerű kaland Krisztussal, vagy 

silány taposómalom?
2. Most lássuk azt, mikor távozik el az Úr az ő szolgáitól? Mikor jön létre ez a fordí

tott advent? Akkor, amikor Isten embere -  a hívő ember kiveszi sorsa irányítását Isten 
kezéből. Ő akar! Mint Jónás, aki nem akart Ninivébe menni. Ő MÁST akart. Sault is 
akkor hagyta el az Úr, amikor engedetlen lett, amikor MÁST akart, mint Isten. Hogy 
volt ez Sámsonnal? Megszeretett egy asszonyt, Delilát. Miért baj ez? Isten embere nem 
lehet szerelmes? De igen! Csakhogy Delila filiszteus nő volt, és Izráel törvényei tiltották 
az idegen nővel való házasságot. Sámson szembe ment a Törvénnyel -  szembe került 
Isten rendjével, Isten akaratával. Sámson ment a szeme, a maga kívánsága után. Nem 
tudta, hogy Delila nem szereti, sőt, hogy pénzért már eladta Sámsont! Sámson azt hitte -  
ezzel áltatta magát -, hogy Delila szereti őt. Azért áltatta önmagát, mert sorsa irányítását 
kivette Isten kezéből. Egyszóval: engedetlen lett.

Mikor távozott el tőle az Úr? Amikor ő távozott el Istentől!
így Isten helyét átvette Delila. Már ő irányította Sámsont. Átvette érzékei felett az 

uralmat, és gyötörni kezdi! És gyötíi állandóan. És Sámson nem józanodik ki! Nem éb
red rá, hogy a gyötrelmes szerelem nem az Úrtól van! Az Úrtól való társ és szerelem 
nem gyötrelem, hanem áldás. Előre vivő, segítő erőforrás, szárny („... tollak voltunk 
egyedül, szárnyak lettünk egymással”).

A gyötrelmes szerelem az ördögtől van. Wesley János, a nagy metodista igehirdető, 
menyasszonya hűtlensége miatt, dühből-dacból elvett egy gazdag özvegyet, aki örökös 
féltékenységével pokollá tette az életét. Delila is így gyötörte Sámsont!

Testvérem, milyen a te házasságod, szárnyalás-e vagy gyötrődés? Érzed-e, hogy ez is 
lehet jel az életedben?

Végül azért távozott el Sámsontól az Úr, mert elárulta a szövetséget.
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Sámson názir volt, olyan férfi, akit Istennek szenteltek születésétől fogva. Hosszú ha
ja külső jele volt ennek. Amikor titkát elárulta, megtörte a szövetséget. Lemondott a 
szentségről, arról, hogy Istennek volt elkülönítve! Lemondott az erőről -  így lett köznapi 
ember. Delila gyötrésére lemondott a szent életről, az Istennel elkülönített életről. Olyan 
lett, mint bárki más.

így már könnyű volt lefogni, megvakítani.
Az egyház titka és ereje szintén a szentsége. Az, hogy Istené, hogy Istenre figyel, és nem a 

világ rendjéhez köti magát. Vajon mai egyházunk kinek-minek a rendjéhez köti magát?
A fordított advent szomorú történet mind a magánember életében, mind a közösség 

életében.
Befejezésként hadd mondjam el az örömhírt, hogy Isten visszahívható, hogy Isten 

visszakönyöröghető! Az eltávozott Isten hajlandó visszatérni hozzánk, hozzád is -  Jézu
sért! Sámson ideje és a mi időnk között ugyanis történt valami egyedülálló esemény. 
Jézus halála és feltámadása. Őérte kész Isten visszatérni, kész igazi adventét adni. Ne
künk nem kell meghalnunk, mint Sámsonnak. De él kell halnunk! Ahogy az ének mond
ja: „Hadd, törjön éned össze, menvén halálon át.” Szenteld újra oda magad Istennek. 
Hogyan? Egyszerű imával.

Joó Sándor pasaréti lelkipásztor egy öreg hívő parasztembertől tanulta ezt az imát és 
tanította meg rá gyülekezetét. Ma tanuljuk meg mi, együtt:

„Uram, ha kedvem támad valamely bűmé, kérlek, ne adj rá alkalmat,
Ha pedig alkalmam lesz a bűnre, kérlek, add, hogy ne legyen hozzá kedvem!”
Ez egy önmagunkat odaszentelő ima.
Ha ezt jól megtanultad, akkor bátran énekelheted: „Várj ember szíve készen, mert jő 

a Hős, az Úr...”
Várj, mert az eltávozott Isten Krisztusért hozzád visszatér! Ámen.

Szánthó Júlia
Zilah -  Liget

Advent -  szabadon, biztonságban élni Krisztussal
Alapige: Jeremiás 23,5-6 
Bibliaolvasás: Lukács 1,67-79

Advent első vasárnapjával megkezdődik az új egyházi év, amely nem a naptári évhez 
igazodik, hanem adventtői adventig tart. Advent ugyanakkor a készülődés, a várakozás 
ideje, a Krisztus-várás ideje. Készülődni kezdünk a karácsonyra, Krisztus érkezésére, 
külsőleg és belsőleg egyaránt.

A külső készülődés látható jelei a fenyőágak, a gyertyák az adventi koszorún. Ma 
gyújtjuk meg az első gyertyát a koszorún, és a gyertya kis fénye előre utal arra a tényre, 
amely karácsonykor érkezik, és megvilágítja, beragyogja az egész világot. Az adventi 
koszorú gyertyái jelképesen előrevetítik a Krisztus érkezését, aki a világ világossága, aki 
fényt és meleget, békét és örömöt hoz ennek az egyre hidegebbé, sivárabbá, sötétebbé, 
békétlenebbé váló világnak.

A belső készülődés akkor kezdődik el, amikor tudatosul bennünk, hogy ünnepi ké
szülődésünkkel várunk valakire, hogy nemcsak a magunk örömére, a hagyományok, 
szokások kedvéért díszítjük fel lakásunkat, hanem mert készülünk a Krisztus fogadására, 
várjuk, hogy Krisztus Urunk eljöjjön hozzánk. Belső készülődésünk során talán azt is 
végiggondoljuk, miért várjuk Krisztust, mit szeretnénk, ha változtatna ebben a mostani 
világban, miért jó, hogy Krisztus eljön a világba.
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Minden újévkor, az új naptári év kezdetekor vágyakat, terveket fogalmazunk meg, re
ménykedünk, hogy az új, még ismeretlen év jobb lesz, boldogabb, mint az elmúlt esztendő. 
Adventkor új egyházi év kezdődik -  mit hoz ez az új év számunkra? Mai alapigénk, melyet 
az anyaszentegyház ebben az évben advent első vasárnapjára ajánl, ígéreteket rejt, Istennek 
ígéreteit, amelyek az elkövetkező időkre vonatkoznak, ígéreteket, amelyeket Isten népe 
számára jelent ki. Ezek az ígéretek vonatkoznak az előttünk álló időszakra is.

Istennek Igéje a Jeremiás próféta korába vezet bennünket. Izráel népe történetének 
talán legsötétebb korszakába. Jeremiás próféta Jeruzsálemben működött, a város pusztu
lását megelőző utolsó évtizedekben. Négy egymást követő király, az utolsó királyok 
uralkodása alatt kellett Isten követeként szembefordulnia Júda népével, és Isten ítéletét 
hirdetnie. Rendkívül mozgalmas történelmi korszak volt ez, mélyreható világpolitikai 
változások kora,

Az Asszír Birodalom hatalma megtörni látszott. így az az ország, amitől Ézsaiás pró
féta óva intett, s amelyik az északi országrész, Izráel pusztulását okozta, lassan letűnt a 
történelem színpadáról. De már felemelkedőben volt egy új nagy hatalom, Babilónia, 
amely a kegyetlenség és a könyörtelenség terén semmivel sem maradt el elődje mögött. 
A terjeszkedő nagyhatalom nem kímélte a kis országot, a megmaradt déli országrészt, 
Júdát sem, amely az egymással rivalizáló nagyhatalmak között stratégiailag fontos pozí
cióval rendelkezett. A felelős vezetők politikai szövetségekben és fondorlatokban keres
ték a megoldást, ebben bízott a nép is, idegen istenekhez fordultak, teljes biztonságban 
érezték magukat. Isten Jeremiás próféta által állandóan küldte figyelmeztetéseit, hogy ne 
bízzanak az idegen hatalmakban, istenekben, mert az pusztuláshoz vezet. Azonban senki 
sem figyelt a prófétára, nem vették komolyan Jeremiás próféciáit, aki Isten hamarosan 
bekövetkező ítéletét hirdette. És a katasztrófa bekövetkezett! Jeremiás működésének a 
végén, Cidkijjá király uralkodása alatt került sor Jeruzsálem végső ostromára, amikor a 
babilóniái hódítók a várost és a templomot a földdel tették egyenlővé, a lakosság nagy 
részét pedig fogságba hurcolták.

Jeremiás prófétának Isten megbízatásából keményen és kérlelhetetlenül kellett saját 
népét vádolnia és figyelmeztetnie: ha nem hagy fel eddigi viselkedésével, bekövetkezik 
a katasztrófa, a pusztulás, Istennek ítélete, büntetése. Jeremiás igehirdetésének túlnyomó 
részét panasz és ítélethirdetés teszi ki, és fájdalmas olvasni szavait, tudván, hogy az íté
let, a pusztulás valóban bekövetkezett, annak ellenére, hogy a nép az utolsó percig nem 
hitte, hogy ez valóban megtörténik.

De Isten nem akarja népe végső pusztulását, nem fordul el végképp népétől. Jeremiás 
igehirdetésében felhangzik a remény szava is, meghirdeti, hogy Isten új szövetséget köt 
majd népével, új kezdést, új életet biztosít majd népének. Alapigénk a reményt hirdeti. 
Isten ígéretét az eljövendő királyról, aki „bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el 
az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják 
nevezni: Az Úr a mi igazságunk!” (5-6. vers)

Cidkijjá, az utolsó király politikájával pusztulásba sodorta Jeruzsálemet, noha nevé
nek jelentése: „az Úr az én igazságom, az Úr az én szabadításom” Isten most ígéri Je
remiás által, hogy lesz majd egy férfi Dávid leszármazottai közül, aki méltó lesz erre a 
beszédes névre, aki megszabadítja a népet, és igazságosan fog uralkodni.

A keresztények szerint ez az ígéret Jézusban teljesedett be. Zakariás, Keresztelő Já
nos apja erről tesz vallást prófétai énekében, amelyet hallottunk. Krisztus az a király, 
akit Isten küldött, aki valóban Dávid leszármazottja, és aki beteljesíti mindazokat a pró
féciákat, amelyek az Ószövetségben elhangzanak Ézsaiás, Jeremiás, Mikeás, Zakariás 
prófétai szavaiban.
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A keresztény tanítás és hitvallás szerint Krisztus a Messiás-király, aki bölcsen ural
kodik, jogosan és igazságosan, aki elhozta a földre a szabadságot, a biztonságot, az 
igazság diadalmát. Most tegyük fel magunknak a kérdést: hisszük és valljuk ezt? Való
ban így van ez? A valóság teljesen mást mutat. Mindennapi életünk állandó tapasztalata, 
hogy nem élünk biztonságban, hogy nincs igazság a földön, hogy sokak számára egyálta
lán nincs szabadság, és mi magunk sem élünk igazán szabadon. Anyagilag, politikailag a 
létbizonytalanság szintjén élünk, nap mint nap el kell viselnünk a kisebb-nagyobb igaz
ságtalanságokat, nap mint nap értesülünk a másokat ért igazságtalanságokról. Sokszor 
nem merünk kiállni a magunk igaza, a magunk véleménye, meggyőződése mellett, mert 
a körülmények, érdekeink azt kívánják, hogy inkább ne nyilvánítsunk véleményt. Féle
lemből megalázkodunk, letagadjuk igazi érzéseinket, alkalmazkodunk mindenhez és 
mindenkihez, és néha homályosan érezzük, ez nem szabad élet, ez tulajdonképpen rab
ság, de nem merünk tenni semmit a változásért. A világpolitika eseményei világosan 
mutatják, hogy az érdek és a pénz határoz, diktál minden téren, a jogokról és szabadság
ról, önrendelkezésről szóló diskurzusok üres szólamok csupán.

Hogyan vegyük hát komolyan Isten ígéreteit? Hogyan tekintsünk Krisztusra úgy, 
mint a világban uralkodó jogos és igazságos királyra, aki biztonságot, szabadságot, ott
hont biztosít népének? Hogyan várjuk Krisztust, mint dicsőséges királyt?

A Jézus korabeli zsidóknak és a mindenkori zsidó embernek az okozta a legnagyobb 
megbotránkozást, hogy Jézus, aki Messiás-királyként jelent meg, szólt és cselekedett, 
nem teljesítette be a dicsőséges, hatalmas, dávidi királyhoz fűződő váradalmakat. Nem 
vezette a zsidó népet politikai szabadságra, nem foglalkozott hatalommal, pénzzel, ha
nem valami teljesen mást hirdetett. Isten országát hirdette, amely eljött a földre általa, 
megkezdődött itt a földön, és amely majd az idők végezetével kiteljesedik. Krisztus be
szélt szabadságról, de nem a hatalmasok, az erőszakosok, a befolyásosok szabadságáról. 
Beszélt biztonságról, de nem a gazdagok, a hatalommal és sikerrel bírók biztonságáról. 
Beszélt igazságról, de nem az ember igazságáról, hanem Isten igazságáról, amely az 
egyedüli igazság a földön. Krisztus az Istenben föltétlenül bízók, a tiszta szívűek, az 
alázatosok, az irgalmasok, a szelídek, a teljesen Istenre utaltak, a teljesen Istentől függő
ek szabadságáról, biztonságáról, boldogságáról beszélt. Azokéról, akik felismerik, hogy 
Istené az igazság, amely örökké érvényes, amely örökké megmarad; akik hittel vallják: 
„Az Úr a mi igazságunk!”

Krisztus azt hirdette: „Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 
8,36) Azt hirdette: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6) Azt hirdette: „Én 
vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az 
élet világossága.” (Jn 8,12)

Krisztus elhozta a szabadságot a földre, és ha az ember őt követi, őt tekinti élete 
Urának, neki engedelmeskedik, szabaddá válik a félelemtől, az előítéletektől, az aggo
dalmaktól. A tudat, hogy Krisztus, a mi Urunk, hatalmas Úr, és velünk van minden na
pon, minden körülmények között, megszünteti a félelmet, az aggodalmat, és mindennél 
nagyobb biztonságot ad. Még akkor is, ha az ember külsőleg létbizonytalanságban él.

Aki Krisztust követi, az nem próbál mindenhez és mindenkihez alkalmazkodni, nem 
hunyászkodik meg, nem alkuszik meg, nem alázkodik meg a világi hatalmasságok előtt. 
Aki Krisztust követi, az elsősorban Isten törvényéhez, a krisztusi értékekhez ragaszko
dik, és bátran vállalja hitét és meggyőződését, mert tudja, hogy Krisztus az egyedüli Ura 
ennek a világnak, övé a hatalom mennyen és földön. Még akkor is, ha látszólag a világot 
földi hatalmak irányítják a maguk érdekei szerint.

Krisztus azt mondta: „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők 
megelégíttetnek.” (Mt 5,6) Krisztus eljött a világba, hogy bizonyságot tegyen az igaz

476



ságról, arról, hogy Isten az igazság, és az Ő Igéje, az Ő szava. A felismert igazságért 
azonban küzdeni kell, és ez már a mi feladatunk, a hívő embereké, a Krisztus-hívőké. 
Nekünk kell felemelnünk a szavunkat az igazságtalanságok ellen, a kis és nagy igazság
talanságok ellen, a bennünket ért, de a másokat ért igazságtalanságok ellen is. Mert 
Krisztus ránk bízta ezt. Ha a magunk környezetében nem emeljük fel szavunkat a nyil
vánvaló igazságtalanságok ellen keresztény hitünk és meggyőződésünk alapján, akkor 
hiába sóhajtozunk, hogy nincs igazság a földön. Krisztus lehetővé teszi a félelem és 
megalkuvás nélküli életet, az igazán szabad életet. Rá kell bíznunk magunkat és életün
ket, és Ő Igéje, Szentlelke által megmutatja, mit kell tennünk.

Advent az új kezdés időszaka, az újrakezdés időszaka is. Kérjük Urunkat, jöjjön el 
hozzánk újra, hozza el a fényt, a világosságot életünkbe, oszlassa a sötétséget, a hideget, 
a félelmet lelkűnkben, Kérjük Urunkat, jöjjön el hozzánk újra, és töltsön fel minket erő
vel, hittel, reménnyel, hogy életünket szabadon és biztonságban élhessük, és meggyőző
déssel vallhassuk: .,Az Úr a mi igazságunk!” Ámen.
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Prédikáció halottak napjára
Ötvös József
Marosvásárhely -  Vártemplom

Diadal a halál fölött
Alapige: lKorinthus 15,54-55

1.

A temető egy csatatér; a harcnak vége és megszólal a győzelem trombitahangja.
Minden halál egy harc: élet-halál kemény tusája. Először úgy látszik, a halál a győz

tes, de a hívő ember a látszat ellenére is tudja -  ez csak a kezdet, az alfa. A hívő ember 
szívében, tudatában mindez így folytatódik: „Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és 
az utolsó, a kezdet és a vég.” (Jel 22,13) Egyébként erről mesél Pál apostol is a korin- 
thusi gyülekezetnek, „teljes a diadal a halál fölött”, amint itt naponta felzeng e harci 
zajnak himnusz-hangja: Tudom, az én Megváltóm él!

A csatatereken az emlékező utódok emlékműveket, kopjafákat állítanak. Számtalan csa
lád és élet csataterének kopjafái, emlékművei állnak most itt körülöttünk felvirágoztatva. 
Mi pedig állunk az emlékkövek mellett, és megszólal a költő üzenete: „hős harc az élet” 
(Ady), majd mellésimul az apostol hangja: „ama nemes harcot megharcoltam.” (2Tim 4,7)

2.

A temető hatalom, -  hadvezérek és királyok, elnökök és kiskirályok, erős és szerény 
emberek állnak lehajtott fővel szeretteik sírja mellett. Lehet, hogy valamikor a barikád 
két szembenálló oldalán hős harcosokként néztek egymással farkasszemet, itt pedig évek 
óta csendes békességben regél róluk a kőbevésett múlt. A temető hatalma határt húz férj 
és feleség közé, gyermeket és szülőt próbál elválasztani egymástól, testvérek közé akar 
beékelődni. Igaz, kijönnek a társak évente, hetente, talán még naponta is, de a látogatás 
csak egyoldalú: mindig csak az élő érkezik a temető felé.

Megszólal Jézus a feltámadás után, miután visszajött a temetőből, kilépett a sírból és 
a csodálkozó tanítványok felé mondja: „nékem adatott minden hatalom”. Most már van 
egy hatalom, amely nagyobb és erősebb a temető hatalmánál. Erre kérdezi az elhangzott 
ige: „halál, hol a te fullánkod?” A világ csendben válaszol a kérdésre: ereje megtört.

3.
A temető békekötés, -  daccal, belső zúgolódással, sírással és ökölbe szorított kézzel, 

de megbékélünk a változtathatatlannal. József Attila-i átélésben mindez így hangzik: „a 
harcot, amelyet őseink vívtak, / békévé oldja ez emlékezés”.

Ahogy a harchoz legalább két seregnek kell lennie, úgy a békekötés feltétele is ez. 
Az egyik oldalon ott van egy kereszt, és mögötte a keresztet hordozók (had)serege. Elől 
megy a töviskoronás vezető, és így vonul fel a harci menet a fájdalmak útján, eléri a 
Golgota hegyét, és a kereszten megszólal a legszebb harci kiáltás: „elvégeztetett” (Jn 
19,30) A másik oldalon a világ remeg bele ebbe a küzdelembe, „a föld megrendült, és a 
sziklák meghasadtak, a sírok megnyíltak.” (Mt 27,51-52)

És az egymással szemben álló sereg fölött megjelenik Jézus győztes köszöntése: 
„Békesség néktek!” (Jn 19,21) Örök béke megkötése ez a köszönés.

*
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E három általános kép mellett megszólal most a mi temetőnk hangja.

4.
Ma felöltözött a temető, -  így van egy szép látványa és van egy igaz láthatatlansága.
A látvány a virágok színpompája és a gyertyák égő fénye. A láthatatlan az, hogy a vi

rágok között, a gyertyák fényében egy kicsit ott látjuk szeretteink emlék-arcát. A látvány 
a pár nap múlva elromló, elhervadt, elhalt virág, de az emlék romolhatatlanul él tovább. 
A látvány a Biblia szerint romlandó és halandó, a láthatatlan pedig romolhatatlan és hal
hatatlan. így történik meg itt is, hogy „ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a 
halandó halhatatlanságba öltözik”

5
És akkor beteljesül, „ami meg van írva”. A Prédikátor könyvében mindez így jelenik 

meg örök és megfellebbezhetetlen igazságként: „mindennek megszabott ideje van, meg
van az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az 
ideje a meghalásnak.” (Préd 3,1-2)

Liszt Ferenc a Les Preludes című szimfonikus költeményében megzenésíti a francia 
költő, Lamartine egyik versét, a vers alapgondolata pedig az, hogy az élet apró játékok, 
prelúdiumok „sorozata ahhoz a dallamhoz, amelynek első hangját a halál üti meg” A 
halállal elkezdődik az a mü, az a dallam, amely a mennyei angyalok énekkarában egykor 
megszólalt a betlehemi mezők felett. És ott is „csak” annyi történt, hogy beteljesült „ami 
meg van írva”.

6.

Utolsó kép a láthatatlan győzelem.
Körülnézünk, és látjuk, virágba öltözött a temető, fényben úsznak a sírok. Feltűnnek 

az emlékarcok és felsóhajtunk: elvitte őket a halál. Mindez egy látható csatavesztés, az 
élet legyőzése.

Körülnézünk és látjuk: virágot hozó, gyertyát tartó kezek, emberek valami szépet, 
igazat és biztatót várnak.

Körülnézünk és halljuk, megszólal az isteni üzenet: a romlandó már romolhatatlan
ságba öltözött, a halandó halhatatlanságot öltött magára, a véges átlépett a végtelenbe és 
a változó már ott van az állandóban, az örökkévalóban.

Ez a győzelem! Ámen.

(Elhangzott Marosvásárhelyen a református temetőben 2003 november 1-én)
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A Genezáret partján
Hafenscher Károly
Budapest

Nyugtalaníts, de tartsd meg hitemet!

E mondat a Lelkipásztor imádsága című imakönyvből való. Különös kérdés: minden 
szombat reggel, amikor előkerül, meggondolkoztat. Most az egyházi év végén vagyunk, 
visszatekintünk, mint a lelkipásztorok szoktak az elmúlt hétre, és előre nézünk, terve
zünk, közben így könyörgünk: Nyugtalaníts, de tartsd meg hitemet. Éppen a szombat 
Urához könyörgünk így, akiben és akinél egyedül lelhetünk nyugalmat. Ő a sabbat Ura, 
aki megszentelte ezt a napot; akiben Isten jelenléte (sökina) jelent meg e világban, mint 
ahogy a sabbatot is így ünnepelték az Ótestamentum népei. Helyileg a templom volt, 
időileg a sabbat az Isten jelenlétének „kerete” Az igazi nyugalom Urától kérjük, hogy Ő 
nyugtalanítson, nehogy hamis nyugalomban vesszünk el.

Nyugtalaníts munkám csekélysége miatt, de tartsd meg hitemet. Gyakran nagyra tart
juk munkánkat, sőt dicsekszünk vele és megsértődünk, ha valaki lekicsinyli. Panaszko
dunk is munkánk egyre növekvő terhe miatt: rengeteget kell dolgoznunk, már nem futja 
erőnkből, s most kiderül, hogy Isten előtt nem is olyan jelentős, sőt csekély, amit vég
zünk... „De tartsd meg hitemet”, hogy észrevegyem: csekély munkámnak is van gyümöl
cse, ha sikereim nincsenek is, de eredményem lehet, hogy mégsem hiábavaló, amit vég
zek a Te nevedben.

Nyugtalaníts parancsod nagysága miatt, de tartsd meg hitemet. Hol könnyűnek, hol 
nehéznek, hogy egyszerűnek, hol bonyolultnak tartjuk Isten parancsát. Nagynak kell 
tartani kicsiny életünkben, alig bírjuk viselni, megszégyenít, leleplez, megmutatja 
„nagybűnös” voltunkat. Megszoktuk a 10 parancsolat magasfeszültségét: „Parancsolata
idon gondolkozva mégis tartsd meg hitemet Uram!”

Nyugtalaníts bűneim és engedelmességre képtelenségem miatt, de tartsd meg hite
met. A kegyelem párnáján nyugodva bagatellizáljuk a bűnt, belenyugszunk és természe
tesnek, magától értődőnek tekintjük a bünbocsánatot naponta. Megszoktuk, hogy ilyen 
az ember; bűnös, a pap sem kivétel, és ezen már nem nyugtalankodunk, van más, ami 
miatt nyugtalanok lehetünk. Pedig minden bűn lázadás Isten ellen, hitetlenség, istente- 
lenség és rendszerint embertelenség is. Az engedelmességre képtelenség is természetes
nek tűnik. Mi, evangélikusok úgy sem szeretjük még a kifejezést sem: engedelmesség. 
Az oboedentia túlságosan római katolikus ízű. A puritán erkölcs, vagy a „Gehorsam” 
kifejezés pedig református jellegű, a törvényeskedést metodistának vagy baptistának 
kezeljük. Fordítsuk követéssel (Nachfolge), így kikerülhetetlen. Jézus maga sem hasz
nálta az engedelmesség szót, de a „kövess engem” elhangzott ajkáról. Most az derül ki, 
hogy erre is képtelenek vagyunk. ígérgetünk ugyan, mint Péter: „bárhová mégy Uram, 
én kész vagyok Veled menni börtönbe vagy a halálba is.” (Lk 22,33) Jézus csendesen 
leinti őt: „Nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le ne tagadod, hogy ismersz en
gem.” -  A megmaradás alapja nem is a mi imádságunk, hanem az Úr megbízható, hiteles 
ígérete: „de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék hited, azért majd, ha meg
térsz, erősítsd atyádfiáit.” (Lk 22,31) -  Nyugtalaníts Uram, de tartsd meg hitemet!

Nyugtalaníts az elrohanó idő és minden elvesztett óra miatt, de tartsd meg hitemet! 
-  Rohan az idő, szorít az idő, nincsen elég idő. Sűrű a program, gyorsul a tempó, kifu
tunk az időből. Szinte már megszoktuk, hogy állandó időzavarban vagyunk. Ilyen ez a
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20. századvég. Európában, Amerikában. Ez az általános életérzés. Talán mégis vannak 
önhibánkból elvesztett órák, soha vissza nem térő alkalmak, pótolhatatlan percek és na
pok. Sóhajtunk: ha most kezdhetném a teológiát, a káplánságot, a papi szolgálatot -  de 
nem kezdhetem. Uram, nyugtalan vagyok, de tartsd meg hitemet!

Nyugtalaníts az én bűneim és minden ember bűnének nyomorúsága miatt, de tartsd 
meg hitemet! -  Az emberek rossz tulajdonságai talán idegesítenek, hibáik kibírhatatla- 
nok, gyengeségeikben már bele is törődtem, ugyan mit várhatok tőlük? De mit érdekel
nek a bűneik: Miért engem izgassanak? Hogy elkárhoznak -  hamis tapintatom miatt? 
Erre nem is gondolok. Hogy a legnagyobb bűn a másik embert bűnben hagyni. Szeretet- 
lenség ez -  szép gondolat, Bonhoeffertől tanultam, de megvallom, ez nem nyugtalanít. 
Hogy nyögnek, szenvednek, nyomorognak bűneikben -  ez az ő dolguk, nekem magam
nak is van elég bajom. Uram, nyugtalaníts mások bűne miatt, de tartsd meg hitemet!

Nyugtalaníts egyházad amaz ínsége miatt, hogy csak emberi mű, de tartsd meg hi
temet! -  nemcsak az egyházon kívül, de a falakon belül is sok a bűn, a feszültség, sértés 
és sértődés, durva cégéres bűnök s finom szalon-bűnök. „Emberkediink” -  Szabó Dezső 
szavával. „Es menschelt” -  mondják soproni dialektusban, ha valami tipikusan emberi... 
Hát az egyház is csak olyan, mint a többi emberi társaság, szövetség, intézmény? -  
struktúrájával, papjaival, presbitereivel, főnökökkel és beosztottakkal mindenestől 
societas, és semmi sem látszik koinonia jellegéből, a többletből, az isteni kincsekből, 
amikből részesedünk? Az egyház gyarlóságát látva, nem rendül meg a hitem? Nem vesz
tem el munkakedvem? Nem fog el a csömör? „tartsd meg hitemet!”

Tégy nyugtalanná, hogy a Te ítéletedet várjam minden pillanatban, de tartsd meg 
hitemet! Az, hogy emberek mit mondanak rólunk, rólam, valóban csekély a szememben 
és legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti vagy mások miként ítélkeztek - , ahogyan Pál 
tudott nagyvonalú lenni, de folytatta is: mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Bátorító 
vigasztalás, vagy félelmetes valóság? Ki előtt dolgozom: emberek előtt, az utcán, szín
padon, vagy az Atya előtt, aki titkon van és megfizet? (Mt 6,1-8) Menthetetlen vagyok 
Uram, de tartsd meg hitemet. Várom országod eljövetelét... reménységgel várom 
(expecto), mint a feltámadást és az örök életet a Credo szerint... és hálát adok, hogy az 
én munkám véget ér és megkezdődik a Tied. Hadd legyek ott is Veled, ahogy itt munka
társadnak választottál! Hiszek Uram -  légy segítségül hitetlenségemben...

Lelkésztestvérek! -  énekeljük sokszor P. Gerhardt mélyen biblikus énekét, régi vagy 
új fordítás szerint: „Légy csendes szívvel... Van Isten népének szombatja, ott véget ér 
hétköznapunk” úgy, ahogyan fenti igeversünk is tanít. Uram, így tartsd meg hitemet!
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Alkalmi prédikációk 
Ifjúsági bibliaórára

Bányai László
Bukarest II.

Jézus -  a nagy Átváltoztató
Alapige: János 2,1-11

Jézus első útja egy családi hajlékba visz, az öröm és boldogság színhelyére. Talán 
József már nem is élt, mert a Biblia itt őt nem említi. Sok írónak az a véleménye, hogy a 
vőlegény és a menyasszony Mária rokonai voltak. Amikor az ifjú pár meghallotta, hogy 
Jézus a közelben van, meghívta őt is a tanítványokkal együtt. Nagyon csodálkozhattak a 
tanítványok, hiszen előbbi mesterük, Keresztelő János egész másként élt. Mindig a bűn
ről beszélt: „Térjetek meg!” -  prédikálta, és sokszor böjtölt! Most pedig a Királyok Ki
rályával egy lakodalomba hivatalosak.

A menyegzőn mindenki jól érezte magát. Nem is lehetett másként, hisz velük volt 
Jézus. Bor is került az asztalra, szabad volt bort inni, de nem túl sokat. A menyegző 
hangulatát váratlanul megzavarta, hogy a bor elfogyott, ami a családra nézve nagy szé
gyen. Igen, sokszor már a menyegzőn jelentkezhetnek a bajok, hiányosságok. Igaz, hogy 
manapság ritkán fogy el a bor az asztalról, de annál gyakrabban jelentkeznek a hiányos
ságok a szeretet, az öröm, a békesség, a bizalom, a hűség, a kölcsönös terhek elhordozá- 
sához szükséges erő, a türelem. Hamarosan elfogynak erőtartalékaink, így a hiányt egyre 
nehezebb titkolni önmagunk és mások előtt. Ha Jézus nincs köztünk, semmi sem menti 
meg életünket a kárhozattól. Érdemes meghívnunk és befogadnunk hajlékunkba Jézust, 
mert nélküle nincs segítség, ha jelentkeznek a hiányosságok.

Mária tudja, hogy mi történt. Ő mondja Jézusnak a megdöbbentő megfigyelést: nincs 
boruk. Mária ténymegállapítása, a hiányra utalás tulajdonképpen egy hallgatólagos ké
rés. Meg kell tanulnia, hogy az Úr Jézust nem irányíthatja, mert Jézus a mennyei Atya 
akaratát cselekszi. Ezt meg is mondja Jézus: Nem jött még el az én órám. Mária nem 
haragszik meg Jézus válasza miatt, hanem reménykedik, hogy Jézus mégis segíteni fog. 
Jézus hatalmának megnyilvánulása nem kényszeríthető ki. Mária kérésének elutasítása 
ellenére sem adja fel a reményt. Figyeljük meg éberségét és bizalmát, amellyel Jézushoz 
fordul, amellyel Jézustól várja a segítséget, alázatosságát, amellyel a visszautasítást el
hordozza, s figyeljük meg példaadását, amelyet ad a szolgáknak: Valamit mond, megte
gyétek! Mária szava általános, de mégis mindig időszerű. Ma nekünk is azt üzeni: Te
gyük meg azt, amit Jézus mond!

A kánai csodatétel az átváltozás jele. Annak a jele, hogy ezen a földön, a mi vilá
gunkban, valami rosszból jó, alsórendüből magasabb rendű, óból új, testiből lelkivé vál
tozik, a borrá változtatott víz példája szerint. Jézus azzal segít, hogy átváltoztat. Jézus a 
nagy Átváltoztató! Egyedül ő tudja az értéktelent értékessé tenni, a bűnös embert Isten 
gyermekévé. Jézus azért jött, hogy megváltoztassa az embert. Ha Jézus előtt megnyitjuk 
szívünket, akkor mindig Ő a főszemély, vendégből gazda lesz, akit mi nem sürgethe
tünk, időpontjait nem mi szabjuk meg, de a legalkalmasabb pillanatban közbelép és át
változtat. És megtörténik a csoda. Isten üdvtörténetének csodája által az ószövetségi 
egyházból újszövetségi egyház lesz, a testi Izráelből lelki Izráel lesz, az elveszett em
berből újjászületett ember, az eltévedtekből megtaláltak, a halottakból feltámadottak.
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Mindez akkor a legörvendetesebb, amikor az átváltoztató csoda egy emberi életben 
megy végbe: a megtérés, újjászületés és megszentelődés csodájában.

Ha Jézus ad valamit, akkor jót ad, a legjobbat. Itt is ez történt. Van bor ismét, a kő
vedrek a legjobb borral vannak tele. A vőlegény és a menyasszony boldog, hogy Jézus 
oly csodálatos módon segített. A víz átváltozása megfoghatatlan esemény, mint az em
ber újjászületése. A borrá lett víz, a csoda egy ömnagán túlmutató jel. Jézus az, akire az 
embernek szüksége van. Ő az igazi életszükséglet minden körülmények között.

Jézus menyegzője más, mint a világé. A világ lakomája először jó bort ad, azután 
rosszat. Először adja az ifjúság édes, tüzes borát, azután az öregség savanyú italát. Adja 
először a bűn mámorát, csábító szépségét, azután a halál és kárhozat iszonyát. Előbb 
pompa és ragyogás, azután temető. Jézus menyegzőjének más a rendje. Először a szen
vedés, azután a vigasztalás; előbb a kereszt, azután a dicsőség; előbb a bűnbánat, azután 
a bűnbocsánat. Először az óember megöldöklése, azután pedig az új ember megelevení- 
tése. Ha befogadjuk Jézust életünkbe, akkor ami a látható, ami a földi dolgokon túl van, 
az nem temető, nem az elátkozott lelkek halálsikolya, hanem az üdvözöltek hálaéneke.

A kánai menyegző történetében Jézus úgy áll előttünk, mint a nagy Átváltoztató. 
Amint átváltoztatta a vizet borrá, úgy akarja átváltoztatni a mi mai kárhozat felé rohanó 
életünket is örvendező, hasznos életté. Fogadjuk be Őt ezért a szívünkbe, és legyünk 
kijelentésének engedelmes szolgái.

Rádióprédikáció
Vislcy János
Kolozsvár -  Bulgária-telep

Isten sátra a táboron kívül
V.

Alapige: 2Mózes 33,7-11

A száműzött Isten kiszorult népe köréből. Mózes népe ott gyászol az isteni szövetség 
romjain. „Holt istenem fölött jajongok” -  sír fel egy francia költő. „Egyre kevesebb és 
kisebb isteni nyom maradt a tengerparti fövényen” -  így rajzolja meg korunk látleletét 
Pablo Neruda. Ha megszakad az Istennel való kapcsolat, nincs ok az ünnepre. A helyén 
lelki sivárság, csalódás és keserűség. A Jeruzsálemen kívül rekedt Jézus sírt a város fö
lött. Nem magát, hanem Istenét vesztő népét siratta.

Mózes Izráel lakótáborán kívül kénytelen felállítani a kijelentés sátrát. Beszennyezte 
magát ez a nép, kiszorítva köréből a szent Istent. Az ismert gyermekjáték mondókája 
szerint: „kint a bárány, bent a farkas”. Amikor Isten Báránya, Jézus életünk körén kívül 
marad, odabent a farkas garázdálkodik.

A tábortól messze felállított gyülekezeti sátor egy lelkileg kiégett nép szellemi álla
potának döbbenetes képe. Ma is így van ez sok vallásos ember esetében. Van Istene, de 
élete körén kívül. Tud róla, de egyre távolabb kerül Tőle. Élete centrumát már rég nem 
Isten uralja, hanem a pénz, az élvezetek, a munka vagy korunk modern bálványai. Érzi, 
hogy valami áthidalhatatlan szakadék van közte és Isten között. Egy távoli Istennel 
azonban semmit nem ér az ember. Ezért kell megkeresni őt.

483



Mózes népének ki kellett mennie a táborból a távoli gyülekezeti sátorhoz, ha az Urat 
kereste. Aki viszont kiment oda, az jelét adta megalázkodásának, felhagyott lcemény- 
nyakúságával. Mélységes jelkép rejlik ebben: aki találkozni akar Istennel és szeretne 
részesülni kijelentésében, annak ki kell mennie a hétköznapok tábori zajából. A temp
lom csendje is ezt jelképezi. Ezentúl pedig ott van a csendes ima-szoba, ahova félre le
het vonulni a mindennapok lármája elől, keresve a csendes elmélkedés, az elmélyülés, a 
bibliaolvasás, az Istennel való beszélgetés lehetőségét.

A Zsid 13,13 szerint Jézus Krisztus a táboron kívül szenvedett, azaz Jeruzsálemen 
kívül, a Golgotán. Aki találkozni akar vele, annak ki kell mennie a táboron kívül. Mit 
jelent ez ma számunkra? Elmozdulást: önmagunktól -  Jézus irányába, azaz: önző énem
től az önzetlenség felé; hitetlenségemből a Belé vetett reménység felé; elmozdulást ön
magámtól a felebarát felé.

Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, felhőoszlop ereszkedett le annak bejáratá
hoz, és úgy beszélt az Úr Mózessel. A lakósátrakban nem jelent meg az Úr. Mennyivel 
másabb a mi helyzetünk. Jézus testté létele óta érvényes a jánosi örömhír: „az Isten sáto
ra az emberekkel van” Nem kell tehát őt messze keresned.

Számunkra Isten Jézusban tette magát Láthatóvá. Hozzánk hasonló formában jött 
közénk. Azóta hív Jézus magához minden Isten-keresőt. Szeretetének ellenállhatatlan 
ereje van, ami magához vonz. „Vonj engem erősebben, magamtól nem juthatok hoz
zád!” -  kiált fel egy mai költő. Minél erősebben vonz ez a győztes isteni szeretet, annál 
kevésbé köt le a táboron belüli élet. Minél drágább kincs neked Ő, annál könnyebben 
eloldódsz a hétköznapok kötöttségétől.

„Keressétek őt, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van!” (Ézs 55,6)
Hívtad már őt, keresed-e őt? Szeretnél-e belépni szentsége jelenlétébe? Kijelentette- 

e már neked magát Igéjében? Beszélsz-e már Vele imában, mint ember az emberrel? Ez 
az esély minden őszinte Isten-keresőnek megadatik. Neked is, ha így keresed Őt. Ámen.

Keresztelési igehirdetés

Örökség, gyümölcs, jutalom, ékesség
Alapige: Zsoltárok 127,3; Példabeszédek 17,6

Kedves testvéreim, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatása Jézus Krisztus 
rendelésén alapszik: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén 
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiú
nak és a Szent Léleknek nevében.” (Mt 28,18-19) Jézus Krisztus parancsának engedel
meskedve, és a ti hitből fakadó kéréseteknek teszünk most eleget, amikor várva várt 
gyermeketeket megkereszteljük.

„A gyermek egy testet öltött párbeszéd, amelyben az Ég és Föld, az örökkévalóság és 
a múló élet felelget egymásnak és cseréli ki legmélyebb, legtitkosabb gondolataikat.” 
(Ravasz László) Ebben a párbeszédben, a keresztség sákramentumában először Isten 
szólal meg, és azt mondja: enyém ez a gyermek, mert én előbb ismertem és előbb szeret
tem, mint ti. Az alapige arról beszél, hogy az Úrnak öröksége, része az ő népe, a fiák, a 
33. zsoltár 12. versében pedig ezt olvassuk: „Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a 
nép, amelyet örökségül választott magának.” Ez az örökség, és ennek ápolása a kereszt
ség sákramentumának kiszolgáltatása által, az Istennel való közösség kifejezése, annak
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látható módon való megnyilvánulása, hogy Isten népéhez tartozunk, szövetségének tag
jai vagyunk, az anyaszentegyház tagjaivá válunk, akiknek szüksége van Istennek a Jézus 
Krisztusban meghirdetett kegyelmére. Az Úrhoz való tartozás, a bűnbocsánat, kegyelem, 
örök élet ígérete nem csak a felnőtteknek adatik, hanem a gyermekeknek is, „mert nék- 
tek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket 
csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel 2,39) A választott nép életében a 
fiák voltak az örökség hordozói, ők voltak azok, akikre a nagyobb rész bízatott. Krisz
tusban ez az örökség egyetemes, a fiáké és a leányoké egyaránt. Most, szülők, kereszt- 
szülők, gyülekezet, Isten szövetségének fiai, egyrészt megélitek annak örömét, hogy „az 
anyaméh gyümölcse jutalom”, és úgy néztek erre a gyermekre, mint áldásra és jutalom
ra, másrészt azt a felelősséget is magatokra veszitek, hogy e kisgyermeket úgy nevelitek, 
hogy Istené legyen, mindenkor Istené maradjon. Mint az isteni párbeszéd megszólított 
tagjai feleltek az Úrnak: Tied ez a gyermek. Legyen a tied. Mi a magunk erejéből sok 
mindent próbálunk megadni számára. Éjt nappallá téve azon fáradozunk majd, hogy 
mindene meglegyen. Imádkozunk érte. De kevés a mi erőnk, mi még csak egy hajszálát 
sem tudjuk megvédeni. Ránk bíztad drága hitbizományul -  olyan nagy ez a kincs, hogy 
csak a te szent neved pajzsa alatt lehet biztonságban. Az örökségben, a gyümölcsben 
meg kell látnunk Isten jóságát, amelyet az igében a jutalom szó is kifejez. A jutalom 
nem a mi érdemünkért adatik, hanem a kegyelem ajándéka -  valljuk református hitvallá
sunkban. A keresztség hordozta ígéret, az örök élet és üdvösség nem azért adatik, mert 
mi a keresztelési szertartást elvégezzük és a gyermeket vízzel leöntjük, hanem azért, 
mert Krisztus vére mossa tisztára a mi bűneinket. Az pedig, hogy majd egykor, öntudat
ra ébredve ez a kisgyermek tehet vallást hitéről, hogy elmondhatja, Isten nevemen szólí
tott, mikor még szólni sem tudtam, kegyelmét rám is kiterjesztette, amikor még hálát 
sem tudtam adni érte, kifejezi Isten kegyelmének prioritását, hogy ő elhívott, népévé, 
gyermekévé fogadott, lelke által megszentelt, mert „Ő előbb szeretett minket.”

Hadd legyen ez a gyermek ékessége családjának, gyülekezetünknek, ékes gyümölcs
fa Isten anyaszentegyházának kertjében, de legyenek ékességgé számára azok is, akik 
most karjukban tartják, és maga a mindenható Isten, aki gondviselésében hordozza. 
„Boldog az az ember, akinek ékessége az Úr”, valljuk a szentíróval.

Bódás János ide vonatkozó sorait idézzük:
„A győztes Hitvallás felzendül feletted,
S hogy meg tudj majd vívni minden ellenséggel,
Krisztusnak jegyezlek el a keresztséggel.
Az ezüst korsót most, ím, föléd emelem, 
és átölel az isteni örök szerelem.
Az Atya, a Fiú s a Szentlélek Isten 
tulajdona vagy. Ő védjen és segítsen...”

Gyertek, ezért imádkozzunk! Ámen.
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Esketési igehirdetés
Nagy László
Naszód

Ég és föld...
Alap ige: 1 Mózes 1,1

Ma, mikor eljöttetek a naszódi eklézsia templomába házassági esküt tenni, még min
dig viaskodom a gondolattal, hogy ez hogy lehetséges. Amióta beléptetek a templomba, 
már nem kétlem, hogy ez valóság. Itt nálunk, Naszódon ilyen ünnep nagyon régen volt.

Most viszont, hogy ti itt vagytok, mindannyian egy ünneppel gazdagodunk. Itt álltok 
fehérben és feketében, sok-sok színes, szép virággal, örvendező szívvel ünnepeltek. Itt 
vannak szüléitek, itt vannak a násznagyaitok. Most mindenki itt van a templomban. Más 
templomot is választhattatok volna itt, és sok fényesebb templomot a környéken.

Most a „tiszteletes úrnak” elszorul a szíve. Neki nagyon rég nem volt része ilyesmi
ben. Naszódon soha. Ezért ez az ünnep neki is ünnep.

Nagyon szépek vagytok. Fiatalok. Sajnálom, hogy csak egy nyelven mondom ezt el. 
Nekem a másik nyelv nehéz. Pedig itt, Veronica Miele városában nagyon szerettem vol
na ezen a nyelven is szólani hozzátok, Most így köszöntelek titeket: Isten hozott!

Ebben a mai ünnepi pillanatban az Úristen ismét kinyitja számotokra a Bibliát. Ez 
egy nagy könyv, mely bár ezernyi lapból áll -  ma még számotokra hófehér, tiszta és 
üres. Ez most nektek egy új kezdetet kínál. Nem vagytok már gyermekek. Ennek a közös 
útnak, aminek nekivágtok, sok-sok jó és szomorú képét láttátok már eddig, de csak a 
külső képét. Ti most kezditek el a közös utat. És tudjátok, és hiszitek, és akarjátok is, 
hogy ti kerten, együtt váltsátok meg a világot. Ezért is vagytok itt, hogy erre a szent 
szándékra Isten áldását kérjétek. S hol van a földön olyan hatalom, mely Isten áldását 
fölülmúlhatná?

Elmenvén e szent helyről az előttetek álló nagybetűs életbe: teremjetek magatoknak 
és az Isten dicsőségére áldott gyümölcsöket. Én, mint vén pap, ajánlom, hogy ezért 
szüntelenül imádkozzatok!

Isten... E nevet hiába ne vegyétek fel soha, de mindennapjaitokban legyen ott min
dig. Ne silányodjon, ne sorvadjon e név betűvé, papírrá, hieroglifává -  de bűvös mágiára 
se használjátok. Szenteltessék meg a neve földi életetek utolsó pillanatáig. A drága név: 
égi öröm s reménység. Nektek is így legyen beteljesedett égi öröm s céltudatos remény
ség!̂

Ég és föld -  különösen igaz -  egyszerre teremti Isten ezt a két valóságot. Mégis, a 
Szentírás a föld előtt említi az eget. Két valóság ez, és mégis mekkora a különbség. Az 
eget nem lehet felparcellázni, eladni, kerítéssel körülvenni, kisajátítani. A földet lehet. 
Fizikai értelemben is e kettő egymásrautalt valóság. Egymás nélkül egyik sem létezhet. 
Egyszer megkérdezte Jézus a tanítványait, hogy mi felett vetekednek egymással az úton. 
Hallgattak. Megszégyellték magukat. Tudniillik azon vetekedtek, hogy közülük ki a na
gyobb. Mi is megkérdezhetnénk: az ég-e, vagy a föld a nagyobb, a fontosabb?

A felolvasott ige a Bibliának az első mondata. Gondolom, ezt ti is elfelejthetetlenül 
őrzitek emlékezetetekben. Gyermekkorotoktól eddig a pillanatig a Szentírás sok üzene
tét átéltétek. Furcsán hangzik, de nagyon valószínűnek tartom. „Benépesült” a földetek, 
a lelketek, s meglett emberré váltatok, megtapasztaltátok, hogy nem jó az embernek 
egyedül lenni, lehet, hogy nem egyszer bűnbe estetek, elveszítettétek az Édent, túléltétek 
az özönvizet, láttátok sokszor az olaj ággal a fehér galambot, összezavarodott a nyelve
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tek, majd saját nyelveteken hallottátok Istennek nagyságos dolgait. Ábrahámmal otthont 
és ígéretet nyertetek. Bizony volt hét bő esztendő után ugyanannyi szűk esztendő is, 
Egyiptom, vándorlás, pusztulás és megérkezés Kánaánba, és Nagypéntek, és beteljese
dett próféciák, míg „kicsiny Betlehemben megzendült az ének” Nem sorolom tovább. 
Bizony ettől a bibliai első mondattól az egész Szentírás már „megtörtént” az életetekben.

Mostantól mindketten ti vagytok ég és föld: egymásra utaltak és egymás nélkül el
képzelhetetlenek. Krisztusban felkínált örök ég, és Krisztusban felkínált, megszentelt 
föld.

Ezért ügyeljetek egymásra!
Szeressétek a bennetek lakó eget és földet! így szeressétek egymást!
És legyen áldás az Úr nevére most és mindörökké. Ámen.

Temetési igehirdetés
Ferenczi Lajos
Sövényfalva

Krisztus közöttünk
Alapige: Máté 9,18-19.23-26

A Róma 12,15-ben mondja Pál: sírjatok a sírókkal.
A János 11-ben pedig azt olvassuk Jézusról, hogy amikor látta Máriának és a Máriá

val együtt gyászoló zsidók sírását Lázár halála miatt, ő is könnyekre fakadt.
Én is itt, a ti szerettetek koporsója mellett, őszintén együtt érzek veletek, és miköz

ben ezt teszem, ennek az igének kapcsán szeretnék rámutatni néhány fontos dologra. 
Olyasmikre akarok itt rámutatni, melyek által Isten enyhülést, vigasztalást és igei fényt 
akar adni gyászotokban, fájdalmatokban. Szükség van erre az isteni vigasztalásra és igei 
fényre. Szükség van, mert a gyászt hasonlítani lehet egy olyan éjszakához, amikor nincs 
holdsugár, a csillagok se ragyognak, fekete fellegek tornyosulnak az égre és nagy a sö
tétség. Ez a sötétség pedig nem múlik el mindaddig, amíg nem kezd hajnalodni. Egy 
ilyen éjszakának az átélését, átvészelését megkönnyíti az, ha egy lámpás vagy egy vil
lanykörte az éjszaka sűrű sötétségét áttöri a fényével.

Életetek gyásza, fájdalma, a veszteség miatti lelki bánat egy sötétebb szakasz, amin 
át kell menjetek, és ez épp úgy, mint a fenti képből a sötétség, nem múlik el hirtelen, egy 
darabig eltart. De egészen másként tudjátok elhordozni akkor, ha az Ige ténye, az élő 
Isten szava felragyog ebben a nemkívánt helyzetben.

1. Arról van szó ebben az Igében, hogy egy főember, egy zsinagógái elöljáró jön és 
leborul Jézus előtt. Gyászjelentéssel érkezik hozzá: az én lányom éppen most halt meg.

Látni kell ebben a történetben először azt, hogy ez a főember rögtön a lánya halála 
után -  a lány éppen most halt meg -  odamegy Jézushoz, leborul előtte, mai megfogal
mazásban: imádkozva hozzá kiált! Nem vár. A gyász, a veszteség, az elszakadás okozta 
fájdalmát nem bízza az időre, hogy az majd enyhíti, feledteti, megoldja, hanem a halál 
beállta után rögtön ott találjuk őt Jézus lábainál. Abban, amit ott elmond -  az én lányom 
éppen most halt meg -, megrendítő fájdalom van, szinte beleszakad apai szíve, miköz
ben ki kell hogy mondja, de ezt a hatalmas fájdalmat már nem egyedül hordozza, mert 
Jézus lábaihoz borult vele.
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Éppen most, a koporsó mellett, lélekben te is leborulhatsz Jézus lábaihoz, és már 
most kaphatsz vigasztalást attól, aki maga a feltámadás és az élet. Igazi, érezhető, át- 
érezhető vigasztalást, hisz benne az az Isten jött közel az emberhez, akit Pál ezekkel a 
szavakkal dicsőít: Áldott az Isten és mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasság
nak Atyja és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúsá
gunkban.” Ha ez előtt a Jézus előtt leborulsz, ha már most hozzá kiáltasz, akkor fájdal
madban, gyászodban te sem vagy vigasztalanul egyedül, hanem már most veled van a 
maga vigasztalásával a feltámadt ÚR.

2. A másik dolog, amit látni kell ebben az Igében az, hogy Jézus elmegy a főember 
házához. A 23. versben olvassuk: Jézus a főember házához ér.

A gyász akkor válik nehezebbé, a vesztesség akkor tudatosul igazán, amikor az elte
metett hozzátartozód nélkül ott vagy a „házban”, a hétköznapok valóságában és érzed 
azt, hogy hiányzik.

Ez az Ige azt mondja, hogy Jézus veled van a „házban”, veled van a hétköznapok
ban, veled van ott, ahol ezt a hiányt a legmélyebben átéled. Az Igének ez az üzenete is 
nagyon fontos, mert mindamellett, hogy a temetés utáni hétköznapokban támaszkodhatsz 
majd a rokonságra, barátaidra, szomszédaidra, az élő Jézus, a feltámadt Úr jelenléte nem 
nélkülözhető. Az igaz vigasztalást, az igazi erőt a további lépésekhez csak benne lehet 
megtalálni. Ez a főember is tudta, hogy szüksége van Jézus jelenlétére, ezért így is fo
galmazza meg a kérését: gyere! -  Nehezek lesznek a hétköznapok, vasárnapok, ünnep
napok, nem lesz egyszerű ezt a gyászt hordozni, de ne feledd el, hogy miközben ezeket 
átéled, naponta így mehetsz Jézushoz: Uram, te, aki le tudod törölni a könnyeket, aki 
enyhíteni tudod a fájdalmat, aki vigasztalás és fény vagy a gyászban -  gyere!

3. Az igehirdetésnek harmadik gondolata a lány feltámasztásához fűződik. Jézus a 
házhoz ér és azt mondja: menjetek el, mert a leányzó nem halt meg, hanem alszik. Van
nak igemagyarázók, akik azt mondják, hogy Jézus itt tényleg azt állapította meg, hogy a 
lány csak tetszhalott volt és egy élve-eltemetést akadályozott meg.

A Szentírás szóhasználatában azonban sokszor nevezik a halált alvásnak. A János
11-ben Jézus Lázár halálával kapcsolatosan mondja a tanítványoknak: a mi barátunk 
elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem. Amikor a tanítványok álomnak alvására gondol
nak, nyíltan mondja nekik: Lázár meghalt. Pál apostolnál is megtaláljuk ezt a beszéd
formát. Az IThessz 4-ben úgy beszél azokról, akik már meghaltak és akiket már koráb
ban eltemettek, mint elaludtakról.

Ebben a történetben is valóságos halálról van szó. Jézus valóságos halállal áll szem
ben. Erre utal az is, hogy amikor kiküldi a sípolókat és a gyászoló sokaságot azzal, hogy 
a lány csak alszik, kikacagják.

Igazi örömhír van tehát ebben a történetben. Jézus a már beállt halál felett is Úr, a 
már beállt halál felett is van hatalma. A Lázár története arra is rámutat, hogy Jézusnak 
ezt a hatalmát a sír bezárása sem csökkenti, ez sem korlátozza. Ő szól, és a már négy 
napja meghalt, szagosodó Lázár kijön a sírból.

Pál az IThessz 4-ben azt mondja, hogy amikor Jézus visszajön, feltámadnak azok, 
akik meghaltak a Krisztusban, akik úgy éltek és haltak meg, hogy igaz volt az életükben: 
„ha élünk az Úrnak élünk, ha meghalunk az Úrnak halunk meg, azért akár élünk, akár 
halunk, az Úréi vagyunk.” Továbbá: „nekem az élet Krisztus”, egyik ének szavaival: 
mindenem énnekem ő, ezért „a meghalás nyereség”.

A hívő ember életében, amikor koporsó mellett kell megálljon, ez a vigasztalás. Nem 
a halálé az utolsó szó, hanem azé a Jézusé, aki feltámadt és azt mondta: „nékem adatott 
minden hatalom mennyen és földön”
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Gyászotokban most se, és az ezután következő napokon se feledkezzetek meg erről. 
Jézusról. Ő él, mert feltámadt, legyőzte a halált, és ezzel a hatalmával, ezzel a győzel
mével ebben a gyászban mint fény, vigasztalásotok, veletek van, s ha imában hozzá kiál
totok, megtapasztaljátok, hogy igaz az, amiket róla elmondtam a Szentírás bizonyságté
tele alapján. Az Ő szüntelen való jelenléte adjon nektek vigasztalást! Ámen.

-MO/ZOLYf • fbEF• TEMPLOM"
Debreczeni László rajzai
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Kányádi Sándor

A XC. zsoltár

Nem volt alkonyat, tavasztól késő 
őszig, hogy ne zsákkal a hátán 
láttuk volna törékeny s egyre 
töpörödő alakját.
Mindig hordott, hol ezt, hol azt: 
csalánt, répalevelet, tököt, 
mikor minek volt szezonja.
Eltemette férjét, két fiát s a megmaradt, 
nagyapaszámba menő harmadikat most is még, 
mint egy pendelyest, gyámolította.
Ment, ment fáradhatatlanul: kapált, 
aratott virradattól alkonyatig
-  még kaszált is a háborúk idején -, 
alkonyaikor vette a zsákot és
újra ment, ment, s ha megjött, panaszkodott, 
hogy neki mennyit kell mennie:
-  Meghalni sincs időm, pedig már szégyen, 
szégyen, hogy mennyit éltem -  siránkozta 
koréba húzott szájjal, melyben a fogak 
már rég csonkra vástak, mint
azok a jófajta, békebeli kapák, melyekből 
néhányat itt-ott még láthatunk a fészerek 
főhelyén nagy becsben fölakasztva, s amelyet 
minden valamirevaló háznál a kapának 
ismer a gyermek is.
-  Nem volt nekem, istennek hála, bajom 
soha a fogaimmal, csak a lábam s a hátam...
-  Nem voltam én, jó órában legyen mondva, 
még egy percig se soha fekvő beteg...
csak a lábam s a hátam, de majd csak 
magához szólít az Úristen egyszer -  s már 
kapta is a zsákot, ment, ment, térült-fordult, 
bejárta a fél határt, innen is, onnan is 
szedegetve. Ezek a jóleső kisbünök: 
egy-két marék ez-az a máséból, talán 
ez volt minden gyönyörűsége, kárpótlása 
ezért a szégyellnivalóan hosszú 
életért, melyből az Úristen, úgy látszik, 
nem akarja már elszólítani.

Aztán egyszer csak, valahol a kilencven 
s a száz között, lefordult válláról a zsák.
Nem is próbálta visszavenni, otthagyta 
a kapuban, szólt a fiának, hogy 
menjen a papért s a zsákot is jöttiben

...Az embereket te meg hagyod halni

hozza be. Megbontotta a nagyágyat, mely 
mindig tisztán várt a nagy alkalmakra, átkiáltott 
a szomszédasszonyért és csöndesen 
sírdogálva lefeküdt.
Jött is a szomszédasszony, lóhalálában, 
rosszat sejtő kíváncsisággal törölgette 
moslékos kezét a kötényébe.
-  Éppen a malacoknak vittem enniök -  mesélte 
még hetekig aztán -, amikor hallom:
végem van, Irma! Ezt mondta: végem van -  
most már a könnyeit törölgette -, éppen 
ez a kötény volt rajtam; végem van, a hangja 
olyan volt, mint amikor szegény fiát, 
a másodikat, akkor is engem kiáltott... 
hagyom a malacokat (el is kódorogtak, mert 
a kaput is nyitva felejtettem az ijedtségtől)
-  Mi baj van, lelkem? -  s akkor én már láttam, 
hogy igazat kiáltott.
Jött hát a szomszédasszony kezeit törölgetve, 
meghallgatta, hogy melyik lisztből süssenek a torra.
-  Ott a ládában -  mondta a beteg -, süssetek 
hat szép kenyeret, nézd meg, elég fehér-e, Irma.
Irma tenyerére vett egy fuvintásnyit, s a gyönge 
lámpavilágnál megvizsgálta szakértelemmel.
-  A pap oda van a vásárra, csak holnap vagy 
holnapután jön meg -  szuszogta a zsákot letéve 
az árvára lévendő hosszú, száraz ember.
-  Akkor megvárom békességgel, mégsem járulhatok 
úrvacsora nélkül az Úr színe elébe.
Harmadnap, mire a tiszteletes megérkezett,
az Úr érette megtöretett teste már sehogy sem 
akart lemenni a torkán.

-  Jaj, de szégyellem, tiszteletes úr, nem, 
nem tudom megrágni már az Úr testét sem.
-  Rágott már maga épp eleget, anyó, megbocsátja 
ez egyszer az Isten.

-  Ugye meg, ugye meg. Mindenki megbocsát.
-  S már ment is, zsák nélkül, és olyan könnyedén, 
mint egyszer lánykorában.

Az ösvényei még várták egy darabig, aztán 
kezdtek lassan füvesedni.


