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Tanulószoba
Tunyogi Lehel
Magyarfodorháza

Pál apostol „megkésett Pünkösd”-je
Alapige: Az apostolok cselekedetei 22,1-15

Az ApCsel-ben három leírása van Pál megtérésének (a tárgyalt igeszakasz, valamint 
a 9 és 26). Az elsőt Lukács elmondása szerint olvashatjuk, aki ismerte és időnként kí
sérte Pált (valószínű, hogy tőle hallotta a történetet, meg egyébként is ez „közszájon” 
forgott), a harmadikat maga Pál mondja el -  tőle teljesen idegen „hivatalosságok” előtt 
(ezzel mintegy beteljesedik az, hogy: hordozza az én nevemet a királyok
előtt” -ApCsel 9, 15).

A textusválasztás szempontjából az a fontos, hogy Pál ezúttal saját nemzetének je
lentős képviselői, valamikori hitsorsosai előtt beszél. A keresztyén vallomás-irodalom 
egyébként nem Ágostonnal, hanem Pállal kezdődik a Szentírás elit nyelvén (nem pedig 
az akkor beszélt arám nyelven). Emiatt higgad le hallgatósága, meg azért is, mert ez a 
confessio nem a „rómaiakénak, hanem a „sajátjaiénak szól, akikről pedig korábban 
végképp lemondott (ApCsel 18,6). De ennél is lényegesebb az, hogy maga Pál beszél 
saját magáról, élete legmeghatározóbb fordulójáról.

Beszéde szónoki „fogás”-sal kezdődik: „Én zsidó ember vagyok -  nemzeti 
identitása szerint „zsidó”, de hitbeli meggyőződése szerint -  immár (régóta) -  nem az 
(római polgárságát most nem említi, későbbre, más hallgatóság számára tartogatja). 
Szórvány-zsidó, de a fővárosban nevelkedett a legnevesebb tanítómesternél és a legbe
folyásosabb felekezet tagjává vált. Tanúkként emlegeti a jelenlevőket. Az általa propa
gált keresztyénség a zsidó hallgatóság előtt „ez a tudomány”-nyá törpül.

A 6. verstől kezdődően ellenben „megfeledkezik” nemcsak hallgatóságáról, hanem sa
ját identitásáról is, hiszen a damaszkuszi út megfosztotta kilététől. A legjellemzőbb idő
pontban (amikor minden titok feltárul) beragyogja az a világosság, amit addig nem látha
tott, nem vehetett észre, amit elvakultságában üldözött (Jn 1,9-10), de ami, Aki most min
den tárzuszi, jeruzsálemi (Gamálielnél szerzett ismeretet) élményt elhomályosít.

Azt üldözte, Akit nem ismert. Most pedig Az szólítja meg, Aki mindig is ismerte.
Ha valaki a Krisztus követőit üldözi, olybá tekintendő, mintha Magát Krisztust ül

dözné (lásd az utolsó ítélet kritériumait, melyek áttételesek: Mt 25).
A megszólít(tat)ás körülményei a pünkösd reminiszcenciáit hordozzák:
-  „nagy hirtelenséggel” (ac|)va> 2,2 -  é̂ aííj)vr)g 22,6) -  a tanítványok fel voltak ké

szülve a Lélek jövetelére (de így is meglepte őket a tényleges eljövetel), míg Saul egy
általán nem volt felkészítve (hacsak az üldözést nem tekintjük „annak” -  márpedig an
nak kell tekintenünk);

-  nem mindenki (tulajdonképpen senki sem) értette meg, hogy mi történik (9. v.) 
(Saul esetében elmarad a gúnyolódás);

-  „az égből” (ék toö oúpavoü) mindkét helyen: nem a vízszintes, hanem a függőle
ges világ legtetejéről érkezik a Kinyilatkoztatás;

-ugyanaz a kérdés Jézus kérdésére (mint Péter ,,vádbeszéd”-ére): „Mit cseleked
jem...?”

-  „Mit cselekedjünk, atyámfíai, férfiak?”

255



Saul személyiségének gyökeres változása -  emberileg -  azzal kezdődik, hogy a pa
rancsolgatáshoz szokott (az „én mondom meg, mit kell tennetek”-szerű mondatokhoz; 
meghatalmazással rendelkező) ember ezután ahhoz kell hozzászokjon, hogy meg
mondják néked mindazokat, amik elrendelvék néked, hogy véghez vigyed” (22, 10).

A szégyen (nem beszélve a többiről) visszatérítette volna útjáról (de abban az eset
ben sosem érkezett volna meg oda, ahova egyébként sem jutott el), de elkezdett útját 
tovább kellett folytatnia (ez is hozzátartozik a megtéréshez). Ezután viszont nem ő ve
zetett, hanem őt vezették.

Megvakult, de el-/visszanyerte látását. („Igazán csak szívével lát az ember.” -  
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg.) Meglátta azt az önmagát, akit időnként kézen 
fogva kell vezetni -  felismerte a másokra való ráutaltságot. Nem dicsőséges hadvezér
ként, hanem összetört emberként „vonult be” Damaszkuszba. De olyanként, akinek 
máshonnan és Mástól volt meghatalmazása, nemcsak Damaszkusz, hanem az akkor 
ismert egész világ meghódítására.

Az Anániás-jelenet általában eltörpül (mi következhet egy ilyen látványos megtérés 
után?), de egyáltalán nem jelentéktelen. Maga a név Isten könyörületét mutatja. Ama 
Istenét, Akinek Fiát -  követőinek üldöztetésén keresztül -  ádázul üldözte.

A megszólítás jellegzetesen jézusi, amint Júdást „barátoménak (vigyázat: ez a szó 
nagyon-nagyon ritkán fordul elő a Szentírásban; tulajdonképpen 3-szor: emipe [Mt 
20,13; 22,12; 26,50]) titulálta, úgy Anániás is „atyámfiá”-nak nevezte Sault, akiben -  
indokoltan -  nem bízott. (Anániás egyébként megbízható „zsidó férfiú” -  volt -  annak 
előtte: Saulhoz hasonlóan.)

Elképzelhető, hogy mennyire mélyen impregnálódott az az első kép, amelyet egy 
vak ember lát szeme felnyittatásakor. Anániás nem a keresztyén, hanem a zsidó atyafi- 
ság vonalán adja át a Saul elhívására vonatkozó üzenetet: „a mi atyáinknak Istene”, 
„amaz Igaz” (14. v.) -  bár lehet, hogy ez is csupán szónoki, ügyvédi fogás (egyfajta 
alkalmazkodás a hallgatósághoz). Viszont, amit mond, idegen az ószövetségi teológiá
tól: „meglásd amaz Igazat” -  ez (szó szerint) képtelenség a láthatatlan Istennel való 
viszonylatban, de számunkra azért jelentős, mert egy vakságából kigyógyított embernek 
adatott meg, hogy meglássa „amaz Igazat” Saul, aki -  valószínűleg -  nem ismerhette 
személyesen Jézust, ezúttal szem- és fultanúvá avattatott (bepótolhatta azt, amit a többi 
apostol láthatott és hallhatott három esztendőn keresztül). És főleg „mártír”-rá válhatott 
és magára vehette azt az igát, melyet a mennybemenetel előtt Jézus helyezett tanítvá
nyai vállára (ApCsel 1,8; 22,15: pápTupec;, papiig). Az a szikra, amely Jeruzsálemben 
lobbant fel pünkösdkor, Saul/Paulus által vált futótűzzé, hogy felperzselje azt, amit 
Damaszkusz előtt hátrahagy minden megszólított.
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Vasárnapi prédikációk
Bak László
Nagybánya-Óváros

Az „ámen”, vagyis a válasz Isten kegyelmére
Alapige: Jelenések 7,12
Bibliaolvasás: Az apostolok cselekedetei 2,37-47

A közömbösség, a megszokottság unalma, a bevett szokások féltése, de nemcsak, 
hanem a kíváncsiság is jellemzi azokat, akik a református keresztyén istentiszteleten 
részt vesznek, vagy arra felfigyelnek. így találkoztam a múlt héten több olyan román 
anyanyelvű atyánkfiával, akik egyenesen sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy nem is
merik a református gyülekezet templomi szertartását. Egy másik, hetven körüli férfi, aki 
a román pünkösdi gyülekezethez tért, most vette észre, hogy a református templombelső 
berendezése pontosan olyan, mint a pünkösdi felekezeté. Vajon minket érdekel, hogy 
miért ilyen a mi istentiszteletünk, s az a templom, amelyik Isten tisztelésére szolgál?

Azért izgat engem ez a kérdés, mivel ma, az előbbiekhez képest, egy kissé közöm
bösnek tartott istentiszteleti cselekményről kell szólanom.

Bizonyára felfigyeltetek arra, hogy az új istentiszteleti rendtartás be akarja kapcsolni 
a gyülekezetei abba az ünnepélyes eseménybe, amelyben -  eddig úgy véltük -  csak 
Istennek van joga megszólalni, kijelentést tenni. A református istentiszteleti rendtartás 
első pontja után ezt az utasítást olvassuk: „Az invokációra, vagyis az előfohászra, a 
gyülekezet feláll.” Az „ámenre” itt és minden esetben hangosan feleli: „ámen”, vagyis 
biztosan úgy van, ahogy elhangzott. Csak szerény javaslatommal egészítem ki ezt azzal, 
hogy az istentisztelet vezetője a kötött és szabadon mondott imádságok, a bibliaolvasás, 
vagy az igei feloldozás után ne is mondja hangosan az „áment”, bízza ezt a gyülekezet
re!

Miért is kell legalább a kötött imádságokat -  hiszen erre már utaltunk az imádság 
rendjén -  és az „ámeneket” hangosan mondania a gyülekezetnek? Nehéz is megköve
telni ezt a református embertől, hiszen nem engedi tartása, szokása, talán meg is sérülne 
a szája, ha például most ezen az istentiszteleten meg kellene szólalnia, s ráadásul nem is 
gépiesen, hanem hálaadó örömmel.

Szokás ide, tartás oda, a Szentírás kötelez erre bennünket. Egyik ószövetségi ige -  
ahogyan azt Mózesnél megszoktuk -  egyenesen megköveteli, hogy a nép a kijelentett 
törvényre hangosan mondja: „ámen, ámen!” (5Móz 27,14 skk.) Ez volt a tanítás kora. 
Tanítás és példamutatás nélkül pedig ma se kérjük számon a tisztelet elmulasztását. 
Később, de még mindig az Ószövetség korában, már a legszentebb és a legszemélye
sebb templomi imádságok, vagyis zsoltárok, parancs és kényszer nélkül mondják Isten 
szabaditására: „Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen, Ámen!” Itt már kialakult az 
istentisztelet menete, bevett szokássá vált a dicsőítés. Miért van ez így? Azért, mert nem 
történhet istentisztelet a gyülekezet aktív részvétele nélkül. Ez már a templomi esemény 
megnevezéséből is adódik, hiszen Isten tisztelése, dicsőítése történik itt.

Lehet ujjal mutogatni katolikus testvéreinkre, lehet élcelődni az ortodoxok 
responzorikus, azaz felelgetős stílusával, de ha másban tévúton járnak is ők, ebben he
lyesen követik mind az Ószövetség, mind az Újszövetség istentiszteleti szokásrendjét.

Az Újszövetségben, kiemelten a mennyei istentisztelet bemutatásánál, tehát A jele
nések könyvében olvasunk erről, amikor a választottak és a vértanúk serege magasztalja
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Istent ekképpen: „Ámen.,.” (Jel 7,12) Azt is lehet erre mondani, hogy rendben, ők már 
túl vannak azon megpróbáltatáson és katartikus élményen, amit a halálban és feltáma
dásban megtapasztaltak, de mi ólaink lenne nekünk egy ilyen vagy hasonló hálaadásra 
és dicsőítésre?

Éppen ezért hadd nézzünk egy kicsit az első jeruzsálemi gyülekezetre. Jóllehet szó 
szerint nem írta le Lukács az istentiszteletek énekelt és mondott szövegeit, mégis érez
zük, hogy ott az egész gyülekezet hálából, örömmel mondott „Áment” mindenre, amit 
Krisztusban kapott. Minden az Evangélium üzenete által lobban lángra, szinte szó sze
rint képesek voltak alkalmazni annak meghagyásait: „mindenük közös volt.” így pedig, 
életük annyira vonzó lett a külső szemlélők számára, hogy Lukács ezt hja: „Napról nap
ra állhatatosan...” (ApCsel 2,46) Ha az után kutatunk, hogy a Krisztus-élmény hogyan 
lett személyes lelki kincsükké, figyeljünk Péterre: „Mert tiétek ez az ígéret és gyerme
keiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr.” 
(ApCsel 2,39) Valaminek ki kellett nyílni, néző szemeikkel látniuk kellett, halló füleik
kel érteniük kellett, az akaratlanságot meg kellett tagadniuk, vért a vérért fel kellett ál
dozniuk, s a kegyelemért hálával kellett adózniuk.

Úgy-e még mindig nem értitek, mire való hangosan mondani az ÁMENT, azaz bi
zonyossággal vallani, immár tapasztalataink alapján, hogy megmentett minket az Isten? 
Ha nem értitek, annak két oka lehet: Elsorvadt bennetek a győzelem érzete, vagy ki sem 
fejlődött. Valaki hibás ezért, vagy a magyarság alapjelleméből, a református egyház 
jellegéből következik ez? Hadd ne tegyünk pontot a válasz végére. Szeretném, ha nem 
értenétek félre a két meredek példát, melyekkel csak az a szándékom, hogy a magunk 
lelkiségét megvilágítsam!

Nemrég hagytuk magunk mögött az ún. Mária-ünnepeket, s ott egy jellegzetes ese
mény igen elgondolkoztató. Különösen asszonyok zarándokolnak el Mária mennybe
menetelének ünnepén a kiemelt zarándokhelyekre, ahol köztudottan egy-egy ősi ikon 
megérintésében vagy megtekintésében csúcsosodik ki az a lelki megtisztulás, vagy ter
vezés, vágy, amiért a zarándokok oda elmennek. Mivel katolikus vidéken nőttem fel, 
már gyermekkorom óta tudom, hogy ezek az asszonyok hittel hiszik, hogy betegségük
ből, amikor felgyógyulnak, családi romlásukból, amikor kiegyenesednek, amikor gyer
mekeik megmenekülnek, sőt, amikor átkuk teljesül (!?), akkor Mária segít rajtuk. Szer
tartásukban pedig sokszor láttam, hogy a kép előtt letérdelve, vagy azt megérintve, úgy 
könnyeztek, mint még soha. Mi ez, ha nem hála, vagy a Máriára való teljes ráhagyatko- 
zás? Ezután pedig hadd kérdezzem, hogy ha Mária ikonja nincs, akkor Isten szabadító 
hatalma sem létezik nálunk, reformátusoknál, mert csak ez lehet a hallgatás magyaráza
ta, akár a kötött imáknál, akár az ámennél.

Van ezzel szemben egy megbecsülendő lelki megnyilvánulásunk, amikor rábízzuk 
magunkat -  például betegség esetén -  a lelkipásztor és a gyülekezet imádságos közbenjá
rására. A folytatását sem hallgathatom el ennek, hiszen egyik nőtestvérünk a múlt héten 
örvendezve köszönte meg, hogy nem dobtuk el gyógyulás utáni vágyát, hanem vele együtt 
felvettük, s most velünk együtt áldja Istent szabadulásáért. Mit is mond: „Amikor kiáltot
tam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Ámen, Ámen!” Ez annak a 
krisztusi „bizony-bizony” mondásnak a visszhangja, amit már nem lehet kitörölni az ő 
leikéből: Elszakíthatatlan összefonódás az épséget és nyugalmat adó Istennel! Félő azon
ban, hogy a tömegek tapasztalatából kitörölhető. Ebben az a csúnya, ami velünk is megtör
tént, hogy leszoktattak a győzelem érzetéről, s így szinte szégyennek számít vallani: 
„Ámen, úgy legyen, úgy lesz, ahogy kijelentetted, Istenem!” Tudom, akinek nem tanítot
ták, akiben nem ültették el a mindenség Ura iránti érzékenységet, annak nehéz meglátni 
Őt. Meglátni a mögött a fantasztikus ajándék mögött, hogy Ő a természetet és természe
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tünket, a legnagyobb támadások ellenére is, megtartja épségre és életre. Ennek a lelki ér
zékenységnek a felélesztésére hadd ajánljak egy sajátos módszert! Én például leülök egy- 
egy költő verse mellé, aki teljesen megszűnik minden tevékenységtől, s a világ egyik sar
kába behúzódva, észreveszi azt a kirobbanó vitális erőt a természetben és emberekben, 
aminek lüktetése, újjátermelődése felfoghatatlan, csodálatos, s mégis oly kevesen veszik 
észre. Ezt a képet rögzíti a költő. De miért, ha nem azért, hogy növelje az érzékenységün
ket. Csak a legegyszerűbbet vegyük, József Attilától: „Ritkás erdő alatta langy tó, / lukba 
búvik piros bogárka, / stb. Ebből a közvetlen közelségből nézzük meg egyszer magun
kat, mert az a minden pillanatban kibocsátott isteni erő különben nem érezhető, s akkor 
kiömlik a hála, az ámen és a bizonyságtétel belőlünk is.

Nem szeretnék minden vasárnap olyan bizonyságtételeket hallani, amelyek sok 
újprotestáns gyülekezetben szinte kényszeredetten és többnyire a megtérésről hangza
nak el, de olyan tapasztalatok meghallgatására szükségünk van, amelyek kellő szerény
séggel közel visznek a diadalt arató Istenhez. Többen vannak például, akik visszatértek 
különböző szekták szipolyozó karmai közül, vagy az okkultizmus vermeiből, tudom, 
hogy komoly bibliaismerettel rendelkeznek és személyes megváltásuk, szabadulásuk is 
ezen nyugszik. Miért nem hívjuk meg őket bibliaóráinkra? Van, aki reformátusból Je- 
hova tanúja, azután Jehova tanújából református keresztyén gyülekezeti gondnok lett. 
Ez már nem közönséges csapodárság, hanem döntés a Krisztus által megváltó Atya ha
talma és kegyelme mellett: „Ámen, Ámen!!!”

Az istentiszteleten pedig éppen ezért, és mindig akkor mondjuk hangosan az 
ÁMENT, amikor ez a vágy, vagy ez az Istentől származó szabadítás kifejezésre jut. 
Gyakoroljuk! ÁMEN! ÁMEN!

Orosz Gusztáv István
Hagymásbodon

Egy pártfogást kérő levél
Alapige: Filemon 1,17-25 
Bibliaolvasás: 2Péter 1,1-6

Nagyon régi az a kis bibliai levél, amelyet hallhatott a gyülekezet. Hosszú utat is tett 
meg ez a levél, amíg megérkezett az írójától a címzettjéig.

Úgy tudjuk, hogy Rómából küldték Kolossé városába. Ez az út pedig közel 1600 
km-t jelent. Hogy mennyi ideig tartott a levél útja, azt nem tudjuk. Tartalma szerint egy 
pártfogást kérő levél ez. Ma egy 1600 kilométeres távolság nem jelent olyan gondot, mint 
akkor. Ma felhívhatsz egy ilyen távolságban levőt telefonon, beszélhetsz skype-on, írhatsz 
e-mailen, üzenetet küldhetsz, s nem egy, hanem több ezer kilométeres távolságban levők
kel is felveheted a kapcsolatot. Bármilyen modernné vált is a távközlés technikája, még
is ma, a 21. században is a legbensőségesebb eszköze a távollevőkkel való kapcsolattar
tásnak a levélírás. Milyen jó, hogy Pál korában nem telefonon keresztül intézték az 
ügyeket, hanem levéllel. Az is egy áldott dolog, hogy ez a terjedelmében kicsiny levele 
nem veszett el és ezt most, ennyi év múltán is olvashatjuk. Pál e levéllel egykor 
Filemont kereste meg. Ma pedig Téged keres!

I .

A levél ma felolvasott szakaszában olvasunk egy olyan kifejezést, amely megnyitja 
a kaput számunkra ahhoz, hogy a régi levelet mainak, mégpedig hozzánk szólónak hall
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hassuk. Pál így írta: „ha engem részestársadnak tartasz”. Ma ez a megállapítás, mint 
feltétel, hozzánk szóló. Társ, milyen drága szó ez! Ha hiányzik az életedből, úgy társta- 
lan vagy, magányos, özvegy, árva. Ez pedig az egyik legnagyobb próba. Az Úr szavát is 
gyakran idézzük e tekintetben: Nem jó az embernek egyedül lenni. Nemcsak a félj, a 
feleség, a család tagjai lehetnek a szemünkben társak, hanem más vonatkozású társak is 
vannak az életben. Van munkatárs, embertárs, sorstárs, részestárs.

A levélíró Pál kérdi a levél olvasójától, hogy őt társunknak tartjuk-e? Hiszen ő im
már nem él. Igaz, de vajon a magunk sokszor árvának tűnő életünkkel nem látjuk-e ma
gunkat egy-egy olyan sorban, amelynek kezdete talán a régmúltba nyúlik vissza. Jó 
onnan a múltból látni orcákat, életeket, megismerni magatartásokat s ezt tudni: társaim 
ők, társuk vagyok nekik. Ha mi valóban Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor ma azt 
kell mondanunk, hogy igen, Pált társunknak ismerjük, és boldog örvendezés tölt el afe
lett, hogy mi az ő sorába tartozunk, s azt mondhatjuk: társunknak ismerünk. A Károli 
Bibliánkban így olvasható ez a szó: „részestárs” Tehát nemcsak egyszerű társról van 
szó, hanem olyan társról, aki valami jóban közösen részesült Pállal. A levél első cím
zettjére, Filemonra kell gondolnunk. Filemont Pál tanította meg a hit útjára, s általa is
merte meg azt a nagy ajándékot, amelyet a Krisztusban nyert bűnbocsánat, örök élet és 
üdvösség jelent. A részesedés azt jelenti azoknak, akik Pál sorába állanak, hogy vele 
együtt részesek vagyunk abban az üdvösségben, melyet Krisztus hozott, és amelyet mi 
az evangéliumból megismertünk. Ugye neked is boldog bizodalmád az, kedves testvé
rem, hogy neked is részed van a Krisztus által hozott ajándékokban. Éppen ezeknek 
tudatában mondod boldog büszkeséggel, hogy a sorban feltekintesz azokra, akik előtted 
jártak, élen Pállal, vagy Filemonnal, s vallód, hogy keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy 
beletartozol egy nagy közösségbe, ahol részese vagy az üdvösségnek. Ahogy Filemon- 
nak büszkeség volt feltekinteni Pálra, ugyanígy nekünk is sok hívő testvérre jól esik 
feltekinteni. Jó tudni, hogy társak, részestársak vagyunk az Úr javaiban.

II.

Pál azonban folytatja a levelet s szavain keresztül hangzik hozzánk is a levél mai 
szakaszának az üzenete: „Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt ma
gadhoz, mint engemet.” Szinte látjuk, ámint a címzett odapillant a szoba ajtajában álló 
postásra, a levél vivőjére, hisz róla van itt szó. Onésimus a neve. Bizonyára mielőtt be
lépett a Filemon házába, megtisztította magát. Testét fedő ruhája alatt azonban ott tudta 
Filemon a rabszolgák bélyegét. A levelet az ő egykori megszökött rabszolgája hozta. 
Az, akinek ha a neve hasznost jelent is, de számára haszontalan, kárt okozó volt. Most 
hangzik az üzenet: Úgy fogadja őt, mint akár Pált. Ő is részestárs az Úrban. A megelő
ző versben az áll, hogy Filemon ne nézze Onésimust mint rabszolgát, hanem mint szere
tett testvért. Ne a rabszolgát lássa benne, hanem Krisztus megváltott gyermekét. Ne 
nézd a társadalmi helyzetét. Te szabad vagy, ő pedig nyomorult rabszolga, de ő is a 
Krisztusé. Most egy lépéssel tovább megy s arra kéri, hogy ne gondoljon arra, amit ez 
az egykori haszontalan szolga ellene vétett, őt megkárosította, hanem fogadja, mint sze
retett testvérét. Az előbb arról hallottunk, hogy milyen jó feltekinteni azokra, akik Jézus 
Krisztus gyermekei voltak és szép bizonysággal előttünk jártak. De nem szabad elfeled
nünk, hogy nemcsak ilyen nagy és erős hitű és életű testvéreink vannak, hanem 
Onésimushoz hasonlóak is, akiknek életéből és magatartásából neked károd, hántásod 
volt az életedben. Most ez a levél arra figyelmeztet, hogy leszállva a farizeusi önteltség 
magaslatáról meg kell bocsátanunk egymásnak azért, amivel ellenünk vétettek, s test
vérként kell tekintenünk egymásra. Egybehangzik ez az Úr Jézus imádságával: „és bo
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csásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Ami
kor itt a templomban istentiszteleten vagy, vagy éppen látsz az Úr asztalához olyan 
atyádfiát a szent jegyek felé haladni, akinek magatartásával olyan hántásod van neked, 
amely a láttukra újra és újra lelkedben feléled, mert megrövidített, becsapott, megbán
tott, megkárosított vagy bemocskolt téged, gondolj erre a levélre és arra, hogy életedben 
ő az az Onésimus, akinek meg kell bocsátanod, akit testvérként kell tekintened.

III.

Pál e levélben nem a szférák magasságában jár, nem szépen hangzó szólamokat ír és 
mond a megbocsátásról, hanem végiggondolja Onésimus és Filemon viszonyát, s tuda
tában van annak, hogy a megszökött rabszolga nemcsak megbántotta az ő urát, hanem 
megrövidítette anyagilag. A rabszolgát pénzen vásárolták. Lehet, hogy még fiatal és 
erős volt ez az Onésimus, jó testi és szellemi adottságai voltak, ezért drága pénzen ve
hette meg őt az ura. Feltételezhető, hogy azzal is megrövidítette az urát, hogy elvett a 
gazdája pénzéből s azzal vett magának hajójegyet, s ment el Rómába, hogy ott szabad 
életet éljen. Amivel neked adós, azt nekem ródd fel, olvassuk a levelet. A Biblia latin 
nyelvű fordításában ez áll „mihi imputa” Milyen ismerős kifejezés ez a mai ember 
előtt, különösen azok előtt, akik vállalatoknál vagy intézményeknél anyagi felelősséget 
hordoznak. Engem imputálj meg az ő tartozásáért, írja Pál. Nemcsak kér, hanem kész 
elégtételre is. Miben van ez a csodálatos magatartás, amelyet Pál levele tükröz?

Hogy képes egy rabért ilyen anyagi megterhelést vállalni? Vajon csak azért, mert 
Onésimust olyannak ismerte meg, aki erre érdemes? Nemcsak ezért, hanem mindenek- 
felett azért, amire itt többször hivatkozik: az életet az Úrban, az Úr Jézus Krisztusban 
való hittel nézte, s tudta azt, hogy az Úr ezt tette mindnyájunkkal: magára vette a mi 
vétkeinket és adósságainkat. Ebben nemcsak példa az O útján járók előtt, hanem e jóté
teményéért a hálánk kifejezésének a drága lehetősége az, hogy mi is tudjunk a bocsá
natnak és az elégtételnek az útján haladni. A Krisztus iránti hála kifejezésének drága 
eszköze az, amiről itt a levélben olvasunk: a jótett, a jótétemény. „Bizonyára, atyámfia, 
jótéteményt várnék tőled az Úrban: vidámítsd meg az én szívemet az Úrban!”

Pál szíve porlad. Arról nem tudunk, hogy az Úrnál levők a földiek íigyét-dolgát is
mernék. De él az Úr, akire ő hivatkozik. Ő jótéteményt vár tőlünk és a megbocsátás 
cselekedetei örömet jelentenek a mi Urunknak. Bocsáss meg hát azoknak, akik a te éle
tedben az Onésimusok, s tanuljunk Páltól szeretetben járni és élni.

IV.

A levél e szakaszában olvasunk egy érdekes kifejezést. A 21. versben azt olvassuk: 
„Bízván a te engedelmességedben, így írtam néked, tudván, hogy annál, amit mondok, 
többet is fogsz cselekedni.” Mi ez a több, amire itt gondolhatunk? A legtöbb magyarázó 
arra gondol, hogy ez a több nem más, mint arra való indítás, hogy a rabszolgát szabadít
sa fel, hiszen ehhez neki mint urának joga volt. A Bibliának egy olyan szakasza ez, 
amelyből sokan arra következtetnek, amit Pál máshol is ír, hogy végső fokon Isten előtt 
nincs zsidó és görög, úr és szolga. Aki egész életével Krisztusé, az nem tarthat rabul 
egy embertársat. Aki az Övé, annak tudnia kell azt, amit Krisztus kíván: Szeresd feleba
rátodat, mint önmagadat. A levél végén egy kérés is van, más természetűnek látszik, 
mint az Onésimus ügye. „Egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert reményiem, hogy 
a ti imádságotokért néktek ajándékoztatom.” Pál itt látogatást ígér Kolosséba Filemon- 
hoz és ezt a látogatást úgy nézi, hogy Istentől jövő ajándékot fog jelenteni Filemon 
házanépének. Amikor a levél e szakaszát olvastam, felmerült bennem a kérdés, hogy
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vajon hol és kiknél lehetek én, s ezt kérdezzétek ti is, testvéreim -  ajándék az Úrtól 
Vajon nem teher, nyűg, kár vagyok-e valakinek, valakiknek? Az ige arra int, hogy le
gyek ajándék, s nyilván ott leszek azzá, ahol imádságban kérek én valakit, ahol a láto
gatást imádság előzi meg.

Igehirdetőkként lépünk be a gyülekezetbe alkalomról alkalomra. Nem magunknak, 
hanem az Igének kérünk szállást. Szolgálatunkért, hogy ajándék lehessen Istentől, 
imádkozni kell a gyülekezetnek. Ha buzgó imádság előzte meg az istentiszteletet, úgy 
nem mész haza szegényen: ajándékot nyertél. A szívedet eltölthette a hívő bizodalom 
afelől, hogy Krisztus követői között te is részestárs vagy, részese az Úr kegyelmének és 
hallhattad újra az arra szóló bátorítást, hogy e közösség szeretetben éljen, egymásnak 
megbocsátó, egymás terheit felvevő igaz szeretetben.

Ebben az életútban való megmaradásban pedig a fő erőforrás az, amivel Pál levelét s 
mi is igehirdetésünket befejezzük: „A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti 
lelkeitekkel!” Ámen.

Raab Vilmos
Siklód

Keresztyénség vagy álkeresztyénség?
Alapige: Az apostolok cselekedetei 5,1-4 
Bibliaolvasás: Az apostolok cselekedetei 5,1-12

Jézus Krisztus mennybemenetele után, tanítványai eleget tesznek a Mester küldetési 
parancsának: „elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket”. Az üzenet a 
jeruzsálemi zsidók egy kicsiny csoportja, a tanítványok ajkán indul el hódító útjára. 
Hitük rendkívüli hévvel lobogott és egész életüket átformálta. Állandóan a templomban 
lehetett látni őket -  rendszerint a Salamon oszlopcsarnokában gyülekeztek. Minden 
napkeltekor és reggel a kilencedik órában elimádkozták „a tizennyolc áldás” kegyes és 
hosszú szövegeit; de hetente megtartották a kétszeri böjtöt is.

Egyre nő és erősödik a gyülekezet, ahol „a hívek sokasságának egy a szíve és egy a 
lelke” Ebben az őskeresztyén gyülekezetben nemcsak az imádság volt napirenden, ha
nem a karitatív jellegű megmozdulások is. A gazdagok közül sokan -  de nem csak -  
eladták vagyonukat és annak értékét „letevék az apostolok lábaihoz”, hogy aztán az 
apostolok azt szétosszák a szegényeknek, rászorultaknak, mindenkinek a szüksége sze
rint. Milyen szép, majdnem meseszem az egész történet -  de az ördög nem alszik. A 
gonoszságnak fekete angyala nem hagyja, hogy mindez ilyen szépen és békességesen 
történjen a Krisztus dicsőségére.

A gyülekezetnek két tagja -  név szerint Anániás és Safira -  is engedelmeskedik az 
apostoli felszólításnak, azzal a különbséggel, hogy a befolyt pénznek egy részét elteszik 
maguknak, arra gondolván, hogy jöhetnek még nehéz, nemszeretem napok. Nem is sej
tik, hogy cselekedetük milyen kemény büntetést von majd maga után. (Őszintén szem
benézvén magunkkal, rájövünk arra, hogy Anániás és Safira sokkal többet adott a 
„szent célra”, mint mi adunk egész életünkben. Az adakozás nem kimondottan szerves 
része a mi református kegyességünknek. Sokan nem tesznek a perselybe, de attól még 
vígan távoznak az imádság házából.) Jézus nézte az adakozókat a jeruzsálemi templom
ban és sokra, nagyon sokra becsülte az özvegyasszony két fillérét. Az Úr Jézus számára 
fontos evangéliumi kötelesség az adakozás -  úgy is, mint a perselypénz, úgy is, mint az 
egyházfenntartói járulék. Mindkettő nem valami kötelező cselekedet kell hogy legyen, 
hanem az imádságnak, tiszteletnek, hálaadásnak anyagiakban való megnyilvánulása.
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Isten elítéli a képmutatást!
A képmutatás a színházi szóhasználatban fordul elő, de elég gyakori a mindennapi 

beszédben is. A színész tudatosan szerepet játszik -  azaz színészkedik. Azon szorgos
kodik, hogy abban a szerepben, amelyet alakít, eredetinek lássák. A tapsvihar igazolja 
azt, hogy az alakítás élethű, sikeres volt.

Jézus Krisztus elítéli a képmutató, alakoskodó embert -  kétszínűnek nevezvén azt. 
Ezt a kifejezést csak a Mester használta, a tanítványok nem merték használni. Ma Jézus 
így mondaná nyelvünkön: ne legyetek nagyképűek, alakoskodók sem Isten, sem ember 
előtt. Ne legyetek színészek a templomban, de még kevésbé a családban, a munkahe
lyen, a társadalomban. Ne gondoljátok, hogy alakoskodásotokon nem lát át Isten és nem 
látnak át a veletek élők.

SOHA! SEHOL! -  ne színészkedjünk. Legyen távol lelkűnktől a farizeusi, hamis 
gondolkodás, hamis kegyesség. Tudjuk mi is együtt mondani Pál apostollal: „Élek töb
bé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” Az tény, hogy Jézus egyetlen emberi bűnün
ket sem ostorozta jobban, mint a képmutatást, alakoskodást. Isten -  a felolvasott igében 
-  halállal büntette Anániás és Safira alakoskodást, hamis beszédét. Ez arra int és fi
gyelmeztet, hogy e kérdést komolyan kell venni!

Azt kérdem: hol van a mi helyünk? Kihez állunk közelebb lélekben: Péter apostol
hoz vagy a két hamisan cselekvő emberhez?

Kinek kell engedelmeskedni? Istennek vagy a Sátán útján haladó emberiség szavá
nak? Olyan emberek vesznek körül, kik nem járnak templomba, nem tisztelnek sem 
Istent, sem embert -  kivéve a pénzt - , akik nem tanítják gyermekeiket tiszteletadásra, 
imádkozásra, becsületre, sem bibliaolvasásra. Az EGYHÁZ szolgálatait is csak ritkán 
veszik igénybe, akkor is csak megszokásból. Ezt is csak azért, nehogy a világ megszólja 
őket. Ma sok ember számára a keresztelés, konfirmáció, de főleg az esküvő egy jöve
delmi forrás. Nem is beszélve kamerákról, hintókról vagy limuzinokról, drága ruhákról. 
Az ilyen fiataloknak nem az Isten áldása a fontos. Az ilyen azt gondolja „tudálékos 
agyában”, hogy Isten megáldja minden fonákságukkal, haszonlesésükkel. Sokan kifize
tik az egyházfenntartói díjat minden szökőévben és ezért keresztyéneknek tartják ma
gukat.

Milyen keresztyénség ez, ha nem látszatkeresztyénség?
Ismét kérdem: hol a helyem, a helyünk, a hamis fényességével tündöklő „reklámvi

lágban” vagy a Krisztushoz vezető keskeny ösvényen?
Melyik törvény szerint kell élnem? Hol van ebben a zavaros emberi zsivajban a 

krisztusi törvény: „szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd felebarátodat”?!
Fájó szívvel nézünk gyermekeinkre. Milyen sors vár az utánunk jövő generációra? 

Ma egy gyereknek több becsülete van, mint egy idős embernek. Ma már a „nebuló” 
diktálja a törvényeket az iskolában és nem a tanító, s természetesen ehhez igazodik a 
minisztérium is. Istenem! -  milyen tenyereseket és körmösöket kaptunk a tanító nénitől 
és íme, becsülettel felnevelt emberei lettünk a társadalomnak.

Egyre kevesebben fognak könyvet, mert a könyvet elfoglalta az internet. Az istenfé
lő, tiszta gondolkodásmódnak a helyét kezdi átvenni egyfajta álszeretet. Ennek az álsze
retetnek a jegyében, az iskolákba maholnap a diákok nem tanulni járnak, hanem zülleni 
és minden rosszat tanulni. A hasonló neműek közötti házasságot jóváhagyjuk, mert 
most ez a divat. A transzvesztiták masírozhatnak útjainkon, mert a nyugati államokban 
ez már régi szokás stb.. stb. Véleményünket már el kell hallgatnunk, mert ha nem, meg
szólnak, hogy maradiak vagyunk.

Mi ez, keresztyén testvéreim, hát nem álkeresztyénség, látszatkeresztyénség ez? Ez 
gyűrűzik és gyűrűzik tovább s kialakítja a látszatemberséget, látszatszeretetet, látszatbe
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csületet, látszatjóságot. Minden, ami körülvesz bennünket, szintetikus, és a Sátán ezt 
kaján vigyorral sorolja be a maga sikerének.

Kihez állunk közelebb: Anániáshoz vagy Péter apostolhoz? Képmutatók vagyunk és 
vajon mentségünkre szolgál az, hogy a körülmények kényszerítenek rá erre?

Kinek kell engedelmeskednünk, Istennek-e, vagy mint valamilyen „bólogató Jáno
sok”, beállunk a Sátánt követők hosszú sorába? E kérdések áradatára mit válaszol a ti 
imádkozó szívetek, szülői, nagyszülői lelketek? Az Urat kérdezzétek, a válasz nála van. 
Isten az Ő Igéjével megvilágosítja zavaros, homályos szíveteket, telketeket, bátorítást 
ad és rámutat az Ő szeretett Fiának keresztjére.

Isten megítéli a hazugságot!
Péter apostol szavai mint ostorcsapások csattannak és semmi jót sem ígérnek 

Anániásnak: „a Sátán elfoglalta a te szívedet.”
Vajon eljut-e mindenki szívéhez az apostoli kérdés? Sokan abban a tévhitben élnek, 

hogy e kérdés csak a gonoszoknak, a hamis világban élőknek szólhat. Egyre többen 
vannak, akik még ki sem mozdulnak a házból, csak a munkába és vissza. „Az én há
zam, az én váram”-elv alapján nem barátkoznak senkivel, sőt még a szomszéddal sin
csenek köszönő viszonyban. Az ilyen ember úgy érzi, ez a kérdés -  a Péter apostol kér
dése -  nem nekem szól. Itt olyan valótlanságról van szó, mellyel nagyon gyakran talál
kozunk. A kis hazudozások, önámítások úgyszólván jelen vannak megszakítás nélkül a 
mi közösségi életünkben.

Az őskeresztyén kor egyik fontos és sokat magyarázott vonása a testvériség eszmé
nyéből fakad. Noha semmiféle törvény sem követelte meg a közös vagyonbirtoklást, 
csak a Szentlélek sugallata, mégis általános gyakorlatnak látszik. Ebben az időben a 
keresztyén testvériség nem pusztán üres frázis. Ahol kölcsönös szeretet és tiszteletadás 
uralkodott, ahol nem volt megkülönböztetés, ott nincs mit keresnie a hamis beszédnek, 
a hazugságnak. A hazugságot Anániás és Safira viszi be a gyülekezetbe. Sokat, nagyon 
sokat vesztett az EGYHÁZ és a társadalom e két ember gonosz, felelőtlen cselekedete 
által.

Jézus arra tanította apostolait és általuk minket is, hogy a ti beszédetek legyen igen -  
igen, vagy nem -  nem! Ez a tanítás ma mennyit húz a közösségi életben? Megfogadjuk- 
e, próbáljuk-e betartani, vagy sokszor nem halljuk meg?

Sok gyülekezeti tagot egyszerűen nem érdekel a krisztusi tanítás. Ezért van az, hogy 
egyre mélyebb és mélyebb a hívők és a nagyokosok közötti szakadék. Az egymás kö
zötti érintkezés köznapjaiból ezt a járványt kell kigyógyítanunk! Hittel, Jézussal kell 
küzdenünk a hamis beszéd, hazudozás ellen, mert ezek a hazudozások a képmutatások 
előszobái, melyeken keresztül jutunk az Istentől való elszakadás mélységes szakadéké
ba. A hamis, megrongálódott árut nem vesszük meg, mert rosszat tesz egészségünknek. 
A hamis beszéd, a hamis barát tönkreteszi egész életünket.

Anániás és Safira szívét is megihlette a Szentlélek, hiszen eladták mezejüket. Szí- 
vük-lelkük egy vala az Isten előtti hódolatban. Jó szándékukban megtorpannak, megal- 
kusznak önmagukkal és Istennel, de a szívüket hamar elfoglalja a Sátán.

Anániás és Safira gonosz cselekedete -  akárcsak az Adám és Éva cselekedete -  tele 
van ellentmondással: szeretik Istent, elfogadják Isten gazdag áldásait, de mégis az ör
döggel lépnek egyezségre. Hazudnak Istennek, hazudnak az embereknek, hazudnak 
maguknak.
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Az ige még eg)> téves üzenete: jó tartalékolni valamit.
Vigyázat, az aggodalmaskodás Isten hatalmának a kétségbe vonása. „Nem kell oda

adni mindent vagy minden eshetőségre kell számítani.” Az ilyenszerű gondolkodás ma
ga után vonja Isten haragját. Ebben a gondolkodásmódban nem a takarékosság a BŰN, 
hanem Isten hatalmának a kétségbe vonása. Vajon megnövelhetjük termetünket aggo
dalmaskodásunkkal, vagy helyezzük inkább életünket Isten hatalmas kezébe?! Az 
egyetlen, amit tudunk, az, hogy holnap is az történik életünkben, amit Isten akar. Hol
nap is csak az történhet, amit Isten eleve elrendelt. A holnap is azt hozza, amit Isten 
küld benne életem, szeretteim, világom részére.

A mi keresztyénségünk olyan ügyefogyottá lett, mert nem bízunk feltétlenül Isten
ben! Hisszük, hogy „Ő az Alfa és az Omega” -  hogy O volt az első a kezdetben és Ő 
lesz az utolsó a végben -, s ami a kezdet és a vég között van, az szintén Isten. Nem 
pénzből, hatalomból, vagyonból, veszendő javakból kell tartalékoljunk, hanem a hitből.

Ez az óvatos keresztyénség, ez a maga erejét is belekalkuláló „ami biztos, az biztos” 
gondolkodás az, amit Isten megvet és elvet. Ez a titokban való cselekvés mutatja, hogy 
nemcsak gondolkodásunkkal van baj, hanem annál inkább hitünkkel. Nem hiszünk fel
tétel nélkül Istenben.

A mi naiv, gyermekes gondolkodásunkban úgy véljük, hogy „ezt a kicsi csalást csak 
nem fogja megítélni Isten”!? Sokszor gondoljuk, hogy vannak kicsi, elengedhető bű
nök, melyek nem kerülnek Isten ítélete alá. Sok apró-cseprő cselekedetnek látszó bűnt 
el akarunk tussolni, de nem így Isten. Például, ha máról holnapra jönne egy új törvény, 
mely elrendeli, hogy mindenkijelentse be vagyonát, amivel rendelkezik; bizony sokan 
megrettennének, de Isten haragjától annál kevésbé. Olyanná lenne ez az ország, mint 
egy vízzel nyakon öntött hangyaboly. A mindenkori ember jobban fél a világi törvé
nyektől -  annak sújtásától - , mint Isten büntetésétől. Titkolózunk, nem tárjuk fel szí
vünket, lelkünket sem Istennek, sem embernek. Látjuk Jézus Krisztus példáját, hogy Ő 
teljesen szolgai formát vett fel, teljesen rábízta magát Isten akaratára. „Ne úgy legyen, 
ahogy én akarom, hanem ahogy Te, Uram!” -  hangzik a keresztről az alázatos beszéd. 
Lemondott maradéktalanul magáról. Engedelmes gyermeke volt Istennek.

Mikor és kit ítél meg Isten, azt nem tudjuk és nem befolyásolhatjuk. Az elhangzott 
ige tanulsága, hogy e kemény büntetés azért következett be, mert Isten nem tűri a kép
mutatást, de elvárja, hogy feltétel nélkül rábízzuk életünket.

Az Isten előtt megüresedő kezet Isten újra és újra meg tudja tölteni. Félnünk kell Is
tent! Támadjon fel tehát szívünkben is a félelem és így vigyük véghez alázatos, enge
delmes lélekkel Isten akaratát. Ámen.
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Prédikáció Szentháromság vasárnapjára

Tavaszy Sándor

A Szentháromság-Isten a mi Istenünk

(Elhangzott a Kálvin-téri templomban, 1941. június 8-án.)
A tizenegy> tanítvány pedig elm ém  Galileába, a hegyre, aho

vá Jézus rendelte vala őket. És mikor megláták őt, leborulának 
előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus, 
szála nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen 
és földön. Elmemén azért, tegyetek tanítványokká minden népe
ket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szent Léleknek 
nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én paran
csoltam néktek: és imé, én tiveletek vagyok minden napon a világ  
végezetéig. (Mt 28,16-20)

Jézus életének földi története be van fejezve. Még egyszer összehívja a tanítványait, 
hogy kiadja nagy parancsolatát s egyben összefoglalja a kijelentés egész tartalmát. Mi
lyen csodálatosan ünnepélyes körülmények között ment ez végbe. Működésének szín
helyére, Galileába rendeli a tizenegyet. Valószínűleg arra a hegyre, a Tábor hegyére, 
ahol megdicsőülése végbement, ahol a tanítványok először látták a názáreti Jézust isten
sége teljességében és szépségében. Arra a hegyre rendeli őket, amelyen minden az ő 
isteni dicsőségére emlékeztette a tanítványokat; ahol Jézus oly kizárólagos úrrá vált 
számukra, hogy amikor isteni dicsőségének fényétől elvakult szemeiket ismét felemel
ték, „senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül” íme, most is, amikor ismét meg
jelent, leborulának előtte, majd némelyek kételkednek felőle, de csak addig, míg meg
szólal, akkor aztán elcsitul minden zavaró kétely, csak hódolat és csodálat, alázatosság 
és engedelmesség tölti be a szívüket.

Az üdvtörténetet ábrázoló ünnepi félév utolsó vasárnapján megjelenik előttünk, ta
nítványainak végtelen serege előtt, hogy szívünkbe vésse az ő hatalmát, mint kijelenté
sének alapját és ennek a dicsőséges kijelentésnek egész foglalatát és kiadja missziói 
parancsát és ehhez fűzött ígéretét.

1. A mennybe visszatérő Jézus áll ma itt a mi hívő tekintetünk előtt. A föld és a 
menny határpontján hangzik ajkáról a legnagyobb manifesztáció, amely valaha elhang
zott: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” Az, aki ezt a nyilatkozatot 
tette, nem akárki, annyira nem, hogy senkihez nem hasonlítható, Önmaga a kijelentő és 
a kijelentés hordozója. Hatalma nincs a föld valamely pontjához kötve, hanem az egész 
földdel együtt, övé a hatalom a mennyben is. Hatalmának forrása nem a földön van, 
hanem a mennyben. A mennyből szállott alá a legmélyebb pontig, a te szíved mélyéig s 
onnan tért vissza a mennybe, magával vivén a foglyokat, közöttük téged is és a válasz
tottak egész seregét. Ő mérte fel azt a borzalmas távolságot, amely az Isten és a világ, 
Isten és a föld, Isten és az ember között van. Ő általa vált az elrejtett Isten kijelentett 
Istenné. Övé minden hatalom mennyen és földön, mert egyedül az ő személyében talál
kozott a föld a mennyel és a menny a földdel.

Egyedül az ő személyében megy végbe ez a találkozás ma is. Jézuson kívül hiába 
keresed a mennyet, mért nem találod meg; hiába keresed az Istent, mert elrejtett marad; 
hiába keresed a menny békességét, mert soha meg nem ismered azt. Azért a Jézusé min
den hatalom mennyen és földön, mert őnála van a bűnbocsánat, az újjászületés és a
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megigazulás kezdeményező és végrehajtó hatalma. Márpedig élet és üdvösség csak ott 
van, ahol van bűnbocsánat, újjászületés és megigazulás.

Milyen nagy vigasztalás számunkra, hogy ez a mennyet és földet átfogó hatalom 
nem a másé, hanem a mi elsőszülött testvérünké, a mi főpapunké, a mi egyedüli köz
benjárónké, a Jézusé, és ez egyenesen neki adatott. Ebből a hatalomból éltek a próféták, 
az apostolok, a reformátorok, hitünk hősei és a mi atyáink, és ebből élünk ma mi is és 
ebből fogunk élni, bármilyen jövendő is várjon mireánk. Minél nagyobbnak ismerték 
atyáink a Jézus hatalmát, annál jobban bíztak benne, de egyszersmind annál elszántab- 
ban is küzdöttek az ő ügyéért, annál magasabban állott lelkűkben a hősiesség és el
szántság. Kinek lenne kedve és bátorsága harcot folytatni az Isten ügyéért, ha ennek a 
harcnak kimenetele felől kételkednék, ha nem égne ott a hitében a Jézus hatalma által 
való győzelem bizonyossága.

Jézusnak adatott minden hatalom! -  hirdetjük, valljuk, és soha el nem fáradunk en
nek a hirdetésében. Ezt kiáltjuk oda a Sátánnak, az Antikrisztusnak és mindazoknak az 
ismeretlen, sötét hatalmasságoknak, amelyek hitünket, igazságunkat és reménységünket 
támadják, vagy egyenesen kiirtani akarják. Azoknak, akik a Jézus nevét vallják, nem 
lehet és nem kell más hatalomra nézniük, csak a Jézus hatalmára. Nem szabad megvet
niük semmiféle szervezett hatalmat, mert nincs hatalom, csak Istentől van, de hitünk 
egész forróságával és hősiességével kell bíznunk a Jézus hatalmában, ebben a hatalom
ban kell élnünk, ezen kell csüggenünk, ezt a hatalmat kell gyakorolnunk, hogy eljus
sunk arra a győzelmes tapasztalatra, amelyre eljutott ama hetven tanítvány, akik azzal a 
diadalmas hírrel tértek vissza Jézushoz: „Uram, még az ördögök is engednek nekünk a 
te neved által.” (Lk 10,17)

2. És most kérdezzük: Honnan vette, ki adta Jézusnak ezt a páratlan hatalmat? -  Er
re a kérdésre nem adhatunk más választ, mint azt, hogy utalunk a keresztelési hitvallás
ra: Ő az istenség második személye, ő maga a Fiú-Isten.

A keresztelést és a tanítást az Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek nevében és ne
vére rendeli végrehajtani. íme, itt állunk a kijelentés tökéletes foglalatánál, a Szenthá
romság hitének nagy kérdése előtt. Óh, mennyi küzdelem folyt ezért a hitért! Nem az 
„ijotáért”, nem egy avas dogmáért, nem is egy pártos dogmatikai jelszóért küzdöttek a 
niceai, a konstantinápolyi, a chalcedoni atyák és a reformátorok, hanem ezért a diadal
mas hitért: a magát kijelentett Isten kijelentésének valóságáért és igazságáért. Küzdöttek 
a legszentebb és legnagyobb érdekért, a váltság valóságáért, az üdvösség bizonyosságá
ért, mennyei és földi életük fundamentumáért.

Ezekért küzdöttek, valahányszor küzdöttek a Szentháromság hitéért. Hangsúlyozom: 
nem a Szentháromság-tanáért elsősorban, hanem a Szentháromság-Isten hitéért. Ez a 
tan csak megvallása annak a legnagyobb, legátfogóbb és legdiadalmasabb hitnek: a mi 
Istenünk a Szentháromság-Isten.

A Szentháromság-Isten hite a kezessége annak, hogy Isten kijelentette magát. Itt ar
ról van szó, hiszed-e, hogy Isten nem maradt az elrejtettségben, hanem valóban kijelen
tette magát. Vagy hiszel Isten kijelentésében s akkor Istent Szentháromság-Istennek 
ismered, vagy nem hiszel a kijelentésben s akkor odalesz hitednek minden drága és 
győzelmes tartalma. Nem három Istenről van szó, hanem arról, hogy Isten kijelentő Is
ten, mint Atya, kijelentett Isten, mint Fiú és folytonos kijelentés, mint Szentlélek. Isten 
kilépett az ő titokzatos örökkévalóságából, hogy hozzád közelebb jöjjön, megtestesült a 
Jézus Krisztusban és személyessé válik folytonosan a Szentlélekben és a Szentlélek 
által. Micsoda kegyelem, milyen csodálatos kegyelem, hogy a megfoghatatlan Isten 
legyőz minden akadályt, amely a te utadban van s amelyet a bűnös ember, a saját erejé
vel, legyőzni soha nem tud; hogyan teszi magát mindig megfoghatóbbá, hogyan üresíti
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meg magát, hogy téged meggazdagítson; hogyan válik szegénnyé, hogy mi az ő sze
génységéből meggazdagodjunk. Mindig ugyanaz, bármennyire is más, és amikor más, 
mégis mindig ugyanaz, hogy te ne maradj szegény, hogy te ne maradj bűnös és nyomo
rult, hanem megváltott édes gyermek és a menny polgára, Ő pedig a háromságában is az 
egy, örök, igaz Isten.

A Szentháromság-Isten hite kezessége annak, hogy Isten valóban élő és igaz Isten. 
Isten nem egy gondolati valóság, amelyért a filozófia évezredek óta küzd. Nem egy 
eszme, amely megfoghatatlanul lebeg légüres térben a szegény ember előtt, nem valami 
illúzió, amelyben az ember maga jut képzelt teljességre, de még nem is csak egy erköl
csi követelmény, amely egyensúlyban tartja az erkölcsi világot, hanem magát kijelentett 
élő, igaz Isten. Aki közülünk azzal dicsekszik, hogy neki nincs szüksége arra, hogy 
Istent ebben a három személyi tekintetben ismeije meg, annak -  amint Kálvin mondotta 
-  csak egy puszta és üres név röpköd az agyában, az igaz és élő Isten hite nélkül. Már
pedig gondolt Istenhez, egy puszta eszmei valósághoz, vagy kiagyalt ideához nem lehet 
imádkozni, de lehet az Atya-Istenhez, aki az ő Fiában aláhajolt és megfoghatóvá tette 
magát, hogy tetté váltsa örökké tartó nagy szeretetét s aki a Szentlélek által folytonosan 
világosít és vigasztal.

Krisztus azért alapította az ő egyházát, azért küldötte el és küldi az ő tanítványait, 
tehát azért adta ki az ő nagy missziói parancsolatát, hogy a kiválasztottak ennek az Is
tennek jegyeztessenek el, hogy a Szentháromság-Isten dicsőségére hódítsák meg ezt az 
egész világot.

íme, Jézus nem valami ködös tanítást helyezett a váltunkra ezzel a hittel, hanem a 
legmegfoghatóbbat és a legegyszerűbbet; azt a tanítást, hogy bármiképpen nézed Istent, 
bármelyik személyében, mindenünnen az ő hatalma, örök nagy szeretete, irgalma és 
jósága ragyog feléd. Ebben a hitben bizonyos vagyok, hogy Isten nem elvont Isten, ha
nem szerető Atya, Krisztus nem puszta teremtmény, hanem Megváltó-Isten, a Szentlé
lek nem valami általános szellemi erő, hanem megszentelő Isten. Most már nincs veszé
lyeztetve a váltság nagy műve, nem bizonytalan az üdvösség koronája és semmi sem 
hiányzik a kegyelem teljességéből. Mindezek után hát nincs szükségem semmiféle em
beri okoskodásra, hanem csak háládatos életfolytatásra.

3. Ebből a háládatos életfolytatásból pedig az következik, hogy induljak arra a nagy 
útra, amely a világ meghódítása az Isten dicsősége számára és a világ megszentelése az 
egész emberiség számára. Erre az útra küld Jézus: „Elmenvén azért, tegyetek tanítvá
ny okká minden népeket,... tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsol
tam néktek.”

Ez a parancsolat nem azonos a „Cogite intrare! Kény szeri tsd be” elvével, tehát nem 
azonos a prozelita-hajhászattal. A mi reformátoraink és atyáink nem ismerték és nem 
gyakorolták egyiket sem. Ez a parancsolat nem azt követeli, hogy bármelyik egyházi 
hatalom szolgálatába hajtsunk minden népeket. Nem muszáj, hogy mindenki református 
legyen, de kell és muszáj, hogy mindenki megtalálja az Atya-Istent a Krisztusban. Nem 
muszáj, hogy mindenki egy egyházba kény szedhessék, erővel és hatalommal, rábeszé
léssel és ravaszsággal, de minden népek számára és mindenkinek, közelben és távolban 
hirdetetnie kell az Isten Igéjét, hogy eljusson a Szentlélek-Isten közösségébe.

Tanítani minden népeket, ez nem azt jelenti, hogy jelszavakkal, tanokkal, dogmák
kal és világnézeti elméletekkel folytonosan zaklassuk embertársainkat, hanem azt jelen
ti, hogy bizonyságot kell tennünk mindenki előtt a Szentháromság-Isten hitéről. Min
denki előtt. Küldetésem nemcsak a saját házam népéhez szól, bár elsősorban ahhoz, 
nemcsak a saját egyházam fiához, de főképpen ahhoz. Minden fajtához, minden néphez 
és nemzethez küldettem, de vigyáznom kell, hogy Isten a felelősséget elsősorban azo-
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kért helyezte szívemre, akiknek közösségébe beleteremtett. Beleteremtett egy nyelv, 
egy nép és egy nemzet közösségébe, azért, hogy ezt a nyelvet pünkösdi nyelvvé tegye, 
hogy ezt a népet és nemzetet felemelje az ő népe és az ő országa közösségébe, az én 
küldetésem által is. Küldetésünk tartalma ennyi: „Tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam néktek.” Nincs hát helye semmiféle kapkodásnak, új 
tanítások után való szaladgálásnak, nincs szükség új világnézetekre és új jelszavakra, 
csak arra, amit Ő parancsolt minékünk!

Mindezek fejében nyertük az ígéretet: „És ímé, én tiveletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig/’ Egy minden napon veszélyeztetett élet, egy szakadatlanul válságos 
világ közepette nem lehet nagyobb, biztatóbb ígéret ennél. Ez az ígéret magában foglal
ja a felülről való tökéletes békességet, amelyet el nem rabolhat ennek az életnek és vi
lágnak semmiféle nyílt és titkos hatalma. Most már mi is zenghetjük Pál apostollal, 
hogy „sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem 
következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem sza- 
kaszthat el minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban!” 
Ámen.

(Megjelent a Rádió-prédikációk 254. számában, Budapest-Kálvin-téri Egyházközség, 1941.)

Micsoda szavak

Egy férfi aggódott és tanácsért ment a mesterhez, mert úgy érezte, baj van a házas
ságukban.

A mester meghallgatta és ezt a tanácsot adta neki:
-  Meg kell tanulnod, hogy feleségedet meghallgasd.
A férfi megfogadta a tanácsot és egy hónap múlva visszatért, hogy beszámoljon az 

eredményről: mindent meghallgatott, amit a felesége mondott neki.
A mester nevetve mondta neki: -  Most menjél szépen haza és hallgasd meg azt is, 

amit a feleséged nem mond.

Mit kell mondani, hogy örömet okozzunk?
Mit kell mondani, hogy boldogságot sugározzunk?
Mondjuk azt, hogy barátság vagy megértés?
Vagy azt mondjuk, hogy> szabadság?
Vág)’ meg kell fogni a kezedet?
Mit kell mondani, hogy> szeretni tudjunk?
Azt, hogy szeretlek. Örökké szeretlek?
Milyen szavakat kell mondani? Milyeneket?
És ha nem mondok semmit, hanem hallgatok?
Csak egyszerűen rád nézek,
Rád mosolygok,
Akkor kezem magától megfogja kezedet.
És te hallod ezeket a szavakat 
Az én hallgatásomban.
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Lectio continua

Id. Fazakas Sándor
Derecske, Magyarország

A gonosz szőlőmunkások
Alapige: Márk 12,1-11

Az ige megértéséhez

Bár Jézus szinoptikus példázatai közül csupán ez az egy hordoz magán allegorikus 
jegyeket, a példázat mégsem allegória. Jézus ugyanis a példázat végén az írásra hivat
kozik: „Ezt az írást nem olvastátok-e? ” Teljesen egyértelmű, hogy itt nem egy földi sző
lőtulajdonosról és az ő szőlőjéről, hanem Istenről és az ő népéről, Izráelről van szó. A 
szőlő Izráel, a gazda Isten, a munkások Izráel vezetői, a szolgák a próféták, a szerelmes 
fiit pedig Jézus. A szőlőmunkások büntetése a szőlő elvétele, a más népek alatt pedig a 
pogányokat értjük (Mt 21,43). Látszólag egy tökéletes allegória, és mégsem az.

Jézus szőlője nem azonos Ézsaiás terméketlen, pusztulásra ítélt szőlőjével. A Jézusé 
egy> nagyon is termékeny szőlő, melynek csupán munkásaival van gond, akik fellázad
nak uruk ellen, ezért a gazda elveszti a munkásokat és a szőlőt másoknak adja. A rokon 
példázatok analógiája szerint a mások csak a szegények = ptóchoi lehetnek. Ézsaiás 
nem beszél sem gazdáról, sem szolgáról, sem a szerelmes fiú megöléséről, de mindket
ten vallják, hogy’ e szőlő értéke rendkívüli. A szőlő ültetéséről is mindketten említést 
tesznek.

geórgosz = munkás, itt mezőgazdasági munkás, földmunkás, vincellér. Ok Izráel ve
zetői, mindenekelőtt az írástudók, főpapok, vének, a synedrium, azaz a Jeruzsálemi 
nagytanács papi tagjai, akik Isten házát rablók barlangjává tették. Míg Ézsaiásnál a 
szőlő ál! a középpontban, azaz Izráel, addig Jézusnál a hangsúly Izráel vezetőin, a sző
lő munkásain van, akiknek a jeruzsálemi templomra kell vigyázniuk. Pál szerint Isten 
rájuk bízta az ő beszédeit.

A következő három kifejezés „Az Úr hálátlan szölőjé”-böl kölcsönzött kifejezés (Ézs 
5,1-7). A phragmosz = sövénykerítés, gyepű, itt kőkerítés. Az upolénion = sajtó, földbe 
ásott borprés. Tulajdonképpen azt a présház szintje alatt elhelyezett és földbeásott tek
női, vályút jelöli, melybe a must csurgóit A purgosz torony, mely raktárként, pihenő
helyként, őrtoronyként hasznosíttatott.

apodémeó = elutazni, külföldre távozni. Mindenekelőtt a szülőföld, a démosz elha
gyását jelöli, bár nem minden esetben, de mindig távoli, idegen földre való utazásra 
utal. Példázatunkban a gazda valószínűleg külföldön él, de az is lehet, hogy> idegen, 
azaz külföldi. Nemcsak a Felső-Jordán vidéke és a Genezáret tavának északi és észak- 
nyugati partvidéke, de a galileai hegyvidék jó  része is, mint latifundium, nagyrészt ide
gen nagybirtokosok kezében volt.

kephalioó = fejbe verni, ököllel arcul csapni, olykor lefejezni. Ez nemcsak nagykőn 
súlyos megaláztatást, de élet\>eszélyes bántalmazást is jelent.

uion agapeton = szeretett fiú. A meghatározás Márk laisztológiai értelmezésének 
szerényebb nyomaira utal, mely Máténál és Lukácsnál jóval markánsabban jelentkezik.

kephalé góniasz = szegletkő. A héber rosch pinna megfelelője, és a „sarok külső ré
szé ”-t jelöli, az épület kiugró sarok-alapkövét. Gónia = sarok, szeglet. Ezzel és itt kez
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dődik az épület, a falak felhúzása. Jó minőségit, négyszögű., kváderkő, s mert csak rész
ben ágyazódik be a talajba, nemcsak jó l látható, de bele is lehet botlani „ Valaki erre a 
kőre esik, szétzúzatik. ” (Lk 20,18) Mint ótestamentnmi szókép, az építők által megvetett 
kő Isten által lett, azaz egenethé a szeglet fejévé. Luther sarokkőnek, Eckstein-nak for
dítja. Egynémely kommentár a kőportálé zárókövének véli, de nem az. A korai egyház 
együk kedvenc kifejezése. A megetetett kő, azaz a megfeszített Krisztus, feltámadásában 
„lett a szegletnek fejévé” (ApCsel 4,11; IPt 2,7).

Prédikáció

1. Nem azé, aki fut, sem nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené
Kísértésbe esett a kövér róka a jól körülkerített szőlőskert érett gyümölcsei láttán.

Sokáig kereste azt a rést, ahol bebújhatott volna. Végre talált egy nyílást, de az olyan 
szűk volt, hogy nem fért át rajta. „Semmi baj -  mondta a róka -, addig koplalok és böj
tölök, míg olyan vékony leszek, hogy átférjek rajta.” És így lett. Csak hát vesztére. A 
sok szőlőtől ismét olyan kövér lett, hogy a résen most már nem fért ki. „Semmi baj, 
addig koplalok és böjtölök, míg olyan vékony leszek, hogy ismét átférek a nyíláson.” 
És így lett. Amikor végre ismét kívül volt, soványan és korgó gyomorral, visszafordult 
és így szólt: „Szőlő, szőlő, szép vagy és ízletesek gerezdjeid, de mi hasznom belőled? 
Amilyen éhesen mentem be, olyan éhesen jöttem ki.” Ugye milyen igaz: nem azé, aki 
fut, sem nem azé, aki akaija, hanem a könyörülő Istené!

Ez lett a gonosz szőlőmunkások sorsa is. Amilyen nincstelenül, sóvárogva mentek 
be a szőlőbe, olyan nincstelenül jöttek ki onnan. Sőt, elvesztette őket a gazda, és a sző
lőt másoknak adta. Rajtuk is betelt, amit Timóteusnak ír Pál: „Mert semmit sem hoz
tunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit.” (lTim 6,7) Pedig azért a szőlő
ért, ami nem is az övéké volt, még ölni is képesek voltak, hogy megkaparinthassák. 
Mindhiába. Amit nem ők hoztak a világra, azt ki sem vihették.

2. Hoc ego fe d
1969-ben szőlőt telepítettünk a székelyvajai parókia kertjébe. Időbe és kemény 

munkába került az elvadult hegyoldalt megtisztítani, mélyen felásni, a gyökereket ki
tépni, a köveket kihordani és szőlőoltványokkal beültetni. Mennyivel körülményesebb 
és költségesebb lehetett ez Izráelben. A felszínre került kövekből magas kőkerítést épí
tettek a szőlő köré, oszlopokkal és kötőanyaggal erősítve azt, tolvajok és állatok ellen. 
Teraszokat képeztek, lépcsőket formáltak, a sziklába sajtót véstek, tornyot építettek, 
mely raktárul, alváshelyként és őrhelyként szolgált a szüret előtt és a szüret idején. Ezt a 
kincset érő, oly fáradságos munkával kialakított szőlőskertet másokra, munkásokra bíz
ta a gazda. Bizonyára csak bizalomra méltó emberek jöhettek számításba, akiktől ba
rátként búcsúzott el, amikor elutazott. De a munkásoknak sem lehetett könnyű. A forró 
nyárban öntözni kellett a fiatal tőkéket, oda kellett figyelni rájuk, kötözni, metszeni 
kellett azokat. Minden egyes szőlőszemhez a verejtékük tapadt. Mikor pedig eljött a 
szüret, így szóltak egymáshoz: Hoc ego feci, azaz ez az én művem, ezt én csináltam, 
ezért én dolgoztam, ez az én termésem, ez az én munkám eredménye! A magad telje
sítményére, eredményére, sikereire hogyan tekintesz, mit mondasz? Te is csak azt látod, 
amit te cselekedtél, és figyelmen kívül hagytad azt, hogy mindezt ajándékba, csak köl
csön kaptad? S ha termésre fordult az életed, és eljött a szüret, és beérett munkád gyü
mölcse, hoc ego feci -  mondod? Nemde éppen sikereid, eredményeid, fáradságos mun
kával szerzett javaid ösztönöznek arra, hogy mindent magadnak tulajdoníts, s kihagyd 
abból a gazdát, áldásaid kútfejét, a teremtő Istent? És ugye, hogy milyen rossz és kel

271



lemetlen, ha arra emlékeztetlek, hogy mindazt, amid van, ajándékba, sáfárságra kap
tad\ hogy neked is csak kiadta, csak bérbe adta azt a mennyei gazda?

Azt, amit Istentől kaptál sáfárságra, nem proklamálhatod a sajátodnak Az élet fája 
az Édenkertben arra figyelmeztette Ádámot és Évát, hogy ott minden a teremtő Isten 
tulajdona, az ők hivatásuk csupán annyi, hogy őrizzék és műveljék azt. De arra is fi
gyelmeztette őket, hogy hatáskörük, rendelkezési joguk korlátozott. De amikor ezeket a 
korlátokat nem veszik figyelembe, és saját tulajdonuknak tekintve az Édenkertet, tépnek 
a jó és gonosz tudás fájáról, döntésükkel azt proklamálják, hogy a kert a sajátjuk: itt mi 
rendelkezünk, itt saját belátásunk szerint cselekszünk, itt mi döntjük el, hogy mi a jó és 
a rossz. Tudod, miért van az életedben annyi konfliktus és ütközés? Mert szüntelenül 
csak azt hajtogatod, hogy ez az én szőlőskeltem, hogy itt én rendelkezem, ez az én pén
zem, és azzal a hatalommal, mellyel én rendelkezem, azt szolgálom, akit én akarok, és 
ezt tőlem soha senki vissza nem követelheti. Milyen igaz a közmondás: „Ami a másé, az 
az enyém is, de ami az enyém, ahhoz senkinek semmi köze.” Hányszor lázadtál fel, 
amikor Isten eléd állt, és visszakérte azt, amit jogtalanul tekintettél tulajdonodnak, a 
pénzedet, a vagyonodat, a gyermekedet, holott csak arra akart emlékeztetni, hogy amid 
van, azt kölcsönbe kaptad, meghatározott időre.

3. És üresen kiildék vissza
Öt kerek esztendő telhetett el a szőlő ültetése óta, amikor végre megérkezett az első 

termés ideje (3Móz 19,23-25). A gazda nem az egész részre tart igényt, csupán a szer
ződésben előre kikötött mennyiségre. A gazda tartja magát az egyezséghez. Ő nem vál
tozott, ő most is ugyanaz, mint öt évvel azelőtt. Azzal, hogy részt kér a termésből, egy
értelműen jelzi, hogy a szőlő az ő tulajdona, és nem mondott le róla. Az a csekélység, 
amit kér, messze nincs arányban azzal, amit ő adott. De a szőlőmunkások már egészen 
másképpen gondolkoznak. Azzal, hogy megverik a szolgákat, hogy üres kézzel zavar
ják el őket, hogy kővel dobálják meg őket, agyba-főbe verik, megölik és kihajítják a 
kerítésen, ők is jelt küldenek a gazdának: a szőlő a miénk! Bizonyára meg vannak az 
érveik: itt mi dolgoztunk reggeltől estig a tűző Napon, a mi derekunk merevedett görcs
be a sok hajlongástól, a metszéstől és kapálástól. Mi keltünk korán és feküdtünk későn. 
Az a másik, azaz a gazda, bizonyára ez idő alatt csak lustálkodott, külföldön élte az 
életét, és milyen jól mehetett a sora. Most pedig elvinné a termés egy részét, melyért 
nem ő, hanem mi dolgoztunk meg? De eszükbejuthatna más is. Például az, hogy a sző
lőt nem ők ültették, azt nem maguknak, hanem valaki másnak köszönhetik, hogy más 
vette körül kerítéssel, ásott sajtót, épített tornyot. Eszükbe juthatna, hogy mennyivel 
szegényebbek lennének most, ha nem dolgozhattak volna gazdájuk szőlősében, vagy 
például, ha a gazda egyáltalán nem bízott volna meg bennük, s a szőlőt másoknak adta 
volna bérbe. Nem, ez már nem jut eszükbe. Borzalmas, amit tesznek, de ez még nem 
lázadás, csupán szerződésszegés. Hallatlan, ami bekövetkezik, de ez még csak hűség- 
szegés. És erre sincs mentség. Hiszen a példázatban nyoma sincs annak, hogy a kül
földön élő gazda kizsákmányolná, kiszipolyozná őket. De a történet egyre drámaibb 
fordulatokat vesz. A gazda pedig ugyanazzal a vehemenciával törekszik a bizalmi vi
szony helyreállítására. De a gonosz szőlőmunkások fékezhetetlenek, hajthatatlanok, 
egyre agresszívebbé válnak, s végképp szakítanak a gazdával. Úgy is mondhatnánk, 
hogy egyszerre és egy időben mindkét fél egyre keményebb és határozottabb lesz: a 
gazda a maga jóságában, a szőlőmunkások pedig gonoszságukban. A szőlőmunkások 
válasza egyre keményebb arra az üzenetre, melyet a gazda küld szolgái által. Hát még 
mindig nem érti a gazda a választ? Talán arra gondol, hogy vele ilyesmi nem eshet 
meg? Ezért küld újabb és újabb szolgákat? Bizonyára már nem anyagi érdekek mozgat-
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jálc a gazda ismétlődő próbálkozásait, hiszen hű szolgáinak elvesztése messze megha
ladja a szerződésben kikötött szőlő értékét. Most már csak egy dolog érdekli őt: a biza
lom helyreállítása. Mintha a Jel 2,4 ismétlődne: „De az a mondásom ellened, hogy az 
első szeretetet elhagytad.” Megőrült ez a gazda? A bérlők szemében egyre inkább an
nak tűnik, de ostobának és gyávának is, hiszen küldhetné bírákat, rendőröket, de ő csak 
szolgákat küld. Egyszerűen képtelenek a gazda állhatatos, kitartó, békés viselkedésében 
és türelmében a teljesen más logikát felfedezni. A szeretet és a gonoszság egymás elle
nében, egyszerre és párhuzamosan cselekszik és gondolkodik. Süketek beszéde, egyik 
sem érti a másikat. A teljesen érthetetlen türelem ütközik a teljesen érthetetlen nyakas- 
sággal, hűtlenséggel. Ez az ütközés pedig a következő két versben teljesedik ki, s még 
egyszer csúcsra járatja a szeretetet és a gonoszságot.

4. A fiamat megfogják becsülni
Isten irgalmassága végtelen. Ő nem akarja, hogy bekövetkezzen a végső törés. Ő 

nem nyugszik bele népe pusztulásába. Ezért utoljára elküldte az ő szerelmes Fiát, aki
ben a magasságos Isten érkezett hozzánk, gonosz szőlőmunkásaihoz. Már őrá sem hall
gatsz? Pedig személyében itt az Isten köztünk, végtelen és érthetetlen atyai jósága jele
nik meg benne. Semmi nyomásgyakorlás, semmi erőszak, ítélkezés vagy közhatalom. 
Egyszülött szerelmes Fiában az Atya fegyvertelen és egyben lefegyverző keze érkezik 
hozzád. Ma ő nyújt kezet neked, gonosz szőlőmunkásának, egykor Izráel vezetőinek, s 
vár készséges engedelmességedre, igazi megtérésedre, teljes szeretetedre.

Mintha isteni tanácstalanságában ezt kérdezné az egyetlen szerelmes Fiú Atyja: Mit 
tegyek? Mintha önmagát okolná a történtekért, a kudarcért, mintegy a gonosz szőlő
munkások mentségére és bocsánatára. „Vajon nem én követtem el a hibát, hogy eddig 
csak szolgákat küldtem, hozzájuk hasonlókat? Hát ezért nem álltak szóba velük? Ha 
valaki mást küldenék, szóba állnának vele?” -  morfondírozhatott a gazda. így csak a 
végtelen szeretet gondolkozik. És ekkor dönt az Atya: „A fiamat meg fogják becsülni!” 
És elküldi esetlen szerelmes fiát, akire így tekint az Atya: „Te vagy amaz én szerelmes 
Fiam, te benned gyönyörködöm!” (Lk 3,22) „Rajta kívül nekem már senkim sincs, kit 
küldjék. Ha majd látják őt, megdobban a szívük.” Isteni naivitás, vagy végtelen türe
lem? Inkább ez utóbbi.

Milyen türelmes a te mennyei, édes Atyád! Hogy egyáltalán még ott lehetsz az ő 
szőlőskertjében és élhetsz, az ő türelmének köszönheted. Lehet, hogy erről mit sem 
tudsz, sőt olykor önmagadnak gratulálsz bátorságodéit, hogy gyakran olyan energiku
san álltái ellent neki, s magadénak tekintetted azt, ami az övé. Miként egykor a gonosz 
szőlőmunkásokat, téged is valami titokzatos démoni erő sarkall az ellenállásra, kemé
nyíti meg a szívedet, hogy meghozd a végső döntést: csak a Fiú veheti el azt, ami a „mi
énk” Ezért távolítsuk el a Fiút minél messzebbre, s ha lehet, örökre. Tűnjön el az éle
tünkből! Krisztus nélkül is, Krisztus ellenében is lehet élni!?

a) És megfog\>án azt, megölék és a szőlőn kívül veték. Hát megőrültek? Semmi más 
nem jutott eszükbe? Nem! Ugyanis az akkori örökösödési jog szerint, ha a tulajdonos 
örökös nélkül hal el, az örökség a bérlőkre száll. Ezért megfogják az örököst és meg
ölik. De még ez sem elég. A fizikai megsemmisítést követi a holttest meggyalázása. 
Istentelenségük nem ismer határt. A szerelmes fiú holttestét nem temetik el, nem adják 
meg neki a végső tisztességet, hanem a szőlőn kívül vetik. Mit tettek a napokban az 
amerikai katonák Afganisztánban? Levizelték áldozataik holttestét, és még felvételt is 
készítettek erről.
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így lett az Istentől nyert szent szolgálat gyilkossággá, Isten temploma rablók bar
langjává, zsibvásárrá, pártszékházzá. így teljesedett be a próféta szava: „...és várt jog
őrzésre, s ím Ion jogsértés; és irgalomra, s ím lön siralom.” (Ézs 5,7)

b) Mit cselekszik hát a szőlőnek Ura? Szolgái részben meghaltak, egyetlen szerel
mes fiát megölték, de 6 még él! Pedig a legjobb lenne őt is eltenni láb alól, gondolják a 
gonosz szőlőmunkások. Nyugton csak akkor lehetnének, ha ő sem lesz. De őt nem lehet 
kézre keríteni, ő nem önmagát kiszolgáltatva jön, hanem isteni hatalommal. Érkezése 
már nem a megbékélés, hanem a bosszúállás jegyében történik. Szerelmes fiában sza
badítóként jött, most ítélő bíróként.

A farizeusok döbbenten hallgatják Jézus példázatát, és benne önmagukra ismernek. 
De ez a példázat a saját történetünk is, nemcsak Izráel története, egyházunk története is. 
Jól szemlélteti ezt Rolf Hochhuth drámája, az önmegtartás és az önátadás drámája, 
melynek egyik főszereplője XII. Pius pápa, aki a II. világháború viharán a katolikus 
egyházat úgy akarja sértetlenül átvezetni, hogy mélyen hallgat, és egyetlen szava sincs a 
hatmillió zsidó deportálásához és elpusztításához. Egyetlen célja az önmegtartás, a sző
lőn belül maradás, az egyház érintetlensége, nem akarja látni a krematóriumok füstölgő 
kéményét, nem akarja hallani az iszonyatos híreket, melyekkel már rég tele van a világ
sajtó. A dráma másik főszereplője Ricardo atya, aki kijelenti: hallgatni bűn, és Isten az 
ő „földi helytartójától” nem önmegtartást, hanem önátadást vár! De a pápa néma marad! 
Ezért Ricardo atya szolidaritásból kitűzi reverendájára a sárga csillagot, s együtt megy a 
zsidókkal a gázkamrákba, hogy velük együtt haljon meg. És mit tett a keresztyén Svájc? 
Amikor maga Jézus kopogtatott minden egyes svájci határra érkező, kétségbeesett, a 
biztos halál elől menekülő zsidó képében, s bebocsátásért könyörgött, lezárták a határo
kat. A szőlőn belül féltették a termést, mindennapi kenyerüket, ez a miénk, ezért mi 
dolgoztunk meg, nehogy meg kelljen azt osztani menekültek tízezreivel. Döntöttek: az 
önátadás helyett az önmegtartás, Jézus befogadása helyett saját érdekeik mellett döntöt
tek. Nem engedték be Isten Fiát gazdag szőlőskertjükbe, visszazavarták, elutasították, 
megtagadták, hóhérok kezére juttatták. Mit mondott Jézus? Aki eggyel is megcselekszi 
mindezeket, velem cselekedte meg. Ez a példázat a mi személyes történetünk, de egy
házunk története is. Ez a történet egy igaz történet, mely velünk esett meg.

Jézus a példázat utolsó szavaival mintegy szétfeszíti annak kereteit, s már nem a 
szőlő uráról, hanem Izráel Uráról beszél: „Mit cselekszik hát az Úr?” „Eljő és elveszti a 
munkásokat, és a szőlőt másolóiak adja.” A farizeusok Jézus szájából most saját törté
netüket hallják vissza, a vele való találkozásukat, saját sorsukat és jövőjüket vetíti sze
mük elé. Te is magadra ismersz a gonosz szőlőmunkásokban? Ha úgy véled, hogy ez 
veled nem történhetett meg, hogy itt nem rólad van szó, akkor kár volt felolvasni ezt az 
igét, és kár volt prédikálni.

De ez a történet valami másról is szól, arról is, ami az egész passiótörténetet végig
kíséri: mindez éretted történt. Ez volt az „egyetlen szerelmes Fiú” szenvedésének, meg- 
gyalázásának, halálának és feltámadásának a célja. A Golgota keresztje nem csak a te és 
én Istennel szembeni gyűlöletünkről, ellenkezéseinkről, de az ő érthetetlen, felfoghatat
lan isteni szeretetéről, bocsánatáról is szól. „A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jé
zust, akit ti fára függesztve megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte 
jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.” (ApCsel 5,30- 
31) „Mit cselekedjünk?” kérdezi a sokaság, Péter pünkösdi prédikációját hallgatva, aki 
így válaszol: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak 
nevében, a bűnöknek bocsánatjára.” (ApCsel 2,38)

Isten a rosszból is jót hoz ki. Amit elrontottál, ő azt jóváteszi. A kő, melyet megve
tettél, a bűneidtől való szabadulás eszközévé, üdvösséged forrásává lett, „szeglet fejé
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vé”, a mennyei templom, Isten országa szegletkövévé, a minden népek közül kiválasz
tott szent papság fundamentumává (14,58; 15,29.38). Hát borulj le előtte és kérjed, 
hogy ajándékozzon meg téged irgalmasságának ismeretével, hogy soha többé ne te
kintsd zsákmánynak, sajátodnak azt, ami az övé, és amit csupán neked ajándékozott. 
Hogy ne önmagad tekintsd úrnak ott, ahol egyedül ő az Úr, hogy ne cseréld fel vágyai
dat az ő parancsolataival, hogy többé ne önmagadból, hanem az ő jóságából élj, hogy te 
is elmondhasd: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ámen.
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Prédikáció a nemzetközi homiletikai 
irodalomból

Jürg Birnstiel

Jézus a győztes

Hívő, gyógyíthatatlan beteg temetésére

Alapige: Jelenések 3,5; 5,5

Bevezetés
Elköltözött testvérünk életpályáját és a földi létből való elmenetelét az a bizonyos

ság hatotta át: Jézus a győztes. Jézus győzött a bűn, pokol, Sátán és halál felett. Aki 
Jézusban hisz, ha meghal is él.

Igen, Jézus a győztes! Ez volt testvérünk életének és halálának nagy témája.

1. Először azzal foglalkozzunk: mit jelentett testvérünknek az, hogy Jézus a győztes.
a) Elköltözött testvérünk életigenlő keresztyén létet folytatott. Barátságos, örvende

ző és nyitott életmódjával sok embernek lett áldássá. Örült, ha velünk és más emberek
kel lehetett együtt, és hálás volt azért, ha ezek a kapcsolatok nem voltak csupán felszí
nesek, de mélyenszántó gondolatoknak is megnyerhette felebarátait.

Magatartása és hite által sok embernek lett bátorítássá és kihívássá. És vannak köz
tünk néhányan, akiknek az élete az ő szolgálata és bizonyságtétele által rendeződhetett 
el, miközben elfogadták Jézust Megváltójuknak. Mellettük állt életük mélységeiben és 
magaslatain is.

De ez nem volt mindig így. Az évek folyamán sokszor volt kerülő- és tévutakon, 
amit nem hallgatott el.

b) Amikor azonban eljutott Jézus Krisztushoz, és elfogadta Megváltójának és Üdvö
zítőjének, akkor szakított múltjával. Attól kezdve ez a téma uralta az életét: Jézus a 
győztes!

Az volt a legkomolyabb ösztönzés, ami éltette, hogy továbbadja embertársainak a 
bűnből való szabadulás üzenetét. Nem csupán arra volt kész, hogy megossza embertár
saival ezt az örömöt, hanem osztozott szenvedésükben is, és együtt sírt a sírókkal.

c) Hamis képet alkotunk magunknak elköltözött testvérünkről, ha azt gondoljuk, 
hogy mindig örvendező ember volt. Keresztyénként is nehéz időket kellett átvészelnie.

Gyakran nem vették észre rajta az emberek, hogy érzi magát. Úgy gondolták, hogy 
jól van, mégis nagy belső harcot kellett vívnia. Nehéz időket kellett átvészelnie. Önma
gában szenvedett. Elhatárolódása fájdalmasan tudatos volt. Szívesen tett volna többet is 
Krisztusért. Mégis abban bízott, hogy nem az számít elsődlegesnek, amit ő tesz, hanem 
az számít, amit Jézus tett érte.

d) Betegségének sok állomása neki és családjának is újra és újra reménység, de csa
lódás is volt. Minden csalódás után ismételten, újból meg kellett vallania: Igen, Uram, 
engedelmeskedem a te akaratodnak. Életem a te kezedben van, benned vagyok elrejtve.

Gyakran engedelmeskedett Jézus hívásának, aki azt mondta:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 

megnyugvást adok nektek Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem,
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hogy> szelíd vag)>ok; és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én 
igám boldogító, és az én terhem könnyű. (Mt 11,28-30)

e) Testvérünk újra és újra Jézushoz jött. Neki adta át terheit. Gyakran kíméletlen 
volt önmagával szemben. Nem szépítette sem az indítékait, sem a tetteit. Egyszerűen 
letette terheit, hogy aztán megtapasztalhassa, amit Jézus a lélek felüdüléséről és nyu
galmáról ígért.

Az ilyen pillanatokban egészen biztos volt abban, hogy Jézusé a győzelem. Mindig, 
amikor Isten akarata iránti igenlése érvényesülhetett, Jézus győzelme mindenki számára 
nyilvánvalóvá lett, aki találkozott vele. Újra tudott örülni és képes volt arra is, hogy 
örömével hassa át a körülötte levőket.

f) Betegsége idejét -  annak minden terhe és ellenszenvessége ellenére -  úgy fogad
ta, mint a Jézusban való elmélyülés és elrejtettség idejét. El tudta mondani Pál apostol
lal együtt:

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedel
mek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 
semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megje
lent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38-39)

g) Tudta tartani magát és békességben tudta elhagyni világunkat, hogy bemenjen Is
ten új világába. Mert Jézus mondja:

Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlőm ki az élet könyvéből, 
hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. (Jel 3,5)

h) Hogy vívta ki testvérünk ezt a győzelmet? Egyáltalán nem saját teljesítményével. 
A Bibliában találjuk meg erre a választ:

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely le
győzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy 
Jézus az Isten Fia? (ÍJn 5,4 sk.)

j) Testvérünk egyszerűen hitt Jézus Krisztusban. Elhitte, hogy Jézus az ő bűneiért is 
meghalt a kereszten. Tudta, hogy ez által a hit által lett igaz Isten szemében. Megtapasz
talta és vallotta: Krisztus vére és igazsága az ő ékessége és ünneplőruhája.

2. Mit jelent nekünk, hogy Jézus a győztes?
a) Testvérünk befejezte földi életét. A hitet megtartotta. Megváltójához tartotta ma

gát, akinek a szabadítását tudatosan kérte és elfogadta. Ha tanulni akarunk valamit el
költözött testvérünktől, akkor ez a Megváltójához való ragaszkodása.

b) És ha foglalkoztatta valami a betegágyán, az az volt, hogy voltak látogatói között, 
akik nem követték Jézust. Az volt a szívügye, hogy még egyszer Megváltójára mutas
son azoknak, akik esetleg vallásosak voltak, de nem akartak Jézusról tudni. Újra el 
akarta mondani nekik, hogy Jézust kövessék, hogy hozzák rendbe életüket a teremtő 
Istennel. Azt akarta, hogy igaz életet kapjanak, mint amilyet ő is kapott, mert Jézus azt 
mondja:

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött 
engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy>, hanem átment a halálból az életbe. 
(Jn 5,24)

Kedves gyászoló testvérem: eljutottál-e a halálból az életbe? Biztos vagy-e abban, 
hogy van örök életed?

Befejezés
a) Isten szent bizonyossággal tölti meg hazatérő gyermekei szívét. így olvasunk er

ről az Igében:



Ig)> fognak visszatérni az ÚR megváltottai is, és ujjongva érkeznek meg a Sionra. 
Öröm koszorúzza fejüket öröb'e, boldog örömben lesz részük, a gytötrelmes sóhajtozás 
pedig elmúlik (Ézs 51,11)

A ki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. (lTim
2,6)

b) Elköltözött testvérünk él, és mindnyájan újra látni fogjuk, akik osztozunk vele a 
Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert Jézus mondja:

Én vag)>ok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és 
hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? (Jn 11,25 sk.)

Igen! Jézus győzött és győztes is marad! És beviszi megváltottak Isten országába! 
Ámen.

(Jürg Birnstiel: Temetési prédikációk. Fordította: dr. Pótor Imre, Vásárosnamény, Magyarország)

Tényleg nem jött senki?

Egy hatéves fiúcska sírva ment haza. Nagyapja eléje ment és karjába vette. A fiú to
vább zokogott. Nagyapja megsimogatta és szerette volna megvigasztalni őt.

-  Talán megvert valaki? -  kérdezte.
Az unoka csak megrázta a fejét, jelezve, hogy nem bántotta senki sem.
-  Vagy talán ellopták a karórádat? -  hangzott a következő kérdés.
-  Nem lopta el senki -  válaszolta zokogva a fiú.
-  Hát akkor meg miért sírsz, mi történt veled? -  kérdezte a nagyapa.
A fiúcska szipogva elmondta, hogy mi történt: -  Bújócskát játszottunk, nekem sike

rült elbújni. Ott lapultam és vártam, hogy jön valaki, de hiába. Amikor beleuntam a 
várakozásba, előjöttem és... észrevettem, hogy a többiek abbahagyták a játékot, haza
mentek, de engem senki nem keresett. Teste is beleremegett a sírásba és így folytatta: -  
Érted? Nem jött senki sem, hogy megkeressen!

Estefelé a férfi és az asszony meghallották, hogy Uruk és Istenük a kertben sétál. 
Nem akartak vele találkozni és elbújtak a kertben.

De Isten, az ő Uruk, hangos szóval hívta a férfit és így szólt: Adám, hol vagy?
A férfi válaszolt: Hallottam lépteidet a kertben. Féltem, mert meztelen vagytok és el

bújtam. (1 Móz 3,8-10)
Az elbeszélés minden emberre vonatkozik. Különösen a velünk élőlcre.
Hogy> vagy>?
Talán elbújtál? Féltél? Gyáva vagy>? Lustaságból?
Isten tovább keres.
Amikor a rejtett kincs esetét hallotta egy gyermek hittanórán, felkiáltott:
„Istenem, én vagytok a Te rejtett kincsed!**
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Prédikáció-sorozat
Csomay Árpád
Biharszentjános

Levelek a hét gyülekezethez
Az első szeretet

Alapige: Jelenések 2,1-7 

(Az efézusi gyülekezethez írott levél)

Az efézusbeli gyülekezet
„Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg.” Az efézusi az első gyülekezet a hét 

kis-ázsiai közül, akik Jézus Krisztustól levelet kapnak.
Efézus! Abban az időben Efézust „Ázsia világosságáénak nevezték. Miért? Gondo

lom azért, mert ez a város volt a fő az összes között. Egy város tele élvezetekkel. Efézus 
a fény városa! Kereskedelmi és közlekedési csomópont is volt. Ugyanakkor a bölcses
ség és kultúra városa, de Diana pogány istennő tiszteletének a központja a maga istente- 
lenségével és tisztátalanságával együtt. „Ázsia világossága!” így néztek akkor az embe
rek Efézusra.

Az emberek ma is így viselkednek. A sötétséget nevezik világosságnak. Vakok va
gyunk a valóság meglátására. Inkább hódolunk mai „pogány” istenek előtt (élvezetek, 
pénz, munka, szórakozás). A világi csillogás elkápráztat fiatalt és öreget egyaránt és 
nemcsak az ünnepi reklámok, hanem a mindennapi fények, melyeket a „világosság an
gyala”, a Sátán villant fel előttünk, hogy elkábítson bennünket. A középpontban érez
zük magunkat és azt hisszük, hogy fontosak vagyunk. De amíg ebben a pogányságban 
fuldokolunk, addig soha nem vagyunk világosságban, sőt sötétség fog körül bennünket.

így volt Efézus népe is. Sötétségben volt. A legnagyobb baj az volt, hogy Isten Igéje 
nem világított és a lelkek így nem láthatták Isten szentségének a világosságát. De a bűn 
és az igazságtalanság városába betört Isten kegyelmének a világossága. Váratlanul és 
kéretlenül.

Rajtunk is így könyörült az Űr. Nem is kértük, de egyszer csak fény gyúlt szívünk
ben az Isten Igéje által és megláttuk az Ő szentségét.

Kicsi volt a kezdet Efézusban. Először Keresztelő János néhány tanítványa hirdette 
itt az Igét. így hallottak a megtérésről. Később Pál jött ide az Evangélium teljes fényes
ségével. Isten így ragyogtatta fel e szolgák által az Ige fényességét ebben a sötétségben 
levő városban. Majd Timóteus és János is követte őket ebben a szolgálatban. így lett 
ebben a sötét városban Istennek egy gyülekezete, amelyet maga Isten hívott el a sötét
ségből a csodálatos fényességre. Ez a gyülekezet az Atya kegyelme és szeretete folytán 
állt elő. Ugyanis Efézusban egy ember sem volt, aki vágyott volna az isteni fényességre. 
Ezért állt elő ez a gyülekezet az Atya kegyelme és szeretete által.

Ma sincs egy ember sem, aki keresné az Urat! De Istennek olyan nagy a szeretete, 
hogy Jézus Krisztus földre jövetele által fénnyel ragyogta be ezt a bűnös embervilágot, 
akik a sötétségben vannak.

Efézusban a sötétség várományosai voltak az emberek, de most már az Úr fényének 
birtokosai. Most már ez a város olyan, mint egy gyertyatartó, hét arany ágáról ragyog a 
fény. S ennek közepén maga Jézus Krisztus van!

279



Látod-e, drága testvérem, hogy te is a sötétségben voltál. Látod-e lelki szemeiddel, 
hogy Isten Igéje milyen áldott fényességet gyújtott a szívedben, s így te is ennek a hét
ágú arany gyertyatartónak része lehetsz! Látod-e, hogy maga Jézus Krisztus itt van kö
zöttünk?! így lehetünk mindannyian fényt hordozók, gyertyatartók ebben a sötét világ
ban. Ez maga a kegyelem!

Amikor János apostol látja az Úr Jézus teljes dicsőségét, mint egy holt esik térdre 
előtte. Mind a hét levél ezt húzza alá: az Úr Jézus fenséges, dicső voltát. Ő az uraknak 
Ura, a királyok Királya! Ez a dicső Úr és Király tartja jobb kezében a hét csillagot. Ez 
nemcsak azt jelenti, hogy Jézus a hét csillag védelmezője, hanem azt is, hogy Ő maga 
gondoskodik a gyülekezetek szolgáiról. Az Ige szolgáiról Ő Maga visel gondot. Ez 
nagy vigasztalást jelentett az efézusi gyülekezet számára, mert Pál apostol, amikor bú
csút vesz, így szól: „Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek 
gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak...” (ApCsel 20,29) János apostol tudja 
azonban, hogy mit jelent Jézus szava, Aki „az Ő jobbkezében tartja a hét csillagot” (Jel 
2,1)

A gonoszok jönni fognak, de a hű szolgákat Jézus Krisztus tartja meg. Ezért vessük 
bizodalmunkat mi is Belé, aki az Ő jobb kezében tartja a hét csillagot. A mi időnkben 
is! Olyan sok gonosz van ma is, akik lehetetlenné akarják tenni a szolgák munkáját 
Krisztus Egyházában, hogy tönkre tegyék azt. De a pokol kapui sem vehetnek diadalt az 
Ő Egyházán.

Jézus „a hét arany gyertyatartó között” van. Ez azt jelenti, hogy velünk van. Olyan 
sokan mondják, hogy Ő messze van tőlünk, hiszen a mennybe ment, megdicsőült. 
Olyan nagy a távolság Közte és közöttünk! Ám amikor itt olvassuk, hogy Ő a hét gyer- 
tyatartó között van, ez azt jelenti, hogy nincs távol, most is jelen van. Maga Jézus 
mondta: „Én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Ő együtt van övéivel, 
közösségben van a gyülekezettel.

Az efézusi helyzet
Az, Aki a hét arany gyertyatartó között van, az a világ Világossága. Lehet, hogy ná

latok is van otthon gyertyatartó és azt soha nem használjátok, vagyis nem ad fényessé
get. Az efézusi gyülekezet nem ilyen volt. Ez a gyülekezet egy égő gyertyatartó volt. 
Jézus ezt értékelte ebben a gyülekezetben: „Tudom a te dolgaidat...” (Jel 2,2a)

A gyülekezet munkájának három vonatkozása volt: tudom a te dolgaidat, tudom a te 
tűrésedet, és tudom a te szeretetedet az igazság iránt.

Milyen dolgáról, munkájáról van szó? Hát arról, hogy ez a gyülekezet hűségesen 
szolgálta Urát és Királyát. Ezt Jézus a 3. versben kiegészíti ezzel: „Az én nevemért fá
radoztál és nem fáradtál el.” Pedig ebben a munkában bizony el lehet fáradni. Aki hű
séggel szolgálja az Urat, az tudja, hogy mit jelent az Ő nevéért fáradozni. Az efézusi 
gyülekezet ezt a munkát nagy tűréssel, vagyis teljes szívvel végezte. Jézus is erre hívja 
fel a figyelmet a 3. versben: Terhet viseltél és béketűrő vagy. Ez azt is jelenti, hogy 
mindenek ellenére kitartóak voltak.

Bár béketűrő volt a gyülekezet, de a gonoszokat, az istenteleneket nem szenvedhet
ték el. És még azt is elmondja Jézus róluk, hogy „megkísértetted azokat, akik aposto
loknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket.” (Jel 2,2b) 
Ezek a hamis apostolok ellenálltak az Igazságnak. Nevezetesen: az Evangéliumnak, a 
megfeszített Jézus Krisztusnak. Az efézusiak nem mondták: Nos igen, hát nekik is van 
valami igazuk, hasonlítanak hozzánk Nem mondhatjuk, hogy csak nekünk van igazunk. 
Nem így vélekedtek, hanem a megfeszített Jézusra tekintettek és az Evangéliumot fo
gadták el igaz tanításnak.
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Manapság is sokan mondják: Mit számít az! Egy Isten van. Egyek kell hogy le
gyünk. Bizony, nagyon is sokat számít! Sokat számít, hogy „milyen” Istenben hiszel, 
„milyen” Istennek szolgálsz. Mert egyedül a Megfeszített az egy, igaz Isten!

És Jézus éppen ezt értékeli az efézusiakban, hogy a gonoszokat nem szenvedhették 
el. Ok nem a világ szerint éltek. Ők tudtak nem-et mondani mindarra, ami nem a Meg
feszített tanítása szerinti. De eltűrték a szégyent, a lenézést, a megvetést, a gyalázatot, 
amely éppen ebből fakadt. Ők nem látszat-keresztyének voltak.

Úgy gondolom, hogy nekünk ebben a tekintetben szégyenkeznünk kell. A templom
ba járók nem tudnak nem-et mondani! A másik ember véleményével törődünk! Ezért 
lett olyan világias, elvilágiasodott az egyházunk. Nem tudjuk megélni keresztyén vol
tunkat! Túl sokat figyelünk a világra és nem a mi Urunkra! Olyan sok embernek lett 
terhes és egyenesen ellenséges az egyházban való szolgálat! Nincs nagy különbség azok 
között, akik az Urat szolgálják és a világi emberek között.

Nem tükörképe vagyunk az efézusi gyülekezetnek, hanem ellentéte. Nagyon sok en
gedményt (kompromisszumot) tettünk. Mindenki úgy vélekedhet, ahogy jónak látja. 
Mindenkivel toleránsak vagyunk. Már nem fontos Jézus keresztje. Rontja egyesek sze
mét? Hát vegyük le a falról! Meg ne sértsük őket! Aztán a szívből is kikérni! Sajnos!...

Egy nagy törés
Mit is mond Jézus Krisztus: „De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet 

elhagytad.” (Jel 2,4)
Mi volt az első szeretet? Testvéreim, az első szeretet az volt, amikor Jézus Krisztus 

kijelentette magát neked, amikor megbocsátotta vétkedet, amikor vérével megtisztított 
és vére által megváltott, a maga tulajdonává tett, halottból élővé tett. Az első szeretet ez: 
„Mi szeressük Őt, mert Ő előbb szerettet minket.” Ez volt az az idő, amikor mint ta
vasszal a virágok, a mi szívünkben is kinyíltak a szeretet virágai. Olyan nagy volt ez a 
szeretet, hogy a bűnnek már nem volt ereje, de uralkodott a kegyelem. Az első szeretet 
alkalmával feltört szívünkben az üdvösség tudata, mint a forrás tiszta vize a kútból és 
mindaz, mi rejtve volt addig, Krisztus Igéje és a Szentlélek által magával ragadott a 
kegyelmes Isten közelségébe. Az öröm érzése betöltötte egész valónkat és énekeinkkel 
az Urat magasztaltuk.

Ez az első szeretet volt az efézusi gyülekezetben, és lehet, hogy a te szívedben is. 
Az első szeretet az, amikor boldogan jössz a templomba és az Úr asztalához, hogy az 
Életnek Kenyerét egyed és az Új Szövetség poharát magadhoz emeld, vagyis értékeled, 
megbecsülöd az Urat, hódolsz Előtte! Ekkor minden aranynál és ezüstnél fontosabb 
számodra a Tízparancsolat. Már nem találsz örömöt a bűnben és a világ szerinti életben.

De az első szeretetet el lehet hagyni! Az efézusiak elhagyták az első szeretetek Fon
tosabb lesz a világ, fontosabbak leszünk mi magunk, mint maga az Úr Jézus Krisztus. 
És ez nincs rendjén!

Térj meg!
Ezért monda Jézus: „Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előb

bi cselekedeteket cselekedd.” Ugye érthető, mit akar mondani Jézus ezzel: Térj meg! 
És: Az előbbi cselekedeteket cselekedd! Ha pedig nem, hamar eljövök ellened és a te 
gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. (Jel 2,5)

A gyülekezet még emlékszik, mennyire égett bennük az első szeretet! Még tudják, 
hogy mit jelent Jézus vére! Mit jelent, hogy Jézus vére által megváltotta őket. És az első 
szeretet a megtérés által újra felbuzog! Amikor az első szeretet visszatér, visszatér vele 
az előbbi cselekedet is.
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Testvéreim, tudjátok, hogy miért olyan szegény, hideg a mi egyházunk? Mert el
hagytuk az első szeretetet. Térjetek meg! -  mondja Jézus, és ez azt jelenti, hogy térjetek 
vissza a kereszthez, hogy az első szeretetet megtaláljátok és újra élő legyen. Kedves 
testvéreim! Az Igében nem azt olvassuk, hogy az első szeretet soha nem jön vissza. Ezt 
sehol nem olvassuk a Bibliában. Ha az első szeretet nem tér vissza, az a ti vétketek, 
mert ez azt jelenti, hogy még nem tértetek meg. Ó, nézzétek! Jézus itt van! (Itt van Isten 
köztünk -  153. ének) Térjetek meg Hozzá és O hozzátok tér!

Különben igaz lesz az ige: „Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatar
tódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz!” Ez maga az ítélet! Isten Igéjének a vilá
gossága eltűnik. És ott sötétség lesz. És eltűnik az Igazság. Majdnem öt évszázadon át 
türelemmel hordozta Jézus az efézusi gyülekezetei. Most már nincs tovább!

Bennünket mióta hordoz Jézusunk türelemmel? Nézzétek az üres templomokat! Lu
ther egyszer azt mondta: Ahol Isten szavát megvetik, oda nem tér vissza. Testvéreim, ne 
vessétek meg Isten szavát! Térjetek meg! Jöjjetek vissza Hozzá!

Az efézusiakról még azt is olvassuk, hogy gyűlölték a nikolaiták cselekedeteit, ame
lyeket Jézus is gyűlölt.

El is hiszem, hiszen a nikolaiták lélek-űzérek, nyereség-hajhászok voltak. Kegyes
ségük csak látszat volt. És a mi kegyességünk milyen?!... Nem lehet jobbra is, balra is 
hajladozni! Jézushoz kell térni!

Az új paradicsom
„A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, mely az Isten paradicsomának köze

pette van.” (Jel 2,7) Ám ez előtt azt mondja Jézus: „Akinek van füle, hallja, mit mond a 
Lélek a gyülekezeteknek.” Az efézusiaknak és minden idők gyülekezeteinek. Itt az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten egységéről van szó. Az Ige a Szentháromság Istentől 
jön a gyülekezetekhez. Isten Szentlelke, Aki mindig a Vigasztaló, Jézus Krisztus he
lyett, az Ő nevében jött. Isten Szentlelke beszél az Ige által a gyülekezetekhez.

Erre szükséges, hogy halló fülünk legyen. Isten Lelke tesz hallóvá bennünket. Az el
ső bizonyíték, hogy Isten Szentlelke munkálkodik bennünk az, hogy halló fülünk van és 
megértjük, amit Isten nekünk mond. Aki nem engedi, hogy Isten Lelke munkálkodjék 
benne, az nem is hallja az Igét. Isten azonban meg akaija nyitni a füleinket, hogy meg
halljuk és megértsük az O Igéjét.

Aki Isten Szavát hallja és aszerint él, az győzni fog, és a győzedelmesnek Jézus enni 
ad az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.

így tér vissza az első szeretet, mint Isten kegyelmének gazdag folyama. És így me
gyünk be Isten paradicsomának közepébe, hogy az élet fájáról együnk. Hogy örökre 
teljes mértékben Isten szeretetében legyünk. Ekkor lesz csak életünk igaz élet.

Az élet fájáról enni nem más, mint örök közösségben lenni a szerető Istennel, Őt 
imádni, Őt dicsőíteni örökkön-örökké.

Lelkem Megváltója, Jézus, 
Keblemen nyugodsz te meg! 
Mind vadabbul zúg az árvíz, 
Mind dühösbb a fergeteg. 
Benned bízni, ó, mily édes! 
Éltem Néked szentelem, 
Boldogan csodálni Téged 
S Néked élni szüntelen.
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Rejts el, míg e bősz vihar zúg.
Míg éltem futása tart,
S aztán, ó, vezess a révbe,
S lelkemet fogadd be majd!
Benned bízni, ó, mily édes...

Nincs számomra más menekvés,
Csak Te rajtad csügg hitem.
Ó, ne hagyj magamra,
Hordozz s adj erőt nekem!
Benned bízni, ő, mily édes...

Ámen.

Tíz napig tartó nyomorúság
Alapige: Jelenések 2,8-11 

(Az szmirnai gyülekezethez írott levél)

Két vonulat
A szmirnai gyülekezet Jézus Krisztus nyomdokaiban haladt. Részt vett az Úr szen

vedésében és gyalázatában. Övé volt Jézus halála, de megelevenedett Jézus által és ré
szesült a Krisztus dicsőségében. Ha a szmirnai gyülekezet életének ezt a vonalát tekint
jük, akkor néhány fontos szóra figyelnünk kell. Ezek a következők: szegénység, elnyo
más, teher, fogság és halál.

Ezek együtt egy lefelé tartó vonulatot képviselnek, amiért oly kevés keresztyén tud 
hálát adni. Bizonyosan azok, akik nem Krisztusban vannak. Ez azonban azt is jelenti e 
keresztyénekre nézve, hogy minden csak látszat az életükben. Igen, szükségünk van 
arra, hogy a mi vak szemeink megnyíljanak. Szükségünk van arra, hogy az értelmünk 
megvilágosodott szemei meglássák a sötét (elvakult) látszatot, a sötét valóságot. Elekor 
azonban, a mi megvilágosodott értelmünk szemeivel már egy másik vonalat követünk. 
Meglátjuk, hogy a keresztyének életében, a Krisztus követésében van egy lefelé tartó 
vonal és egy felfele tartó is. Ezt Jézus így foglalta össze: gazdag vagy; tíz napig tartó 
nyomorúságod lesz; az élet koronáját neked adom. Ez a felfele tartó vonal!

Ez a két vonal egybeesik Pál apostol megfogalmazásában: Hogyha pedig meghal
tunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is Ő Vele. (Róm 6,8) Ha Vele együtt szenvedünk, 
Vele együtt meg is dicsőülünk. (Róni 8,17b) Krisztus gyülekezetének a halálon kell 
átmennie az életre.

így vándorolt a szmirnai gyülekezet Jézus Krisztus nyomdokaiban. Örök ellentétek 
megélésében. A halál és az élet két egymással ellentétes fogalom. A szegénység és a 
gazdagság szintén. A zsidók, akikről szó van, és azok a zsidók, akik nem keresztyének, 
hanem a Sátán zsinagógájából valók. A mártíromságról is szó van, de az élet koronájá
ról is. Ilyen ellentétekből áll ez az egész levél. És ez nem csoda. A szmirnai gyülekezet
ben folyamatosan összeütköztek ezek az ellentétek.

Szmirna helyzete
Szmirna híres, gazdag város volt, Kis-Ázsia legszebb és leggazdagabb városai közé 

tartozott. Krisztus gyülekezetének tagjai viszont szegények és reménytelen helyzetű 
emberek voltak, ami ellentmond a városban levő nagy gazdagságnak és fényűzésnek.
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A tömegek azonban, legyenek azok egyházi vagy nem egyházi emberek, leginkább 
a csillogás, a látszat fenyegetettségében éltek. Azt mondták: ha élni akarsz, akkor 
Szmirnában kell laknod. Gazdag akarsz lenni? Élvezni akarod az életet? Tartós földi 
örömöket akarsz? Akkor jöjj Szmirnába és lakj ott. Szmirnában gazdagság és jómód 
van. Csak egy valamit kell tenni: Istent „otthon” hagyni! Ha Istennel akarsz Szmirnában 
élni, az nem fog sikerülni. Az istenfélelmet ki kell küszöbölni az életből és akkor bol
dog lehetsz Szmirnában. Gazdagságban és jómódban.

Testvéreim, ez a vélekedés ma sem idegen az emberektől. Ma is sokan törekednek 
gazdagságra és jólétre. Az emberek azt mondják: egy életünk van! így vélekedik sok 
fiatal és az öregek is. Csak egy bizonyos, hogy meg kell halnunk. Jön az „örök meg
semmisülés” De a gonoszok, akik így vélekednek, azok örök pusztulásra jutnak, mint 
ahogy a zsoltáros is mondja: „akik eltávoznak tőled, elvesznek, mind kiirtod azokat, 
akik elhajolnak tőled.” (Zsolt 73,27)

De Jézusnak Szmirnában van egy kis gyülekezete. Nem könnyű az életük. Hiszen, 
mint ahogy a 73. zsoltárból is kitűnik, ők is látják, hogy az istentelenek, a gonoszok 
boldogulnak, meggazdagodnak. Közben gúnyolják az istenfélőket, kevélyek és erősza
kosak. S mégis boldogulnak.

A szmirnai gyülekezet azonban Krisztus szárnyainak az árnyékában van. Ez a gyü
lekezet a világ lelkiismerete. A keresztyének mindig a világ lelkiismerete kell legyenek. 
Ezért olyan ellenséges a világ a keresztyénekkel szemben. A keresztyének csendben 
megélik a hitüket, vagyis beszédben és cselekedetben Jézust követik.

így van-e ez a mi gyülekezetünkben?! Vajon mi a világ lelkiismerete vagyunk-e? 
Szóban és cselekedetben Jézust követjük-e, még akkor is, ha gyűlölnek, megvetnek 
vagy lenéznek bennünket? Érdemes ezen elgondolkoznunk!

Krisztus bemutatkozik
Jézus Krisztus itt így nevezi magát: az Első és az Utolsó, aki halott volt és él Ebben 

valóban minden benne van. A gazdag Szmirnában azóta is mindig és manapság is él az 
elvakultság és annak illúziója, hogy a gazdagságban és jólétben első és utolsó legyen az 
ember. Erre mindig is törekedett.

A Krisztus gyülekezete Szmirnában éppen ettől óvakodott. Ezért ennek a gyüleke
zetnek nincs helye a földön. Nekik ez jutott: a világban nyomorúságotok lesz. Ennek a 
szmirnai gyülekezetnek nincs egy tisztességes hajléka sem, ahol lakhatna. Szinte enni 
való kenyerük sincs. Ruhájuk sincs, amit felvegyenek. Alig léteznek már. De Ő, aki 
vére árán váltotta meg ezt a gyülekezetét és szereti őket, azt mondja: Én vagyok az Első 
és az Utolsó. Elesettségíikben, gyöngeségükben Jézusnak ez a bizonyságtétele lesz a 
gyülekezet ereje. Ebben mindig bízhatnak.

Az Első és az Utolsó. Ezzel Jézus azt juttatja kifejezésre: Én vagyok az üdvössége
tek. Én vettelek meg benneteket vérem által. Én tartalak meg benneteket a harcotokban. 
Én viszlek benneteket az örök hazába. Itt a földön nincs maradásotok, de az Atya házá
ban lakásotok van. Én készítem el ezt nektek. Ha itt a földön nincs mit ennetek, én va
gyok az Életnek Kenyere. Ha itt a földön nincs ruházatotok, én vagyok az, Aki felru
házlak benneteket az igazság köpenyével. Én ajándékozom nektek a hit ruházatát, ami
kor telketek elalél a nyomorúságok közepette.

Az Első és az Utolsó
Én vagyok „az Első és az Utolsó, aki halott vala és él” (Jel 2,8) Ezek a szavak a Je

lenések 1. fejezetére utalnak vissza. így szólt Jézus Jánoshoz is. És most a szmirnai 
gyülekezetnek is ezt mondja: Én vagyok az Első és az Utolsó, aki halott vala és él. Itt
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jelentkezik a Golgota és a húsvét. Itt ragyog fel a gyalázatban, a gyűlöletben és a rága
lomban az ő feltámadása általi győzelmének a fénye.

Halott és élő! Ennek a levélnek ez a témája. Amit az ember életnek tart ebbén a vi
lágban, az a halál jeleit hordozza. És fordítva, amit az ember halálként nevez meg, az az 
igazi élet! Ennek a gyülekezetnek az számított, hogy a halál legyőzetett. Minden gyüle
kezetben, Szmimában is és minden egyházban ez jelenti az életet: a halál legyőzetett!

Ez tesz bennünket állhatatosakká, ez vigasztal és ez erősít minket. Krisztus többek 
között azt akarja mondani: Kedves szmirnai gyülekezet! Ha nyomdokomban jársz, ak
kor neked is úgy kell halálra menned, mint ahogy én is halálra adtam magam. A halálon 
át életet nyertem és aztán dicsőséget, kereszt által koronát. Csodálatos ez és való! Halott 
voltam és ismét élek! Minden idők gyülekezetének ez az útja. A gyülekezet tagja fény a 
Fényből és mégis minden időben alá kell merülnie az Isten által való elhagyatottság 
legnagyobb sötétségébe. Jézus Isten az Istenből és mégis a gyülekezetért a keresztre 
adta magát. Az Ő életét adta, a vérét ontotta, Saját Magát adta a bűnösökért. Aki Benne 
elrejtetett, az örök elrejtettségben van. A Benne elrejtett ember mélységbe juthat, de 
soha nem merül el. Benne van az Élet.

Jézus halálra adta magát. Amikor mindnyájan azt gondolták: „Vége, mindennek vé
ge!” -  akkor győzte le a halált. S ma is így van. Amikor mindenki azt gondolja: Vége, 
mindennek vége -  a Krisztusban való elrejtettségünk folytán mi is életre kelünk, éppen 
úgy, ahogy Krisztus feltámadott és új élete lett. Az elnyomatottságban Szmirnában, de 
minden idők gyülekezetében -  így ajándékoz Jézus új életet a Benne hívőknek. A sötét
ség eltűnik, a nyomorúságok ködpárája felszáll és a gyülekezet tagjai előtt új távlatok 
nyílnak meg.

Halott voltam, de íme élek. Ez a kiindulópontja ennek a levélnek.

Reményteljes ismeret
„Tudom a te dolgaidat.” Miből áll e gyülekezet „dolga”? Szenvedésből és harcból, 

melyet Jézus Krisztus nevéért és Jézus ügyéért vív. Aztán így folytatja az Úr: Tudom a 
te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet. Én is ezen az úton mentem végig. 
Én ezt mind megtapasztaltam és átéltem. Csak nyomdokaimba lépjetek. Nincs más ös
vény, nincs más út, amelyen hozzám jöhetnétek. Nyomdokaimba lépve követhettek 
engem -  mondja Jézus.

Miből áll hát e gyülekezet „dolga”? A Krisztusért vállalt szenvedésből. A szegény
ség, a nyomorúság és a káromlás jelenti a gyülekezet számára a szenvedést. Az Igében 
ebben a sorrendben állnak. De ezt a sorrendet meg lehet változtatni. A gyülekezetnek el 
kell szenvednie a szegénységet, ebből származik a nyomorúsága, s ezért káromolják a 
gyülekezetei. A káromlás az oka mindennek. A káromlás a zsidóktól származik. Azt 
mondják, hogy zsidók, de nem azok. Nem tartoznak az igazi Izráelhez. Ok nem Ábra- 
hám hívő magva. Ők megtartják az istentiszteleteket, az áldozatokat...

De Jézus azt mondja: „Ők a Sátán zsinagógája.” Minden istentiszteletüknek az volt 
a célja, hogy gyűlölettel forduljanak Krisztus gyülekezetével szembe. Jézus azt mondja 
erre: tudom (ismerem) a káromlásokat. Én már elhordoztam annak minden keserűségét. 
Ők rágalmaztak engem, s ezért titeket is rágalmaznak. Gyűlölöm a látszat-istentisztele
teiket, s ezért gyűlölik ők is az én gyülekezetemet.

Ugye tudjátok, hogy a rágalmazás a legmérgesebb nyíl, amit a Sátán arra használ, 
hogy az Úr munkáit lerontsa.

A rágalmazással lehetetlenné tették a keresztyének életét. Ezért lettek szegények, le
nézettek. Nem volt pénzük, nem volt ruházatuk, mert vállalták Jézus Krisztust. Ezért 
nem volt életterük itt a földön.
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Hogy lehet így élni?! A gyermekek éhesek, kérik a kenyeret. A szülők azt felelik, 
hogy nincs, mert szeretjük Jézust. Ezért nincs a gyermekeknek ennivalójuk. A szmirnai 
gyülekezet nagy szegénységben él pusztán csak azért, mert nem a világ előtt hajt térdet. 
Értitek, testvéreim, hogy mit jelent ez? Te ki előtt hajtasz térdet? El tudod-e mondani: 
„Hogyan követhetnék el ilyen nagy bűnt az Isten ellen?!”

Aztán a gyülekezet gyermekei összeütközésbe kerülnek a világ gyermekeivel. Mi
csoda különbség van a kettő között: a ruházatban, a viselkedésben. A világ „gyülekeze
tének” a gyermekei pompás, gazdag ruhákban járnak, a Krisztus gyülekezetének a 
gyermekei szegényes ruházatban vannak és éhesek. S most figyelj, drága testvérem, mit 
mond Jézus:

Szegények és mégis gazdagok
Jézus ismeri szegénységüket, az elnyomatásukat és a káromlást. Most azt mondhat

nátok, hogy tennie kellene Jézusnak valamit ez ellen! El kellene törölje a Sátán zsina
gógáját! Hiszen Neki adatott minden hatalom mennyen és földön egyaránt.

Nem, testvéreim! Nem! Jézus mást tesz! Jézus azt mondja a gyülekezetnek: Ti gaz
dagok vagytok. És ez reménység nekik? A világ csak nevet, amikor ilyet hall. Hiszen a 
szmirnai gyülekezet nem gazdag. Ők koldusszegények, és mégis gazdagok. Mi ebben a 
vigasztalás? A világban a vigasztalást „ópiumnak” nevezik. A világnak egészen más 
jelent vigasztalást: a jó hetibér, a jól fizetett állás, az anyagi gazdagság. Krisztus azonban 
egészen másról beszél. Amikor azt mondja, hogy a szmirnai gyülekezet gazdag, Jézus a 
lelki gazdagságra gondol. A szmirnai gyülekezet nem a világhoz tartozik, hanem Jézus
hoz. Szegények, de gazdag Atyjuk van a mennyben. Ez garancia a mennyei örökségre, 
egy jobb és maradandóbb gazdagságra. Ők gazdagok, mert gazdag Krisztusuk van.

Nekünk is ilyen Krisztusunk van? Szegénységünkben gazdagok vagyunk-e?
Vágyunk-e erre a mennyei gazdagságra?
Az a szegény, aki Jézus nélkül él. Az koldusszegény. De gazdag az, aki a halálból 

átment az életbe, mint Kr isztus, és minden jótéteményét magához kapcsolta. Általa van 
üdvösségünk, az Ő vére által. Megtartatunk minden hatalommal szemben, mert bűnein
ket eltörölte és szentté tett bennünket.

Igen, de mondhatná valaki, hogy ebből nem lehet megélni. Éppen ellenkezőleg! Is
ten egyháza csak ebből él! Az Atya kegyelméből!

Hadd kérdezzem meg, testvérem: te milyennek gondolod magad? Gazdagnak érzed- 
e magad Jézusban? Ha nem, kérlek, jöjj Hozzá! Jöjj Hozzá minden bajoddal, kereszted
del és kérjed Őt, hogy tegyen olyan gazdaggá, mint a szmirnai gyülekezet tagjait.

Vigasztalás a nyomorúságban
Jézus azt mondta: Halott voltam, de élek. Aztán egy újabb bátorítással áll elő: 

„Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell.” Igen, a Sátánnak még sok nyila van. 
A szmirnai gyülekezet tagjaira börtön vár és megpróbáltatás. Ki tudnak-e tartani ebben 
a nehéz helyzetben? Vagy áldozattá válnak? Ezért bátorítja Jézus őket: Maradjatok hű
ségesek mindhalálig. A nyomorúságuk tíz napig tart És ez azt jelenti, hogy a nyomorú
ság rövid ideig tart. „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök 
dicsőséget szerez nekünk. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanok
ra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4,17-18)

Isten határt szab a nyomorúság idejének. Ő maga viszi győzelemre ügyünket.

A győzelem felé
„Légy hív mind halálig.” A szegénység megpróbáltatásban csúcsosodik ki. Ebből 

nyomorúságos lelki állapot lesz. Aztán fogság és mártíromság Szmirnában, megkötö-
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zöttség a mi esetünkben. Sok helyen ma is mártíromság (Kína, Észak-Korea, a muzul
mán országok). De Jézus Krisztus előttünk megy. Az Ő nyomdokaiba kell lépjünk. 
Benne bízzunk!

A nyomorúságban levő egyház mindig jobb, mint egy alvó egyház. Nem akarsz fel
ébredni és Jézus szavát meghallani? Jézus ma is ezt mondja: Lég)’ hií mindhalálig! Ő 
mindhalálig szeretett téged. Ő, Aki Istentől teljesen elhagyatott volt, ma is szeret téged. 
S ha hűséges leszel Hozzá, akkor neked adja az életnek koronáját.

Éppen, mint Polycarpus, Szmirna püspöke, aki nem tagadta meg Jézusát: „86 éven 
át szolgáltam Őt és soha nem csalódtam Benne. Hogy tagadhatnám meg az én Királyo
mat éppen most?!” „Aki győz, annak nem ált a második halál.” Az örök halál. Már nem 
árthat nekünk. Hiszen Ő él és Általa mi is élni fogunk. Akármilyen szegények is va
gyunk, ha győzünk, az élet koronája vár reánk. Érdemes hát harcolni és győzedelmes
kedni minden nyomorúság és rágalmazás felett, hogy elnyerjük az élet koronáját. Jézu
sunk azért hordozta el a töviskoronát, hogy az élet koronája a miénk lehessen. S majd 
ha előtte leszünk, lábaihoz helyezzük és imádjuk Őt. Ámen.

Ahol a Sátán trónja van
Alapige: Jelenések 2,12-17 

(A pergámumi gyülekezethez írott levél)

Kard a Krisztus szájában
Minden levélben Jézus Krisztus először bemutatkozik. A pergámumi gyülekezetnek 

úgy mutatkozik be, mint Szabadító, de úgy is, mint Harcos, mint Küzdő. Ő a Hős, aki 
dicsőségben lakik és kétélű, éles kardja van. Ő a hadak útján van. Látja a Maga gyüle
kezetének a nyomorúságát. Azért van kardja, hogy a gyülekezetét felszabadítsa. Ő küzd 
a gyülekezetért mindaddig míg az ellenséget legyőzi. Kétélű kardja van. Jézus kardja 
két irányba vág. Az ellenséget is vágja, de a gyülekezetét is. Ez a kard nem a kezében 
van, nem is a csípőjén hordja. A kard a szájában van. Al ó .  versben ezt olvassuk: „El
lened megyek hamar és vívok azok ellen számnak kardjával.”

Sokszor tapasztaljuk, hogy egy szó éles kard lehet a másik ember számára. Jézus 
Szava is éles kard, és fordítva: a kard Jézus Szava, Igéje. Ez a Szó, az Ige megoszt, 
megítél, kettévág, szétválaszt. Az Ige egy kard! Ez az Ige egy titokzatos fegyver, mely- 
lyel Krisztus megítéli a bűnöst. Úgy, amint a Zsidókhoz írt levélben olvassuk: „Mert az 
Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és 
léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szív
nek indulatait.” (Zsid 4,12)

Testvéreim, kapcsolatba kerültetek-e már ezzel a karddal? Leborultok-e a karddal 
rendelkező Úr előtt? Mert Jézus ezt a kardot az ellenség pusztítására használja, de a 
maga gyülekezetét is ezzel ítéli meg, de nemcsak megítéli, hanem általa pártfogásába is 
veszi a gyülekezetei.

A pergámumi gyülekezet
Krisztus használni akaija a pergámumi gyülekezetben a szájában levő kardot. Erre 

sürgősen szükség van. Pargámumban összecsaptak a hatalmasságok. Az egyház és a 
világ, Krisztus és a Sátán, Immánuel, a Fejedelem és a római császár örök ellentétben 
állnak egymással. Az egyház mindig is tudta, hogy a világban ő idegen marad, egy ter
mészetellenes jelenség. Ezért veszélyeztetik őt. Jézus Egyházának nincs helye ebben a
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világban és mégis helyet kell foglaljon magának. Krisztus azt mondta a pergámumi 
gyülekezetnek: „Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakói, ahol a Sátán királyiszéke 
van”, és később ezt mondja róluk az Úr: „az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, 
az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.” 
(Jel 2,13) Tehát Pergámumban a Sátán lakik. Valójában ez azt jelenti, hogy Pergámum 
a Sátán rezidenciája. A Sátán nemcsak látogatóba megy Pergámumba, hanem állandóan 
ott lakik. Ez a helység a Sátán uralkodásának a székhelye. Ez pedig komoly következ
ményekkel jár a pergámumi gyülekezetre nézve. Ide összpontosította minden hatalmát.

Itt volt például a császárimádat is. A római császárt istenként tisztelték. Ez a csá
szárimádat összekapcsolódott a gyógyászat istenének az imádásával. Asklepiust imád
ták, akinek jelképe a kígyó volt. A kígyó Jézus Krisztusnak a nagy ellensége, a sötétség 
szolgája, aki az embert a siralom völgyébe vitte. Pergámumban tehát a kultúra és a tu
domány a sötétség fejedelmének a szolgálatában állott. Ehhez járult még a templomi 
prostitúció is, amelyik nem ismert korlátokat. Ilyen körülmények között élt itt Krisztus
nak a gyülekezete.

Tudom, hogy... hol lakói Ismerem a címedet. A te címed: ahol a Sátán lakik és...és 
ahol a Sátán honja van. Kérdezhetnétek, testvéreim: hogy került ide a gyülekezet? Nem 
volt meggondolatlanság ez a részéről? Olyan ez, mint Lót esete, aki Sodomában lakott?

Nem, mert ezt a gyülekezetei a világból hívta ki Krisztus és ők a krisztusi erkölcsről 
tettek bizonyságot. Jézus a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívta ezt a 
pergámumi gyülekezetei.

Egy 300 méter magas dombon emelkedett Zeusz oltára: a Sátán oltára. Ott élt a gyü
lekezet a Krisztusban való elrejtettségben, a nyomorúságok és szorongások közepette, 
mint egy hegyen épített város, mint egy gyertyatartó, amelyik fényt áraszt.

A Pergámumban élő ember olyan volt, mint egy tömeg-ember, akinek nem volt sze
mélyisége. Nem rendelkezett felelősségtudattal és nem volt szabadsága. Ez az istente- 
lenség mindenkit fenyegetett. A világ szívóereje nagy volt. Sokan áldozatul estek en
nek. Valójában nem volt lehetőség Isten és Jézus szolgálatára.

Tudom, hogy hol laktok
Tudom, hol laktok, mondja Jézus a pergámumi gyülekezetnek. Ugyanezt mondja 

Jézus a mai gyülekezeteknek is. Tudjátok, testvéreim, hol lakik az egyház? Az egyház a 
„hátratétel” állapotában van. Antipast megölték Pergámumban. A világ ma is sátáni 
hatalommal rendelkezik. A gyülekezet egy ilyen gonosz világban él. Ott, ahol a sátáni 
hatalom megnyilvánul. Pergámumban a Sátán trónusa volt.

Tudjátok, testvéreim, hogy a világ 2/5-e a kommunista ideológia hatalmában van? 
Ők nem akarnak Istenről tudni. Gazdagnak lenni, pompában élni -  ezért mindent meg
tesznek. Az embernek nincs szabad személyisége. Mindenkit a központi hatalom ellen
őriz.

Aztán beszélnünk kell a modern pogányságról is. Ez a modern pogányság az érzé
kelje hat és leginkább a fiatalságot veszélyezteti. Szabadulj meg a szülői megkötözött- 
ségektől, a családtól, a szokásoktól az egyháztól! -  mondják a modern pogányság kép
viselői. így a fiatal összeütközésbe kerül a szülőkkel. A szexualitásnak él. Ki akarja élni 
a szenvedélyeit és igy erkölcsileg egyre mélyebbre süllyed. Ki kel! élni mindazt, ami a 
szívben van! -  mondják a modern pogányok. Félre a törvénnyel, az evangéliummal! A 
független ember maga dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Légy szabad, mint a madár! 
így> vélekednek. (W. Aalders)

Ez a modern pogányság úgy tör be ebbe a világba, mint egy vulkán és egyre na
gyobb helyet hódít meg magának: a gonoszság, a szex, a házasságban való hűtlenség, a
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gazdagság hajhászása által. A modern ember a gyermekáldást sem fogadja el Isten ke
zéből. Két gyermeknél többet egyáltalán nem akar. Ha két gyermeknél több van, az már 
nem áldás. S ez a gondolkodásmód már az egyházba is betört. A különféle védekezé
sek, az abortusz, mely tulajdonképpen gyilkosság, már természetes manapság az egyhá
zi emberek körében is.

Ahol a Sátán trónja van. A tévé, az erkölcstelen filmek és könyvek által a szégyenle
tes és léha erkölcsöt tette uralkodóvá, amellyel Istent káromolja az ember.

Vajon nálunk nem a Sátán trónja van? Mennyi istentelenséggel, erkölcstelenséggel 
találkozunk mi is?! A sátánista mozgalom kezd teret hódítani a fiatalok körében.

Ahol a Sátán trónja van, ott él a mai egyház a 21. században. Testvéreim, mi tanúi 
vagyunk egy Krisztus-ellenes hatalmi megnyilvánulásnak. Ennek jelei egyre inkább 
láthatóvá válnak. Szörnyű az emberek beszéde. A léha mesterkedések természetesekké 
válnak, sőt propagálják is. Mint egy dohos mocsárból úgy törnek fel a természetellenes 
bűnök A világ egy> nagy> Sodorna, undorító és visszataszító. (W. Aalders) És itt lakik az 
egyház, ahol a Sátán trónusa van. Ismeretlenül is benne élnek, de ismeri őket a Király. 
Úgy él az egyház ebben a világban, mint egy oroszlánbarlangban, de a Bárány oltalma 
alatt. És ez az egyháznak nagy vigasztalást kell jelentsen. Tudom, hol laktok. Én tudom. 
Én magam is ebben az oroszlánbarlangban voltam. Rátapostam a kígyó fejére. Szétta
postam a kígyót. Halld meg a hangomat: Legyeztem a világot!

Ebben a félelmetes és Isten nélküli, sötét világban féld az Ő nevét, drága testvérem 
és halld: Izráel, nem felejtelek el!

Az Ő nevében való megtartatás
Kedves testvéreim! Vajon hogyan tudott a pergamumi gyülekezet kitartani? Kér

dezhetnétek, hogy egyáltalán ki lehet tartani? Van-e megtartatás?
Igen, ki lehet tartani, egy ideig. És ezt csodának hívjuk, ez már egy csoda. Krisztus 

maga mondja: „Az én nevemet megtartottad.” (Jel 2,13) Ez tulajdonképpen többet je
lent, mint egyszerűen kitartást. Ez azt jelenti: Ti ragaszkodtatok az én oltalmamhoz 
(Nevem)! Ez Krisztus gyülekezetének az igazi támasza.

Jézus Neve! Emlékeztetni szeretnélek benneteket néhány dologra. Ismeritek Jézus 
nevét? Úgy, hogy soha nem feleditek? Elveszettségünkben az Ő nevében van a megtar- 
tatásunk. Isten Szentlelke belesúgja Jézus nevét a szívünkbe. Ekkor értjük meg: Ő bű
neinkből megszabadít és szentté tesz. Isten szeretete irányunkban Jézus neve által lesz 
érthető. Nevének dallama van a szívünkben.

Lásd meg, mi ezzel a névvel és a név viselőjével, Jézussal vagyunk közösségben, 
Aki minket szabaddá tesz. Jézus, aki megszabadít a haláltól. Jézussal kapcsolatban lenni 
-  ez nagyon fontos! A szeretet ezt oly erőssé és állhatatossá teszi, hogy a Sátán trónusa 
közelében ez jelenti a megtartatást számunkra. Ragaszkodjunk az Ő nevéhez. Az Ő 
nevében van a mi reménységünk. Igaz-e ez reánk nézve?

Jézus nevéhez nem elég csak ragaszkodni. Nevében elrejtettségnek kell lennie. így 
becsüljük meg, így értékeljük igazán az Ő nevét. Ezt tudták Pergámumban. Ők tudták, 
hogy életük és megtartatásuk csak Jézusban van. Jézus megszabadította őket a hatal
masságoktól és a haláltól. Ők szétszakíthatatlan szeretet-közösségben éltek Jézus Krisz
tussal. Semmi nem szakíthatta el őket az Isten szerelmétől, mely Jézus Krisztusban van. 
így Jézus a Sátán trónusa előtt több, mint egy név: Ő Izráel Királya, az Isten Fia. Ez 
halálos döfés a Sátán számára. Ezért dühösködik olyan nagyon.

De mondhatnátok, testvéreim, hogy ez nem valami sok. Nem? Ez több, mint amit ti 
gondoltok! Jézus Maga mondja: Az én hitemet nem tagadtad meg. Az én hitem! Krisz
tus azt akaija mondani, hogy nem tagadták meg a hitet az Üdvözítőjükben. Ezt a hitet
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az Üdvözítőben megtartották, akkor is, amikor Antipas áldozatul esett. Antipas, az én 
hit bizonyságtételem.

Kedves testvéreim! Pargámumban megtapasztaljuk az ige igazságát: „Mert minden, 
ami Istentől született, legyőzi a világot, és ez a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi 
hitünk.” (ÍJn 5,4) Egyébként a világ szeretne a Krisztus Egyházán uralkodni. Mi tud
juk, hogy hitünk miatt a Sátán trónja közelében vagyunk. Félünk attól, hogy áldozatul 
esünk a Sátán gonoszkodásának, de ez a félelem nincs megalapozva, mert nézzük csak 
Antipas esetét. Az az igazság, hogy a sátáni hatalom össze akaija roppantam Isten Egy
házának a hitét. Pargámumban is ez történt. Mit tehettek a gyülekezet tagjai? Azt, hogy 
hegyen épített város legyenek.

Ezért, ha úgy érzed, hogy a Sátán trónusa közelében laksz, ne gondolj arra, hogy el
költözöl. Isten gyermekeit vonzza a világ, s ők maradnak a Sátán trónusa közelében. De 
a kegyelem trónusa előtt hajolnak meg. Ez az ő erejük. „Felsaruzván lábaitokat a békes
ség evangéliumának a készségével, mindezekhez felvévén a hitnek paizsát, ...az 
idvesség sisakját is, ...és a Léleknek kardját, amely az Isten Beszéde.” (Fii 6,15-17) 
Isten Gyülekezete több, mint győztes Az által, aki őket szereti.

Igen, a világ egy veszélyes telidet és mégis ott lakik az egyház. De nem olyan, mint 
egy kis sziget a világban. Nem ez a feladata. De mi a feladata? Az, hogy ott lakjon, ahol 
a Sátán trónusa van. Ott kell engedelmeskednie elhívó Urának és magát szeplőtelenül, 
tisztán megtartani a világban, a sok testi és lelki tisztátalanságok ellenére is. Ez az ő 
feladata. Ez egy örökös harcot jelent a gyülekezetnek.

Itt, az igében nem arról van szó, hogy hogyan leszek én keresztyén, hanem arról, 
hogy hogyan maradok meg keresztyénnek.

Egyáltalán meg lehet maradni? Lehet-e élni ebben a világban? (mármint az egyház
nak) Erre ez a felelet: Isten velünk van. Nem vagyunk egyedül. Mi idegenek vagyunk 
ebben a világban, amelyik, mint egy örvény, be akar szippantani bennünket. De Krisz
tus imádkozott értünk: „Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem 
hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15) Ez az ima tartja meg az egyházat. 
„Atyám, őrizd meg őket a gonosztól.”

Semmi kompromisszum
A pergámumi gyülekezetnek nem volt könnyű a helyzete. Az Úr Jézusnak gyakran 

használnia kellett a kardját, hogy különbséget tegyen igaz és hamis között. 
Pergámumban voltak emberek, akik a Krisztus és a Sátán közötti ellentétet túl élesnek 
találták. Egyesek szívesen kötöttek volna kompromisszumot. Voltak emberek, akik a 
Bálám tanítását tartották. Ez egy világnézet volt. Be akarták vezetni a Bálám tanítását. 
És nemcsak ezt, hanem a nikolaiták tanítását is. A nikolaitákét, akik lélek-űzérek vol
tak.

Mit jelentett ez? Ismerjük, hogy Bálák király Bálám által meg akarta átkozni az iz
raelitákat, de Bálám megáldotta őket. Báláknak nem sikerült a terve. Bálám ekkor egy 
tanácsot adott Báláknak. A 14. versben olvashatunk erről: „Bálákot tanította, hogy ves
sen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráznál
kodjanak.” Ez a botránkozás tulajdonképpen csapdát jelent. Bálám azt tanácsolta Bá
láknak, hogy egy nagy áldozati ünnepet rendezzen, amelyen az izraeliták is részt vesz
nek. Ezen az ünnepen legyen sok enni- és innivaló és sok moabita nő is. Evés, ivás és 
paráználkodás. így Izráel zsákmányul esik, és így Isten haragjában megemészti Izráelt. 
Bálám tudta, hogy Isten nem hagyja el az ő népét, de annál inkább a népe hagyja el az ő 
Istenét. A Bálám taktikáját választotta a Sátán Pergámumban is. És ez napjainkban 
sincs másképp.
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Jézus azt mondja: „Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok 
ellen számnak kardjával.” (Jel 2,16)

Az Úr nem tűri el, hogy az egyház és a világ összekeveredjen. Nem tűri el, a komp
romisszum elfogadhatatlan az Úr számára. Az egyház kompromisszumok nélkül kell 
hogy éljen a világban. Ma is ez a kompromisszum nélküli élet tartja meg az egyházat. 
És ez a mi életünkre nézve is igaz. Mint családapa és családanya, kompromisszumok 
nélkül kell hogy éljünk a családban. Az erkölcsös élet csakis így tartható fenn. Ám ma
napság ezt halljuk: „Ne olyan komolyan, ne olyan élesen!” De ez nem jó! Ez elfogadha
tatlan. Különben a szekuláris világban találjuk magunkat és egyházunk elvilágiasodik. 
És ez nagy veszély manapság az egyházban. Az ördög minden formában azon mester
kedik, hogy elcsábítson bennünket.

Arra ösztökél, hogy ne szeressünk templomba járni. Felhívja a figyelmünket arra, 
hogy ha nem haladunk a világgal, akkor az gyűlölni fog bennünket. Élvezni kell az éle
tet, mondja a Sátán.

De nem jó modern pogányságban élni, hiszen Isten Igéjének a kardja veszélyeztet 
bennünket. Az Úr Jézus kétélű, éles kardja!

Testvéreim, nekünk választanunk kell! Az Úr az Isten? Kövesd akkor Őt! Vagy 
Baál az Isten? Akkor őt kövesd.

Nem, testvéreim, Baált ne szolgáljátok! Ha valakit követni szeretnétek, ha valakit 
szolgálni akartok, az legyen maga az Űr Jézus!

ígéret a győzteseknek
Aki választ, annak harcolnia kell. És aki az Úr nevében harcol, annak győznie kell. 

„A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából.” (Jel 2,17) Manna! Ez volt Izráel 
eledele a pusztában. Látjátok, testvéreim, Krisztus gyülekezete egy nép, amelyik a Sá
tán trónusa előtt lakik és mindig idegenek lesznek. Ők nincsenek a világban otthon, ők 
úton vannak hazafelé. Mi az az elrejtett manna? Ez maga Jézus Krisztus. Ő a táplálék az 
úton levő gyülekezet számára. Ő nem hagy el a harcban.

Az elrejtett manna... Ez Jézus gazdagságára utal. A gyülekezet nem ehet a világ 
asztaláról. Az sok harcába kerül a gyülekezetnek. De akik Jézussal harcolnak, azok 
győzni fognak és Jézus fogja táplálni őket az elrejtett maimával. Éppen úgy, ahogy a 23. 
zsoltár mondja: „Asztalt terítesz nékem az én ellenségem előtt, elárasztod fejem olajjal, 
csordultig van a poharam.” A gyülekezet így tartatik meg az ő hite által Isten kegyel
méből. Áldott ez a közösség az Úr Jézus Krisztussal. Én vagyok az életnek kenyere, 
mondja Jézus, és Ő a táplálék utazásunk alkalmával.

A fehér kövecskék
„A győzedelmesnek adok fehér kövecskét és a kövecskén új írott nevet, amelyet 

nem tud senki, csak aki kapja.” (Jel 2,17) Egy fehér kövecske, melyet az igazságszol
gáltatáskor használtak. Ha a bíró a fekete követ húzta elő, a gyanúsított számára ez az 
ítéletet jelentette. Ha a fehér követ, a gyanúsított szabadlábra került.

Nos, egyszer mindannyian a Mennyei Bíró előtt fogunk állani, Aki úgy néz majd re
ánk, mint győzőkre, és nyilvánosan szabadlábra helyez. Mert megváltott bennünket az 
Ő Fia vére árán. A fekete kő helyett a fehérrel ajándékoz meg bennünket, melyen új név 
van: a Jézusé. Ezt a világ nem ismeri, csak aki kapja, aki Krisztussal jár és Vele győz.

Ebben a sátáni világban mindenki elveszíti személyiségét, de Isten az Ő gyermekei
nek új személyiséget ad, új névvel.

Jákob az Izráel nevet kapta. És mit tapasztalt meg gyakran Izráel? Azt, hogy Jákob 
módjára viselkedik. De Isten bízott benne. És ez a csodálatos! Ők küzdöttek az új ne
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vükkel a fehér kövecskékért. A fehér kövecskéket új névvel kapjuk meg. Ez az új 
név már nem jákóbi, hanem a győztes „Izráel” És akkor ezt mondja Isten: „Küzdöttél 
az Istennel és emberekkel és győztél.”

Testvéreim, itt van a fehér kövecske. És az egyház ráemeli szemét az Átszegezettre, 
Aki a fehér követ adja. És megszólal: Uram, ez valóság, ez örökre igaz, örökké szolgál
hatunk Neked, hiszen véreden váltottál meg! Ámen.

Jézabel őrjöngése
Alapige: Jelenések 2,18-29 

(A thiatirai gyülekezethez írott levél)

Krisztus figyelő szemei
Kedves testvéreim! Krisztus szemei figyelik Thiatira városát. Itt van az a kicsi gyü

lekezet, amelyik az Ő Evangéliumának hatására állt elő. Aki felnéz Reá, úgy látja Őt, 
mint Isten Fiát, akinek a szemei olyanok, mint a tűznek lángja, lábai pedig mint az izzó 
fényű érc. Aki az Ő szemeit látja, felismeri önmagát. Szemei szikráznak, izzanak. Lábai 
pedig, mint az izzó fényű érc. Senki ne gondolja, hogy Ő nem tud lábra állni. (Ez ha
talmát, erejét is jelenti.) Ezek a lábak soha nem térnek le az igaz útról. Ő ugyanis azt 
írja: Bizony, hamar eljövök! És amikor Ő eljön, az Ő ellenségei nem állhatják el az Ő 
útját. Akkor Ő eltapossa ellenségeit, jobban, mint manapság az úthenger. Szemei, mint 
a tűznek lángjai. Semmi sem állhat ellen Neki. Ő maga mondja: Én vagyok az, Aki a 
veséket és a szíveket vizsgálja.

Jézus a thiatirabeli gyülekezet veséjét és szívét is megvizsgálja.
Bennünket is így vizsgál meg az Ő szemeivel. Szemeivel egészen a lelkűnkig lát. Ki 

kerülheti el az Ő szemeinek a vizsgálatát? Thiatirában senki! És itt sem! És sehol! Aki 
szeme elé kerül, az csak imádkozhat: Rejtsd el haragodat az én gonoszságaim miatt. 
Ekkor értjük meg, hogy szemeiben az örök szeretet lakik.

A Lélek gyümölcsei
Vajon mit láttak Jézus szemei Thiatirában? Egy kicsi gyülekezetei, ahonnan Isten 

kegyelmének gyengéd fénye ragyogott elő és ez kicsillámlott a gyülekezetből. Testvére
im, sokan nem akarnak ebbe a szívbe beletekinteni. Miért nem? Mert nem tudnak szen
vedni. Sok mindent rejtegetnek. Nem akarnak meztelenek lenni. Nos, Thiatirában volt 
miért szenvedni. Jézus azt mondja: Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, 
és hitedet, és tűrésedet (vagyis szenvedésedet).

Látom szeretetedet. Ez a szeretet nem magából a gyülekezetből tör elő. Ez a szeretet 
Isten szeretetének volt a gyümölcse a gyülekezet szívében. Isten maga ébresztette fel ezt 
a szeretetet. Ahol szeretet van, ott lelki élet van. A thiatirai gyülekezetnek éppen ezért 
felfelé kell tekintenie, mert egy igazi keresztyén nem a maga saját szeretetével kérkedik.

Gondoljunk csak Péterre. Jézus azt kérdezte tőle: Simon, Jónánakfia, szeretsz-e en
gem? Péter így felelt: Igen, Uram, Te tudod, hogy én szeretlek Téged. Ez viszont azt is 
jelenti, hogy akkor és oly mértékben tudlak szeretni, ha a Te szereteted bennem van, és 
olyan mértékben tudlak szeretni, amennyire a Te szereteteddel megteljesedem.

Jézus ismeri, látja a thiatirai gyülekezet szeretetét. És értékeli is!
És látom, ismerem a ti hiteteket is. A lelki életnek ez egy másik félreérthetetlen bi

zonyítéka. A hit... Erről különféleképpen lehet beszélni, vagy különféleképpen lehet
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gondolni róla. A legtöbb embernek van „egy” hite. Ezzel nyilvánítja ki, hogy melyik 
egyházhoz tartozik.

De tudjátok, testvéreim, hogy Jézus mire gondol? A hit az, amivel egy szegény, 
nyomorult bűnös, aki semmit sem remél már, de Isten Báránya előtt térdre rogyik. Ez a 
hit.

És a hit nem csak szokások összessége. Ezért mondja Jézus: Tudom, látom a te 
szolgálatodat, amellyel Nekem és a felebarátnak szolgáltok. Szolgáltak a gyülekezet
ben. A másik ember, a másik gyülekezeti tag javára. És ezt szívesen tették. Boldogan!

Jézus látta tűrésüket is, hogy mennyi odaadással és szelídséggel hordozták a gyalá
zatot Jézus nevéért. Mindent Isten dicsőségére tettek. Ezért szerettek, ezért hittek, ezért 
szolgáltak...kegyelemből. Ennek az életnek gyümölcsei lettek. Egyre több gyümölcs 
lett. Az utóbbiak gazdagabbak lettek az elsőnél. Ezt látták Jézus szemei és amit Jézus 
szemei látnak, az valóság kell legyen.

Mi inkább a külsőségeket nézzük, nem a gyülekezeti tagok szívét. Jézus azonban a 
szívünket nézi. De mit lát a mi szívünkben? Milyen kegyelem, hogy az O szemei a Ma
ga cselekedeteit fedezi fel. Nem a mi önzésünket, szeretetlen cselekedeteinket nézi, 
hanem a kegyeleméből, az Ő szeretetéből fakadó gyümölcsöket.

Egy megkegyelmezett gyülekezet
A thiatirai gyülekezet Isten gyengéd kegyelmének fényességében állott. A gyüleke

zet az Atya jóindulatát élvezte. Azt mondhatnánk, hogy egy „ideális gyülekezet” volt, 
de Jézus nem így látta őket Thiatirában. Jézus sehol a világon nem talál „ideális gyüle
kezetét”. És nincsenek ideális keresztyének sem. Mindannyian megigazult bűnösök 
vagyunk, akik csak kegyelemből élünk. Ezért jobb, ha azt mondjuk, hogy a thiatirai 
gyülekezet egy megkegyelmezett gyülekezet volt. És ez még nem a győztes, ez még a 
küzdő gyülekezet, a küzdő egyház. Ez az egyház ebben a világban él, ahol az Antikrisz- 
tus uralkodik.

Nem tudom, hogy Krisztusért mennyit kellett tűrniük, szenvedniük, de bizonyos, 
hogy gazdagon áradt reájuk a kegyelem. És Jézus ezt látta. Ezért mondja: Tudom a te 
dolgaidat,...és hog)> a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél Ők a szeretetet gyako
rolták, a kegyelmet megélték, szolgáltak, reménykedtek és tűrtek.

Isten gazdagon ki tudja árasztani kegyelmét a keresztyénekre. Ugyanis Krisztus látja 
a bűneinket, de kegyelmez a Benne bízóknak, az Érte tűrőknek.

A gyülekezet helye
A gyülekezet abban az időben hullámverések közepette volt. Sokszor az áradások 

közepette élt, amelyek reá törtek. Ez a gyülekezet egy küzdő egyház volt. Nem beszélve 
a viharokról, amelyek el akarták sodorni a szeretetüket, a hitüket, a kitartásukat és a 
reménységüket (lelki viharokról van szó). Krisztus azonban látta ezt.

Fegyverszünet
„De van valami kevés panaszom ellened.” (Jel 2,20) A gyülekezet eldöntötte, hogy 

legalábbis részben, fegyverszünetet köt az ellenséggel. Ez a legveszélyesebb, amit egy 
keresztyén tehet. Fegyverszünetet kötni az egyházban a világgal, a családdal és az egyé
ni életben. Az ellenséggel fegyverszünetet kötni, aki halállal fenyeget!?

Az ellenség Thiatirában felébreszti a kenyérgondot. Ez gyakori éles fegyvere az el
lenségnek. Ez bennünket is aggodalommal tölt el. A kenyér, a pénz, a tüzelőanyag és 
sok minden aggodalommal tölt el bennünket és ezért fegyverszünetet vagy kompro
misszumot kötünk a világgal. Az üdvösség sisakját és a hit mellvértjét levetjük. Mi tör
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tént Thiatirában? Thiatira kis kereskedőváros volt. Az emberek céhekbe tömörültek, 
ipari szövetséget alkottak.

Ezek a szövetségek sok pogány ünnepet megünnepeltek. Ez a mindennapi életre is 
hatással volt. Az ünnepeken a pogány isteneknek feláldozott húsból ettek. Bőségesen 
italoztak esténként a kerti ünnepeken. Ennek az lett a következménye, hogy férfiak a 
nőkkel, fiúk a lányokkal fajtalankodtak.

A thiatirai gyülekezet azonban tiltakozott. Ők nem vettek részt ezeken az esti kelti 
fajtalankodásokon. Ők nem maradtak tagjai egy ilyen „céhszövetségnek” így azonban 
bezárhatták üzleteiket. Nem jöttek hozzájuk a vásárlók. Kenyérgonddal küszködtek. A 
thiatirai gyülekezet borzasztó nagy kísértés között élt. Egy kis áldozati húst enni, egy 
kicsit italozni és azután... kiélni vágyainkat... Voltak, akik nem hittek a bálványokban, 
s mégis úgy vélték, hogy nem lehet mindent béklyóba kötni, nem lehetünk olyan korlá
toltak.

Tévútra vezetett lelkek
Nos, volt ott még ebben a gyülekezetben egy asszony. Ő prófétának mondta magát. 

Ő igazolta, elfogadta ezeket a pogány ünnepeket. Ő azt mondta, hogy a Lélek neki kü
lönféle dolgokat jelentett meg. Az emberek hallgattak reá. Ő a nikolaiták tanait hirdette 
és propagálta. Ő azt mondta, hogy ezt neki a Lélek jelentette meg. Meg is engedte a 
keresztyéneknek, hogy részt vegyenek az áldozati lakomákon, hogy pajzánkodjanak.

Azt tanította, hogy egy igazi keresztyén szabad mindenben, mindennek felette áll. S 
ez maga a „Sátán mélysége” (24. v.). Hogy az ember megtudja, mi a kegyelem, meg 
kell járja a Sátán mélységeit. Dőzsölve habzsolnia kell az élvezeteket.

Milyen sok ember vélekedik ma is így! Sokan szeretnének mindent egyszerre elérni: 
enni-inni, élvezni az életet, mulatni... Nem törődnek azzal, hogy ebből mennyi káruk 
származik és azzal sem, hogy ez Isten és embertársak ellen való vétek, melynek vége a 
kárhozat. Pál apostol azt mondja: „Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik 
az Istennek országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házas
ságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem része
gesek, sem rágalmazók, sem harácsolok nem fogják örökölni az Isten országát.” (lKor 
6,9-10) Majd így folytatja: „Ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, 
megszentelődtetek és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk 
Lelke által.” (lKor 6,11)

Vajon köztünk nincsenek ilyenek? Nagy szükség van Jézus vérére és Isten Szentlei
kére! Iraknak és öregeknek egyaránt!

Ha Istennel vagyunk szövetségben, nem lehetünk közösségben az ellenséggel. A 
megkereszteltek Jézus jelét hordják magukon.

Az ótestamentumi Jézabel személye így jelentkezik az Újszövetségben és mindenütt 
a századok során. Ma is jelen van a gyülekezetben és ezt súgja: Mi akadályoz meg té
ged az élvezetekben, a búj álkodásokban, a házasságtörésben? És sugalmazásaira odafi
gyelnek fiatalok és öregek egyaránt. Azt súgja: Ragadd meg az alkalmat! Ki az, aki 
megtiltja ezt neked? Az nem lehet, hogy ez mind bűn! -  susogja az emberek fülébe. A 
Bibliát is idézi: „Mindent megpróbáljatok, s ami jó, azt megtartsátok!” (IThessz 5,21) 
A gonosz ismeri a Bibliát. De az nincs a Bibliában, hogy élje ki az ember a maga önző 
vágyait a másik fél kárára, mert csak ez az egy életünk van. A Bibliában az van, min
dent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Ma is arra biztat „Jézabel”: egyél, 
igyál, élvezd az életet! Szégyentelenül jár szerteszét, mindenütt jelen van. A bűnt már 
nem nevezi bűnnek, hanem betegségnek.
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Jézabel azonban még ennél is tovább megy. Azt mondja: mindenből hasznot kell 
húzni! Nem csak az erkölcstelenséget propagálja, hanem azt mondja, hogy az ember a 
„világ közepe” kell legyen. S ezért mindent meg is tesz az ember. Az ember meg akar 
immár „istenülni”

Felhívás a megtérésre
Mit tettek a thiatirai emberek? Teret engedtek Jézabelnek? Elengedték a mennyet és 

a pokolba süllyedtek. Ez ellen szól Krisztus. Jézus többször is megtérésre hívja az em
bereket. Az Úr senkit sem akar elveszíteni. Most azonban utoljára mondja: térjetek 
meg.. mert ha nem, jönnek az ítéletek.” Egy fájdalmas betegágy ennek az asszonynak, 
borzalmas halál a gyermekeinek. Az álarc leesik. A szó igazi értelmében a pokolra jut
nak. A Sátán mélységeibe, amit éppen kerestek, mert nem tértek meg. Jézusnak ez az 
utolsó figyelmeztetése a világ számára. Nekünk is szól a felhívás: Térjetek meg! Ne 
rohanjatok a pusztulásotokba! Jézabel azt mondja: Mindenből hasznot húzzatok!, Jézus 
azt mondja: Az legy>en a hasznotok, hogy a bűnt megsemmisítitek! Ehhez azonban a ke
resztyéneknek mély imádságokra, a Biblia naponkénti olvasására van szükségük. Csak 
így következhet be az életváltozás.

Mit mond ez a levél nekünk?
Azt, hogy az életutunkon vigyázva vándoroljunk. Elkerülhetetlen a szétválás, a sza

kadás. E földi vándorúton a test és a Lélek harca van jelen. Minden a megtérésünk ér
dekében történik, azért, hogy egy más életfelfogásunk legyen, hogy újjá szülessünk. így 
szakadunk el a bűneinktől és belekapaszkodunk a szerető Istenbe. így kezdődik az igazi 
lelki élet. Ne a világgal szolidarizáljunk, ne a világgal vállaljuk a közösséget!!!

Úgy tűnik, Jézabelnek sok követője van, de Isten az iránta való engedelmességre 
hív.

Sőt, a víztől és Lélektől való születésre is hív (Jn 3). Igaz, hogy terhet, igát kell hor
doznunk, de ez a teher az új élet lehetőségét jelenti.

Isten gyermekeinek szent életben kell vándorolniuk. Ők fény kell legyenek e világ
ban. Aki az Urat féli, az tudja: ami az elején teher volt, az most már örömöt jelent, és 
ami öröm volt, az most teherré vált. Jézus azt mondja: Ami nálatok van, azt tartsátok 
meg, amíg eljövök Vagyis az Isten Igéjét tartsák meg. Az Élet Igéjéhez ragaszkodjanak 
minden körülmények között. És a hitet és az Úr Jézus Krisztusban való szeretetet meg
tartsák. Megigazulván vére által, szent életben vándorolni -  ez a thiatirabeli gyüleke
zetnek a feladata.

A szerepek megváltoznak
Krisztus szolgái örökös harcot vívnak. Amikor Jézus visszajön, így fog szólni: Mi

vel nem tértetek meg, ítélet alá estek. Jézus eltapodja őket, mint ahogy olvastuk is: „És 
uralkodik rajtuk (a pogányokon) vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek.” 
(Jel 2,27) Ezt cselekszik majd az istenfélők is. Jézus mondja: hatalmat adok nekik a 
pogányokon. Az ókori és a modern pogányokon uralkodik Isten népe úgy, mint a kirá
lyok. A pogányok hátukon érzik a vasvesszőt és Jézus „izzó fényű érclábaival” eltapod
ja őket. Az Ő népe azonban a Krisztus győztesei közé soroltatik.

Új virradat
„És adom annak a hajnalcsillagot.” (Jel 2,28) A hajnalcsillag... A megpróbáltatá

sok, a harcok, a kísértések és az ítélet sötétségében felkel a Hajnalcsillag. Új virradat 
lesz! A Hajnalcsillag a virradat jele.
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Ez azt jelenti, hogy az Úr a maga fényességébe von bennünket. Mert a Hajnalcsillag 
nem más, mint maga Jézus Krisztus. És Ő részesít bennünket ebben a fényességben. 

Jézus Krisztus ennek a pusztulásba rohanó világunknak a virradata.
Felkelt-e már ez a Hajnalcsillag a szívedben? A bűn sötét éjszakájában? Szóija-e 

már reád az Ő kegyelmének hajnalcsillag-fényét?
Ez Jézus. Megjárta a poklok mélységeit is. Vállalta a Gecsemáné és a Golgota sötét

ségét. Feltámadt, a mennybe ment az Atyához, s most mint Hajnalcsillag tündöklik a 
szívünkben. S Vele együtt mindent bírunk, mindennel rendelkezünk. És Vele együtt 
fogunk győzni. O örökké az enyém, én örökké az Övé vagyok.

Szép tündöklő hajnalcsillag,
Ki kegyelemmel felragyog,
Jessének szép vesszeje,
Dávid királynak magzatja,
Sok királyoknak királya,
Lelkemnek vőlegénye:
Kedves, kegyes, kellemetes,
Ékes és gyönyörűséges,
Gazdagsággal dicsőséges.

Mennyből nagy öröm fénylik rám,
Midőn szemeddel én reám 
Kegyelmesen tekintesz,
Ó, Uram Jézus, Szent Lelked,
Szent Igéd, tested és véred 
Vélem közölvén, éltetsz.
Ilyen híven tarts öledben,
Táplálj engem mind végiglen,
Mert fogadtad szent Igédben.

Ily kedvvel vigad én szívem,
Mert drága kincsem az Isten,
Ki kezdet s vég mindenben.
Ő engem dicséretire,
Mennybe viszen nagy örömre,
Min tapsolok szívemben.
Ámen, ámen! Jövel, Uram,
Szép koronám, jöjj sietve:
Téged várlak reménykedve!

(MRÉ 187./1., 4., 7. -  Frankfurt am Main 1599. írta Nicolai Fülöp hamburgi lelkész, 1556— 
1608.)

Erről a Hajnalcsillagról szól egy másik adventi (katolikus) ének is:

Szép hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel!
Teljék meg szívünk tiszta fényeddel!
Adventi csendben Téged várunk.
Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk!
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Adj erőt nekünk vinni szerteszét 
Irgalmad fényét! Tűnjék a sötét! 
Adventi csendben Téged várunk. 
Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk!

Életet, békét hozol Te nekünk. 
Téged szolgáljon teljes életünk! 
Adventi csendben Téged várunk! 
Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk!

Éberségre elhívva
Alapige: Jelenések 3,1-6 

(A szárdiszi gyülekezethez írott levél)

Mértéken aluli keresztyénség
Emberi mértéket használva nem volt olyan rossz helyzetben ez a gyülekezet. Mégis 

ez áll róla: Az a neved\ hogy élsz. Egy virágzó gyülekezet tiszta tanítással, melynek tag
jai békességben éltek egymással. Fontos számukra az igehirdetés és a sákramentumok. 
Ebben a gyülekezetben kiváló volt a diakóniai szolgálat is. Szárdisz „egy szép kis gyü
lekezet” volt. De elaludt, és bármilyen „szép” is volt, halottá vált. Ezért mondja Jézus, 
hogy szégyenfolttá vált a neve.

Jézus így szól róluk: „Az a neved, hogy élsz és halott vagy.” A halottat azonban le 
kell írni. A halottat el kell temetni.

Hogy van ez?
Ők névleg éltek Szárdiszban és a „szokványos hétköznapokat” élték meg. (Bavink) 

Senkinek nem voltak kedvére. No, szép dolog! Nem tartották fontosnak a harcot. Csil
logtak és szárnyaltak. Nem volt kísértés az életükben, ami felébreszthette volna őket. A 
Lélek kardját nem használták, az a hüvelyében nyugodott. S így minden jó volt nekik. 
Minden olyan csendes volt, hogy a Sátán könnyen meglephette és elaltatta őket, de... 
Jézus azt mondja: „Vigyázz, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesek
nek.” (2. v.) Igaz reájuk nézve: „Az a neved, hogy élsz és halott vagy.” S ami halott, azt 
leírják.

Krisztus ítélete
Testvéreim! Ez egy szörnyű ítélet! Csak Krisztus mondhat ilyen ítéletet!
A mostani gyülekezetekben is vannak emberek, akik tudják, hogy nem Isten gyer

mekei, nem élnek lelki életet, nem törődnek a Szentlélek ébresztésével. Sok ember szíve 
olyan kemény, mint a kő. Tetteiket Isten nem kedveli, mert jobbra is, balra is hajlong
nak és tetteikben nincs szeretet. Róluk mondja Jézus, hogy halottak.

„Az a neved, hogy élsz, és halott vagy.” Ezt csak Ő mondhatja ki.
Vajon ezt nem mondhatja el rólunk is Jézus? Vajon milyen az egyházi és az egyéni 

életünk? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hűek vagyunk, templomba járók vagyunk, 
tevékenyek vagyunk, jó szervezők vagyunk. De Krisztus többet vár tőlünk!

„Többet” vár? Amit a szárdiszi gyülekezetnek mond Jézus, azt nekünk is mondja: 
Törekedjetek arra, hogy nevetek ne szégyenfolt legyen. Mert szégyenfolt lesz a nevünk,
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ha lelkileg nem vagyunk éberek. Harcolnunk kell a bűn ellen. De ha el vagyunk telve 
önmagunkkal, akkor Jézus nekünk is mondja: „Nem találtam a te cselekedeteidet Isten 
előtt teljeseknek.”

Mi az, ami hiányzik?
Először is a szeretet. Ez a lelki életnek a velejárója.
Aztán hiányzik az éberség. Az éberség Jézus visszajövetelének a várása miatt fon

tos. Szárdiszban sokat tevékenykedtek a gyülekezet tagjai, de ezek a cselekedetek nem 
teljesek Isten előtt.

Vajon a mi gyülekezeti életünk nem hasonlít-e a szárdisziakéhoz? Vajon éberek va- 
gyunk-e a lelki életünket tekintve? Milyen a mi istenfélelmünk? Nincs-e benne sok 
megcsontosodott szokás?

Miről szoktunk beszélgetni? Az időjárásról, a drágaságról, a munkanélküliségről, 
érdekes hírekről: balesetekről, rablásokról, természeti katasztrófákról. Aztán a minden
napok gondjairól.

Úgy szokott az lenni, hogy a hitvallásokat, az Igét fontosnak tartjuk, de nem éljük 
meg. De amikor együtt vagyunk, nem beszélünk az Igéről, nem imádkozunk az együtt- 
létünk alkalmain. Elsatnyult a lelki életünk. Hiányzik belőlünk a szent hév. Nem tudunk 
megteljesedni Isten Szendéikével.

A szárdiszi gyülekezet egy temetőhöz hasonlított. Az volt a nevük, hogy élnek, s 
közben halottak voltak.

Olyanok voltak, mint a völgyben levő száradt csontok, amiről Ezékiel ír a 37. rész
ben. Ez nem élet.

Szárdiszban hiányzott az éltető erő: a szeretet. E nélkül minden gyülekezet hanyat
lásra van ítélve. így nincs közösség Krisztussal. Sajnos, Szárdiszban az újjászületés és a 
megtérés ismeretlen fogalmak voltak. Az a neved, hogy élsz és halott vagy -  mondja 
Jézus róluk.

Rólunk vajon mit mond?

Fel kell ébredni!
Kedves testvéreim! Az előbb azt mondtam, hogy ami halott, azt le kell írni, azt el 

kell temetni. Ezt teszi Krisztus? Az Ő ítélete szigorú, az Ő ítélete teljesen igazságos, de 
kegyelmessége szélesebb e világnál. Ő ítéletet mond Szárdisz felett: Halott vagy! De 
nem azt mondja, hogy akkor jer tele, temessük el őket. Ő nem írja le a szárdiszi gyüleke
zet tagjait. Vajon miért nem írja le az ottani bűnösöket? Aki az ítéletet teszi, az nem 
más, mint Akinél az isteni hét Lélek van. Róla el lehet mondani, hogy az Ő cselekedetei 
teljesek Isten előtt. Ő elmondhatta: Atyám, „elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, 
hogy végezzem azt.” (Jn 17,4) Ezért kiáltott fel a kereszten: „Elvégeztetett!” Az Ő 
munkája -  többek között -  a közbenjárás, a megerősítés, a hitben való megalapozás. Az 
Ő munkája teljes. Az Ő szíve is teljes. Szíve teljes szeretettel, amelyik kiárad az embe
rekre. Az Ő szeretete kiárad a szárdiszi gyülekezet tagjaira, a kiszáradt csontokra. Az Ő 
szeretete kiárad a mai gyülekezetekre is. Reánk is. Halljátok, testvéreim? Ezt mondja 
Az, Akinél az isteni hét Lélek van.

így mutatkozik be: „Ezt mondja az, akinél van az isteni hét Lélek és a hét csillag.” 
Az isteni hét Lélek... Másképpen mondva: az Isten trónusa előtti hét lámpás. E hét lám
pás ontja a világosságot, hogy a valóság meglátszódjék. A hét lámpás felfedi az életet és 
a halált egyaránt. De a hét lámpás fénye Jézusra is ráhull. Mert a Lélek azért töltetett ki, 
hogy Krisztust megdicsőítse. Isten az, Aki az Ő Szava, Igéje és Lelke által élővé teszi a 
bűnösöket. A halál révén ez az örömüzenet. A kegyelem csodája ez. Jézus nem azt
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mondja: Jertek, temessük el a gyülekezetei. Nem, inkább Ő hal meg és támad fel a ha
lálból, hogy a Benne hívőknek életet szerezzen. Az életet adó és éltető Lelket árasztja 
reánk. Ezért élhet egyáltalán a szárdiszi gyülekezet és ezért lehet egy halandó bűnös 
egyáltalán szent. Jézusnál van az isteni hét Lélek és az isteni hét Léleknek hét szeme 
van. Ezekkel a szemekkel az isteni hét Lélek mindent lát, látja a „valót”, és látja azt is, 
ami csak „látszat”. Látja a szárdiszi istentiszteleteket, de látja a hiányosságokat is. Jézus 
mindent lát. És milyen nagy az Ő szeretete! Megtartja a szárdiszi gyülekezetét. Ő az Ő 
jobb kezében tartja a hét csillagot. A szárdiszi gyülekezet is egy a hét gyertyatartó kö
zül, és az elöjárói, a hét csillag, melyek Jézus kezében vannak.

Jézus a halálból ki akarja hívni az életre a szárdisziakat. Meg akarja mutatni az irán
tuk való szeretetét. Jézus ki akaija tölteni az Ő életet munkáló Lelkét a halódó szárdiszi 
gyülekezetre és -  Istennek legyen hála -  a mi gyülekezetünkre is. Jézus költöget és azt 
akarja, hogy támadjunk fel a halálból.

A Szentlélek átfuj a száraz csontokon és élő gyülekezetét hoz létre. Ismerős ez? 
Tudjuk-e, hogy Isten a feltámadott Jézus ereje által élővé tehet? Hiszen Jézus feltáma
dott, legyőzte a halált. Hol marad ez az erő a gyülekezeteinkből? Ez az erő Magában az 
élő Jézusban van. Ez az erő a Szentlélek által nyilvánul meg. Jézus élővé akar tenni 
bennünket is. Közeledhetünk Hozzá mi is, mai bűnösök, öregek és fiatalok is. Lábai elé 
eshetünk és reánk árad a Szentlélek által az Isten szeretete.

Ez a lelki élet. Felismerni bűnösségünket, szegény, elesett voltunkat és Krisztus üd
vözítő vére alatt imádkozni.

Mikor rekedt meg ez a lelki élet Szárdiszban? És a mai gyülekezetekben? Nincs 
bennünk semmi fény és semmi kilátás Jézus Krisztus visszajövetele felől. A Szentlélek 
betölt bennünket teljesen és akkor felismerjük ennek szükségességét. Neki van hatalma 
erre. Ő a királyok Királya, az uraknak Ura. Ő Maga az Isten, Aki csodát tud tenni és 
tesz is. Ez a levél is az Ő nagy csodája, ami által Isten kezd valamit akkor, amikor mi 
már mindent feladunk (a végén vagyunk). Isten kezd valamit a halálban.

Prófétálj, embernek fia! Mondd e megszáradt csontoknak, hogy éljenek. Hívd életre 
az egyházat, amely sohasem fog a megsemmisülésbe hullani. Milyen nagy szeretet van 
Jézusban, hogy így beszél!

Biztatás és feladat
Kedves testvéreim! Szárdiszban nem minden negatív. Jézus mondja: „Erősítsd meg 

a haló félben levőket.” (2. v.) Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ismerjük az Igét, nem 
mondhatjuk, hogy Isten Lelke kitöltetett reánk és Jézus megtart bennünket. De Isten 
Lelke szilaázik bennünk és arra törekszünk, hogy másokat is megtartsunk: a testvéri
ségben, a békességben és a gyülekezeti életben.

Ebből látszik, hogy a szárdiszi gyülekezet még nem halott. „Erősítsd meg azokat, 
akik haló félben vannak!” Ezt csak Isten Lelke által tehetik. A tűz fellángol a szívükben 
és fontos lesz a másik testvér, aki gyenge hitében, szeretetében. Itt van egy nép, amelyik 
vágyakozik a kegyelemre és Krisztus által élni akar. Vezesd Hozzám ezt a népet -  
mondja Jézus. Valamikor fontos volt nekik az Evangélium. Imádkozz értük, hogy ismét 
értékes legyen számukra.

Volt idő, amikor gazdagok voltak. Halljátok, testvéreim, ez az első szeretet ideje volt. 
Akkor jobb volt, mint most. És imádkozni kezdenek, hogy ajkaikat Isten dicsőítésére nyis
sák meg. Nem vesszük észre, hogy a mi gyermekeink, a szomszédaink, a gyülekezetünk 
tagjai Istent szeretnék félni?! Nem látjuk, hogy milyen üres a kezük, a szívük?!

Ezért mondja ma is Jézus: „Erősítsd meg a haló félben levőket.” Nagy dolog Istent 
félni! Munkáld azt, hogy mások is ezt tegyék!
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Milyen sokan hiányoznak ma is a templomból! Sok testvérnek üres a helye! Vala
mikor ott ültek mellettetek. Együtt dicsőítettétek énekeitek által Istent. Együtt figyelte
tek a megtartó Igére és áradt a kegyelem. Virágzott a lelki élet. De most már másképpen 
van. Fáj-e ez nekünk, hogy olyan sokan hiányoznak? Mit tettünk azért, hogy ők is vá
gyakozzanak Krisztussal együtt lenni itt a templomban is! Ezért mondja az, Akinek a 
hét csillag az Ő jobb kezében van: „Erősítsd meg a haló félben levőket.”

Ha szívedben Krisztus van, akkor ott a vágy a szívedben, hogy találkozz azokkal, 
akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Akkor virágzik a lelki élet, amikor a gyüle
kezeti tagok egymásért élnek.

Téij meg és értékeld ezt az Igét. Ez a mi feladatunk. Ezért imádkoznunk kell: O, 
Uram, küldd el a Te fényedet, a Te Lelkedet az apákra, az anyákra, a gyermekekre, a 
megkötözöttekre, az öregekre. Legyen fontos mindnyájunknak Isten Igéje. Erre tanítsuk 
meg gyermekeinket, ifjainkat, öregjeinket, hogy az istentelenek megtérjenek. Legyen 
nekünk fontos Jézus Krisztus! Tanácsoljuk leányainkat és fiainkat az Ige szerint. Erő
sítsd meg a haló félben levőket. Ha ezt nem cselekedjük, és ha nem ébredünk fel, akkor 
eljön Jézus ellenünk. Eljön hozzánk, mint a tolvaj, és elveszít bennünket. A tolvaj azt 
veszi el, ami értéket talál a házban. És rendetlenséget, romokat hagy maga után.

Testvéreim, ne engedjük, hogy kiessünk Krisztus kegyelméből. Ne engedjük, hogy 
a megtérés lehetősége kihulljék a mi életünkből. Mert akkor csak egy bűnös ember ma
rad, akinek a szeméből patakokban árad a könny.

Egy gazdag ígéret
Jézus azt mondja ebben a levélben: „De van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik 

nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra.” (4. 
v.) Azt jelenti ez, hogy Szárdiszban vannak olyanok, akik nem mocskolták be ruháju
kat, nem aludtak el, hanem vigyáztak. Szárdiszban vannak olyanok, akik nem gőgösek, 
nem önelégültek, nem a maguk igazát hajtogatják. Olyan jó, hogy vannak ilyenek 
Szárdiszban! Voltak olyanok, akik várták Jézus eljövetelét. Minden idegszálukkal azon 
voltak, hogy lelki ruháikat ne szennyezzék be bűneikkel. S ha mégis megtörtént, bűn
bánattal borultak le a kegyelem királyi széke előtt és imádkoztak lélekben a golgotái 
kereszt alatt.

Ma is vannak emberek, akik rádöbbenek arra, hogy önigazultságuk nem vezet seho
va. Látják, hogy bele fognak pusztulni önelégültségükbe és megalázzák magukat és 
Krisztus előtt hajtanak térdet és fejet és imádkoznak a megtartatásért. Látják, hogy 
semmire sem jutnak, ha mindig ezt hangoztatják: „Én!”, Én!”, „Én!” Ha Jézushoz tér
nek, akkor lesz igazi életük.

Az ilyen embernek a neve ott van felírva az életnek a könyvében. Azoké, akik 
óemberüket elhagyták és életre kelt bennük az újember. Jézus ezekről mondja: „Velem 
fognak járni fehér ruhákban.” Ez azt jelenti, hogy örök közösségben Vele lesznek. De 
még azt is mondja Jézus: „Mert méltók rá.” Minden bizonnyal nem arról van szó, hogy 
ezt ők önerőből érték el. A maguk erejéből, a maguk képességeivel nem tudnák meg
szerezni a fehér ruhát. Az ember az alázatosság ruháját kell felöltse, és ezzel a ruhával 
kell Jézushoz közelednie. És megtörténik a csoda, hogy az ilyen alázatos, bűnös ember 
kegyelmet nyer és fehér ruhát kap Jézus Krisztustól. Jézus vére tisztítja meg a mi be
szennyezett lelki ruhánkat. Önmagunkban képtelenek vagyunk erre, mármint arra, hogy 
tisztává tegyük lelki ruhánkat. Minél jobban közösségbe kerülünk Jézussal, annál aláza
tosabbak leszünk és Jézus vére megtisztít bennünket minden bűnünktől. Ezért Vele di
csekedjünk, ne önmagunkkal. Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék! Isten igazít meg 
bennünket és Isten az, Aki Jézusért örök életet ad nekünk.
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Ezekhez a kevesekhez tartozunk-e mi is? Jézus azt mondja: Aki győz... Világos ne
künk, hogy mit jelent ez? Aki önmaga felett győz, aki legyőzi önelégültségét és nem a 
maga érdemeivel kérkedik, hanem átadja magát Jézusnak. Az ilyen ember leborul a 
kereszt alatt és fehér ruhába öltözik.

A Biblia beszél egy olyan emberről is, aki meg volt elégedve a maga ruhájával. 
Menjünk el egészen Ádámig. Amikor bűnbe esett, maga csinált magának ruhát (és Évá
nak is). Azt hitte, hogy az majd eltakarja...mezítelenségét. Azt gondolta, hogy így igaz 
lesz. És mit tett Isten? Isten megtanította arra, hogy az ember minden igazsága nem 
más, mint egy elvetni való ruha.

Én sem állhatok meg a magam igazság-ruhájában Isten előtt. Ezt fedezték fel a ke
vesek Szárdiszban. Mások a maguk igazság-ruháiban páváskodtak. Azt hitték, hogy jó, 
ha hivalkodnak, ha tetszelegnek. Ezért volt az a nevük, hog)> élnek, de ruhájuk csak lát
szatruha volt. De Isten látja ezt a farizeusi magatartást. Látja a vámszedői viselkedést. 
Az ilyen ember kíméletlenül elvész, ugyanis mezítelen lesz Isten előtt, vagyis láthatóvá 
válik, nyilvánvalóvá lesz minden tisztátalansága, minden bűne.

Az alázatosak azonban az Úrtól fehér ruhát kapnak, az üdvösség fehér ruháját, ami 
végtelenül boldoggá teszi őket. Kimondhatatlan boldogság ez!

Hogy létezik, hogy ez a ruha nem szennyeződik be? Úgy, hogy naponta megmossák 
ruháikat a Bárány vérében és Krisztus igazsága az övék lesz. Ebben van az egyház titka. 
Én, bűnös ember, hogyan menekülhetek meg a kárhozattól, hogyan juthatok üdvösség
re? Jézus Krisztus által! Ő meghalt a kereszten. Eleget tett bűneinkért és ezért igazulunk 
meg Isten előtt. így lesz életünk, így lesz békességünk.

Akik győznek, fehér ruhába öltöznek. Megszentelődnek. Nevük ott van felírva az 
életnek könyvében és az Úr nem törli ki onnan őket, sőt vallást tesz az Úr Jézus róluk 
az Atya előtt. Vagyis Jézus elmondja az Atyának, hogy a fehér ruhában levők azok, 
akik a nagy nyomorúságból jöttek, akik megfehérítették ruháikat a Bárány vérében -, 
mint ahogy olvassuk később A jelenések könyvében. Elfogadták a kegyelmet és így lett 
életük.

Akarod ezt az életet te is, testvérem? Kell-e neked is ez a fehér ruha? Jöjj hát alázat
tal Jézushoz és megkapod, ...kegyelemből!

Jöjjetek Krisztust dicsérni,
Bízó szívvel Hozzá térni,
Énekekkel zengve kérni,
Krisztus népe, jöjjetek.

Bűn, pokol már búban éljen,
Ördögöt hadd ölje szégyen,
Üdvösségünk szent ölében 
Már levetjük mind a bút.

Küldte Őt az Úr kegyelme,
Örökélet, győzelemre,
Hogy szívünket felemelje 
Boldogságos ég felé.

Irgalommal szánva minket,
Nagy jósága ránk tekintett,
S ördög-csalta bús szívünket 
Mennymagasból látni jött.
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Áldott óra, boldog óra,
Nagy hitünknek meghozója,
Aj Iáink zengő hálaszóra 
Nyílik édes Jézusunk.

(Gerhard Pál: 1607-1676 -  XIV. századi himnusz nyomán)
Ámen.

Egy nyitott ajtó
Alapige: Jelenések 3,7-13 

(A filadelfiai gyülekezethez írott levél)

Bemutatkozhatom?
Ez a filadelfiai gyülekezethez írt levél a 6., ami a kis-ázsiai gyülekezetekhez szól. 

„Ezt mondja a Szent, az Igaz...” Felséges nevek! Vajon azért mutatkozik így be Jézus, 
mert távolságot akar tartani? Vajon Jézus szentségéről hallva nem gondolunk-e a mi 
saját tisztátalanságunkra? Az O igazsága nem juttatja-e eszünkbe a mi álnokságunkat? 
Bizonyos, hogy erre is kell gondolnunk, amikor Jézus mint Szent és Igaz mutatkozik be 
nekünk. Hiszen ez a Szentháromság Egy Igaz Isten Szentségét jelenti.

Mit talál Jézus a mi szívünkben, amikor mint Szent és Igaz elénk áll? Bizonyos, 
hogy a vétkek sokaságát, félelmet, békétlenséget. Ezért nekünk imádkoznunk kell: 
Uram, töröld el a vétkeimet, ne engem törj össze!

Egyébként, amikor Jézus a filadelfiai gyülekezetnek így mutatkozik be: „Ezt mondja 
a Szent és az Igaz”, akkor az Ő hangja tele van szeretettel. Vigasztalás is van ebben a 
bemutatkozásban. A Szent! Aki a szentség, az üdvösség birtokosa is. Az O szentsége a 
népé is, mert áldozatával megszentelte őket. Az Igaz! Ő a hű, a hűséges, egészen a halá
lig. Az Ő neve felséges, mindent legyőző, mindent meghaladó. Jézus neve nem szétvá
laszt, hanem összekapcsolja, áthidalja a szakadékot, amely a bűn miatt a gyülekezet és 
közte keletkezett. Ő szorosabbra vonja a szövetséget közte és a gyülekezet között.

Testvéreim, érzitek ezt? A gőgösök nem nagyon, de az alázatosak tudják, hogy Jé
zus Krisztus neve örömet jelent nekik. És éneklik:

Jézus, neved oly csodálatos,
Jézus, nékem oly kívánatos,
Jézus, néked mondok éneket,
Te vagy ékes mindenek felett.

Jézus, Sáron legszebb rózsája,
Jézus, a völgyek legszebb virága,
Jézus, szívem hódoljon neked,
Te vagy ékes mindenek felett.

Jézus, eljövendő nagy király,
Jézus, akit minden szentje vár,
Jézus, tied minden tisztelet,
Te vagy ékes mindenek felett.
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A filadelfiai gyülekezet is örömet és békét találhat Jézus nevében. Jézus azt mondja 
róluk: „Tudom a te dolgaidat.” Az ő dolgaik, cselekedeteik Krisztus neve előtt megje
lennek. Később majd erre visszatér a levél.

Jézus neve az Ő valóját jelenti
„Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be 

nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja.”
A gyülekezet csak addig gyülekezet, az egyház csak addig egyház, amíg Krisztussal 

van kapcsolatban. A gyülekezet a ház, de Jézus Krisztus a ház fundamentuma. A gyüle
kezet a test és Jézus a fő.

Kicsoda hát Jézus Krisztus? Jézus Krisztus a „kulcshordozó” Jézusnak ez a neve 
egy kissé ismeretlen talán előttünk. Mi inkább úgy ismerjük Őt, mint aki az Üdvözítő, a 
Szent, a Jó Pásztor. Ezek az Ő ismert nevei. Ezeket még a gyermekek is ismerik. A Jó 
Pásztor! Ha ezt hallják, mindjárt Jézusra gondolnak. De ha azt mondjuk Róla: „Kulcs
hordozó”, akkor még nekünk sem ismerős. Mert ez a név nem olyan bizalomgeijesztő 
név. Filadelfiában azonban inkább „Kulcshordozónak” nevezték.

Az Ótestamentumban a kulcshordozó egy fontos tisztségviselő volt. A királyi ud
varban viselt tisztség volt. Ézsaiás 22-ben olvassunk Sébnáról, aki kincstárnok volt a 
Dávid háza felett. Ő különbséget tett gazdagok és szegények között, és csak azokat en
gedte a király elé, akik busásan fizettek neki. Amikor leváltották, Eljákim következett. 
Ennek a tisztségnek a fontosságát mutatta, hogy Eljákim egy nagy kulcsot kapott, me
lyet a vállán hordozott. Aki a kincstárba be akart lépni, előbb Eljákimhoz kellett fordul
nia. De Élj álamnál is nagyobb Krisztus. Jézus Krisztus azt mondja, hogy nála van Dá
vid házának a kulcsa. A Jelenések első részében saját magáról tesz bizonyságot, amikor 
azt mondja, hogy „nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jel 1,18b) Ő a 
Kulcshordozó, a nagy Fejedelem, a Húsvéti Győztes. Ő az igazi Kincstárnok az Ő Aty
jának királyi házában. Mindez az Ő hatalmára utal, melyet Atyjától kapott. Neki áll 
hatalmában, hogy megnyissa, vagy bezátja az egyes emberek előtt a menny kapuját. 
Hogyha megértenénk igazán ezt, akkor még inkább szeretnénk, hogy az Ő vezetésére 
bízzuk magunkat. Akkor még inkább vágyakoznánk arra, hogy teljesen átadjuk magun
kat Neki, hogy majd megannyi bűnbánatunk után megnyissa előttünk az arany kapukat. 
Vajon a meg nem tért emberek nem rettegnek-e, hogy előttük bezárni majd a mennyor
szág kapuja?! Érdemes lenne ezen nekik is elgondolkozniuk!

Az, hogy Jézus hatalmában van a menny ajtajának a megnyitása vagy bezárása, ez 
nem azt jelenti, hogy önkényeskedni fog. Ez pusztán az Ő jóindulatát jelenti, ami nem 
egyenlő az önkényeskedéssel. Ő szabadon dönthet, teljes szeretettel.

Ki az, aki azt mondja, hogy ő nem juthat be? Ki az, aki azt mondja, hogy ő kívül 
marad? Magunkra nézve reménytelen a helyzetünk. De Ő a bűnbánó bűnösöket meg 
akaija szentelni. Csak Hozzá kell menni és Ő megnyitja az üdvösség kapuját és azt sen
ki nem zárhatja be. Mert megkegyelmez nekünk. Kiárasztja reánk az Ő kegyelmét, s így 
mennyei kincsek birtokosaivá tesz minket. A szomorúságban eláraszt bennünket öröm
mel, a békéden élethelyzetekben békességet ad és kiárasztja reánk az Ő Szendéikét. 
Menjünk hát a mi Kulcstartónkhoz, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, és legeltetni fog 
bennünket (Zsolt 23), hogy aztán az Úr házában lakozzunk.

A kicsi és erős Filadelfia
„Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be 

nem zárja, és bezátja és senki meg nem nyitja.” (Jel 3,7b) Tudom a te dolgaidat. Értsük 
meg jól! Ő tudja a dolgainkat. így áll Jézus a filadelfiai gyülekezet elé, de minden gyü
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lekezet előtt így jelenik meg. Előttünk is. Tudom a te dolgaidat. Ő figyel a szavainh'a 
és a tetteinb'e. A filadelfiai gyülekezet kiállta a próbát a Szent és az Igaz előtt! A 
filadelfiai gyülekezet nem alakoskodott, nem farizeuskodott, nem mutatta magát más
nak, nagyobbnak, jobbnak, mint amilyen. A szárdiszi gyülekezet többnek látszott, mint 
amilyen valójában volt, a filadelfiai gyülekezet pedig több volt, mint amilyennek lát
szott. Ez egy csoda.

Jézus azt mondja róluk: „Tudom a te dolgaidat, hogy ...kevés erőd van.” Ez azt je
lenti, hogy számbelileg kevesen voltak. Gazdaságilag, pénzügyileg valóban kevés ereje 
volt, keveset tudott tenni. Nem rendelkezett nagy befolyással, mint mondjuk a szárdiszi 
gyülekezet, amelyik hatalmas volt.

Szép az, amikor a dolgok jól mennek, amikor tele a templom.
És Filadelfia? Ó, egy kicsi gyülekezet. Egy kis, jelentéktelen gyülekezet, ahol nem 

éltek hatalmasak, nemesek, gazdag emberek.
De Krisztus nem erre néz! Ő azt mondja: „Kevés erőd van.” Kevés erőd van, de ez 

azt jelenti, hogy mégis van erőd. És ez valóságos erő (dynamis). Hatása van. És ebben a 
szóban belehallszik a dinamit szó is. A dinamit robban. Nagy hatása van. Ilyen a 
filadelfiai gyülekezet is. Egy kicsi dinamit, de nagy a hatása. Minden keresztyén ilyen 
hatást kell kifejtsen.

A filadelfiai gyülekezet először is Isten szavát tartotta fontosnak. Az Ige jelentette 
az erejét. Ezért mondja Jézus: „Megtartottad az én beszédemet és nem tagadtad meg az 
én Nevemet.” (Jel 3,8b) és „megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet”. (Jel 3,10)

Úgy látszik, hogy a kicsi erő nagy szolgálati erőt hordoz. Nem tagadták meg Jézus 
Nevét és megtartották a Jézus béketürésre intő beszédét. Ez azt jelenti, hogy állhatato
sak voltak. Türelmesek voltak és vigyázással telt el az életük. „Maranatha” -  jöjj, Uram 
Jézus, jöjj hamar! Erre vágytak. És ez volt az egyház ismertetőjele: Jézus visszajövete- 
lének a várása (mai advent). Kevés erővel rendelkeztek, kicsi gyülekezet voltak, de az 
Úr örökkévaló szava, ígérete alapozta meg ennek a gyülekezetnek a létét. Három ismer
tetőjegye volt ennek a gyülekezetnek: Hit, reménység és szeretet. És ezek között legna
gyobb a szeretet.

És mi...?
Megtartjuk-e mi az Úr Szavát, vagy szégyelljük? Egyháznak lehet-e nevezni városi 

és falusi gyülekezeteinket? Mert ez a szó: gyülekezet, többet jelent, mint ami megmu
tatkozik manapság. A kevés erőnk is odalett már? Az a kicsi erő, amelyben Isten szent
sége megmutatkozik, megmaradt-e még?! Úgy tűnik, nem nagyon várjuk Jézus vissza- 
jövetelét! Milyen a mi mostani adventünk?...

Testvéreim! Becsüljük meg, tartsuk meg a kevés erőnket! Értékeljük az Úr Igéjét! 
Azt az Igét, amely által Isten kegyelméről hallunk. Arról, hogy Jézus azért jött, hogy a 
bűnösöket üdvözítse. Isten megigazítja az istenteleneket ingyen, kegyelemből. Mert 
megtartjuk az Ő Igéjét, bűnbánattal jövünk Hozzá, és Őt követjük.

Az, akinek nincs semmi ereje, a mélységbe hull. Az csak szomorkodik és nem tevé
kenykedik. Csak sóhajtozik, kesereg, hogy milyen szomorú, milyen nehéz helyzetben 
van, de nem tesz semmit.

Filadelfia nem ilyen volt. Ő megtartotta az Úr Szavát.
Mit jelent nekünk ma Isten Szava? Hiszik-e még fiataljaink és öregjeink, hogy Isten 

Igéje megtartó erő? Hiszik-e még az emberek, hogy Isten Igéje szívet-lelket formáló 
erő? Testvéreim! Isten Szava nem hullhat ki az életünkből! Isten Igéje világít rá bűne
inkre és arra hív, hogy menjünk a golgotái kereszt tövébe, hogy kegyelmet nyerjünk, 
hogy ne záruljon be előttünk a menny kapuja. Én hiszem, hogy értékelitek Isten Igéjét,
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hiszen vasárnapról vasárnapra eljösztök, hogy halljátok és otthon is olvassátok. Én hi
szem, hogy nem tagadjátok meg Jézus Nevét, sőt az O nevében imádkoztok az Atyához. 
Én hiszem, hogy bűnbánattal borultok le a kereszt alatt. Én hiszem, hogy nem záródik 
be a menny kapuja, mert Jézus az ilyeneknek nyitja meg és az ilyen emberek előtt senki 
be nem zárhatja azt.

A nyitott ajtó
Az ilyen gyülekezetnek egy gazdag ígéret adatik. A filadelfiai gyülekezet tagjai 

egyik kezükben az Igét tartották, a másikkal pedig harcoltak a világ ellen. A kevés ere
jükkel harcoltak a pogányság ellen. Harcoltak a zsidók ellen, akikről Jézus azt mondta, 
hogy „a Sátán zsinagógája” A sötét erőknek nagy hatalma volt itt, de ők mégsem 
mondták, hogy kevés az erőnk, így mit tehetünk? Nem, Ők Jézusra néztek, Aki azt 
mondta: Adtam elődbe eg)> nyitott ajtót. Ez számukra evangélium, örömüzenet volt. 
Nyitva van az ajtó Isten Szava előtt. Pál is azért imádkozott, hogy Isten nyisson nekik 
egy ajtót Isten Igéje előtt.

Imádkozzunk, hogy a mi Kulcshordozónk előttünk is nyissa meg az ajtót az Ige hal
lására és megértésére. Milyen nagy kegyelme Istennek, hogy évszázadok óta hirdettetik 
az Ő Igéje! És ezért történhet meg nálunk is az, amit Jézus így mond: „ímé, én adok a 
Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, ha
nem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, 
és megtudják, hogy én szerettelek téged.” (Jel 3,9)

Kedves testvéreim! Szoktatok-e ti imádkozni a szolgálókért, hogy Krisztus általuk 
nyissa meg az ajtót az emberi szíveken az Ige számára? Mert ez nagyon fontos! Vagyis 
hogy emberi szívek nyíljanak meg Isten Szava előtt.

Filadelfiában ez megtörtént. Valósággá vált az, hogy emberi szívek nyíltak meg Is
ten Igéje előtt. Ezért mondja Jézus: „ímé, én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, 
akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé, azt mívelem, 
hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek 
téged.”

A szívüket hermetikusan bezárt zsidók jönnek, hogy az Igére, Jézus Szavára figyel
jenek! Milyen nagy dolog ez! Jönnek azok az emberek, akik addig Jézus előtt bezárták 
a szívüket és most éppen Jézusról szeretnének hallani! Mert Isten Szentlelke munkálko
dik bennük. Értitek, testvéreim? Nem kell keseregni, hogy milyen kevesen vagyunk mi, 
keresztyének, hogy milyen kevés a mi erőnk, a mi tehetségünk. Azzal az erővel, tehet
séggel, amivel bírunk, azzal kell szolgálnunk, bizonyságot tennünk az Úr Jézus Krisz
tusról és Isten Szentlelke majd mindent elvégez az emberekben!

Tudom, hogy keserűen gondolsz arra, hogy mennyi bezárt ajtót láttál már lelki sze
meiddel az emberi szíveken! Olyan sok félj nem akar hallani a „Kulcstartóról”, de sze
líd, szeretetteljes szolgálatoddal egyszer csak az Úr megnyitja a kemény férfiúi szíve
ket, no meg a feleségekét is. És megnyitja a gyermekekét, az ifjak szívét is, csak imád
kozz és tégy bizonyságot életed példaadásával az Úr Jézus szeretetéről. És megtörténik 
a csoda: megnyílnak az emberi szívek és ők is dicsőíteni fogják a mindenség Urát és 
Istenét veled együtt.

Isten megtart. Mi győzünk.
Gazdag ígéretet küld az Úr Filadelfiába: Megtartalak. (Jel 3,10) Akik a nyomorú

ságban megtartják az Ő Igéjét, akik kitartanak, megtartatnak a kísértések idején. Ami
kor eljön a kísértés, amikor az egész világ megkísértetik, akkor tartja meg az Úr az övé
it.
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Ha minden ajtó bezárul, még a börtönajtók is az Isten népe mögött, akkor sem gá
tolhatja meg senki, hogy az Úrban bízók Hozzá közeledjenek. Nem, mert egy nyitott 
ajtó adatik nekik még a kísértések szorongattatásai közepette is. Ez a nyitott ajtó akkor 
is valóság, ha -  mint a mostani időben is -  gúnyolódnak az Isten népén és megvetően 
kérdezik: Mit kerestek ti, bűnösök a templomban?

Mégis, mi tudjuk. Senki sem kárhoztatja az Isten választottak. Ezért, testvéreim, 
tartsuk meg, ami nálunk van. Tartsuk meg a hitet, a reményt és a szeretetek Hiszen Isten 
egy nyitott ajtót adott nekünk.

Kedves testvéreim! Fiúk és lányok, apák és anyák, mit tehetünk, ha jönnek a kísér
tések? Tehetünk-e valamit Krisztus nélkül? Nélküle nincs üdvösség. Mert csak az övéi
nek mondja: Tartsd meg, ami nálad van!

És akkor senki sem zárhatja be az ajtót. Még az álmatlan éjszakáinkon sem, amikor 
a lelkiismeretünk vádol a régi és az új bűneink miatt.

Tartsd meg, ami nálad van, mert csak így szabadulhatunk meg a bajainkban, a ha
lálban, a harcainkban és a kétségeinkben. Akkor még az ördög maga sem zárhatja be a 
nyitott ajtót. Igaz, az ördög megpróbál kétséget támasztani bennünk. Azt mondja: Te 
nem juthatsz be! Te annyira bűnös vagy! Te megtagadtad az Urat! De az Úr szól: Én 
megtartalak a kísértések idején, én segítek neked. Menjünk hát hittel Jézushoz és segí
teni fog. Sőt, azt mondja, hogy oszloppá tesz bennünket Isten templomában. Az oszlop 
nagyon fontos, hiszen az tartja az épületet.

Nos, a kicsi filadelfiai gyülekezet egy különös helyet foglal el a templomban. Isten 
örök templomában lehetnek, mint tartóoszlop, melyre Jézus felírja Istennek a nevét és 
Isten városának a nevét, az új Jeruzsálemét.

Ez azt jelenti, hogy ők az új, mennyei Jeruzsálem polgárai lesznek. Ők a Sión gyer
mekei nevet viselik és a Jézus nevét. A templomban levő oszlopon a győztes neve lesz, 
aki a megdicsőült Királyhoz tartozik.

íme, adtam elődbe egy nyitott ajtót, először az Atya szívéhez, azután az Atya házába. 
Ott megerősítik az üdvösségedről szóló jeleket, vagyis hogy ők a megigazultak, a megdi- 
csőültek. így válik a nyitott ajtó áldott lehetőséggé, hogy Jézushoz menjünk, de ugyanak
kor ezen az ajtón jön Ő is, hogy az utolsó ítéletben megtartva mennybe vigye az övéit.

A gőgös emberek zárt ajtót találnak, de az alázatos bűnösök nyitott ajtót. Előtted 
nyitott, vagy zárt ajtó lesz-e? Ámen.

Vásárolni és zörgetni
Alapige: Jelenések 3,14-22 

(A laodiceai gyülekezethez írott levél)

Az Ámen Szava
Kedves testvéreim! A laodiceai gyülekezetben kihunyt a tűz, a hit, a remény és a 

szeretet tüze. Ezért mondja Jézus, hogy kiköpi (az eredeti szövegben ez áll) őket a szá
jából. Nagy ítélet ez Laodicea számára! Jézus azonban lángoló szeretettel fordul feléjük 
és ezért írja nekik az ő átszegezett kezével ezt a levelet. És ez az átszegezett kéz kopog
tat szívük ajtaján. Amit Jézus leír, az az Ő szívének szeretetéből fakad. „A laodiceai 
gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen..

Milyen erősen cseng ez a szó: Ámen! Ez jelen esetben azt jelenti: Amit én mondok, 
az valóság. Amit én mondok, az meglesz. Azt meg tudom tenni. Azért nevezem Amen
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nek magam, mert én vagytok a hű és igaz bizonyságtétel, az Isten teremtésének a kezde
te. Én vagyok maga az Ige. Az Ámen! Ez úgy hangzik, mint egy eskü. Ez a Jézus által 
kimondott szó az O vérével van megpecsételve. Ezért akarja, hogy mi, akik ezt az igét 
hallgatjuk, azt vegyük halálosan komolyan. Az a szó nemcsak az ítéletre figyelmeztet 
bennünket, hanem Jézus szeretetére és kegyelmére is. Nemcsak az ítéletről, hanem a 
kegyelemről is szó van ebben a kifejezésben. Azt jelenti: Nem akarlak elvetni bennete
ket. De nekünk ezt kell tennünk: „...végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gaz
daggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelensé
gednek a rútsága és szemgyógyító írrel kend meg a te szemeidet, hogy láss.”

Isten teremtésének a kezdete
Mennyi fenség van ebben a félmondatban. Az Ő istenségének a fenségessége! János 

így ír az evangéliumának a kezdetén: Kezdetben volt az Ige és az Ige vala Istennél és 
Isten vala az Ige. Ő a kezdet, az elsőszülött. S Ő, az Istenség meghalt e teremtett vilá
gért, de feltámadt, hogy fény ragyogjon e halódó világ felett. A sötétségből világosság 
ragyogott fel. Az Ő feltámadásának az erejével új kezdet lett. Laodiceában is új kezde
tet akar, és veled is, meg velem is újat akar kezdeni. És ez azt jelenti: az alapoktól el
kezdve! De ez azt jelenti: az alapokig összetörni!

A gazdag Laodicea
Mi volt kivetnivaló Laodiceában? A tűz kialudt bennük. Önelégültségükben langy- 

melegek lettek. Itt még rosszabb volt a helyzet, mint Szárdiszban, akinek az volt a neve, 
hogy él, de halott volt. De voltak, akik nem mocskolták be ruhájukat. A hamu alatt még 
volt parázs, ezt fel lehetett éleszteni. Laodiceában erről nem lehetett beszélni. Ott min
den csak hamu volt, melyben nem volt parázs. És ebben a levélben sehol nincs szó ki
vételről, hogy mégis lenne valami jó. Laodicea sem hideg, sem hév. Egyetlen szó jel
lemzi: langymeleg. Meg voltak elégedve magukkal. Önteltek voltak. Ez mindig nagy 
veszély a gyülekezeti életben.

Azt mondta: Gazdag vagytok. Én magam gazdagodtam meg és nincs semmire szük
ségem -  mondták a laodiceabeliek. Különösen nincs szükség az Úr Jézus jelenlétére. 
Hagyjatok békén. Jól van ez így -  vélekedtek Laodiceában.

Miképpen jutottak ide? Ez nem csak úgy egy szemen megtörtént. A környezetnek 
nagy szerepe volt ebben. A környezete rányomta a bélyegét erre a gyülekezetre. A kör
nyezet hatással volt a hívőkre, a Krisztust követőkre. Laodicea gazdag város volt, ahol 
sok gazdag ember élt. A pénzkereskedelem centruma, bankközpont volt. A textilipara is 
virágzó volt. Laodiceában híres orvosi főiskola volt, különösen a szembetegek gyógyí
tására specializálódtak. Szemkenőcsöt készítettek itt, ami az egész világon híres volt.

Nos, Laodiceában teljes volt a jólét, nem voltak pénzgondok: sok gazdag ember 
volt, hatalmas iparral és technikával, bankok, megnyugtató orvosi ellátás.

Éppen, mint manapság: jólét, ipar, technika, az orvosi ellátás magas foka (szinte 
99%-ban gyógyítani tudjuk a betegségeket).

Ez nem lenne elvetendő, csakhogy ez a jólét Laodiceában önelégültséggel párosult. 
Önmagukkal elégedettek voltak. A környezetük rányomta a saját bélyegét a lelki életük
re. Lelki önelégültség jellemezte őket, mely a mi sajátságunk is a paradicsomi bukás 
óta. Ez az önelégültség mindent megsemmisített: a szeretetet, a hitet Krisztus iránt. S 
vajon mi maradt meg? Egy langymeleg keresztyénség.

Ugye ismerős ez? A magunk szívében is találkoztunk már ezzel a langymelegség- 
gel. Beszélünk a bűnről meg a kegyelemről, de csak az ajkunk szól róla. Nem vesszük 
komolyan bűneinket és így nem éljük meg valóságosan a kegyelmet. Egyébként nem is
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tartjuk magunkat bűnösöknek. Úgy gondoljuk, hogy jók vagyunk, nem olyan rosszak, 
mint a többi ember. Nem önelégültség ez? Ezért olyan idegen nekünk maga a megtérés, 
az újjászületés.

Miben hiszünk? Az egyházban? A tanításban? Az adományainkban?
Az istentisztelet hosszú, mondják sokan. Mi otthon is imádkozunk. Naponta. Evés 

előtt és evés után. De mi van a Bibliával? Olvasod-e legalább háromszor naponta? 
Vagy csak egyszer olvasod? Annyit sem?... Megelégszel a vasárnapi istentisztelettel?

Langyossá vált a keresztyénségünlc és az egyéni életünk is. Lelkileg gőgössé tudunk 
válni. Bízunk a kegyelemben, és mégis a saját erőnket, képességeinket használjuk. Isten 
Fiának az igazságossága kihull az életünkből.

Hol van Jézus a mi életünkben? Ott áll kívül az ajtón? Olyan sok ember szeretne 
megállni a maga lelki lábain!... Nincs szükségük Jézus Krisztus kegyelmére!...

Mit mondunk minderre?
Mit mond Jézus? Mert ez a fontos! És nem az, amit én mondok, vagy te mondasz. 

Jézus azt mondja: Bárcsak hideg Jennél! Jobb egy istentelen, mint egy fél-keresztyén, 
aki a halál felé tart. A félig-keresztyéneket kiköpi Jézus az Ő szájából.

Laodicea városa mellett meleg vizű források voltak, mivel vulkanikus eredetű volt a 
talaj. Ezért a csermelyek és források vize meleg volt.

El lehet képzelni, hogy az utazó, aki Laodiceába jött és megszomjazott, lehajol, 
hogy igyék egy korty vizet és a víz meleg. Rögtön kiköpte a szájából. Krisztus is kiköpi 
a langyos laodiceaiakat a szájából.

Ó, bárcsak hideg lennél! Az evangélium ellenségét is hamarabb megérintheti Krisz
tus szeretete, mint a közönyös és önigazult kegyest. Ám, ne értsük ezt félre. Mert nem 
arról van szó, hogy akkor inkább éljünk Isten nélkül... Nem! Meg kell tanuljunk egy 
leckét: egy istentelent gyakrabban érint meg a kegyelem és hamarabb megtér, mint egy 
félig-keresztyén. Ezt Jézus más szavakkal ekképpen mondta: A vámszedők és a parázna 
nők megelőznek titeket az Isten országában. (Mt 21,31) Ha nem térnek meg az embe
rek, akkor az utcákról és a világról fogja hívni az Úr az embereket. Ilyen veszélyes az 
önigazultság és a látszatkegyesség. Ha nem Isten szeretetének a lángja ég bennünk, az 
nem igazi kegyesség. Isten kibékül az ellenséggel, az istenteleneket ingyen megigazítja: 
ez Isten titka.

Hogyan juthatunk igazi hitre? Először is Jézus szavára kell figyelnünk! A prédiká
cióra, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Ebből tudjuk meg, hogy 
Isten szeret bennünket. Egy jéghideg szív is lángra gyulladhat az Úr szeretetének a tü- 
zétől. Egy langymeleg szív soha! Jól értsük meg, hogy Jézusnak e levélbeli szavai nem 
az istentelen világ ellen szólnak, hanem a langymelegek ellen: a félig-keresztyének el
len. Nem az istentelen kommunistákról, hanem az egyházban levő félig-keresztyénekről 
van szó. És az utolsó napon kikerülhetetlen lesz az ítélet.

Nézzük csak, mi maradt Laodicea számára? Kiköplek a számból, mondja Jézus.
És mi lesz a langymeleg egyházzal? Ha ez a langymelegség tovább tart?

Az utolsó lehetőség
Kedves testvéreim! Ez a levél nemcsak az utolsó ítéletről beszél, hanem az utolsó 

lehetőségről is. Nemcsak a „hidegek” térhetnek meg, nemcsak az istentelenek, hanem a 
langymelegek is. Komolyan kellene vennünk Jézus szavait: „Nem tudod, hogy te vagy a 
nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.” (Jel 3,17) Milyen jó, hogy 
Jézus figyelmezteti őket és bennünket is! Szegényebbek vagyunk a szegényeknél: Nél
küle. Nyomorultul szegények vagyunk! Hidegzuhany ez a gyülekezet számára. Mert
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nincs közösségük Jézus Krisztussal. Vakok, mert nem látják az igazi helyzetüket. Mezí
telenek, mert az igazságos Isten előtt mezítelen mindenki. Isten megaláz bennünket. Ő 
felfedi mezítelenségünket. Megmutatja, hogy ruhátlanok vagyunk.

Jézus figyelmeztet, hogy a szakadék szélén állunk. Arra kér, hogy téljünk meg, 
hogy térjünk vissza Hozzá, hogy nagy buzgalommal, égve-lobogva, tűzzel-hévvel ro
hanjunk az Ő szerető karjaiba. Aki ezt megérti, mindent ért. Annak Isten betölti szívét 
kegyelemmel és az Ő gyógyító szeretetével, mint Pál apostol vagy Zinzendorf gróf szí
vét. Ezek az emberek így vélekedtek: Mindenben egysedül Ő!

És ha mi is alaposan megalázzuk magunkat és hozzá fordulunk, akkor Ő nem fog 
üresen elküldeni bennünket.

És mégis...
Olyan nagy az Ur Jézus szeretete, hogy alászállt a szegénységbe, a ruhátlanságba, a 

vakságba. Ő Laodicea felé is kinyújtja a kezét. Ő az Ámen, akinek a szájából kétélű, 
éles kard jő ki, de Ő az az Ámen is, akinek a szájából a kegyelem is származik. Az Ő 
szíve ég a szeretettől, az Ő karjai kegyelmesen ölelnek át. Ő nem parancsol, Ő nem 
kényszerít senkit sem. Ő nem mondja: Nektek kell! Inkább azt mondja: Lehetséges! 
Meglehet! O tanácsol bennünket. Ő a szegényeket, a nyomorultakat, a ruhátlanokat és a 
vakokat tanácsolja. „Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált ara
nyat!” (Jel 3,18) Nem a bankban, a kincstárban levő arany a fontos. Az Ő aranya a va
lódi. A mi szolgálataink, istentiszteleteink nem mások, mint aranyfust. Az Övé az igazi 
arany. Ez az igazi arany csillámlik elő szenvedéseinek hévségében, hogy kegyelmével a 
szegényeket gazdagokká tegye. Az Ő örök kegyelme az igazi arany, amelyet most is 
felkínál nekünk. A hitünk az igazi arany, mellyel mi, gyarló bűnösök átöleljük Őt. A 
Tőle származó arany színtiszta arany és kiáll minden tűzpróbát. Az utolsó tűzpróbát is, 
amikor színe előtt állunk majd. Akkor mondhatjuk majd: Ama nemes harcot megkar
coltam, a hitet megtartottam. Ez a tűzben megpróbált arany!

A jó tanács értékes
A továbbiakban azt tanácsolja Jézus a laodiceai gyülekezet tagjainak, hogy fehér ru

hákat vásároljanak, amivel befedhetik mezítelenségüket. Halljátok, testvéreim? Mi gyarló 
bűnösök vagyunk. A szennyes, szakadozott ruhánkkal sehol sem tudunk elrejtőzni.

De hogyan vehetek fehér ruhát? -  kérdezed. Én, Jézus azt tanácsolom neked, hogy 
fehér ruhákat vegyél. Ó, mi bűnösök, már Ádám óta elvetnivaló ruhában járunk. És 
Isten előtt ez az Ádám óta beszennyezett és elvetendő ruha a mi „igazságunk”. És ez 
nem takar el bennünket Isten előtt. Ezért mondja nekünk, hogy vásároljuk meg az igaz
ságosság ruháját, az üdvösség köpenyét és a győzelem ruháját, hogy elveszett állapo
tunkat és bűneinket eltakarja.

„És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss!” (Jel 3,18b) Vakságodat 
meg kell gyógyítani. Ezért Istenhez kell fordulnunk. Ugyanis Isten szerető és kegyel
mes Isten, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy> valaki hiszen O 
benne, el ne vesszen, hanem örök élete Jegyben.

„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem.” (Jel 3,19) Ez a szó, hogy megfe
nyítem, az eredeti görög szövegben ezt is jelenti: fel-, megnevelem. Ez az egészséges 
lelki nevelés, amit Isten az Ő gyermekeinek ad. Isten gyermekei a tárgyalóteremből a 
ruhatárba mennek és azután a menyegzői házba.

Azt tanácsolom neked! Mi tudjuk, hogy a jó tanács nagyon értékes. Jézus megfizette 
a hit aranyát, az igazságosság ruháját és a szemgyógyító kenőcsöt. O a bűnösökért jött. 
Magára vette a mi bűneinket. Gazdag lévén szegénnyé lett miérettünk, hogy> mi az O
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szegénysége által meggazdagodjunk. Ruhátlanná lett a kereszten, hogy mi magunkra 
vehessük az Ő igazságának és szentségének a ruháját.

Azt tanácsolom, hogy az Enyémből vegyetek. Az árról nincs szó. Hiszen már meg
fizette, már kifizette. A legmagasabb árat! Azért, hogy mi, elveszettek, megtartatást 
nyerjünk. Ezért mondja: „Ó, mindnyájan, akik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, 
kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül.” (Ézs 
55,1) Jöjj hát a kegyelem forrásához és vegyél ingyen! Eldöntöttétek már, testvéreim, 
hogy venni akartok? Biztatlak benneteket! Döntsetek már! Hiszen Ő már megfizette az 
árat mindenért, csak el kell venni mindazt, amit ingyen felkínál. Kegyelemből szentek
ké válhatunk. A gőgös ember számára nincs mentség. Soha nem fog venni! De az aláza
tos embert Jézus nem fogja elküldeni. Ne akarjunk mi fizetni, hiszen Ő már mindent 
megfizetett!

Jézus az ajtó előtt
Milyen kemény és vastag a szívek ajtaja! Jézus azt mondja: „Ha valaki meghallja az 

én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz.” (Jel 3,20) Sokan úgy vélik, hogy 
nem tudják megnyitni az ajtót. Senki sem tudja magától megnyitni? Igen, ez így van, de 
az Úr megcselekedheti! O ugyanis szeretetteljön és kopogtat szívünk ajtaján. Jaj annak 
az embernek, aki az igazságos és mégis kegyelmes Isten előtt závárt kovácsol szíve 
ajtajára! Akkor valóban nem tudja megnyitni. Tehát fontos a szándék: akarom-e Őt, 
vágyok-e Reá? Vagy pedig kovácsolom tovább a reteszt, vagyis kizárom magam a Vele 
való közösségből.

„Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (Jel 3,22) Aki hallja 
az Igét, annak a szívébe lakozást vesz Jézus az Ő Szentlelke által! Szavának ereje által! 
És akkor olyan egyszerűen elvezet az Igazság felismerésére. Halld meg a Szavát a Lé
lek által. És ha Szavát hallod, akkor gyakorolj bűnbánatot: Uram, vétkeim miatt kellett 
olyan sokat az ajtó előtt várnod! Bocsásd meg, Uram!

Jézus most is ott áll szíved ajtaja előtt és az Ő átszegezett kezével kopogtat. Szól a 
hidegekhez és szól a langymelegekhez. Ő még nem köpött ki bennünket a szájából. Oly 
sokszor hallottuk már kopogtatni. Hallottuk a betegség alkalmával. Hallottuk a koporsó 
mellett. Hallottuk az áldások közepette. A törvényben és az Evangéliumban. És nem 
akartuk!... Uram, törd össze a szívemet, aztán gyógyítsd meg, jöjj belülre és végy lako
zást benne! így lesz áldott az életünk mindenkor. így lesz áldott a gyülekezeti szolgála
tunk és a családi életünk. Mert Jézus lakozást vesz a szívünkben és velünk „vacsorái”. 
És ez az együtt vacsorálás nemcsak az úrvacsorát jelenti, hanem az örökös közösséget 
Jézussal. És akkor égni fog a szeretet tüze és a hit lángja, mert közösségben vagyunk az 
Atyával, a Fiúval és a Szent Lélekkel.

Micsoda kegyelem ez, hogy az Úr ezt megadja nekünk!
„Ó, érthetetlen kegyelem!...” Ámen.

(A sorozat H. Visser: Tussen de gouden kandelaren -  Az arany gyertyatartók között 
-  című munkájának felhasználásával készült.)
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A Genezáret partján
(Lelkigondozói rovat lelkipásztorok részére)

Gyökössy Endre
II.

Vizsgázni is kell

Isten iskolájában nemcsak tanulni, hanem olykor vizsgázni is kell. Éppen ezért a 
Bibliának egy olyan szereplőjével ismerkedünk meg most, aki Isten iskolájában vizsga 
elé került.

„Jákob is útnak indult, és találkoztak vele Isten angyalai. Amikor meglátta őket Já
kob, ezt mondta: Isten tábora ez! És elnevezte azt a helyet Mahanaimnak.

Azután követeket küldött Jákob maga előtt bátyjához, Ézsauhoz Széír földjére, 
Edóm mezejére, és ezt parancsolta nekik: Mondjátok meg uramnak, Ézsaunak: Ezt 
mondja a te szolgád, Jákob: Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. 
Szereztem ökröket, szamarakat és juhokat, szolgákat és szolgálókat. Azért küldök ne
ked üzenetet, uram, hogy elnyerjem jóindulatodat.

A követek ezzel tértek vissza Jákobhoz: Elmentünk bátyádhoz, Ézsauhoz: jön is már 
eléd, de négyszáz ember van vele!

Jákobot eldcor nagy félelem és szorongás fogta el, ezért két táborra osztotta a vele 
levő népet, meg a juhokat, marhákat és tevéket. -  Mert ezt gondolta: Ha eléri Ézsau az 
egyik tábort, és levágja azt, a megmaradt tábor elmenekülhet.

Jákob azután ezt mondta: -  Ó atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak 
Istene, Uram, aki ezt mondtad nekem: Térj vissza hazádba, rokonságod közé, és jót 
teszek veled! Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal csele
kedtél. Hiszen csak egy vándorbottal mentem át itt a Jordánon, most pedig két táborom 
van. Ments meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek tőle, hogy ha ide
jön, megöl engem, az anyákat is gyermekeikkel együtt. (...)

Az ajándék tehát átkelt előtte, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát.
De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és tizenegy 

gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte 
mindenét.

Jákob pedig ott maradt egyedül. Eldcor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasad- 
táig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamo
dott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben.

Akkor ezt mondta Jákobnak: -  Bocsáss el, mert hajnalodik! Ő azt felelte: -  Nem bo
csátlak el, amíg meg nem áldasz engem.

Elekor megkérdezte tőle: -  Mi a neved? Ő így felelt: -  Jákob.
Erre azt mondta: -  Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Is

tennel és emberekkel, és győztél.
Jákob ezt kérte: -  Mondd meg nekem a nevedet! De ő ezt mondta: -  Miért kérdezed 

a nevemet? -  És megáldotta őt.
Jákob Penúélnak nevezte el azt a helyet és ezt mondta: Bár láttam Istent színről szín

re, mégis életben maradtam.” (lMóz 32,2-12; 22-31)

* Gyökössy Endre: Isten iskolája. Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest.
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Földi értelemben is így van ez: aki tanul, az vizsgázik is, mert tanulmányaink egy- 
egy szakaszát le kell zárni. Csak az a különbség, hogy a „rendes” főiskolán, egyetemen 
általában tudjuk, mikor következik egy vizsga; s ha félünk is tőle, tudjuk, hogy ekkor és 
ekkor lesz, és módunk van rá úgy-ahogy felkészülni. Ritkán fordul elő, hogy váratlanul 
kelljen letenni egy vizsgát. -  Bár előfordul.

Emlékszem, egyszer a Teológia folyosóján sétálgattam. Nehéz kollokvium előtt áll
tam, de még két napom volt a felkészülésre, mert akkorra voltam föliratkozva. És ekkor 
szembejött a folyosón a professzorom, s azt mondja: -  Te, most éppen ráérek, gyere be 
vizsgázni! -  Hát bizony, a torkomban dobogott a szívem, mert én még azt a két napot 
szerettem volna felhasználni. De hát nem volt pardon, mennem kellett vizsgázni. -  Nem 
jók az ilyen hirtelen meglepetések! Azonban amikor az ember eredményesen túlvan 
rajta, akkor meg hálát ad érte, hogy legalább két napot megspórolt.

Olykor a mi Gazdánk is így kényszerít vizsgára. Isten iskolájában is vannak váratlan 
vizsgák. Jákob tizennégy évet tölt idegenben, emigrációban, Lábánnál, és ennyi év után 
úgy érzi, már belepte a por bűnének nyomát. Ézsau talán megbocsátott, hiszen tizen
négy év nagy idő! Konfliktusa támad Lábánnál, s úgy gondolja, mégis jobb hazamen
nie, és otthon elölről kezdenie.

Olyasmi ez, mint amikor valaki hosszú évek után Amerikából vagy Kanadából -  
miután rájött, hogy ott sem minden fenékig tejfel -  szeretne hazajönni, új életet kezdeni, 
vagy a régit folytatni.

Nos, így indulna haza, őszintén, tele jó szándékkal ez a Jákob. És egyszer csak be
borul fölötte az ég. Kiderül, hogy testvére, Ézsau sereggel jön elé, négyszáz emberrel 
(akkor az nagy seregnek számított), és egyáltalában nem úgy fest a dolog, hogy ezek az 
emberek azért jönnek, hogy az ő hazatérését ünnepeljék és pálmaágakat lengessenek 
előtte. Nem ez a benyomása Jákobnak. És rendkívül nagy szorongás vesz erőt rajta.

Bizonyára sokunkkal megtörtént már, hogy tele vagyunk jó szándékkal, jó remény
séggel, tervezgetéssel, álommal; vagy valamit jóvá szeretnénk tenni és nekikezdünk 
valaminek, talán bűnbánattal, alázattal Isten iránt; és akkor hirtelen beborul az ég, hirte
len minden összekuszálódik, és egyik baj jön a másik után, egyik fenyegető jel a másik 
után. S akkor a nagy szorongásban ott állunk Isten vagy magunk előtt és azt mondjuk: 
Én nem így gondoltam, nem ez volt a szándékom, nem ezt akartam! Jóindulattal tele 
kezdtem neki, és most íme, itt vagyok a baj kellős közepén. Mi lesz most?

így zuhan Jákobra is ez a kérdés: Nincs semmi remény?!
Emberileg próbálja biztosítani magát. Seregét két részre osztja. Emberei egyik felé

vel családja egy részét védi, hogy egy folyó legyen köztük és Ézsau serege között.
Ne dobjunk követ rá! Amikor nagy bajok zuhannak ránk, nekünk is meg kell min

dent tenni, ami tőlünk telik, már csak azért is, mert Isten is az Ő Fiában, Jézus Krisztus
ban mindent megtett értünk. Ezért nekünk is mindent, mindig meg kell tennünk! Az 
igazi keresztyén élet nem statikus élet, hanem dinamikus! Isten elvárja gyermekeitől, 
hogy a tőlük telhetőt mindig megtegyék. Ne dobjunk ezért a magabiztosításért követ 
Jákobra. Megtette, ami tőle telt, de ugyanakkor érezte, milyen kevés telik tőle, milyen 
kevés az, amit tehet. És érzi, mint valami nagy, sötét viharfelhőt közeledni: a bajt.

Emlékszem, egyszer Szabó Miklós bácsival, akinél fiatal káplán voltam, fölfelé 
eveztünk a Dunán. A menetiránynak hátrafelé ültünk (a „gurulós” csónakban az ember 
nem lát előre) és ritkán pillantottunk hátra; csak későn vettük észre, hogy Nagymaros 
felől, a hegyek mögül hirtelen egy óriási viharfelhő közeledik felénk... Azonnal elborí
tott bennünket a veszély érzete, de mire észre tértünk, mind a ketten a vízben voltunk, 
és igazán Isten kegyelme volt, hogy kivergődtünk valahogy a partra. Igen, akkor egy
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pillanat alatt az életveszedelem érzése suhant át rajtunk, és éreztük, hogy itt valami van, 
valami több: sorsunk magjában a minden sorsok Ura és Intézője közeledik.

Ott remeg Jákob lényében is ez: minden történések és dolgok mögött Valaki van! És 
miután ami tőle telt, megtette, átmegy a Jabbók révén, egy kis folyófélén, és ott valami 
köves bokor tövében leül vagy lefekszik egy kőre, és egyedül marad. Nem tud aludni. 
Hogy is tudna?

Volt-e már ilyen éjszakád? Amikor csak forgolódtál ágyadban; rád zuhant az életed, 
a sorsod? Amikor tele voltál jó szándékkal, és mégis minden rosszul sikerült, összeza
varodott, rád zuhant. Nem tudtál aludni, mert valami mintha rátelepedett volna a mell
kasodra, mint egy csúf fekete madár, és ha felgyújtottad a villanyt, akkor se tudtál 
könnyebben lélegezni; altatót vettél be, de akkor se jött az álom. És irtózatos lassan 
teltek a percek, s egyre nehezebben lélegeztél... És az a valami az éjszakai árnyakban 
lassan egy másik valamivé vagy valakivé lett. És küszködtél, birkóztál vele. Első pilla
natban úgy érezted, hogy egy gondolattal, aztán magaddal, talán később úgy, hogy a 
lelkiismerettel..., de birkóztál, vergődtél, verejtékeztél. A belülvaló egyszer ldvülvaló 
lett.

Egy ilyen „birkózó éjszaka” bármikor elérhet bárkit. Nappal, délelőtt, délután... 
Gondoljatok Cirénei Simonra, aki vidáman -  talán mezei virágtól illatos ruhával -  ment 
haza a földjéről; az úton találkozott a római katonákkal, akik Jézust lökdösték maguk 
előtt, s mire feleszmélt, már a vállán volt a kereszt. Ilyen villámgyorsan történnek néha 
dolgok. Veled is megeshet: vidáman, futyörészve sétálsz, s tíz perc múlva egy kereszt 
nehezedik a válladra. Olykor nem is a sajátod. Másé! Ez alatt a más keresztje alatt, a 
Krisztus keresztje alatt tér meg Cirénei Simon úgy, hogy egyik oszlopos tagja lett az 
ősegyháznak (bizonyság erre, hogy a római levélben Pál megemlékezik a feleségéről és 
a fiáról, Rufuszról, mint a római gyülekezet hívő tagjairól -  Róm 16,13). Minden bi
zonnyal a kereszthordozás alatt, míg felvitte a Golgotáig Krisztus keresztjét, Cirénei 
Simon jól vizsgázott.

Jákob tehát birkózik, gyötrődik, vergődik a köves talajon, a bokor tövében; talán a 
csillagok megcsillannak a Jabbók révén; messziről talán egy-egy állat horkanása, szol
gáknak csörömpölése... de ő ebből nem hall semmit. Jákob gyötrődik. Egy ideig azt 
hiszi, egyedül van, de aztán kiderül, hogy az a „valami”, az lassan valakivé lesz, hogy 
már nincs egyedül; gyötrődése-vergődése alakot ölt, mégpedig ellenséges alakot, akivel 
birkózni kell, aki fojtogatja, aki ráül, aki öklözi, aki összeszorítja markát a torkán...

Akik átéltek már ilyen éjszakát, átéltek ilyen órákat, azok tudják, hogy ebből az órá
ból, egy ilyen birkózásból nem lehet ugyanúgy kilépni, mint ahogy abba belekerültünk. 
Abba bele lehet őszülni, bele lehet roppanni, bele lehet betegedni, meg lehet benne vál
tozni így vagy úgy. Sok minden történhet. De ugyanúgy kikerülni belőle nem lehet. 
Van, aki megrokkan, van, aki úgy jár, mint Napóleon Waterloo után. Élt ő még azután 
is, de többé már nem az a Napóleon volt, aki volt. Csatát vesztett.

Egy ilyen éjszakán lehet csatát veszteni is. Lehet ez után még élni úgy, ahogy valaki 
ingoványra kerül. Még csapkod, még lélegzik, de milliméterről milliméterre süllyed; és 
egyszer a szájáig ér és eltűnik.

Aki a másik embernek nemcsak az élete felületét figyeli, hanem megadatik néki az, 
hogy emberi titkokat, élet-titkokat, életgyónásokon keresztül emberi életeket ismerjen 
meg, az tudja, hogy ilyen nagy döntő csatavesztések után körülbelül mi történik. Ho
gyan süllyednek el életek, lelkek, családok... Nem mindig, de gyakran.

És: mit lehet ilyenkor tenni? Amikor mi vizsgáztunk, kollokváltunk az egyetemen, 
miután kijöttünk a professzortól, mindig ott állt néhány diák kollégánk, akik megkér
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dezték: -  Hogy ment? Mit kérdezett? -  És elkezdtek reménykedni, hátha tőlük is így és 
ezt kérdezik.

Engedjétek meg most, hogy egy-két dolgot elmondjak -  alázatosan, alulról, nem fe
lülről - , hogy mit is lehet tennünk. Mi lehet a magatartásunk ezekben a nagy vizsga
időkben? Aki kilép egy ilyen ajtón, annak mondania kell a testvérnek valamit. Mert 
holnap te lehetsz benne, holnap vagy holnapután neked kell birkózni.

Mit mondhatok? Mit kell, hogy mondjak?
Az egyik: előbb-atóbb fel kell fedeznünk, hogy az Isten van bennünk. Hogy: angyal

lal birkózunk! A dolgok mögött ott van Isten akarata -  ha nem is ismered fel tüstént.
Jákob először ellenségnek vélte, ellenséges erőknek. Öklözte, verte, tiltakozott... 

Aztán rá kellett jönnie, hogy az Angelos, a Küldött az, Isten küldöttje, akivel ő birkó
zik. Istentől való ez!

Ezt nagyon komolyan vedd! Jó minél előbb rájönnöd erre. Bármilyen erős csapáso
kat mér rád, úgy, hogy kificamodik a csípőd, a szíved vagy az életed tőle, mint ahogy 
Jákob egy életre nyomorék lett ettől a birkózástól. Mai szóval így mondanánk: attól az 
éjszakától kezdve leszázalékolt ember volt. Lehet, hogy leszázalékolt emberek leszünk 
egy éjszakától kezdve, de mégis lehet győzni, ha felismerjük, hogy a dolgok mögött ott 
van Isten küldöttje, aki velünk birkózik.

Igen, Istent nem valami hegycsúcson, gyönyörű naplementében lehet látni, hanem 
nagy mélységekben, birkózások közepeit, színről-színre, menetről menetre. Közben 
lehet, hogy kificamodik valamink, és úgy ismerjük fel Istent.

Ilyenkor, a „vizsga” idején két nagy kísértést kell legyőznünk. Az egyik az, hogy 
emberekre nézünk, felhorkanunk: Miért megy annak jobban? Az káromol Téged, 
Uram! Az nem szeret Téged, Uram! És neki minden sikerül! Annak sose könnyes a 
szeme!

És neki milyen jól megy! Hát ezért vagyok én a Te gyermeked, a Te szolgád? Ezt 
érdemiem én Tőled?

Ez az egyik nagy-nagy kísértés. Ott guggol a válladon a nagy Sugdosó, és ez az első 
mondanivalója. Ez az első, amit el kell hárítanunk, amire azt kell mondanunk: Távozz! 
Én tudom, hogy semmi nem történhet Isten háta mögött; s valahogy, valamiképpen Is
ten angyalai vannak a dolgok mögött. Még a Kísértő is csak eszköze Istennek. De a 
Sugdosót, azt hárítsd el!

A másik kísértése pedig tüstént az, hogy hárítsd másvalakire a felelősséget a bajo
dért, sorsodért, szenvedésedért! Hogy okolj valakit! Hogyha ez meg ez így meg úgy tett 
volna vagy cselekedett volna... akkor most én ebben és ebben nem lennék benne... így 
dolgozik tehát a Kísértő, a Sugdosó: egyik füledbe ezt súgja: Nézd, annak az istenká- 
romlónak milyen jól megy! -  És amikor ezt a füledet befogod, akkor a másik oldalon 
folytatja: Nem te vagy a hibás, nem! Ne fölfelé nézz, ne Isten arcát keresd! Nézd meg: 
az a másik a bűnös, azt okold! Azt az embert átkozd meg, az a felelős mindenért!

Újra és újra előforduló trükkje ez a Sugdosónak! Ha találkozol vele, leplezd le tüs
tént, hogy ne legyen ártalmadra!

Birkózás közben ne kérdezzük azt, hogy „Miért kell nekem itt, ebben a mélységben, 
rám zuhant sorsom mélységében birkózni Isten angyalával (ha már tudom, hogy Isten 
angyalával)?” Ehelyett inkább azt keressük, hogy „Mi végre? Mi célból? Mit akar ve
lem az Isten?”

Nem mindig tudjuk meg. De ha Istennek tetszik, és ha alázatosan odahallgatunk, 
előbb-utóbb elárulja.

Pál apostolt nagyon megöklözte a Sátán angyala. Bizony, ököllel verte őt (a görög 
szöveg szó szerint így mondja), és akkor Isten elárulja Pálnak, hogy mi célból: hogy
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Isten ereje Pál apostol erőtlensége által dicsőíttessék meg; s hogy ő a kijelentések nagy
sága miatt felettébb el ne bizakodjék (vö. 2Kor 12,7). Hogy az ő nyomorult testében 
legyen óriási, erős és nagy az élő Jézus Krisztus. E célból kapta ő a tövisét.

Hátravan még egy igazi jó hír a vizsgával kapcsolatban: a nagy megmérettetések 
után azok számára, akik nem buktak el, mindig valami szép, valami tiszta kezdődik, 
valami új, valami szent.

Jákob új nevet kapott: Izráel, Istennek szentje. Ott kapta az új utat, az új nevet, az új 
kezdést, ahol Istennel birkózott. Ott áldotta meg. Ott, abban, amiben volt, hogy onnan 
induljon az új úton, az új életbe. És ez a legfőbb „nyeresége” egy sikeres vizsgának, 
amit Isten iskolájában tettünk le; a mi Gazdánk maga üti rá a pecsétet életünkre: új, ma
gasabb osztályba léphetünk.

Ismerjük fel a vizsgák alatt, akármilyen mélyben birkózunk, az Isten angyalát! Há
rítsuk el a Kísértő sugdosását; vegyük észre a birkózás alatt, hogy a birkózásban föl 
lehet Istent ismerni, színről színre; vagy a birkózók nyelvén szólva: menetről-menetre. 
Itt van: Jákob Penúéinak nevezte el azt a helyet. Ez egy héber szó, mely szóról szóra azt 
jelenti: Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.

Egy nagy misszionárius-orvos életrajzában olvastam, hogy annak idején gyermek- 
bénuláson ment keresztül, és kis, satnya lábai voltak. Szerették a barátai, iskolatársai és 
kivitték egy iskolai futballmeccsre. A gyermek könnyes szemmel nézte, hogyan rúgják 
társai a labdát. És akkor valaki -  Isten angyala néha névtelen, ismeretlen -  egy pillanat
ra leült mellé, és megkérdezte tőle:

-  Kisfiam, ugye, te is szeretnél a társaid között lenni?
A gyermek dühösen azt felelte:
-  Hogy kérdezhet ilyet? Miért bánt engem?
Az tovább mondta:
-  De ugye szeretnél? Nézd, talán te soha nem tudsz majd futballozni, de te izmosítsd 

a szívedet és az eszedet, és használd Isten dicsőségére! Majd meglátod, többre viszed, 
mint bármelyik futballista.

Aztán az a valaki felállt és továbbment. A fiú pedig dühös volt, magában káromko
dott, mindenféle „ostoba hívő pietistának” lehordta azt az embert. És mégis: amit mon
dott, a szívébe tört, s attól kezdve elkezdte izmosítani az eszét, a szívét... -  S így lett 
belőle később kiváló misszionárius orvos Japánban, aki megtanult két bottal járni. Ez
rek és ezrek áldják operáló kését, szívét, szeretetét, hűségét. Mert felhasználta a szenve
dését. -  Ő egy futballpályán birkózta meg fiatalkorában azt, amit a Jabbók révénél Já
kob. És ő is győzött, Isten győzelemre segítette.
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Alkalmi prédikációk
Esketési igehirdetés

Rúzsa István
Bürgezd

Örvendezők, béketűrők, állhatatosak legyetek!
Alapige: Róma 12,12

Kedves ifjú pár, szeretett testvérek!
Drága, felejthetetlen alkalom ez a ti életetekben. Itt álltok Isten színe előtt, szívetek

ben öröm, bizakodás, boldogság. Egy csodálatos út előtt álltok, amit így hívunk: egy
másra találás, házasság, házasélet, az otthon megalapozása.

Isten kegyelméből találtatok egymásra. Megtaláltátok egymásban a hozzátok illő 
társat, akivel vállalni tudjátok és akarjátok mindazt, amit tartogat számotokra az élet: 
örömöt, boldogságot, próbákat, nehézségeket, küzdelmeket. Bizonyára tudjátok, hogy a 
házaséletnek nemcsak napfényes oldalai vannak, hanem árnyoldalai is. Nem csak mo
solyt tartogat, de számítani kell arra, hogy lesznek napok, amikor megjelenik egy-egy 
könnycsepp a szemetekben. Jó előre fel kell készülni ezekre a „nem szeretem napokra”, 
helyzetekre is.

Tudom, drága ajándékokat, biztatást, bátorító szavakat szoktak ilyenkor útravalóul 
adni a fiatal házasoknak. Ez az igevers a legdrágább esküvői ajándék, mert az áldások 
Urától, a mindenható Istentől, a mennyei Atyától jő hozzátok, aki kibeszélhetetlen sze
retettel ölel át titeket.

Akik itt vagyunk Isten házában, hogy szem- és fultanúi legyünk esküvéseteknek, 
azért imádkozunk, hogy a szívetekbe vésve vigyétek magatokkal egy életre szólóan 
ezeket a drága biztatásokat és éljétek meg mindazt, amire felszólít Isten igéje titeket.

A reménységben örvendezzetek -  hangzik először az igei biztatás.
Kedves ifjak, reménység nélkül az élet céltalan és örömtelen. Nem is lehet remény

ség nélkül a házasélet útjára lépni, nem is érdemes. Az Istenbe vetett reménységre gon
dolok, mely röviden fogalmazva annyit jelen, hogy Istentől valami jót várok! Ezt csak 
az Istenben bízó, hívő emberek ismerik igazán. Gondoljatok csak arra, hogy abban a 
családi hajlékban, melyben felnőttetek, hányszor láttátok, hallottátok, tapasztaltátok 
szüléitek Istenbe vetett bizalmát, reménységét. Hányszor biztattak, erősítettek titeket is 
azzal, hogy az Istenben vetett reménység soha meg nem szégyenít!

Olyan drága dolog az, hogy ha valakinek a szívében Jézus Krisztus lakik, akkor ab
ban a bizodalomban él, hogy Ura reményteljes jövőt készít számára, akkor is, ha talán 
minden ellene szól, pillanatnyilag minden az ellenkezőjéről beszél.

Véssétek mélyen a szívetekbe ezt a drága üzenetet, hogy lehessetek örvendező 
gyermekei Istennek, aki mindazt, amit ígér, be is teljesíti. Ő titeket boldog, reménykedő 
gyermekeiként akar látni házaséletetekben.

A háborúság idején béketűrők legyetek -  szól másodszor az igei biztatás.
Talán azt kérdezitek, hogy erről itt és most illő-e szólni? Azt mondom nagyon hatá

rozottan, hogy igen. Lehet háborúság belül a szívben, a családban, környezetetekben, 
munkahelyeteken, ott, ahol emberekkel találkoztok. A hívő emberben lakozó isteni Lé
lek azonban béketűrést teremt ezekben az áldatlan helyzetekben.
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Komoly figyelmeztető legyen számotokra az, hogy a bűn rontja meg az ember bé
kességét, békétlenné teszi a szívet, az életet. De milyen drága dolog az, hogy Istennél 
erre is van megoldás. Ha megvalljuk bűneinket, Isten elveszi a békételenséget és békes
séget áraszt szívünkbe! Kedves ifjak, meg fogjátok tapasztalni a saját házaséletetekben 
azt, hogy akinek van reménysége Krisztusban, az tud béketűrő lenni a háborúság idején, 
mert ha felnéz Krisztusra, valami csodálatos békesség, nyugalom meg gyógyulás árad a 
szívébe.

Az imádkozásban állhatatosak legyetek -  harmadik biztatásként hangzik az ige 
szava. „Szüntelen imádkozzatok” -  olvassuk a Thesszalonikai levélben, kihagyások 
nélkül, kitartóan. Gondoljatok arra, kedves ifjak, milyen az, amikor valakinek kihagyá
sokkal ver a szíve? Ott valami nagy baj van és ha idejében nem lépnek közbe, nem segí
tenek, bekövetkezik a nem kívánt állapot. Isten arra szólít fel ma titeket, hogy állhatato
sak legyetek az imádkozásban! A mai ember rohan, időhiányban szenved, kevés időt 
szakít efféle dolgokra. Pedig a nap csúcsa a legáldottabb pillanat, amikor az ember 
csendben leborul Isten előtt és elkezd beszélgetni Istennel.

Az imádkozás megújít, erőt ad, felfrissít, távlatokat mutat, feltölt, mozgásba hozza 
Isten szeretetét, könyörületét. Az imádság olyan a hívő ember életében, mint a lélegzés 
-  e nélkül nem lehet élni. Gyakoroljátok kihagyások nélkül, nemcsak a nehéz napok
ban, próbás időkben, hanem akkor is, amikor minden szép és csodálatos, örömteljes és 
gondoktól mentes. Meglátjátok, boldog, békés, megáldott lesz életetek, ha mindezeket a 
drága útravalókat megszívlelitek és e szerint fogtok élni.

Mi azért imádkozunk, hogy a könyörülő és szerető Isten vezessen titeket ezen az 
úton és adjon erőt és kegyelmet, hogy mindezt megéljétek, odaéljétek az emberek elé 
ezeket a krisztusi vonásokat, magát az élő Krisztust. Ámen.

Temetési igehirdetés

Farkas Sándor
Bede-Szentháromság

Sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, 
de ismét megelevenítesz...

Alapige: Zsoltárok 71,20

A mennyei Atyánk akarata szerint mindannyiunknak el kell távoznunk egyszer, s 
habár ezt tudjuk, mégis túl nagy fájdalommal és félelemmel vesszük tudomásul. Hi
tünknek kicsinysége meggátol abban, hogy meglássuk, miért is vagyunk ezen a világon. 
A fájdalom és a szomorúság elhatalmasodik szívünkön s ilyenkor kapkodva keresünk 
menedéket. Imádkozásaink sokszor éppen a nehéz időben maradoznak el, sírássá és 
jajgatássá változnak.

Isten igéje mindig bátorít és vigasztal. A Zsoltárok könyvéből hallhattuk az üdítő 
igéket, abból a Zsoltárok könyvéből, amelynek segítségével az ember kitárhatja szívét, 
lelkét és elmondhatja mindazt, ami őt Isten-ember kapcsolatában foglalkoztatja. Isten 
nagyságát mi, kicsiny porszemek nem érthetjük meg soha a maga teljességében, de itt 
az emberi érzések csodálatosan gazdag gyűjteményével találkozhatunk.

Alapigénkben egy bizonyságtétel hangzik el egy hívő, idős ember ajkáról, aki életé
ben sok bajt és nyomorúságot tapasztalt meg, de aki hálát is tud adni, hogy mindezek
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nek a próbáknak elhordozásakor megkapta a kellő erőt, hogy tovább haladjon az élet
nek útján.

Keresztyén atyánkfia, akinek most koporsója mellett állunk, ugyancsak megtapasz
talta mindazokat a próbákat, amiket a zsoltáríró átélt. A férj, aki látta és mellette volt, 
bizonyára elmondhatná, mennyi nehézséget, nélkülözést kellett elszenvednie élete fo
lyamán. „Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem.” Talán a legnehezebb idő akkor 
kezdődött, amikor a betegség elhatalmasodott az ő testén s már nem tudta tovább fel
venni a harcot vele. Nehéz volt elviselnie azt a tudatot, hogy már nem tuja elvégezni azt 
a munkát, amit oly nagy szeretettel és kitartással végzett.

Az emberi életet azonban Isten úgy rendelte, hogy vannak nehézségek, de vannak 
örömök is. Mindezeket úgy kell látnunk, mint teljességet. Nem szabad az örömben ön
zőkké válnunk, sem a nehézségekben elcsüggednünk. Isten szeretetét és kegyelmét kel
lene megtapasztalnunk. O az, aki ott volt, amikor a gyermekek megszülettek, és segített 
abban, hogy felnövekedjenek, majd a kegyelmi időt kitolta az ő életében addig, hogy 
unokáit is látta megszületni. A szeretetet, amelyet Istentől kapott, meg tudta osztani a 
férjjel, a gyermekekkel és az unokákkal, akik a maguk módján viszonozni tudták azt. 
Ott voltak a betegágy mellett, szüntelen segítettek elhordozni, enyhíteni a fájdalmakat.

Tapasztaljuk az élet múlandóságát abban, hogy mily kevés idő adatott nekünk itt 
ezen a földön. Elszáll az élet, s úgy tűnik, mintha minden feledésbe merül. Elhunyt test
vérünk élete is mintha a távoli múltba tűnne s csak a koporsóra tekintve döbbentek rá 
arra, hogy nemrég még ott állt közöttetek, hallottátok hangját, köszöntöttétek egymást 
az úton.

„De újra megelevenítesz” -  mondja a zsoltáríró, és minket ez reménységgel tölt el. 
Isten az élőknek Istene, ez pedig azt jelenti, hogy mindannyian találkozunk majd egy
koron. Tudjuk azt, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, azonban azt is tudjuk 
hogy Jézus Krisztusban Isten megváltott minket. Feltámadásával a halált legyőzte s így 
nekünk sem kell többé félnünk. „Még a föld mélyéből is újra felhozol engem...” Emel
jük hát fel szemünk s reménységgel tekintsünk a holnap felé. Életünk útján Istent mind 
jobban és jobban ismerjük meg, hisz ez a mi feladatunk.

Vigyázzunk, hogy a jó dolgokban el ne bizakodjunk, nehézségek és próbák idején el 
ne csüggedjünk. Isten így vezet bennünket a földi életen keresztül az örökkévalóság 
felé az Ő Igéin keresztül. Jézus Krisztus áldozata és közbenjárása buzdítson bennünket, 
hogy mi, akik még élünk, az ő Anyaszentegyházának tagjai maradjunk.

Legyünk tehát jó szívvel, szeretettel, segítőkészséggel egymáshoz, amint a mennyei 
Atya is szeretett minket és az ő Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesz- 
szen, hanem örök élete legyen. Ámen.
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Aprily Lajos

M enedék

S mikor völgyünkre tört az áradat 
s már hegy se volt, 
mely mentő csúccsal intsen, 
egyetlenegy kőszikla megmaradt, 
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten




