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Tanulmány
Balogh Csaba
Kolozsvár

Az Ószövetség (meghatározó) szerepe a református 
igehirdetésben, avagy: Kell-e nekünk az Ószövetség, 

s ha igen, mit kezdjünk vele?

Ez a téma és kérdésfelvetés korántsem új keletű -  egyébként mi az, ami még annak 
számíthat a mai teológiában? Az egyház- és teológiatörténet során, amióta az Ószövet
ség bekerült a képbe, sokan és sokféle módon keresték már a választ a fenti kérdésre, és 
ezek eredménye számtalan könyvben és tanulmányban áll előttünk. Eközben azonban 
szakmai fórumokon, teológiai vitákban, gyülekezetekben, baráti beszélgetésekben, egy
házi sajtóban, elektronikus levelezőlistákon megjelenő Ószövetséggel kapcsolatos nega
tív megnyilvánulások jelzik azt, hogy bár a téma nem újszerű, mégis igen aktuális ma
rad. Az Ószövetség iránt bizalmatlan vagy az azt elutasító viszonyulás oka lehet merő 
szakmai (teológiai, nyelvi) tájékozatlanság, de súlyosabb esetben akár egy konkrét ideo
lógia szövődménye is, ti. az, hogy a kérdést firtató személy milyen álláspontra helyezke
dik a mai zsidósággal kapcsolatosan. Ahhoz, hogy az első okot illetően érdemben előbb
re vigyem a kérdést, most túl kevés az idő. A második ok vonatkozásában pedig minden 
percet sajnálok elvesztegetni. így inkább egy harmadik tényezőre reflektálnék, amely 
ezen a helyen aktuálisabb is, ti. arra, hogy a címben megfogalmazott kérdés rendkívül 
komplex teológiai problémákat vet föl, amellyel az egyháznak újra meg újra foglalkoz
nia kell; különösen ott, ahol a reformáció egyházáról beszélünk, mely számára az írott 
formában rögzített isteni szó a hit alapja és a teológia kiindulópontja.

1. Kell-e nekünk az Ószövetség?
Elhamarkodott igenlő válaszunkat két konkrét példával szeretném árnyalni. Az apostolok 

cselekedetei 15. fejezete az első jelentősebb írásban rögzített belső egyházi konfliktusról szóló 
beszámoló. A fejezet első olvasása rendjén azt hinnénk, hogy az itt jelentkező probléma a 
keresztyénség zsidósághoz, annak rítusaihoz (körülmetélkedés) való viszonyát igyekszik tisz
tázni. Ha azonban a szöveget alaposabban áttekintjük, világossá válik, hogy a vita éppen az 
Ószövetség legitimitása körül alakult ki. Némelyek azok közül, akik Júdából jöttek a pogá- 
nyokból lett keresztyénekhez, arra tanították őket, hogy tartsák meg a Mózes törvényeit 
(ApCsel 15,24). A Mózes törvényeinek megtartása a Tóra szerinti kegyességgyakorlást jelen
tette, amely a haszid farizeusi életforma jellegzetessége volt.* 1 Bár ezt a részt ritkán tárgyalják 
az itt felvetett kérdés összefüggésében, mégis úgy vélem, hogy valójában, legalábbis részben, 
pontosan ez a kérdés áll a vita középpontjában.2 Mert az érthető, hogy a zsidó-keresztyén

* Ez a tanulmány előadás formájában elhangzott az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsváron tar
tott kerületi lelkészértekezletén, 2 0 12 . október 10-én.

1 ApCsel 15,5-bői világos, hogy a kezdeményezők Krisztus-hívő farizeusok voltak. A Jézus-korabeli zsi
dóságban az életfolytatást meghatározó ószövetségi irat a Tóra volt. Emellett a Prófétákat (Korai és Kései) a 
Tóra magyarázatának tekintették, tehát kanonikus tekintetben, bizonyos értelemben alárendelt jelentőségük 
volt. Ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy a „Mózes törvényei” ApCsel 15 összefüggésében nemcsak kanoni
kus iratcsoportot jelent, hanem a zsidó etika egyfajta terminus technicusa.

2 Hasonló kérdést vet fel egyébként Gál 2 is, ahol Péter zsidó-keresztyén közösségben egyféle magatar
tást, nem-zsidó keresztyének között másfajta magatartást tanúsít. A szöveg itt is jelzi, hogy az ószövetségi
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közösség számára az Ószövetség fontos (mint ahogy mindig is az volt!), de mit kezdhet egy 
pogányokból lett Krisztus-hívő gyülekezet azzal az Ószövetséggel, amelyet korábban nem 
ismert, és amellyel semmiféle kapcsolata nem volt? Az apostoli gyűlés, amelynek erősen rö
vidített jegyzőkönyvét ApCsel 15-ben találjuk, ebben az esetben csupán annyit tesz, hogy a 
frissen alakult nem-zsidó keresztyén gyülekezet életére nézve egy kivonatolt mózesi törvényt 
tesz kötelezővé. Ez a történet túlságosan sommás ahhoz, hogy szélesebb körű választ találjunk 
arra a kérdésre, hogy akkor milyen is volt végső soron a nem-zsidó gyülekezeteknek az Ószö
vetséghez való viszonya, de jól jelzi azt, hogy a kérdés már kezdettől fogva foglalkoztatta a 
keresztyén gyülekezetét, illetve azt, hogy pontosan mi is volt az a társadalmi tényező, amely 
az Ószövetség egyházi értékelésének a problémáját először felvetette.

Ennek a történetnek a fényében válik bizonyos szempontból érthetőbbé az is, hogy 
már egészen korán, a Kr. u. 2. században szinópéi Markión egy új kánont állított össze 
saját keresztyén gyülekezete számára, amely sem az Ószövetséget, sem ószövetségi is
meretet előfeltételező, vagy azzal különösebb belső kötődést felmutató iratot nem tekin
tett lényegesnek. Markión nem volt zsidó, s feltehetően gyülekezete többsége sem. Bi
zonyos szempontból mégiscsak logikus az, hogy ha valaki nem az ószövetségi hagyo
mányon nőtt fel, akkor ennek a hagyománynak a jelentőségét nem érti, és ebből kifolyó
lag nem tudja azt kellőképpen értékelni sem. Markión úgy vélte, hogy a Krisztus evan
géliuma az Ószövetség nélkül is érthető és követhető.

ApCsel 15 és a Markion története egyaránt jelzi, hogy az Ószövetség keresztyén 
egyházon belül ott kezdett problémává válni, ahol a Krisztus követőinek közössége túl
nő a korábbi nemzeti és vallási kereteken. Tulajdonképpen egy missziós paradoxonnal 
állunk itt szemben: Jézus elsősorban „Izráel eltévedt juhaihoz” jött, s ide küldte előbb a 
tanítványait is (Mt 10,5-6; Mt 15,24). Ebben a közösségben az Ószövetség ismerősen 
csengett. S ezen az állapoton a Mester még csak egy jótányit sem akart változtatni (Mt 
5,18). Prófétai (tanítói) szerepében Jézus ezt a már ismerős Szentírást értelmezi újra 
tanítványai és követői számára.3 Jézus tanítása (pl. a Hegyi Beszéd) nyilvánvalóan elő
feltételezi az Ószövetség ismeretét, s a Mester tanításának újszerűsége és ezzel együtt 
lényege, sőt a tanító személye is (!), csakis ebben az ószövetségi összefüggésében válik 
igazán érthetővé.4 A jézusi tanítások jelentős része arra a premisszára épít, hogy a hall
gatóság zsidó származású, és ismeri az Ószövetséget. Ott viszont, ahol a Krisztus evan
géliuma már átlép Palesztina határain, sőt átlépi a hellenista zsidóság zsinagógái kereteit 
is, az Ószövetség jelentősége az egyház életében komoly kérdéssé válik.

Markiónról az egyház- és teológiatörténetben általában azt tartják, hogy az Ószövet
ség iránti ellenszenvét teológiai indokokkal kell magyarázni, ti. hogy nem tudta össze
egyeztetni az ószövetségi haragos istenséget a Lukács evangéliuma vagy Pál apostol 
által hirdetett kegyelmes Istennel. Úgy gondolom azonban, hogy a probléma gyökere 
alapjában véve mégsem teológiai jellegű. Tágabb összefüggésben szemlélve ezt a kér
dést azt látjuk, hogy az Ószövetség egyházon belüli helyének meghatározásában a valódi 
problémát az jelentette, hogy az új Krisztus-hívők jelentős része számára az ószövetségi

törvények értelmezése vonatkozásában a pogányokból lett keresztyének ószövetségi kötődéseit rugalmasab
ban kezelték.

3 A Jézus korabeli zsidóság értelmezésében a prófétai szerepkörhöz nem annyira a jövendölés gondolata 
társul, mint inkább az írásértelmezésé. Az ószövetségi kánon kései elrendezésében is ez a szempont érvénye
sül. A Tóra Isten tulajdonképpeni Igéje, a Próféták az ehhez fűzött magyarázat, értelmezés, aktualizálás. Jézus 
prófétai tiszte tehát elsősorban azt jelentette, hogy ő is a Tóra értelmezője.

4 Csak ebben az összefüggésben láthatjuk meg a párhuzamot a Galileai-hegy és a Sínai-hegy között, és a 
sínai eseménysort ismerve válik világossá, hogy egy második Mózes és egy második szövetségkötés az, ami
nek itt tanúi vagyunk.
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hagyomány és gondolkodásmód a maga teljes mélységében alapvetően ismeretlen volt.5 
Mondjuk így: a Hegyi Beszédet eredetileg nem az antiókhiai keresztyénekre méretezték. 
Sőt az újszövetségi Krisztus-hit egyik (ha nem az) alapköve, a messiás-váradalom is 
tipikusan zsidó jelenség, amely a pogányok körében idegen volt. Ha ezeket a szociális 
tényezőket figyelmen kívül hagyjuk, olyan következtetéseket vonunk le, amelyek az 
egyház küldetését, az igehirdetés célját is kompromittálhatják.6

Az a heves polémia és ellenállás azonban, amelyet az egyházban Markión lépése ki
váltott, annyit mindenesetre világosan jelez, hogy Krisztus egyházának jelentős része 
Markión módszerét nem tekintette járható útnak. Ha a „kell-e az egyháznak az Ószövet
ség?” kérdésre ma határozott igenlő választ adunk, annak két fontos oka van. (1) Az 
egyik a történelmi ok: Jézus Krisztus és az óegyház Bibliája az Ószövetség volt. Jézus 
ebből az iratgyűjteményből érvel, amikor kortársaival beszélget, és Pál és a többi apos
tolok missziójuk során ebből bizonyítják, hogy Jézus a Krisztus. Még ott is, ahol meg
nyílik a kapu a pogányok felé, ahol nem ószövetségi hagyományon felnőtt gyülekezeti 
tagokkal van dolgunk, az Ószövetség hosszú időn keresztül az óegyházban a Biblia ma
rad. Erre épül fel az apostolok tanítási rendszere, de az apostoli atyák iratai is (akik job
bára nem zsidó származásúak voltak) tele vannak ószövetségi idézetekkel (miközben 
jóval kevesebb hivatkozás történik Jézus vagy az apostolok igehirdetésére).7 (2) A má
sodik, az előbbinél jóval lényegesebb teológiai ok: az Újszövetséget tartalmi mélységé
ben, sőt lényegében, központi üzenetében nem érhetjük meg akkor, ha eltekintünk az 
Ószövetségtől. Az Újszövetség közel 300 idézetet vesz át és értelmez az Ószövetségből 
(nem beszélve arról a számtalan allúzióról, amely a szó szerinti idézetek mellett megje
lenik). Retorikailag ez azt jelenti, hogy az Újszövetség szerzője mintegy előfeltételezi, 
hogy olvasói ószövetségi előismeretekkel rendelkeznek, amelynek segítségével követni 
tudják a későbbi szerző gondolatmenetét. Másként fogalmazva, Krisztus egyháza számá
ra nemcsak az Ószövetség idegen, hanem az Újszövetség sem érthető meg önmagában. 
Előadásom további részét illetően mindkét tézist alapvető kiindulópontnak tekintem.

2. Mit kezdjünk az Ószövetséggel?

Ha abból az alaptételből indulunk ki, hogy az egész Jézus-terv az Ószövetség alapján 
született, s abban a gondolkodásmódban gyökerezik, fölöslegessé válik az a kérdés, hogy 
szükség van-e az Ószövetségre. Egy lényeges szempontra azonban még mindig reflektál
nunk kell. Pontosan milyen értelemben van szükség az Ószövetségre? Krisztus eljövetele 
után, az Újszövetség ismeretében hogyan kell viszonyulnunk az Ószövetséghez? Mennyi
ben változott és értékelődött át az Ószövetség teológiai szempontból Jézus és az apostolok 
tanítása révén? Milyen helyet kell szánnunk ennek az iratgyűjteménynek a keresztyén egy
ház igehirdetői szolgálatában? A kérdések megválaszolása rendjén előbb a teológiai prob

5 Egy Jézus korabeli zsidó írásmagyarázó, aki ismerte az ószövetségi hagyományokat Isten haragjáról és 
kegyelmességéről, nem tekinthette problémának azt, amit Markión problémának látott.

6 Egy példa. Azt mondjuk, hogy a keresztyén igehirdetés központi üzenete az volt, hogy Jézus a Krisztus, 
azaz a megígért Messiás. Erre kétségtelenül találunk bibliai támpontokat (ApCsel 9,22; 17,2-3; 18,28), csak
hogy nem kerül kellő hangsúly arra a tényre, hogy ez az üzenet egy zsidó közösségben, a zsinagógában hang
zik el. Az Areopágoszon a pogányok előtt tartott apostoli beszédben viszont Jézus messiás-mivolta marginális 
szerepet kap. A fő üzenet itt az utolsó ítélet, nem a messiási kérdés.

'A  Barabás levele például a Zsidókhoz írt levélhez hasonlóan kimondottan egyfajta Ószövetség
értelmezést vázol kora olvasói számára. A fenti kérdés részletesebb vizsgálata itt az újszövetségi kánontörté
net területére terelné a figyelmünket (ti. hogy hogyan válik az Ószövetség mellett az Újszövetség is az egyház 
Bibliájává), amelyre itt a rendelkezésre álló keretek miatt nem térhetek ki. Annyit mindenesetre elmondha
tunk, hogy történelmileg szemlélve a problémát, legalább ilyen jelentőségű kellene legyen az a kérdés, hogy 
miként is lesz az újszövetségi iratgyüjtemény egyházi kánonná?
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lémákra térek ki, majd ezután röviden az exegetikai, hermeneutilcai és homiletikai kérdé
sekről fogok beszélni.

2.1. Hogyan viszonyul egymáshoz az O- és Újszövetség?
Erre a kérdésre többféle válasz született.8 A válaszok pedig attól is függnek, hogy 

milyen szempontok alapján, milyen várható eredmény érdekében tesszük fel a kérdést. A 
problémát lehet pusztán irodalomtörténeti vagy vallástörténeti síkon is kezelni. Ebből a 
szempontból mind az Ó-, mind az Újszövetség egy kordokumentum, amelyet meghatá
rozott történeti szempontok alapján vizsgálunk, és amelyből konkrét közösségek iro
dalmi örökségét vagy vallási eszméit körvonalazzuk anélkül, hogy ez a semleges, kultúr
történeti elemzés teológiai látásunkat és keresztyén hitünket közvetlenül meghatározná. 
Bár az efféle vizsgálódás fontos, mégsem lehet ezt teológiai elemzésnek nevezni. Az 
ilyen jellegű kutakodás az egyház számára sohasem lehet végcél, csupán előkészítő mű
velet egy sokkal szélesebb körű teológiai látás megfogalmazásához. A fontosabb kérdés 
így hangzik: van-e az Ószövetségnek még teológiai és etikai szempontból normatív je
lentősége az Újszövetség tanait elfogadó egyház életében? Az alábbiakban kétféle vi
szonyulás! módot szeretnék röviden ismertetni.

(a) Az Ószövetség teológiailag és etikailag már nem releváns az egyház számára
Az igazság az, hogy Markion sem azt vonta kétségbe, hogy az Ószövetség hasznos 

vallástörténeti olvasmány lenne. Sőt, még azzal is tisztában volt, hogy annak ismerete 
segíti az Újszövetség megértését. Markión csupán az Ószövetség teológiai relevanciáját 
kérdőjelezte meg.9 Hasonlóképpen Schleiermacher is úgy vélte, hogy az Ószövetség 
ismerete azért fontos, mert az Újszövetség használja azt, s mert van egyfajta történelmi 
kapcsolat az egyház és a zsidóság között. Normatív jelentősége azonban nincs.10 Újabb 
kori kutatók közül ezt az álláspontot képviseli Baumgártel és Bultmann is.11

Nyilvánvaló viszont, hogy ebben a megközelítésben teológiailag túlságosan kevés, vagy 
semmi szerep nem jut az Ószövetségnek. Ilyen alapon egy szintre keiül az Újszövetség meg
értését ugyancsak lényegesen előmozdító zsidó apokrifekkel, hellenista iratokkal, qumráni 
szövegekkel, vagy éppen Josephus Flavius műveivel. A fentiek értelmében azt kell monda
nunk, hogy az egyház ezt a megközelítési módszert nem tekintheti járható útnak.

(b) Az Ószövetségnek van teológiai értéke, de azt az Újszövetség határozza meg
E szemlélet szerint úgy kell az Ószövetségre tekintenünk, ahogyan azt az Újszövetség 

teszi. Mintegy az újszövetségi szerzők szemüvegén keresztül olvassuk az Ószövetséget. Az 
Ószövetség különböző részei aszerint lesznek jelentősek vagy kevésbé jelentősek, hogy 
ebben a tekintetben milyen támpontokat nyújt az Újszövetség. Nyilvánvaló, hogy az újszö
vetségi szerzők által idézett ószövetségi versek jelentős hányada éppen Jézus kilétével, a 
messiás-kérdéssel kapcsolatos szakaszokban jelenik meg. Az újszövetségi történetek és 
dokumentumok olvasása rendjén könnyen juthatunk arra a következtetésre, hogy az ősegy
ház központi kemgmája a messiás-kérdés volt. (Majd levonjuk a következtetést: ez az üze
net az, amivel a mindenkori keresztyén igehirdetésnek foglalkozni kell: ti. hogy kicsoda 
Jézus.) Az Ószövetség használatára és értékelésére nézve hermeneutikai szempontból ez

8 A  témának jó magyar nyelvű összefoglalóját hozza D. L. Baker: K é t  szö v e tsé g , e g y  B ib lia . Budapest 1998.
9 Pásztori-Kupán István: K ö v e tv é n  a  s z e n t  a ty á k a t.. .  A z  óegy>ház d o g m a tö r té n e te  3 8 1 -ig . Kolozsvár: 

Napoca Star -  Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 31.
10 Idézi Baker: K é t  s z ö v e ts é g , 27.: „Az ószövetségi iratoknak azért van helye a Bibliánkban, mert először 

is, az újszövetségi iratok hivatkoznak rájuk, s mert másodszor történelmi összefüggés áll fenn a keresztyén 
istentisztelet és a zsidó zsinagóga között; azonban normatív tekintély és ihletettség szempontjából az ószövet
ségi iratok nem ugyanazon a szinten állnak, mint az Újszövetség.”

11 Vö. Baker: K é t  s zö v e tsé g , 82-99., 100-108.
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kétféle következménnyel járhat. (A) Létrejön egy szelektív kánon, amely csupán azokat a 
textusokat tartalmazza majd, amelyek ebben a kérdésben mondani tudnak valamit. És amit 
mondanak, azt is az Újszövetség fényében értékeljük.12 (B) Egy másik variáció az, hogy a 
teljes Ószövetséget krisztológiai szempontból közelítjük meg, úgy, ahogy ezt a modern 
korban legjellegzetesebb módon W. Vischer munkájában találjuk.13 A krisztológiai kérdést 
olyannyira központi témának tekintjük, hogy rávetítjük azt a teljes Ószövetségre, mert ez 
az, amely annak további legitimitását garantálja.

Ez az alapvetően az újszövetségi iratokból kiinduló, a keresztyén igehirdetéssel és az 
Ószövetséggel foglalkozó gondolkodásmód átszövi az egyházi exegetikai irodalmat a 
kezdetektől napjainkig. Teológiailag azonban figyelmen kívül hagy néhány rendkívül 
fontos szempontot.

(1) Először, az ilyen megközelítés nem veszi figyelembe az újszövetségi események 
kontextusát. Az újszövetségi iratok nem egy közösség hosszú időn át kiforrott és átfogó 
tanítását rögzítik (mint a több évszázadon át keletkezett Ószövetség), hanem rövid idő 
alatt, bizonyos céllal (többnyire missziós céllal) íródtak. Jn 20,30-31 explicite is megvi
lágítja ezt: „Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek 
megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisz
tus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” Azaz: a János evangéliuma 
(de ugyanez nyilván más könyv esetében is érvényes) nem ad teljes képet a tényekről, 
nem fedi a teljes valóságot sem Jézusról, sem az ő tanításáról -  és ezt nyíltan föl is vál
lalja. Abban, amit elmond, és ahogyan elmondja, egy konkrét cél, egy tendencia vezeti a 
szerzőt: bebizonyítani, hogy Jézus a Messiás, és ő Isten fia. Minden más kérdést ennek a 
fő szempontnak rendel alá. De nyilvánvaló, hogy mind e kitűzött cél, mind a tartalmi 
szelekció egyúttal értelmezési keret is, amellyel számolni kell akkor, ha János evangéliu
ma alapján akarnánk az újszövetségi gyülekezet, vagy akár a szerző teológiai gondolko
dását körvonalazni, vagy ha egészen konkrétan arra a kérdésre keressük a választ, hogy 
János hogyan viszonyult a nem-Krisztussal kapcsolatos ószövetségi textusokhoz.

(2) Másodszor, még olyan esetekben is, ahol egy újszövetségi könyv átfogóbb bepillan
tást igyekszik adni és egy hosszabb időszak eseményeit rögzíti (pl. Az apostolok cselekede
tei), a szerző csupán annyit mond el, hogy az első alkalommal miről prédikálnak az aposto
lok, és egy bizonyos gyülekezet hogyan jut hitre. Az Újszövetség könyvei nem tartalmaz
nak beszámolót arról, hogy egy olyan gyülekezetben, amely már megismerte Krisztust, 
miről is szólt az igehirdetés, és hogy ezen belül azon ószövetségi szövegeknek, amelyek 
nem Jézussal kapcsolatosak, milyen figyelmet szenteltek. Az apostoli levelek alapján, ame
lyek belső gyülekezeti problémákat is feltárnak, lehet némi sejtésünk arról, hogy a keresz
tyén igehirdetés valójában sokkal többről szólt, mint csupán arról, hogy Jézus Krisztus az 
Isten fia volt, aki meghalt a kereszten, és aki feltámadt. Az igaz, hogy Pál azt mondja a 
korinthusiaknalc, hogy „Nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról... mint meg
feszítettről” (lKor 2,2). Ám téves lenne ennek alapján azt a következtetést levonni, hogy 
Pál a korinthusi gyülekezetben csak Jézus Krisztus kereszthaláláról prédikált. Azt mond
hatjuk, hogy egy ilyen megjegyzés inkább az apostol prédikációinak a globális tartalmát 
tárja elénk és azt is egy konkrét összefüggésben: azaz, a bölcselkedő görögök beszédeivel 
ellentétben Pál apostol beszéde egy botrányos üzenetre épült. Pál fenti megjegyzését nem 
lehet dekontextualizálni és a keresztyén homiletika jelmondatává tenni.

A természettudományokban egy folyamatábrát több kontroli-pont segítségével hatá
roznak meg. Minél több a kontroli-pont, amiál hitelesebben hja le az ábra az illető fo

12 Ebbe az irányba mutat a L o su n g en b ö l is ismert evangélikus perikóparend.
13 W. Vischer: D a s  C h r is tu sze u g n is  d e s  A lte n  T estam en ts . München 1934.
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lyamatot. Ezt az analógiát az igehirdetésre is használhatjuk. Talán átfogóbb képet ka
punk az igehirdetői szolgálatról, ha olyan textusokat veszünk alapul, mint Mk 1,15; Mt 
3,2; Lk 10,9 (Mt 10,7). Ezek a részek az igehirdetés tartalmát így jelölik: „elközelített 
Isten országa”, s ez az üzenet nyilvánvalóan összhangban van a teljes írás tartalmával.14 
Az Isten országa hirdetésében a Krisztusról szóló üzenet csak egy -  bár kétségtelenül 
meghatározó -  kérügma.

(3) Harmadszor, sok olyan teológiai és etikai kérdés is van, amelyről az újszövetségi 
iratok nem, vagy csak visszafogottan beszélnek (pl. a teremtés kérdése). Ám ez távolról 
sem jelenti azt, hogy az Újszövetség és a korai egyház szempontjából ezek nem voltak 
lényegi kérdések. Csupán annyit jelent, hogy ezen a téren Jézus nem mondott mást, újat, 
mint amit korának emberei az Ószövetség alapján már ismertek és elfogadtak. Sőt: az 
Ószövetséget sok esetben annak klasszikus értelmezése szerint, lényegesebb újraolvasás 
nélkül fogadja el (pl. az Isten és felebarát szeretetére vonatkozó ószövetségi parancsok). 
Bár az evangéliumok és levelek felületes olvasása alapján az lehet az érzésünk, hogy 
Jézus alapvetően módosítja az Ószövetség jelentését, ez a túlságosan általánosító követ
keztetés figyelmen kívül hagyja azt, hogy az Újszövetség iratai szelektívek, és éppen 
azokat a pontokat rögzítették, ahol a keresztyén gyülekezet tanítása eltért a judaizmus 
más csoportjainak hermeneutikájától.15 De bizonyára nem helytelen azt feltételeznünk, 
hogy Jézus és az Újszövetség szerzői továbbra is egyetértettek az Ószövetség sok olyan 
textusával, amelyre külön nem tértek ki irataikban.16 Ez pedig konkrétan azt jelenti, 
hogy az Újszövetség nemcsak az Ószövetség ismeretét előfeltételezi, hanem előfeltéte
lezi annak további használatát is a keresztyén gyülekezetben.17

(4) Negyedik pontként említem meg azt, hogy az Újszövetség olvasása azt a benyo
mást keltheti, hogy a szerzők alapvetően mindenütt a Messiást látták az Ószövetségben, 
sőt, mintha az Ószövetség csak emiatt lett volna számukra fontos. Ám ismét azt kell 
mondani, hogy itt egy felületes általánosításról van szó. A messiás-kérdés az Ószövet
ségben (akár vallásos iratról, akár az ószövetségi ember hitéről beszélünk) teológiailag 
nem volt ennyire központi kérdés. A messiás-váradalom a királysághoz mint politikai 
rendszerhez kapcsolódott. Addig, amíg létezett a királyság, a messianizmus annak késő 
zsidó értelmezése szerint nem volt téma. Ez a kérdés a babiloni fogság után vált fontos
sá, s az idegen uralom kötelékében vergődő Izráelben hol több, hol kevesebb hévvel újra 
meg újra felbukkan. De még itt sem úgy, mint egy önmagában véve jelentős téma. A fő 
kérdés nem is annyira a Messiás, hanem Izráelnek, Isten népének a sorsa. Az a jelenség, 
amellyel az Újszövetségben szembesülünk, hogy ti. a szerzők gyakran a messiás-kérdés 
kapcsán folyamodnak az Ószövetséghez, nem azt jelenti, hogy csupán ez volt az, ami 
őket foglalkoztatta (s következésképpen minket is ez kell foglalkoztasson az igehirdetés 
rendjén). Ez csupán annyit jelent, hogy ez az a téma, amelyben az Újszövetség teljesen

14 Amennyiben a teljes írás célját úgy határozzuk meg, mint amely Isten és népe kapcsolatáról szól, úgy 
mondhatjuk, hogy az igehirdetés célja ennek a kapcsolatnak, végső soron Isten országának (uralkodásának) a 
tanítása. Hasonlóképpen érvel A. van Ruler és G. Fohrer is. Vö. Baker: K é t  s zö v e tsé g , 54., 62.

15 Nem térek ki itt most arra az evidenciára, hogy Krisztus korának tanítását nem tekinthetjük egységes
nek. A farizeus, szadduceus, qumráni csak néhány azok közül a mozgalmak közül, amelyek az írás értelmezé
sét illetően olykor alapvető különbségeket mutatnak.

16 Ezt illusztrálja az a természetesség is, ahogy az Újszövetség szerzői minden keresztyén újraértelmezéstől 
mentesen idéznek fel egy-egy ószövetségi igeszakaszt. Pl. Róma 12,20-ban egy keresztyén viszonyulási mód 
szorgalmazása rendjén utal Pál a Péld 25,21-22-re: „Ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia; 
mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.” Vagy Zsid 12,29 idézi 4Móz 4,24-t: „a mi Istenünk emésztő tűz”. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a levél szerzője továbbra is számol az ószövetségi félelmetes istenség képével.

17 Hasonlóképpen E. Brunner. Vö. Baker: K é t  s zö v e tsé g , 42.
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újat hoz. És még így is: a messianizmus nem önmagában véve, hanem az Isten országá
ról szóló evangélium részeként válik fontossá.

Milyen teológiai következtetést vonhatunk le mindebből? Az Ószövetség egyházon 
belüli szerepének tisztázásánál magától értetődően az Újszövetségből kell kiindulnunk. 
De fontos tudatában lenni annak, hogy ez az információforrásunk nem teljes, és adat
szolgáltatása is további értékelésre szórni. A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy az 
Újszövetség semmiképpen nem akaija felváltani az Ót, hanem implicit módon úgy defi
niálja önmagát, mint egy kiegészítés az Ószövetséghez (szemben azzal a korábban emlí
tett szemponttal, amely az Ószövetséget tekinti az Újszövetség függelékének). Az elő
zőhöz viszonyítva az Újszövetség tartalmaz radikálisan új üzenetet is, amelyek közül a 
legjelentősebb az, hogy az eljövendő messiást konkrétan Jézus a József fia személyével 
azonosítja. Ugyanakkor ószövetségi hermeneutikájában is forradalmi változásokat hoz 
(pl. olyan kérdésekben, mint az isteni büntetés emberi érvényesítése -  lásd Jn 8,1-11, a 
házasságtörő asszony megkövezése a válás kérdése stb.). Viszont sok esetben csupán 
arról van szó, hogy Jézus egyes pontokat, amelyek már az Ószövetségben is ismertek 
voltak, előtérbe helyez, míg másokat, amelyeket korának írásmagyarázói fontosnak te
kintettek, másodrangúnak tart.

Ezeknek a fényében teológiailag szükségtelen vagy akár félrevezető az olyan jellem
zés, amely a két szövetséget és azok viszonyát általánosító kifejezések révén próbálja 
körülírni, mint pl. „törvény és evangélium” (Luther), „kép és valóság” (Kálvin, Inst. 2 
XI. 4), vagy a szakirodalomban sokkal gyakrabban hangoztatott „ígéret és beteljesedés” 
Amikor Pál apostol a törvény és evangélium antagonizmusáról beszél, akkor mindkettőt, 
a törvényt és az evangéliumot is ószövetségi szövegekre vezeti vissza. így eleve hamis 
asszonanciákat kelt az, ha a páli negatív-pozitív képet a két szövetség teológiai kapcso
latának körülírására használjuk. Hasonlóképpen az ígéret-beteljesedés paradigma nem 
számol azzal, hogy (a) az ószövetségi ígéretek közül sok már az Ószövetségen belül (is) 
beteljesedik, és ez a beteljesedés nem csupán egy mellékes intermezzo, hanem minden 
jövőbeni beteljesedésnek a garanciája is;18 (b) az Újszövetségben nem minden ószövet
ségi ígéret teljesedik be; (c) az Újszövetség is számtalan ígéretet tartalmaz, azaz nem
csak az Ószövetség nyitott a jövő felé, hanem az Újszövetség is (éppen A jelenések 
könyvével zárni!); (d) az ígéret-beteljesedés jellemzés kizár a képből (vagy legalábbis 
másodrendűvé degradál) olyan lényeges teológiai tartalmat, amelyek amúgy fontosak 
lennének; (e) nem számol azzal sem, hogy az ígéret-beteljesedés elsősorban a messiás
próféciák vonatkozásában használt terminus, amely -  mint fentebb szó volt róla -  nem 
tekinthető a bibliai teológia központi mondanivalójának.19

2.2. Újszövetség utáni ószövetségi hermeneutika
Amikor a fentiekben tisztáztuk azt, hogy az Ószövetségre szükség van, és láttuk azt 

is, hogy nemcsak egy méretében korlátozott kánonra, hanem a teljes Ószövetségre van 
szükség, még mindig adósok maradtunk azzal a válasszal, hogy az Újszövetség utáni 
korban miképpen értelmezhetjük az Ószövetséget? A Biblia történet-kritikai alapon való 
elemzése előtti időszakban az Ószövetség értelmezését alapvetően meghatározta az Új

18 Külön feladat lenne tisztázni azt, hogy a bibliai nyelvhasználatban mit is jelent a „beteljesedés” kifejezés.
19 Amikor az egyházi irodalom az Ó- és az Újszövetség viszonyát tárgyalja, akkor anakronisztikus módon 

implicite két kódex formában bekötött könyvre gondol. Ez egy olyan absztrakció, amely a valóságban az 
újszövetségi iratok keletkezésekor még nem létezett. A  kódex a Kr.u. 4. századtól kezdett elteijedni, így a 
probléma ilyen formában föl sem merült. A tekercs-formában tárolt írások korában olyan kérdések, mint 
szerzőség vagy egy gyűjtemény központi témája eleve teljesen más formában jelentkezik. Más szóval, a mo
dern könyv-koncepció alapvetően befolyásolja azt is, ahogyan a fenti kérdésről gondolkodunk. Von Rád 
szerint például az egész Ószövetség egy nagy üdvtörténetet mesél el.
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szövetség szemlélete, mégpedig abban az értelemben, hogy a Biblia magyarázói átvették 
mindazokat a következtetéseket, amelyekre az Újszövetség szerzői eljutottak és más 
textusok esetében is hasonló eredményekre mutattak rá. Pl. Kálvin hosszú oldalakon 
keresztül bizonyítja azt, hogy a feltámadás gondolata már ismert volt az Ószövetség 
idején is. A különbség mindössze annyi, hogy az Ószövetség idején még „senkinek nem 
adatott olyan értelem, amelyen a kor sötétsége bizonyos mértékig meg nem látszana.” 
(Insí. 2 XI. 4). Arra viszont nem tér ki, hogy ez a „feltámadáshit” miképpen viszonyul 
olyan szövegekhez, amelyek azt sejtetik, hogy az Ószövetség idején valójában más volt 
a halál utáni életről vallott elképzelés.

Az ószövetségi hermeneutika elemzése kapcsán most csupán két szempontra térek ki 
röviden. Egyik a tipológiai értelmezés, másik a próféciák és azok beteljesedésének kér
dése. A tipológiát mint értelmezési módszert az Újszövetség narratív szövegek esetében 
használja, a beteljesedés-paradigma pedig a prófétai szövegekhez kapcsolódik. Tulaj
donképpen mindkettővel egy jelenkori eseménynek az ismert Ószövetséghez való kötő
dését és elfogadhatóságát akarja igazolni a késői szerző.

(a) Tiiposz és antitüposz
L. Goppelt szerint a tipológia nem az Ószövetség értelmezéséhez kidolgozott rend

szer, hanem egy gondolkodásmód, az Újszövetségnek az az „öntudata”, hogy maga is 
része az üdvtörténetnek.20 E gondolkodásmód szerint, ahogy a prófétai jövendölések 
bizonyos Krisztus korabeli eseményekben teljesednek be, ugyanúgy a Krisztus korának 
eseményeihez és szereplőihez már az ószövetségi narratívákban is találunk mintákat. Az, 
ami történik tehát, nem idegen.

Ennek értelmében a tipológia egy olyan gondolkodásmód, olvasat, amelyben az ol
vasó egy ószövetségi szövegben bizonyos szereplőt vagy eseményt egy újszövetségi 
szereplő vagy esemény példájának, mintájának tekint, s ezzel mintegy legitimálja az 
utóbbi eseményt vagy személyt.21 Vannak, akik a tipológiát tulajdonképpen azonosítják 
az analógiával, és ez az értelmezés kétségtelenül meggyőző.22 Ez a gondolkodási rend
szer nem az Újszövetség korában kezdődött el, hanem már korábbról is ismert. Mögötte 
az a gondolat áll, hogy Isten képes bizonyos dolgokat újra megismételni a történelem
ben. így beszél az Ószövetség is már „új exoduszról”, „új szövetségről”, „új Dávidról”, 
stb. E szövegek alapján újraolvasva az eredeti, egykori exoduszt, egykori szövetséget, 
egykori Dávid történeteit, azok mintegy paradigmává, mintává válnak. Az Újszövetség 
szerzői ezt a hagyományt folytatják akkor, amikor pl. Ábrahámot olyan mintának tekin
tik, amelyet a hívőnek követnie kell.

Bár ez a módszer mélyen a bibliai gondolkodásban gyökerezik, és a kérügmatikus 
értelmezés rendjén a mai igehirdető is alkalmazhatja azt, mindenesetre fontos rámutatni 
két fontos szempontra. (1) A tüposz-szerep nemcsak jelentőségüktől nem fosztja meg az 
eredeti történeteket, de jelentésüktől sem. Az Ábrahám-történetek tüposz-jellege egy 
olyan elem, amely az alapnarratívához járuló többlet, de nem helyettesíti azt. Az Ábra
hámról szóló igehirdetésnek előbb konkrétan az egykori személyre kell reflektálnia, és 
csupán ezután arra a tüposz-szerepre, amelyben őt az Újszövetség szerzője is látja. (2) 
Továbbá, a tüposz nem kétirányú, azaz nem az újszövetségi szereplőt vagy eseményt 
kell az ószövetségi mintájának tekinteni, hanem fordítva. A tipológia egy későbbi ese
mény vagy szereplő funkciójának értelmezésére alkalmas, de fordítva nem.

20 Baker: K é t  s zö v e tsé g , 127.
21 Az Ószövetség görög fordításában és az Újszövetségben a tüposz jelentése „minta, példa”. Pl. 2Móz 

25,40 szerint Mózesnek a hegyen látott mennyei tüposz mintájára kell elkészíteni a szent sátort. Vö. még 
lKor 10,16; Fii 3,17; IThessz 1,17 stb.

22 így pl. H.W. Wolff. Vö. Baker: K é t  s zö v e ts é g .
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(b) Prófécia és beteljesedés
Egy másik, az Újszövetségben gyakran megjelenő elem az, amikor az Újszövetség 

szerzője egy bizonyos eseményt valamely ószövetségi prófécia beteljesedésének tekint. 
Mit jelent ez a szemlélet az Ószövetségre nézve? Hogy lehet ezek után még az ószövet
ségi próféciát olvasni? Hogy konkréttá tegyem a kérdést: vajon az Ézs 8,23-9,6 messiás
próféciája eredeti értelme szerint is Jézus Krisztusról szóló jövendölés-e?

Itt mindenekelőtt ki kell emelnem azt, hogy az újszövetségi szerzők az apokaliptikus 
gondolkodás elkötelezettjei. Ennek pedig az ószövetségi prófécia-értelmezésre nézve is 
következménye van. Ha az apokaliptikus gondolkodásmódnak az ide vonatkozó látás
módját Dániel könyve alapján próbáljuk meg felvázolni, akkor nyomban nyilvánvaló 
lesz az, hogy ebben a gondolkodásban a próféta egy olyan személy, aki évszázadokkal 
előre látja, és pontosan beazonosítja a történelem eseményeit. Anélkül, hogy különöseb
ben belebonyolódnék a részletekbe, azt mondhatjuk, hogy ez a fajta próféta- és prófécia
értelmezés alapvetően különbözik attól a képtől, amelyet a Biblia eredeti fogság előtti 
prófétai szövegeiből ismerünk. Egy ilyen rekonstrukció legfontosabb következtetése az, 
hogy a próféta alapvetően nem jövendőmondó, hanem társadalomkritikus. Amennyiben 
beszédeiben megjelenik a jövő, úgy az a kortárs hallgatóság számára releváns (megért) 
jövő, amely pedagógiai célzattal bátorítani kíván valamire, vagy elrettenteni egy bizo
nyos cselekedettől, mintegy előrevetítve annak várható következményét. Ha ilyen prófé
ta-értelmezés alapján vizsgáljuk meg Ézs 8,23-9,6 szövegét, világos, hogy a keresztyén 
hagyományban jól ismert eredménytől eltérő következtetésre jutunk.

A klasszikus keresztyén teológiában Ézs 8,23-9,6 egyértelműen messiás-prófécia
ként jelenik meg, azaz olyan szöveg, amelyben Ézsaiás előre mutat Jézus Krisztusra. A 
rendelkezésre álló keret most csak néhány rövid, de teológiailag és homiletikailag igen 
lényeges megjegyzésre ad lehetőséget.23

(1) Először, a fenti bevezető értelmében az ézsaiási textus eredeti (8-7. századi) 
szándéka szerint a szöveg Jézus Krisztussal való kapcsolata csupán másodlagos. Azaz, 
Ézs 8,23-9,6 elsősorban, eredetileg nem Jézus eljöveteléről szólt, hanem az asszír ura
lom alóli fölszabadulást hirdette. A későbbi (és modern) olvasók számára már extrava
gánsnak tűnő királyi nevek és a világ egyik végétől a másikig teijedő dávidi birodalom 
leírása is tökéletesen beleillik a szerző korának udvari költészetébe és királyideológiájá
ba. Számolva azzal, hogy ez a fogalmazásmód a szerző korában is a költői nyelv sajá
tossága volt, ezeket a költői képeket nekünk ma sem szabad, és nem is kell historizálni, 
hanem meg kell hagyni metaforáknak.

(2) Másodszor, az ézsaiási textus és az újszövetségi Messiás közötti hermeneutikai 
kapcsolópont kulcsát máshol kell keresnünk. A keresztyén teológiának mindenekelőtt a 
szöveg (és itt konkrétan Ézs 8,23-9,6) és annak egyházi értelmezése lelkületéhez (és 
nem az eredményhez!) kell hűnek maradni. Ez itt három dolgot jelent, (a) Egyrészt, az 
ézsaiási perikópa maga is ismeri és alkalmazza az analógia hermeneutikáját: ahogyan 
Isten megalázta és megszabadította Izráelt a Midján napjaiban, úgy fogja megszabadíta
ni népét az asszír uralom napjaiban is. A szerző saját hermeneutikáját, az analógia elvét 
követve az ézsaiási szöveg alapján eljuthatunk a Messiás Jézus Krisztusig. Ahogyan 
Isten szabadító válasza az asszír korban egy dávidi utód formájában konkretizálódott, 
úgy jogosan (értsd: szöveghűen) tekintjük Jézust úgy, mint aki egy későbbi korban Isten 
szabadító tettének a konkrét kiábrázolása volt. A prófécia egyszeri beteljesedésének

23 Az alábbi megjegyzéseket javarészt egy korábban megjelent ige-tanulmányból vettem át. Az eredeti ta
nulmány közlési helye: Balogh Csaba: Ézsaiás 8,23-9,6 -  Az alagút vége. In: I g a z s á g  é s  é le t 5 (2011) 651-  
652.
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hangoztatásával ellentétben ez a megközelítés Ézs 8,23-9,6-ot a jövő számára is nyitva 
hagyja. Jézus eljövetelével ez a szöveg nem veszítette el jelentőségét az Isten szabadítá- 
sára váró népe számára, (b) Másrészt, a sötétség és a gyermek motívumok vonatkozásá
ban az Ézs 8,23-9,6 szerzője maga is újraolvas és tovább bont korábbi ézsaiási szöve
geket. Az a folyamat, amelynek során az újszövetségi Messiás-kép rávetül a 9,5-6 asszír 
kor utáni uralkodójára, tulajdonlcéppen ugyanezt a szerző által is gyakorolt hermeneu- 
tikai hagyományt viszi tovább, (c) Végül, az ézsaiási perikópa nem egy beteljesedett 
állapotot ír le (nem egy már megtörtént szabadulásról, és egy már megszületett uralko
dóról beszél), hanem nyitott a jövő felé.24 Ennek a prófétai aspektusnak a lehetőségeit, 
az eljövendő uralkodó felé való odafordulást hermeneutikailag kétségtelenül jogosan, és 
az Ézs 9,5-6 szerzőjének szellemében merítik ki az Újszövetség evangélistái -  és ennek 
nyomán a későbbi keresztyén teológia -  akkor, amikor az Ézs 9,5 békefejedelmét a Dá
vid házából származó Jézus Krisztussal azonosítják. Ez az értelmezés viszont alapvetően 
különbözik attól a szemlélettől, mely szerint Ézs 9,5-6 eleve és kizárólag a Jézus eljöve
teléről beszélne. Az igehirdetésre nézve ez azt jelenti, hogy a prédikációban szükségsze
rűen számolni kell ezekkel az értelmezési síkokkal. A messiási értelmezést megelőzően 
arról is beszélni kell, hogy mit üzent ez a prófécia annak a hallgatónak, akit a szerző a 
saját korában akart megszólítani, illetve milyen mondanivalója van még a szövegnek a 
Krisztusban való beteljesedést követően.

Következtetésképpen az a tény, hogy az Ószövetség értelmezésében az Újszövetsé
get követjük, elsősorban nem azt jelenti, hogy elfogadjuk az eredményt, hanem azt, hogy 
elfogadjuk a megközelítést, a módszert. Ezen itt konkrétan azt értem, hogy úgy, ahogyan 
a szöveg maga is eleve tartalmaz analógiát, és ahogy a Biblia egész rendszeréhez, gon
dolkodásvilágához hozzátartozik a szövegek dinamikájának, újraértelmezésének a lehe
tősége (úgy, hogy a későbbi értelmezés is az isteni inspiráció igényével léphet fel!), úgy 
a mai igehirdető is jogosan veheti magának a Szentiélektől azt a tekintélyt, hogy az 
Ószövetséget saját korának világában újraértelmezze és aktualizálja, a rendelkezésére 
álló teljes exegetikai arzenál segítségével. A Második Helvét Hitvallás jól ismert 
predicatio verbi dei est verbum dei jelmondata értelmezésem szerint pontosan ezt a fele
lősségteljes szabadságot adja Krisztus mai prófétáinak.

Ha ezt a tágabb célt tartjuk szem előtt, akkor az Ószövetségről nemcsak hogy nem 
mondhatunk le, hanem az üzenetünket fogja teljesebbé tenni. A cél nem Krisztusról prédi
kálni -  mert itt valóban korlátolt az, amit az Ószövetség elmondhat -, hanem Isten országá
ról prédikálni, aminek része a Krisztusról szóló üzenet is. És ebből a szempontból kétségte
len az7 hogy az Ószövetség számtalan vonatkozásban gazdagíthatja igehirdetésünk tartal
mát.

Azt is jelenti, hogy az ószövetségi igehirdetés konkrét célja nem Krisztus beazonosí
tása (Ráháb piros fonalában, vagy Elizeus vízre vetett száraz fájában), hanem Isten or
szágának hirdetése. Ebben Izráel népe mint modell, analógia, tüposz áll előttünk. Ennek 
egyik eleme az is, hogy Krisztus ennek az országnak a királya. És az ő lelke és lelkülete, 
amely Jézus ószövetségi exegéziseiben megmutatkozik, kell áthassa a nép életét.

Ha a cél nem a krisztológia, akkor az Ószövetséget sem kell feltétlenül kiisztologi- 
kusan értelmezni (ld, W. Vischer). Jézus nem minden szereplővel azonosította magát, s 
nem minden szereplő mutat előre rá.

24 Sok más bibliafordítással szemben, a magyar fordításokban helyesen jelenik meg a héber perfectum 
igék jövő idejű értelmezése (a nép látni fogja a világosságot, az uralkodó születni fog stb.).
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Vasárnapi prédikációk
Csomay Árpád
Biharszentjános

Pál szolgálata
Alapige: Az apostolok cselekedetei 20,17-30  
Bibliaolvasás: Lukács 22,24-27

Pál apostol siet, hogy a pünkösdi ünnepekre eljusson Jeruzsálembe, mert ott akar ün
nepelni és vitte magával az összegyűlt adományt a j eruzsálemi gyülekezetnek. Milétosz- 
ban magához hívatja az efézusi gyülekezet véneit, mert el akar búcsúzni tőlük. Vének, 
vezetők jönnek más gyülekezetekből is. Eljönnek a kis-ázsiai gyülekezetek vezetői, 
hogy búcsút vegyenek az apostoltól. E találkozás alkalmával Pál apostol beszámol a 
munkájáról és felvázolja a jövendőt is.

Az apostol emlékezik és emlékeztet: „Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen 
Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt. Szolgálván az Úr
nak teljes alázatossággal és sok könnyhullatással és kísértetek közt../’ (ApCsel 20,18- 

19)Amikor Efézusban szolgált, bizony sok küzdelemben volt része. Sok akadékoskodó, 
hitetlenkedő és magának való ember lehetett ott. Egy történet jut eszembe, mely éppen 
arra világít rá, hogy milyen nehéz az emberek között Krisztust követni és Róla bizony
ságot tenni.

*

Rómában, a világ fővárosában volt egy különleges palota, ahol a császár testőrsége 
lakott és a császár gyermekeinek tanárait képezték. Az egyik ilyen tanárjelöltet 
Alexamenosznak hívták. Ez Kr. a. 150-200 között történt. Az egész Római Birodalom
ban hirdették az evangéliumot. Alexamenosz is hallott Jézus Krisztusról és szívébe fo 
gadta. Társai gúnyolták és nevették. Hogyan imádhat Alexamenosz olyan Istent, akit 
mint valami bűnözőt a keresztre feszítettek? Számuh'a ez elfogadhatatlan volt, hogy egy 
ilyen Istenben higgyenek. Alexamenosz azonban Krisztus által nagy békességre lelt. 
Barátai idétlen szamárságnak tartották, hogy> Alexamenosz egy megfeszített Istenben 
hisz. Ezért egy éles tárggyal keresztet rajzoltak annak a szobának a falára, amelyben 
Alexamenosz lakott és imádkozott. A kereszten függő embernek szamárfejet rajzoltak. 
Ezzel akarták kigúnyolni őt és nyilvánvalóvá tenni, hog)> valójában idétlen szamárság
nak esett áldozatául, amikor olyan Istent imád, aki nem tudta önmagát megmenteni, 
hanem keresztre feszítették. Hog)>an tudja hát egy ilyen gyönge Isten megmenteni az 
imádóit, amikor Ót Magát is keresztre szegezték. Melléje odarajzolták Alexamenoszt és 
görögül odaírták: „Alexamenosz az Istenét imádja. ” Ig)> árasztották el hívő társukat 
gúnnyal és megvetéssel, és káromolták Isten szeretetét az Ő Fiában, Jézus Krisztusban.

A Római Világbirodalom régen elbukott, Alexamenosz minden kortársa már halott. 
Káromló beszédük és tettük porrá és hamuvá lett. Alexamenosz neve azonban örökre be 
van írva az élet könyvébe.

így van ez mind a mai napig: A hitetlenek számára a keresztről szóló beszéd bolond
ság és botránkozás (lKor 1,18-24), a hívők számára azonban Isten dicsőséges és ha
talmas ereje, amely képes őket őröltre megszabadítani bűneiktől, a haláltól, a kárhozat
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tói. Az önigazult emberek ezt nem akarják belátni, sem nem akarják magukat bűnösnek 
elismerni, sem nem akarnak megtérni a megfeszített Krisztushoz. Ezért van sok olyan 
névleges keresztyén a világban.

Bizony sok gúnyolódó, hitetlenkedő emberrel lehetett dolga az apostolnak, ha ilyen 
szomorúan ír. Hiszen ő maga mondja, hogy „könnyhullatással és kísértések” között 
szolgált.

Ma is milyen sok lelkipásztor keseredik meg a szolgálatban, mint Pál apostol, azért, 
mert sok akadékoskodó és kicsinyhitű ember van a gyülekezetben.

De nemcsak a lelkipásztorok keserednek meg, hanem a hívek is, a királyi papság tag
jai, akik a maguk helyén a szolgálatban éppen úgy megkeseredhetnek, mint a hivatásos 
lelkipásztorok. Egy néhány testvér elindul már a szolgálatra és a többiek megmosolyog
ják, vagy még akadályokat is gördítenek az útjukba.

No, meg a családban is bele lehet keseredni a szolgálatba: nők, férfiak, ifjak egy
aránt. A feleség imádkozva szolgál, a félj pedig nem értékeli a munkáját. Sőt, a legtöb
ben méltatlankodnak, hogy nem finom a főztje, nem mosta el az edényeket, nincs rend a 
lakásban... A feleségek egy része is méltatlankodik és zsörtölődik, hogy nincs elég 
pénz; hogy nem olyan gazdagok, mint talán a szomszéd... Az ifjak is követelőzők, töb
bet kívánnak anyagiakban...

Sok önző ember van, aki büszkélkedik önmagával, képességeivel, erejével, stb. A 
Titanic utasai is ezt tették.

*

A hatalmas, 269 m hosszú Titanic 1912-ben indult útnak. Mindenki figyelmeztette 
őket, hogy ne a nyári útvonalon menjenek a jéghegyek miatt, de nem hallgattak a jó  
tanácsra. 2224 emberrel a fedélzetén büszkén indultak el. Oldalára ez volt írva: „Nincs 
Isten!” „Krisztus sem tud minket elsüllyeszteni!” Egész úton mulatoztak egészen addig, 
amíg be nem következett a katasztrófa, amikor jéghegynek ütköztek 1912. április 14-ről 
15-re virradó éjszaka. Amikor a jéghegy? hosszában kettévágta a hajót, akkor döbbentek 
rá az utasok, hogy vége mindennek! Most már a karmester ezt az éneket vezényelte: 
„Hadd menjek, Istenem, mindig feléd!”

Mindössze 707 embert tudtak megmenteni. 1517 utas az életét vesztette.
A mai világban is sok ilyen büszke ember van, aki elfordult Istentől és magában bí

zik. Nem kell a templom, nem kell a Biblia, nem kell az imádság! Csak a pénz... a 
pénz... és a pénz...

A Krisztus szolgája ilyenkor „könnyek között” szolgál, legyen az lelkipásztor, gyü
lekezeti tag vagy családtag. De szolgál! Mert nem tudja abbahagyni, ugyanis erre a szol
gálatra Ura hívta el. Ugyanis Isten szolgája tudja, hogy ő egy olyan ország tagja, amely
nek Ura maga az Isten!

*

Frigy>es Vilmos porosz király előszeretettel kereste fel az újonnan alapított népisko
lákat. Az egyik iskolalátogatáskor a következő kérdéseket tette fel a gyermekeknek:

-  Gyerekek, hova tartoznak a földön levő kövek?
-  A kövek az ásványok országába tartoznak -  mondta az egyik gyermek.
-  És hova tartoznak a mező szép virágai?
-  A mező virágai a növények országába tartoznak -  mondta egy másik nebuló.
-  És hova tartoznak a mezőn legelő lovak és tehenek?
-  Az állatok világába.
-  És hova tartoznak az emberek?
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-  Mi, emberek, a mennyországba tartozunk -  mondta egy kisleány.
Mondhatta volna azt is, hogy mi, emberek, az emberek országába tartozunk, de ez a 

gyermek tudta, hogy mi a mennyországba tartozunk. Te tudod-e? Ha tudod, akkor köny- 
nyeid között imádkozz Jézushoz és Ő erőt ad, hogy szolgálj itt a földön, hogy egyre több 
ember a mennyországba jusson az Úr Jézus Krisztus által. Miképpen Pál apostol is, aki 
Krisztusra nézett lélekben, és krisztusi lelldilettel szolgált nagy alázatban. A cselszövé
sek és kísértések ellenére is Krisztus szerint szolgált, mert Jézus Krisztus volt a példa
képe.

A mi életünkben és szolgálatunkban is Jézus Krisztus kell a példakép legyen. Ha 
nem így szolgálunk, akkor megkeseredünk, kiégünk és abbahagyjuk a szolgálatot. Ezzel 
ellentétben Pál teljes energiával szolgál, hirdeti az evangéliumot, a teljes evangéliumot. 
Nem emberek tetszését kereste, hanem az Istenét (Gál 1,10). És alázattal szolgált, mint 
ahogy bizonyságot is tesz erről: „Avagy vétkeztem-e, mikor magamat megaláztam, hogy 
ti felmagasztaltassatok.” (2ICor 11,7)

Elszomorította az apostolt a gyülekezeti tagok tévelygése, visszaesése.
Milyen sokan tévelyegnek ma is! Inkább a világgal tartanak, mert a világ öröme fon

tosabb számukra, mint Krisztus követése. Sokan csalódnak és elfordulnak Jézustól, mert 
a lelki gazdagság nem olyan fontos számukra, mint a földi. Sokat kesergünk emiatt ép
pen úgy, mint az apostol is.

De e szenvedések közepette is volt reménysége: amilyen bőséges a szenvedés, olyan 
bőséges lesz majd a vigasztalás is Krisztusban. (2Kor 1,5)

Az apostol szorongva gondol a jeruzsálemi útra. Soha ne feledjük el, testvéreim, 
hogy Isten útjának a vállalása szorongással jár. Isten útjának a vállalása mindig belső 
harccal és vívódással jár.

Emlékezzél csak, testvérem, az Úr Jézus Krisztusra. Ott a Getsemáne-kertben vért 
verítékezve fohászkodott és imádkozott az Atyjához, hogy ha lehetséges, múljék el tőle a 
keserű pohár. Ám azt is elmondta, hogy ne az Ő akarata, hanem az Atyáé teljesedjen be.

Ne szégyenkezz te sem, testvérem, ha szorongás, harc, vívódás van benned az Isten
nek való szolgálat közepette. Jézus is, Pál is így volt ezzel. Pál tudta, hogy ennek az 
útnak a vége a halál lesz, mert ez az út nem Jeruzsálemben ér véget, hanem Rómában, és 
ezért volt szívében szorongás. És ha az ilyen nagy emberek is vívódnak a haláltusa előtt, 
a nehéz szolgálat alatt, akkor te se szégyenkezz, ha a te szívedben is jelentkezik ez a 
szorongás. Csak ne maradj meg itt, hanem vidd az Úr Jézus elé. O aztán majd megerősít 
a további szolgálatokban az Ő Szentlelke által.

Aztán a 28. verstől jó tanácsokkal látja el Pál apostol a gyülekezet vezetőit. Jó ne
künk is, mai vezetőknek erre figyelni: „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész 
nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának 
legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28)

Magyarul ez azt jelenti, hogy nem hanyagolhatjuk el magunkat. Először a vezetők
nek kell táplálkozni a lelki eledellel. A vezetőnek kell naponta imádkozni, Bibliát olvas
ni és azután tudja csak végezni a szolgálatot, vagyis azután tud gondot viselni a nyájra. 
Ugyanis a gyülekezet vezetője „felügyelő”, „őr” kell hogy legyen a gyülekezet élén. De 
ez a szó a görög eredetiben „védőt”, „pártfogót”, „oltalmazót” is jelent.

Amikor tehát őrködünk, felvigyázunk a gyülekezetben, azt nem hatalmaskodva, pa
rancsolgatva kell tennünk, hanem nagy alázattal, életünk példaadásával. Úgy kell fel
ügyelni a nyájat, úgy kell legeltetni a nyájat, róla gondot viselni, hogy közben őrzöm, 
ápolom, gondozom. Nem hatalmaskodással, uralkodással, parancsolgatással kell a nyájat 
legeltetni, hanem szelíden vezetni a kies legelőre és az üdítő forrásvízhez, mint azt Jézus 
Krisztus is tette. Már erről beszél a 23. zsoltár, de Jézus is erről tesz bizonyságot. Ő a jó
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pásztor* a juhoknak pásztora és az övéi ismerik és követik Őt. Ha mai pásztorok és veze
tők szelíden és alázatban szolgálva vezetjük híveinket Hozzá, akkor egyre kevesebben 
lesznek, akik méltatlankodnak majd a keresztek súlya alatt.

Jézusnak kedves a mai nyája is. Ő érettünk is életét adta, mert Neki minden ember 
drága. Ezért vigyázzunk a „dühös farkasokra”, akik el akarják ragadni a nyáj tagjait. Ma 
is vannak olyanok, akik dühös farkasok módjára a maguk igazát hangoztatják, akik 
tévtanításokat hirdetnek, hogy csak náluk van üdvösség és öröm, és így elragadják a 
hitben erőtlen bárányokat. Ne hallgassatok ezekre, hanem minden vezetőt vizsgáljatok 
meg, vajon Krisztus szeretetével szolgál-e alázattal, vagy csak hangoztatja ezt, de nem 
látszik az életén.

Egyébként előbb-utóbb kiviláglik, hogy ki az Úr Jézus szolgája. Az Úr Jézus szolgá
ja, még ha vezető is, nem parancsolgat, nem utasítgat, hanem alázattal szolgál és alig 
várja, hogy maga tegyen valamit a gyülekezetben és ne másokat utasítgasson. Mennyivel 
másabb lenne a gyülekezetek élete, ha ilyen szolgáló vezetőink lennének az Anyaszent- 
egyházban!

Ezért imádkozzunk és mi is krisztusi alázattal és szeretettel szolgáljunk.

Pásztorunk a Jézus, /  Hozzá tartozunk,
Hu ölébe rejtve, /Félni nincs okunk,
Bárhová vezessen, /  Csak kövessük Őt,
Járna pusztaságot, /Harmatos mezőt.

Pásztorunk a Jézus, /  Rája ismerünk,
Hogyha tiszta hangja, /Lágyban szól nekünk.
Megpirongat néha, /Édes a szidás,
Ó vezessen minket, /Ó  és senki más.

Pásztorunk a Jézus, /Meghalt nyájáér *
Mindenikjuhára /hullt a drága vér,
Rajta van pecsétje, /  Minden gyermekén.
„Lelkem adtam néki, / -  Szól -  és így enyém. ”

Pásztorunk a Jézus /  Karja fegyverünk,
Jönne bár a farkas, /  Mitsem árt nekünk.
A halál völgyében /  szívünk nem remeg,
Tudjuk a halált is /Jézus győzte meg.

(Hallelujah 171.)
Ámen.



Molnár Helén
Sajószentandrás

Fogságban
Alapige: Az apostolok cselekedetei 12,1-9
Bibliaolvasás: 1 János 5,1-12

Heródes király, negyedes fejedelem, kegyetlenkedik a keresztyén gyülekezettel. Úgy 
gondolja, hogy mindennek úgy kell lenni, ahogy ő azt elképzelte, mert szerinte az a jó 
és helyes. Nem riasztja vissza semmi. Ugye, milyen hamar kiskirály lesz az ember!? 
Heródesről két dolgot jegyez meg az Ige: kegyetlenlcedett és a zsidók tetszését kereste. 
A kiskirályokra jellemző egyik tulajdonság, hogy tetszeni akarnak, csodáitatják magukat 
(ugye, én milyen ügyes vagyok, nálam okosabb nincs). Semmi és senki sem tudja megál
lítani őt, mert egyetlenegy dolog hajtja, és az nem más, mint a hatalom fitogtatása. Ez 
abban is megmutatkozik, hogy zsidó ember létére fittyet hány a hetedik parancsolatra, 
amely világosan kimondja: „Ne ölj!” De őt ezt sem tartja vissza attól, hogy Jakabot 
megölesse. Neki a dicsőítés többet jelent. Arra gondolt, hogyha Pétert is kivégezteti, 
akkor ezzel sikerül ráijeszteni a keresztyénekre vagy megállítani annak teijedését. De 
Isten nem a mi logikánk szerint működik és nem is aszerint cselekszik, amire mi éppen 
várunk, hanem teljesen másként. Saul is eszetlenül üldözte a keresztyéneket mindaddig, 
amíg Jézussal nem találkozott a damaszkuszi úton. Saulként hitte, hogy Isten igazságát 
szolgálja, de mindennek az ellentétét Pálként értette meg. Heródes elfogatja Pétert és 
úgy gondolja, itt vége a keresztyéneknek. Annyira biztosra akar menni, hogy négy né
gyes katonai szakaszt állít melléje. Félt Pétertől és a szabadulásától, mert hallotta, hogy 
Jézus nevében csodákat tesz, tömegeket mozdít meg, nagy erő van benne, és hallgatnak 
rá az emberek. Hiteles a tanítása, mert nemcsak csodákat, örömöket élt meg Jézus mel
lett, hanem a saját gyengeségéből fakadó kudarcokat is. Ezeket sem hallgatja el. Tudja, 
mit jelent nagyon emberi módon látni, és tudja, milyen Jézusra és a Lélekre hallgatni és 
figyelni. A Jézusát szerető Pétert sokszor látjuk nagyon erősnek és sokszor látjuk meg
törtnek. Ez a lelki vívódás tőlünk sem áll távol. Egyszer fent, meg egyszer lent találjuk 
magunkat.

Az Igénk arról is beszél, hogy Péter és a keresztyén ember nincs egyedül. Ez egy 
nagyon fontos momentum, hisz „a gyülekezet szüntelen könyörög az Istennek ő érette” 
Milyen csodálatos, amikor egy közösség bízik Isten erejében és nem feledkezik meg 
használni az imádság ajándékát. Mi is imádkozó gyülekezet vagyunk akkor, amikor kö- 
nyörgünk a betegekért, a bajbajutottakért, a gyülekezet hitben való növekedéséért... 
Érzik ezt a betegek, az elesettek és mindazok, akikért könyörgünk. Jakabos Ödön írja 
az Indiai útinapló című könyvében, hogy milyen érzések tomboltak benne, amint köze
ledett Körösi Csorna Sándor sírjához Dardzsilingbe. Az útleíró a következő gondolato
kat fogalmazza meg: az úton sohasem voltam egyedül, mindig követett egy láthatatlan 
tömeg. Milyen csodálatos érzés, amikor érzem, nem vagyok egyedül, mellettem van a 
gyülekezet, mellettem van a családom, a barátok imádkoznak értem, fontos vagyok ne
kik. Ezt a mai világban oly sokan elfelejtik. Pedig egy közösség erőt ad, hogy küzdeni 
tudjak, a Lélekre figyeljek, engedelmeskedjem neki. Péter az imádság ellenére elalszik a 
börtönben. A gonosz megpróbálja lenyomni, nem vagy szabad. A Bibliából tudjuk, a 
nem szabad ember sok hasznot hajt az ördögnek, a szabad ember pedig kárt okoz neki. 
Furcsa, hogy tud aludni, nem nyugtalan, hogy mi lesz vele. Mi hányszor nem alszunk 
éjszaka, mert aggódunk, hogy mi lesz velünk vagy családunkkal stb. Péter nem aggódik. 
A strucc-politikát választja. Ha alszom, akkor nem kell arra gondoljak, hogy mi lesz
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velem. Felejtsük el az egészet, nem érdemes vele foglalkozni. Belealtatom magam abba, 
hogy itt nincs semmi baj, nem vagy oka semminek, ne foglalkozz semmivel! Láncra 
verve, őrökkel közrevéve alszik. Hányszor altatjuk el hasonló módon lelkünket, jól van 
ez így. Álomba merüléskor elvesztjük a valóságot. Hányféle érzés, gondolat láncai kö
zött vergődünk mindnyájan s nem merünk szembenézni vele. Létezik olyan hívő ember, 
akinek nincs lánca? Létezik teljes szabadság az Úrban? Ha igen, akkor hogyan?

Jézus számon tartja az övéit, mert Ő a Világosság, és angyalt küld, hogy segítsen. Itt 
úgy teszi, hogy világosságot hoz a börtöncellába és megböki Péter oldalát. Milyen fon
tos a világosság jelenléte az életünk minden percében, hogy jól döntsünk és helyesen 
lássunk! Az egyik gyülekezeti tag mesélte, hogy a munkájához szükség lett volna egy 
gépre, ami nagyon sokat segített volna rajta, hogy a munkáját könnyebben és gyorsab
ban elvégezze, de nem volt neki ilyen gépe. Arra gondolt, hogy elkéri az egyik gyüleke
zeti társától, arra a néhány órára, de az kategorikusan visszautasította. Eleinte nagyon 
rosszul esett a visszautasítás, sőt haragra is lobbant, a bosszú gondolata született meg a 
lelkében. De, ahogy teltek az órák -  mesélte - , egyre jobban megnyugodtam és a saját 
eszközeimmel végeztem a munkát. Igaz, lassabban, és akkor egyszer csak az jutott 
eszembe, ha a másik ember ideadta volna a gépet és az valamilyen módon elromlik, ak
kor nekem pénzem sem lett volna, hogy kifizessem vagy megvegyem, tehát jobb így 
nekem. A világosság Lelke sokszor így nyitja fel a szemünket, hogy ne uralkodjék ben
nünk a bűn, amelynek sokféle fajtája tud lecsapódni bennünk. Ha neked is van ilyen 
lezáratlan ügyed, nem késő ledobni a láncokat, hogy megtapasztald a világosság szabad
ságát, annak örömét és ajándékát. A világosság nem valami, hanem Valaki. Jézus a vi
lágosság.

A zsidók annyi mindent tudtak a próféciákból, de a tudásuk mégsem segített világo
san látni. Hiába tudták a próféták jövendölését, ha nem ismerték fel Jézusban a Messiást. 
A tudás nem minden. Tudhatom, hogy Jézus meghalt értem, feltámadott és a Szendéikét 
is elküldte, ha nem hiszek benne, az egész semmit sem ér. Mert Ő maga mondja, aki hisz 
bennem, üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Péter a börtönben van és az angyal 
világosságot gyújt, ami azt jelzi, történni fog valami. Ó, bárcsak bennünk is kezdődne 
valami! Elmehetsz innen úgy, ahogy jöttél a nem tudom hány éves hívő életeddel, hogy 
te már mindent tudsz. De elmehetsz úgy is, mint aki találkozott a Világossággal és akkor 
nemcsak hallani és látni fogsz dolgokat, hanem a te személyes életedben is megtapaszta
lod. Jézus mondja a Hegyi Beszédben: „Ti vagytok a világ világossága!” (Mt 5,14) Ne
ked, nekem olyan emberré kell lennem, hogy aki csak lát, lássa a világosságot. Veled 
együtt jár Jézus, a világosság? Azért vagyunk az Ő gyermekei, hogy az Úr jelenléte lát
ható legyen rajtunk. Ebben a börtönben is úgy történik valami, hogy Jézus megjelenik az 
angyal által. Az angyal meglöki Pétert és az érintés által felébred. Hányszor az Ige érin
tése indít el, kell az a lökés, hogy tovább tudjak lépni. A baj az, amikor hívő emberként 
az Ige sem tud felébreszteni. Vannak az életben olyan dolgok, amelyek meglökik az 
embert: egy betegség, családi bajok és egyéb problémák, melyek nehézséget okoznak. 
Szóval sokféle módja van Istennek, amikor nemcsak szól, érint, hanem meglök. A Biblia 
sokszor egy sorba sorolja az alvót és a halottat. Efézus 5,14 azt mondja: „Serkenj fel, aki 
aiuszol, és támadj fel a halálból.” Pál, aki megtér a damaszkuszi úton a vakságából a 
fény hatására, a következőket hja: „És én erőtelenség, félelem és nagy rettegés közt je
lentem meg ti közietek.” (lKor 2,3) Ez az ember nem az, aki volt. Ha te nem mentél át a 
halálon, ugyanaz vagy, aki voltál és nem vagy szabad. Az óember megöldökölése na
gyon fontos az új élet megelevenítéséhez. Ha ez nincs meg, akkor nem születtem meg 
Krisztusban. A gonosz persze gondoskodik, hogy visszatartson minket, ahogy Pétert is. 
Egy teológus mesélte, hogy Isten és az ördög munkáiról kellett nekik írni. Ő először
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Isten munkájáról kezdett írni, és oly mélyen belemerült ebbe, hogy észre sem vette, hogy 
kicsengettek. így a dolgozat végére odaírta: az ördögre nem volt időm.

Bárcsak mi is ezt tudnánk mondani a mindennapjainkban, hogy az ördögre nincs 
időnk. Mennyivel más lenne a mi életünk. Péternek is más lesz az élete, mert engedel
meskedik az angyalnak. Nem tudja az elején, hogy álmot vagy látomást lát, de ezek elle
nére követi az angyalt. Nagyon sokszor vagyunk mi is hasonló helyzetben. Nem tisztul 
le azonnal előttünk minden, hanem csak később, amikor már rég messze járunk a bör
töntől. Ámen.

Müller Dezső 
ny. lelkipásztor 
Lázári

A tizenkét apostol kiküldése
Alapige: Máté 10,1-10.14  
Bibliaolvasás: Márk 6,7-13

I .

A felolvasott igeszakaszban Jézus egyházi szolgálatra küldi tizenkét apostolát. 
Olyan embereket küld az Úr, akik saját magukat gyengének, semminek tartják. Akik, 
mint Ézsaiás próféta, remegve fognak a munkához és csak azt mondják, amit már átél
tek. Krisztus olyanokat választ ki munkatársul, akik, mint Péter, belátják méltatlanságu
kat. Sokan állítják azt, hogy ők Isten szolgái, annak ellenére, hogy hiányzik az elhívatá- 
suk.

Az Úr Jézus néven nevezi szolgáit, A tizenkét apostol nevének mind igen szép a je
lentése. Ezek a nevek oly csodálatosak, hogy a Mennyei Jeruzsálem 12 alapkövén talál
juk őket. (Jel 21,14)

Krisztus világosan kijelöli a kiküldött apostolok munkamezejét. Pogányokhoz és 
samaritánusokhoz egyáltalán nem mehetnek. Még nem jött el az ideje, hogy a pogányok 
között dolgozzanak. Ez csak azután következett be, mikor Izráel véglegesen elutasította 
az Urat. A pogányok közötti szolgálat Pál apostol idejében kezdődött, aki ezért a pogá
nyok apostolának nevezte magát.

A tanítványok igazi feladata Izráel elveszett juharnak a felkeresése volt. Az Úr Jézus 
a pásztor nélküli, éhező nyájhoz küldi őket. Nem mehetnek oda, ahova akarnak, vágy
nak, hanem ahová Krisztus küldi őket. Hogy mily sok függ ettől, látjuk Az apostolok 
cselekedetei 16. részéből. Hosszú keresés és várakozás után az Úr Macedóniába küldi 
Pált és Silást, ahol áldásos munkát végeztek.

II.

A küldetés nem emberellenes. Nem emberfeletti. Embertől nem idegen, hanem em
ber által bármikor megvalósítható, végrehajtható. Mert voltaképpen nem azt mondja 
Krisztus a mindenkori tanítványnak, hogy mászd meg a Mont Blanc csúcsát, írd meg a 
21. század nagy történelemtudományi Enciklopédiáját vagy találd meg az időközben 
elkallódott, értékes apokrif iratokat, hanem egyszerűen így szól: prédikálj, hirdesd az 
evangéliumot: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.”

Milyen érdekes, hogy ugyanezt hirdette Ézsaiás próféta, miközben szépnek mondotta 
a hegyeken az örömmondónak lábait. Ugyanezt prédikálta Keresztelő János Júdea pusz
tájában és a Jordán környékén. Ugyanezt hirdette Jézus is már szolgálata kezdetén. És
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ugyanezt tolmácsolta a hetven tanítvány is, miután Krisztus szolgálatba állította őket. A 
tizenkét apostol sem rejtheti véka alá az örökkévaló örömhírt. Hirdetniük kell mindenütt 
a csalhatatlan evangéliumot!

Az evangélium hirdetése mellett a kiküldött apostolok hatalmat kaptak Krisztustól 
betegek gyógyítására, poklosok tisztítására, halottak feltámasztására és ördögök kiűzésé
re is. Mindezt a Biblia tucatnyi példával szemlélteti. Péter a jeruzsálemi Ékes-kapunál 
lábra állítja a sántát. (ApCsel 3,6-7) Az utcára kihordott, fekvő betegeket saját árnyékával 
gyógyítja meg. (ApCsel 5,15) Ugyanakkor Liddában eredményesen orvosolja Éneászt és 
Joppéban feltámasztja Tábitát. (ApCsel 9,33-34)

A mindennapi életből tudjuk, hogy mindennek ára van. Semmit sem adnak ingyen. 
Ellenben az evangélium hirdetése olyan magasztos, rendkívüli dolog, hogy pénzben nem 
lehet kifejezni, felbecsülni annak páratlan értékét. Ezért ez csak ingyenes lehet.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy Krisztus tanítványa mezítláb járjon, örök há
nyattatás legyen az osztályrésze, és életfogytiglan masszív aszkézisben éljen. Csupán ne 
dőzsöljön, ne harácsoljon s ne vigye túlzásba a pénz és az anyagi javak indokolatlan 
gyűjtését. Köztudott, hogy Filep evangélista a gázai úton nem az övéből kicsüngő pénz
tárcáját lapogatta-tapogatta. Nem a cifra ruháskofferjével bíbelődött, hanem lángoló 
szívvel szaladt a szerecsenországi főkomornyik szekere után, hogy áron is megvegye a 
Krisztusról való bizonyságtétel csodás alkalmát.

Ellenben az Úr Jézus tanítása szerint, a mindennapi táplálék korlátlanul megilleti az 
evangélium hűséges szolgáit.

III.

Könnyen megtörténhet, hogy Krisztus tanítványait nem veszik komolyan. Nem fo
gadják be őket. Nem hallgatják szívesen beszédüket. Sőt, ellenséges magatartás tanúsít
va, veszélyeztetik életüket (lásd Ditrich Bonhoeffert, Marin Luther Kinget, Molnár Má
riát). Ilyen kegyetlen helyzetben a legszilajabb védőburkot Krisztus tanácsa jelenti: „mi
kor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le” (Mt 10,14) 
Más helyen pedig így szól az Úr: „Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeite
ket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és nélctek for
dulván, meg ne szaggassanak titeket.” (Mt 7,6)

Kedves testvéreim, Krisztus bennünket is elhívott és beállított a maga virágzó sző
lőskertjébe. Mindezért semmit sem fizettünk. Emiatt kötelesek vagyunk Őt mindhalálig 
szolgálni. Az evangélium szerteágazó szolgálatában minket se vakítson el a pénz s az 
anyagi javak mértéktelen halmozása. Gondoljunk Assisi Szent Ferencre, aki a pénzt 
mérges kígyónak nevezte. Gondoljunk Kálvin Jánosra, aki szerint az emberi szív „bál
ványgyártó műhely”. És legvégül gondoljunk Spurgeonra, minden idők legnagyobb ige
hirdetőjére, akinek olyan nagy volt a kisugárzása az emberek felé, hogy amikor egy lon
doni kereskedő meghallgatta őt, hamisan szerzett fontjait rögvest a Temze folyóba dob
ta.

Az evangélium szolgálatában mindig számíthatunk a mindenható Istenre. Egyik je
les, keresztyén költőnk is erről vall:

Számíthatok rád Istenem?
Úgy vágyom közeledre, 
dideregve csak hevesebb 
a szerelmek szerelme!
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Temess a karjaid közé, 
ne adj oda a fagynak, 
ha elfogy is a levegőm, 
hívásom sose lankad.

Légy reszketésem öröme, 
mint lombjai a fának: 
adj nevet, gyönyörű nevet, 
párnát a pusztulásnak.

(Pilinszky János: Panasz)

Testvéreim, az evangélium szolgálatában legyen mindig égre néző ablakunk Pál 
apostol vallomásával: „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, 
csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem 
az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.” 
(ApCsel 20,24) Ámen.

Székely Csilla Imola
Oláhdellő

Kezek útja
Alapige: Lukács 22,14-23  
Bibliaolvasás: Máté 7,7-12; 14,13-21

Egy barátnőm, aki kiválóan karatézott, mondta egyszer egészen mellékesen, hogy a 
„karate” (japán küzdősport) szó azt jelenti: üres kezek útja (karate do). Ez azért is el
gondolkodtató, mert mi is üres kezekkel jöttünk e világra. Ez a gondolat úgy került ebbe 
a prédikációba, hogy eszembe jutott róla Jézus keze.

Térkép a kezem. Olvasó. Velük olvasom az életet. Az érdeseket, a simákat. Mesélő 
kezek ezek. Mennyit mesélhetnének!

Ma egy különleges történetet mondok el: Jézus kezének a történetét!
Kereső kéz a Jézusé. Keresi a testben a lelket. Keresi a földön az égit. Keresi az el

veszettet. „Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett...” Eközben pedig 
az emberi kéz öli a halhatatlant. Kereste azokat, akik kezeiket őreá vetették.

Jézus kezének története így kezdődik (az evangéliumok tanúsága szerint):
Jézus látogatóban járt Péternél, amikor Péter anyósa éppen lázasan feküdt. (Nem volt 

abban az időben paracetamol.) Jézus odamenve megfogta és talpra állította az asszonyt 
(Mk 1,31), akkor elhagyta őt a láz, felkelt és szolgált nekik.

Jairus leánya meghalt. Jairus elhívta Jézust, mert hitte, hogy „ráteszi a kezét és élni 
fog”, és Jézus elment Jairus házához. Bement, megfogta a leányka kezét, „talita kúmi!”, 
mondta neki, mire az felébredt.

Egyszer két vak kiáltozott Jézus után: „Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtunk!” És ő 
könyörült. Megkérdezte: „hiszitek-e, hogy meg tudom tenni?” Ezt felelték: „Igen, 
Uram.” Akkor „legyen a ti hitetek szerint”. Ekkor megérintette a szemüket és azok meg
nyíltak. Gondoljátok el, a hitük szerint lett. Akár vakok is maradhattak volna. De hittek.

Máté elmondja Ézsaiás szavaival mindazt, amit NEM TETT Jézus: „megrepedt ná
dat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki”.
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Amikor 5000 vendége volt Jézusnak „vette az öt kenyeret..., feltekintett az égre, 
megáldotta, megtörte és a tanítványoknak adta, hogy tegyék sokaság elé.” Ugyanígy 
osztott a halakból is amennyit kívántak. Kezében megsokszorozódik a kenyér...

És ezt kétszer cselekedte meg (Mt 14 és 15)! Sőt, másodszor meg is kérdezi: hát nem 
emlékeztek, amikor a kenyeret megsokasítottam? Akkor tehát mit aggodalmaskodtok?!

Péter is akart a tengeren járni (sétálni), de amikor elindult, és az erős szélre kezdett 
figyelni, megijedt és süllyedni kezdett. Felkiáltott -  „Uram, ments meg engem!” Jézus 
azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt („kicsinyhitű, miért kételkedtél?”) -  és együtt 
mentek a hajóig (micsoda jelenet, képzeljük csak el! -  Péter és Jézus kézen fogva), be
szállt a hajóba és elállt a szél. A hajóban levők leborultak előtte és ezt mondták: „te va
lóban Isten fia vagy!” Nem mintha eddig nem lett volna az, csakhogy nem hitték.

Nemrég kórházban jártam -  és láttam, amit Jézus láthatott: mennyi nyomorúság! Na
gyon sokszor olvastam, hogy sokakat vittek hozzá, hogy meggyógyítsa őket, nem Jézus 
ment a kórházba, egész kórházak mentek hozzá, utána -  és ő rájuk tette a kezét, úgy 
gyógyította meg őket. (Mt 15,30; Mk 1,34)

Megdicsőült, fényes arccal a hegyen, az égi hang bizonyságtétele után („Ez az én 
szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!”) -  a földre borult Pétert, Jakabot 
és Jánost megérintette és így szólt hozzájuk: „keljetek fel és ne féljetek!”

A tanítványok nagyon jól értettek ahhoz, hogy félreértsék a Mestert. Amikor kis
gyermekeket vittek hozzá, hogy „tegye rájuk a kezét és imádkozzon értük” (!) -  a tanít
ványok rájuk szóltak, szinte megakadályozták a gyerekek és Jézus találkozását. De Jézus 
ezt mondta: „engedjétek hozzám jönni... és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az 
Isten országa”. Azután átölelte őket és kezét rájuk téve megáldotta őket!

Később két jerikói vak is úgy látta meg a napvilágot, hogy szemeiken érezték Jézus 
ujjának érintését -  „Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket és azonnal vissza
nyerték látásukat, követték őt.” Első, akit megpillantottak, Jézus volt, a gyógyítójuk.

A Hegyi Beszéd után lejött a hegyről.
Hozzá ment egy leprás, könyörögve térdre borult és úgy kérte: „ha akarsz, megtisztí

tasz engem” („meg tudsz tisztítani”). És akarta. „Megszánta, kezét kinyújtva megérintet
te” -  nem az undorító fekélyeket, nem a betegséget, hanem az EMBERT -  és így szólt: 
„akarom, tisztulj meg!” Azonnal eltávozott róla a lepra és megtisztult.

A Galileai-tenger mellett, Tízváros határain járt Jézus, amikor egy dadogó süketet 
vittek hozzá, hogy „tegye rá a kezét”. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, 
ujját a süket fölébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét, aztán az égre te
kintve fohászkodott és így szólt hozzá: Effata! -  azaz nyílj meg! És megnyílt a föle, 
nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt.

Betsaidánál egy vakot vittek eléje és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kive
zette a vakot a faluból, aztán szemére köpött, rátette a kezét és megkérdezte: „látsz-e 
valamit?” Az homályosan látta az embereket, mintha fák lennének és járkálnának. Akkor 
Jézus ismét rátette a kezét a szemére, és amikor az körülnézett, tisztán látott mindent!

Van egy hasonló történet: egy vakon született embert (aki nem vétkezett, sem a szü
lei, hanem hogy az Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen, azért kellett neki vakon szület
nie), úgy gyógyított meg, hogy kenetet készített: a földre köpött és nyállal sarat csinált, 
amit felkent a vak szemére. Elküldte a vakot megmosakodni a Siloám tavában- és lemo
sódott róla a vakság. Persze szombat volt, hogy legyen a zsidóknak, farizeusoknak olcuk 
a vádaskodásra. A vak lát, a farizeusok pedig vakok, mert nem ismerték fel a Messiást.

A gadarai néma gyermeket, aki a földre vetve magát fetrengett és tajtékzott, a tanít
ványok sem tudták meggyógyítani. Az apa kérlelte Jézust, ő pedig ráparancsolt: „te né
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ma és süket lélek, megparancsolom neked, hogy menj ki belőle!” Az pedig kiment, a fiú 
olyan lett, mint egy halott. De Jézus megfogta a kezét, magához térítette és az felkelt.

Amikor a tanítványok maguk között azon vitatkoztak, hogy közülük ki a nagyobb, 
Jézus, látva egy kisgyermeket, kézen fogva közéjük állította, és ezt mondta: „aki befo
gad egy ilyen kisgyermeket... engem fogad be.” Aki a legkisebb mindnyájatok között, 
az a nagy.

Bartimeus vakon szaladt hozzá, amikor azt mondta Jézus, hogy hívják őt oda. Őt úgy 
gyógyította ki a vakságból, hogy MEG SEM ÉRINTETTE. És Bartimeus azonnal látott.

Nainban csak megérintette -  nem a halott fiút, hanem a koporsót! És felült a halott, 
elkezdett beszélni. -  Megvigasztalta édesanyját.

Az egyik zsinagógában találkozott egy meggyörnyedt asszonnyal, akiben már 18 éve 
lakott a betegség lelke és nem is tudott már felegyenesedni. Jézus felszabadította őt, 
rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett és egyenes háttal dicsérte Istent!

Egy szombaton egy főfarizeus házába ment, ahol eléje került egy vízkóros ember -  
és ő szombat ellenére kézen fogta a beteget és meggyógyította. A farizeusok rossz 
szemmel nézték -  persze nem az ő gyermekükről volt szó...

Ez a két áldott, gyógyító kéz kötélből korbácsot is csinált, és kiűzte a templomból az 
árusokat ökreikkel, juhaikkal együtt. A pénzváltók pénzeit pedig fogta és kiszórta, az 
asztalaikat felborította.

Kárörvendő arccal hoztak hozzá egy napon egy házasságtörésen kapott asszonyt. 
Készen volt a halálos ítélete, a vádak, hogy megöljék -  de előtte még Jézust is megkér
dezték. Ez a nő Jézus előtt vádlott és Jézus elleni vád is. De ő nem szólt semmit, csak 
lehajolt és ujjával írt a földre -  nem tudjuk, mit. Végül fölegyenesedett és megszólalt: 
„aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ” És lehajolva tovább írt a földre. 
Nem volt, aki követ vessen az asszonyra.

Ők viszont köveket ragadtak, hogy megkövezzék kevéssel később, csak azért, mert 
azt merte mondani, hogy Ábrahámot ismerte és Ábrahám előtt volt.

Volt egy másik mondata is: „Én és az Atya egy vagyunk” -  ezért a mondatáért az 
emberekéz ismét köveket ragad -  de ez még nem az az óra. Jézus elmenekül a kezeik 
közül.

Aztán lassan eljött AZ az óra is... A halál árnyékának a völgye, elkezdődött a vég. 
És ő azért jött, hogy szolgáljon. Júdás szívében már ott volt a gondolat, az árulásé -  de 
Jézus tudta, honnan jött és hogy Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette köpenyét, 
vett egy kendőt, maga köré kötötte, vizet töltött a mosdótálba és elkezdte lemosni a ta
nítványok lábáról a port és izzadságot, azután egyenként szárazra törölte a lábakat. 
Amikor minden láb száraz volt, visszavette köpenyét, melléjük telepedett és így szólt: 
példát adtam.

Az Embernek Fia az emberek kezébe adatik...
Az árulásról tudott előre és megmondta, ki az áruló. „Az, akinek én mártom be a fa

latot és odaadom.” Máténál: kezét a tálba mártotta, de valaki még együtt mártotta vele... 
ez a JEL.

ÚRVACSORA.
Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, hálát adott, megtörte: „ez az én testem, 

amely tiérettetek adatik” A pohárral kezében is hálát adott: „igyatok ebből mindnyájan” 
-  ez a szövetség vére, amely kiontatik sokak bűneiért.

Egyre szenvedőbbek ezek a kezek...
A csók után rátették kezüket a katonák és elfogták. Ismeritek Pétert, mindig ilyen 

hirtelen ember volt -  kirántja a kardját és levágja a főpap szolgájának fölét. És Jézusnak
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ebben a helyzetben van gondja arra, hogy elsősegélyt nyújtson! Megérinti a fület és 
meggyógyítja.

Azután megkötözik és átadják Pilátusnak.
Gyorsulnak az események, egyre pergőbbek.
Nádszálat adtak csúfságból a jobb kezébe (és töviskoronát a fejére), és ő fogja a nád

szálat, hogy csúfolhassák... Bántó szavakat mondtak rá, mert megtehették, aztán lelcöp- 
ték. Elvették tőle a nádszálat és a fejéhez verték!

Véres két kezével ő maga vitte a keresztjét a Golgotáig. Átszögezték. Sok kín után 
engedte magát megfeszíteni, és NEM SZÁLLT LE a keresztről! Karjait kitárva, világot 
ölelve függött ég és föld között „a semmi senkiföldjén” (Pilinszky szavai). Mondhatom 
így: se égen, se földön. Az emberi kéz megfeszítette. Élettelen lett ez a két drága csoda
tevő, áldásosztó kéz. ELENGEDTE az életet.

Majd levették a testét a keresztről (a kezeit is), gyolcsba göngyölték, sziklasírba fek
tették a véres, árva, szöggel átvert kezeket.

Aztán életre kelt ez a két isteni kéz az embertől kapott sebekkel együtt...
Visszajött. Noli me tangere -  ne érints engem, mondta húsvét reggelén Máriának.
Azután eljött. Békességet hozott. Megmutatta oldalát és kezeit. Lábait is (Lukács 

megjegyzi), ugyanis ott is sebek voltak. Mutatja gyógyító kezeit, kenyérsokasító, imád- 
ságos kezeit. Megsebzett, átütött kezeit, a sebeket rajtuk. Feltámadt, mennyei kezeit. 
Nézzétek, olvassátok! Látjátok, azt írja rajta: szeretlek. (így jár az, aki szeret!)

Az együttlétek utolsó reggelén újra kenyereket és halakat vesz -  nekik adja, ahogy 
Emmausban is cselekedte, éppen úgy. Ahogy csak Jézus tudta tömi és adni a kenyeret. 
Erről nem lehet nem felismerni őt. Erről az áldásról, erről az utánozhatatlan mozdulat
ról. Ahogy magát osztja. És azt a millió bocsánattal teli kortyot...!

Húsvét után aztán kivitte őket Betániáig. Ott látták őt utoljára -  akkor is áldásra 
emelt kezekkel. Miközben távolodott, áldott őket, és miközben áldotta őket, egészen 
eltávolodott, eltűnt előlük a mennybe.

Ha végignéznénk saját kezeink, vagy az emberkéz történetét, sok gonoszság jutna 
eszünkbe. De csapda ez is. Hiszem, hogy az ember keze képes a jóra is. És hogy Isten 
beszámítja az én bűnös cselekedeteimet is.

Tetteid nemcsak te vagy, hanem a környezeted, neveltetésed is, mindaz, amit olvas
tál, hallottál. Nem mindegy, hogy vasárnap focimeccset hallgatsz, vagy prédikációt.

Hiszem, hogy kezeink jóra is képesek. Amikor rátok nézek, ahogy itt ültök, és hall
gatjátok Jézus kezeinek történetét, tudjátok, mit gondol Jézus? Azt, hogy MEGÉRTE! 
Az ő szenvedése nemcsak fájdalom, mert célja volt!

Egy versre bukkantam, részleteit, sorait olvasom csak: Óda kezeimhez -  Juhász Fe
renc.

Ódára nem ti vagytok méltók, kezek, kezeim, ujjak, ujjaim.
Nem ti vagytok méltók, hanem amit csináltatok: kezek, kezeim, ujjak, ujjaim. 
Amit csinálnotok kellett,... kezek, ó, kezek, ujjak, öreg szemeimmel nézem, 
ahogy ti is megöregedtetek.
Ó, ti szolgák! Ó, te két szolga:
balkéz és jobbkéz, emlékeztek-e még, mi volt létetek dolga...
És tudjátok-e még, hogy mit kell tennetek...
Ó kezek, kezeim! Szolgák, kötelességek cselédei, 
ti megráncosodott öreg béresek.
Az enyém is apró volt még méhében anyámnak... 
aztán nőtt, mint a mályvalevél, aztán lett gyerekkéz,
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kamaszkéz, legénykéz, fiatal férfikéz, felnőttkéz.
S most öreg.
Kezek, akik a rettenetes és gyönyörű, kopár és szerelmes 
létezésben megszülettetek.
.. .0, kezem! Csak annyi vagy, amit létem súlya nyom.
.. .ha már táncra kért bennünket az öregség...

Kezeim, ujjaim... imádkozok, áldásosztók. A Könyvet felnyitok. Velük öregszem, 
velem öregszenek. Egyszer lehanyatlanak. Az erő kioson belőlük.

Rátok bízom Jézus tanítását: tegyetek másokkal úgy, ahogy magatokkal tennétek! 
(Mt 7,12)

Megfigyeltem: Jézus soha semmit nem tett önmagáért. Semmit. SOHA. Még főpapi 
imáját is érettünk mondta. Istenhez fordult erőért miattunk. Ránk gondolt!

Ezekből a széttárt kezekből derült ki, MIRE KÉPES AZ EMBER. Ezekből a sebes 
kezekből derült ki, MIRE KÉPES ISTEN AZ EMBERÉRT!

Kezeink nem méltók a szenvedésre..,
Végül egy történetet hoztam, egy egészen másfélét -  de kérlek, vegyétek komolyan, 

mert ez feladat:
A második világháborúban az egyik német város (Köln) középkori székesegyházát a 

bombatámadás földig rombolta. A háború után nagy igyekezettel láttak hozzá az újjáépí
téshez. A munkálatok befejezéséhez közeledve vissza akarták helyezni a főoltár fölött 
álló hatalmas feszületet a régi helyére. A feszület teste sértetlenül megmaradt, a szobor 
két karját azonban nem sikerült a romok között megtalálni. Mit tegyenek? Faragjanak 
újat? Úgy döntöttek, hogy a korpuszt karok nélkül erősítik a keresztre és a feszület alá 
pedig egy márványtáblán ezt írják ki: Az én kezeim (karjaim) ti vagytok!

így legyen! Ámen.



Lectio continua
Id. Fazakas Sándor
Derecske, Magyarország

A szőlőmunkások
Alapige: Máté 20,1-16  

Az Ige megértéséhez

ama prói = jó reggel. Ama = rögtön, mindjárt, prói = reggel, korán, azaz napfelkel
tekor. A munkaidő a nap első sugarainak megjelenésével kezdődött, s az első csillagok 
feljöttével végződött. Erről beszélnek a rabbik, s ezt olvassuk többek között a Zsolt 
104,22-23-ban is.

symphóneó = megegyezni, megalkudni. A szőlősgazda nem szabja meg, nem köti ki a 
napszám összegét a hajnalok hajnalán munkába állókkal, hanem megalkuszik, Károli 
szerint „megszerződik” Akiket viszont később, 3 óra tájban, azaz 6 órakor, a még ké
sőbbieket, 6, 9 és 11 óra tájban, azaz 9, 12 és késő délután fogadott fel, azoknak csupán 
annyit ígér, hogy „ami igazságos, megkapjátok” Őket szánalomból (?) fogadja fel a 
gazda, hiszen nincs munkájuk. Örvendezhetnek is, hogy valamit mégiscsak hazavihetnek 
csalódjailaiak. Ez a gazda jóságos! De az is elképzelhető, hogy a gazdát az idő sürgeti. 
Még mielőtt beállna az esős évszak és a gyakori fagyos éjszaka, a szüretet be kell fejez
ni. Az idővel kell versenyt futni, hogy elkerülhesse a mennyiségi és minőségi vesztessé
get.

A dénár Károli fordításában tíz pénz, azaz egy görög drachma, vagy 1/2 sékel. Az 
egy dénár egy napszámos tisztességes napi munkabére. Bár ennyi a legkisebb bér, még
is fedezte egy család egész napi megélhetését. Ugyanis egy dénárért egy> mérce búzát 
lehetett vásárolni, mely a 12,3 literes száznak felelt meg. A széá az éphá harmadrésze.

estótos en té agora = a piacokon állnak, helyesebben tartózkodnak, azaz tétlenül 
ácsorognak. Jn 1,26; 18,18; Mt 13,2-ben is tartózkodni jelentéssel bír.

dikaios = igazságos, jóságos. A később munkába állók ezt jogosan úgy is értelmez
hették, hog)> kevesebb teljesítményük alapján bérük az egy dénárnak csak töredéke lesz.

apodidómi = megfizetni. Apodos tón misthon = „fizesd (add) ki nekik a (teljes) 
bért”, hiszen beesteledett. A napszámot azért kellett még aznap este kifizetni, mert ez 
volt a szokás, és a töiyény is így rendelkezett. (3Móz 19,13; 5Móz 24,14 skk.) A misthos 
az üzleti életből vett kifejezés, munkabér jelentéssel. Az utolsók nem azért kapnak 
ugyanannyit, mint az elsők, mert minőségileg és rövidebb idő alatt jobb és eredménye
sebb munkát végeztek volna, sem nem azért, mert a gazda a kevés munkát inkább mél
tányolta volna. Nem! Ó szabad akaratából és együtt érző jóságából fizet ugyannyit. 
Ezzel a teljesítmény és a jutalmazás közötti értékarányosságot törli el. Szokatlan a gaz
da szándéka és magatartása. Ez a szokatlanság nem abban áll, hogy az utolsók elsők
ként kapják meg bérüket, hanem a ki nem érdemelt teljes napszám kifizetésében.

goggudzó = zúgolódni, morgolódni az oikodespotés ellen, azaz a gazdaember (1. v.), 
a házigazda (11. v.) ellen, aki valószínűleg nincs jelen az elszámoláskor. A kifejezésből 
arra következtethetünk, hogy zúgolódni, tiltakozni a gazda háza elé vonulhattak, a sze
rintük őket ért durva igazságtalanság miatt. Hiszen ők 12 órát dolgoztak, hajnaltól al
konyaiig, a tűző nap hevén, a többiek viszont a késő délután kellemes hűvösében. Ez az
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oka annak, hogy a kialkudott egy dénár ellenében magasabb napszámra számítanak 
hosszabb és verejtékesebb munkájukért, szemben az utolsók szerény teljesítményével.

etairos = társ, barát. Bizalmaskodást, alábecsülést sugalló kifejezés. így szólították 
meg azokat, akiknek nem ismerték a nevét. Az Újszövetségben ezzel a kifejezéssel utasí
tották rendre a megszólítottat. Csak Máténál fordul elő, a 20,13; 22,12 és a 26,50-ben, 
s azt jelzi, hogy az így megszólítottnak nincs igaza. Az etairos szinonimája a szintén 
barátot jelentő philos, mely 29-szer fordul elő az Újszövetségben, de Máténál csak egy
szer, s akkor is Jézusra vonatkozólag (11,19). Az etairos/ még akkor sem tekinthetjük 
barátságos megszólításnak, ha némelyek „ kedvesem ”, „ drágám ” fordítással adják visz- 
sza.

adikeó = bántani, igazságtalanul cselekedni. Itt azonban inkább a becsapni, meg
csalni jelentés a kifejezőbb, ugyanis az adikoi csalót jelent, miként a Lk 18,11-ben is.

upagé (imp.) = menj el, a „ neked itt nincs mit többet keresned” értelemben. Ugy>anis 
a gazda az en tois emois = tulajdonommal, a magam birtokával azt teheti, amit akar. A 
legtöbb fordításban így olvassuk: az enyémmel, a magaméval azt teszem, amit akarok.

ophthalmos ponéros = gonosz szem. Irigységet kell értenünk alatta, miként a Mlc 
7,22 is. Mintha ezt kérdezné a gazda: miért nézel rám „ferde szemmel”? Vagy „azért 
vagy irigy”, mert én jó  vagytok? Luther fordítása még ennél is élesebben fogalmaz: 
„Miért nézel rám olyan sandán (kajánul)?” Mindebből kitűnik, hogy a gonosz szem 
kifejezést nem szabad csak az irigység jelentésre szűkíteni.

Prédikáció

Jó reggel
A franciaországi Piemont környékén még él egy régi szokás. Húsvét hajnalán, korán 

reggel, amikor először kondidnak meg a húsvéti harangok, gyermekek és felnőttek 
együtt futnak a falu kútjához, hogy a friss, hideg vízben megmossák szemüket. Lehet, 
hogy sokan már nem is tudják, hogy ez a régi szokás eredetileg egyfajta imádság volt a 
megújult, tiszta szemért, a húsvéti látásért. Talán te is korán reggel, még életed hajnalán, 
óvodásként, iskolásként indultál el az örök élet forrásához, hogy megtisztult szemmel 
lásd a húsvéti csodát, s hirdesd, hogy Krisztus éretted is meghalt és feltámadott. Ezt je
lenti korán reggel beállnod az Úr szőlősébe, s elszegődnöd egész napra, egy életre, míg 
eljön életed alkonya, s feljönnek a csillagok, az örökkévalóság hírnökei. Mert nincs na
gyabb jutalom, mint jó reggel, kezdettől fogva, már gyermekként beállni Isten országá
nak munkálÁsába. Kálvinnál olvassuk: „Nincs okod a dicsekvésre vagy a gúnyolódásra, 
ha időben másoknál korábban állított téged Isten munkába. Az Úr téged is akkor hívott 
el, és hív majd el másokat is, amikor neki tetszik. Utad közepén ne legyen úrrá rajtad a 
lustaság, mintha pályádat máris bevégezted volna.” Ezért mondja Pál, hogy ne tekints 
vissza arra, ami a hátad mögött van, hanem nézz arra, ami még előtted van, a sok-sok 
tennivalóra az Úr szőlősében, saját gyülekezetünkben, Isten országa javára.

Nem igaz, hogy Isten előre kialkudott bérért, korán reggel, az első órákban a zsidó
kat hívta volna el, és a pogányokat csak később, és anélkül, hogy egyezséget kötött vol
na velük. Nem ebben van a különbség zsidók és pogányok között, hanem az elhívás ide
jében. Az apostolok az egyház első zsengéi voltak. Jézus hívó szavára korán reggel, 
elsőkként állak be az Úr szőlősébe, s mégis ugy>annak a dicsőségnek részesei, mint azok, 
akiket sokkal később hívott el, vagy fog elhívni. Ha Isten téged is mások előtt hívott el, 
ne becsüld többre magad náluk, hanem serényebben igyekezz az Úr szőlősében dolgoz
ni. Az Isten országában rád váró hely nem függ meghívásod időpontjától. Csak azért, 
mert előbb álltái be Isten országának szolgálatába, nem tarthatsz igényt semmiféle plusz
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ra, többletre. Ha pedig csak azért álltái szolgálatába, hogy kiérdemelhesd az örök életet, 
eleve elveszíted azt. Aid a jót a jutalmazás kedvéért teszi, az csak bosszankodni fog Is
tennek a későn érkezők iránti jósága miatt.

A jó reggel azt is jelenti, hogy még ma, míg nem késői Egy régi orosz legenda sze
rint élt egyszer egy öregasszony, aki a hideg, téli éjszakában éppen lefeküdni készült 
meleg szobájában, amikor kopogtattak az ajtaján. Sokáig nem nyitott ajtót, de amikor 
végre, csupán arasznyira kinyitotta, hidegtől kivörösödött arcú, félig behavazott pásztor
embereket látott ajtaja előtt, akik izgatottan adták hírül, hogy gyönyörű gyermek szüle
tett ezen az éjszakán egy kopott istállóban. „Jöjj Babuska -  kérlelték a pásztorok -, 
hiszen te tudod, hogy hogyan kell bánni egy újszülött kisgyermekkel.” De ő csak rázta a 
fejét, s közben arra gondolt, hogy milyen jó meleg van a szobájában, kint pedig fagyos 
éjszaka, hogy az ágya puha, kint havat fuj a fagyos szél az ember arcába. „Holnap -  
válaszolt a könyörgő pásztoroknak -  holnap elmegyek, s meglátom, hogy mit tehetek 
azért a kisgyermekért.” A pásztorok elmentek, de nemsokára visszatértek, újból kopog
tattak, kenyeret és vizet kérve azoknak, akik abban a rozzant istállóban éhesen és szom
jasan állnak a gyermek körül. „Holnap -  válaszolt az öregasszony -  holnap majd elme
gyek, s kenyeret és vizet is viszek azoknak a szegény embereknek.” De amikor másnap 
tele kosárral érkezett az istállóhoz, ott már senki sem volt, mindenki elment, üresen állt 
az istálló.

Nem, nem holnap, még ma állj be az Úr szőlősébe! Ha hív téged, ne dugd be a füled! 
Ma és holnap, s az esztendő mind a 365 napján azt kérdezi tőled Jézus: „Beállsz-e még 
ma a szőlősömbe?” És te mit válaszolsz? Azt, hogy Uram, ma más a gondom, gyere 
holnap. Ja! Holnap sem jó, mert holnap dolgoznom kell, olvasnom kell, pénzt kell ke
resnem. De ma semmi esetre sem élhetek neked, ma semmi esetre sem szolgálhatok ne
ked, a keresztedet sem vehetem még fel, talán holnap. Igen, Uram, a legjobb esetben is 
talán holnap. De nézd: van egy ajánlatom: imádkozom, alamizsnát osztogatok, a temp
lomba is elmegyek, egy órácskára a szőlősödbe is elmegyek, de nem örökre. A kereszte
det is felveszem, de ne legyen túl nehéz, áldozatot is hozok éretted, de magamat csak 
nem áldozhatom fel. Szeretni is fogok, de olyan erősen nem. Követlek téged, elindulok 
utánad, de csak holnap. Testvéreim! Ez így nem megy! Az igazi sorrend fordított: Uram, 
nem holnap, még ma követlek téged, bárhová is mégy. Ezt jelenti jó reggel elszegődni 
az Ő szőlősébe. Mert Isten munkára teremtett téged, arra a munkára, amellyel amúgy is 
tartozol neki. Mindaddig haszontalan marad az életed, és tétlenséggel vádoltatsz, míg el 
nem hív az Úr az Ő szolgálatába. Tisztában kell lenned azzal, hogy az Úr szőlősében, az 
Anyaszentegyházban nincs más feladatod, mint az evangélium hirdetése: Krisztus meg
halt és feltámadott. Ez pedig igehirdetés, és nem nélkülözhető, felesleges dekoráció. De 
pásztorációs szolgálatra sem szűkülhet a szolgálat. Együtt kell végezned mindkettőt. 
Munkakörödet maga Jézus határozta meg, amikor így szól: „Ti vagytok a világ világos
sága! Ti vagytok a föld sója!”

Ami igazságos, megadom néktek
Neked is ezt mondja Jézus. Légy nyugodt, ami igazságos, azt te is megkapod, hiszen 

méltó a munkás a maga jutalmára. De mikor? Minél hamarabb, annál jobb -  valljuk. De 
ez a példázat nem a máról beszél, hanem egy estéről, a jutalmazás estéjéről.

a) „Mikor pedig beesteledék.” Míg a szőlősgazda a korán reggel munkába állók bérét 
„napi tíz pénzben” határozza meg, addig a később munkába állóknak csak ennyit mond: 
„.. .ami igazságos, megadom néktek” Neked is ezt ígéri. A jutalmad biztos. Mikor majd 
eljön egyszer az este, a számadás ideje, Isten neked is megfizet. Előbb nem! Tudom, te 
is azt szeretnéd, ha nem este, valamikor holnap, hanem még ma megkaphatnád jutalma
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dat. Hidd el, hogy Jézus ígérete nem veszít erejéből és teljességéből, ha jutalmad csak 
este, azaz ama napon kerül kifizetésre. Jutalmad eljövendő jutaloml Jézus ígérete iránt, 
hogy ...ami igazságos, megadom néktelc”, nagyobb kell legyen a bizalmad, mint az 
iránt, ami már jelen van és rendelkezésedre áll.

b) Ajutalom kebelem. Példázatunk erről nem beszél, hiszen ez ajutalom még rejtve 
van, még nem lett nyilvánvalóvá, kézzel foghatóvá, de biztos! Nem hiába jársz a krisztu
si keskeny úton és szoros kapun, Jézus zászlaja alatt harcodat nem hiába vívod. Mit 
mond Pál? „Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem 
levegőt vagdos.” Ez ajutalom nem romlandó. Jutalmad az örök élet romolhatatlan koro
nája, érdemen felüli, teljesen független teljesítményedtől. Ne félj, a legparányibb szolgá
latod sem marad viszonzás nélkül, de a kettő között nem áll fenn okozati összefüggés. 
Teljesítményed nem kötelezi őt jutalmazásra. Királyi jutalma felülmúlja teljesítménye
det. Jutalmad nem szolgálatod ellenértéke, nem fizetség, hanem királyi kegyének, jósá
gának ajándéka. Nem teljesítményfüggő, miként azt Jézus kortársai vallották. Ajutalom 
kegyelem.

c) Példázatunk üzenete dialektikus üzenet. Jézus igent mond a jutalomra, ugyanakkor 
radikálisan elítéli a jutalom elvárását. Angelus Silesius így énekel: Akkor is szeretlek, 
ha elmarad a jutalom. Te is szereted Istent, még akkor is, ha elmaradna jutalmad? Ha 
neki szolgálsz, nem maradsz e nélkül. De jutalmazásodra nem tarthatsz igényt, nem vár
hatod el. Mert abban a pillanatban, amikor neki való szolgálatodért Jogosan” vársz ju
talmat, és tudatosan koncentrálsz arra, örökre elveszítetted azt. Azért nem tarthatsz 
igényt jutalomra, mert az kegyelmi ajándék és Isten szuverén, irgalmas jóságából fakad. 
Példázatunkból egyértelműen kiolvasható a reformátori üzenet: kegyfelemből és nem 
érdemből Mennyire földhözragadt kérdés a Péter kérdése: „íme, mi elhagytunk mindent 
és követtünk téged: mink lesz hát minekünk?” A válasz mennyei: minden, kegyelemből. 
Az is kegyelem, hogy szolgálhatsz, hogy beállhatsz az Úr szőlőjébe dolgozni. Talán 
Péterhez hasonlóan te is sok mindenről lemondtál, és sok mindent kárnak ítéltél az Isten 
ügyéért: fényt, pompát, gazdagságot, és jogos a péteri kérdés, mely most a te kérdésed: 
„...mink lesz hát minekünk?” A mennyei választ te is ismered: Elég néked az én ke
gyelmem. Kell ennél több? Ha egyszer majd te is így kérdezel rá Istenre: „Uram, mivel 
érdemeltem ki a te kegyelmedet?”, akkor nyilván, hogy már te is egy egészen „más juta
lomra” gondolsz, éspedig Isten országára, melyet Jézus szerzett neked is az ő drága vére 
által.

Barátom, nem cselekedtem igazságtalanul veled
Hát nem skandalum az, ami itt történik? Alak csak egyetlen órát dolgoztak a hűvös 

alkonyban, ugyanannyit kapnak, mint akik egész nap verejtékeztek a Sikorró forró sze
lében és a perzselő Nap hevében. Hát csoda, hogy az utóbbiak felháborodnak az „igaz
ságtalanság” miatt? Ugye a te igazságérzetedet is bántja a gazda bőkezűsége? Ami eb
ben a példázatban megbotránkoztat, az nem egy igazságtalan ítélet, hanem a gazda ki 
nem érdemelt jósága, nagyvonalúsága. A farizeusok is a mennyei gazda jóságán, Jézus
nak a bűnösök iránti irgalmas szeretetén ütköznek meg. Képtelenek belenyugodni abba, 
hogy Isten meg nem érdemelt, meg nem szolgált jutalmat fizet.

a) Egyenlőkké tetted azokat velünk. A napfelkeltétől keményen dolgozó szőlőmunká
sok kétszeresen is igazságtalannak ítélik azt, ahogy a gazda az utoljára munkába állókkal 
bánik. Először azért, mert ők tizenkét órát dolgoztak, az utóbbiak viszont egyetlen órát. 
Másodszor, ők a Nap tűző hevében kínlódtak, az utóbbiak valósággal sziesztáztak a hű
vös alkonyaiban. És mégis „egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és 
hőségét szenvedtük”. Isten ebben a példázatban éppen téged, a neki szolgáló hívő, ke
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gyes embert szólítja meg, nem pedig a hitetleneket, az elsőket szólítja meg, és nem az 
utolsókat. Talán te is azért vagy tele panasszal, és azért zúgolódsz, mert semmivel sem 
kaptál többet, mint azok, akik egyáltalán, vagy csak nagyon keveset érdemelnek. De 
Isten irgalma és végtelen jósága nem igazodik a te földhözragadt igazságérzetedhez, 
méltányosság-fogalmadhoz. Az ő kegyelme nem méltánytalan. S mert ő mindig azt adja, 
ami igazságos, ezért nem cselekszik igazságtalanul. Földhözragadt igazság- és jogérze
ted tudod miért nem ér fabatkát sem? Mert összehasonlításon alapul. Tudod, mit mon
dott a jeruzsálemi templomban a farizeus? „Isten! Hálákat adok néked, hogy nem va
gyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vám
szedő is.” (Lk 18,11) Te nem így mérlegelsz? Te nem hasonlítod össze magad mások
kal? Nem azt mondod, hogy én vagyok az első, én vagyok a jobb, a többi csak utánam, 
ők hozzám képest utolsók és gonoszok? Éppen ez a földhözragadt igazság és méltányos
ság-fogalmad az, ami képtelenné tesz arra, hogy megértsd Isten minden értelmet felülha
ladó kegyelmét, irgalmát, szeretetét. Az én emberi igazságosságomba belepusztulnak az 
utolsók, a későn érkezők, ítéletemben ők meg nem állhatnak. Képtelen vagy lenyelni, 
amit a mennyei gazda mond neked: „Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni 
mint neked. Avagy nem szabad-e nékem a magaméval azt tennem, amit akarok?” Mert 
Isten országában nincs különbség zsidók és pogányok, elsők és utolsók között. Tudod, 
hogy mi ebben a példázatban az örömüzenet? Az, hogy ezen képtelen vagy változtatni. 
Nem az érdem, hanem a jóság a minden! Hidd el, hogy olyan mélyre nem kerülhetsz, 
hogy ne reménykedhetnél abban, hogy Isten a magasba emel.

b) Az elsők utolsók lesznek. Miért mondja ezt Jézus? Azért, hogy ne légy gőgös, fel- 
fiivalkodott, hogy ne képzeld magad különbnek a bűnös asszonynál, még akkor sem, ha 
éppenséggel olyan lennél, mint Ábrahám, Dávid, Péter vagy Pál.

Az utolsók elsők lesznek. Miért mondja ezt Jézus? Azért, hogy megszabadítson a 
kétségbeeséstől, hogy nehogy azt hidd, hogy neked már nincs helyed a szentek között, 
mivel olyan vagy, mint Pilátus, Heródes, Júdás, vagy a sodorna- és gomorabeliek. Mi
ként az elsőknek nincs okuk az elbizakodottságra, úgy az utolsóknak sincs olcuk a két
ségbeesésre. Luther írja e textusról írt prédikációjában: „Ne a garasra tekints, a jutalom
ra, hanem a te mennyei Atyád jóságára”

c) Isten jósága méltányosság és nem igazságtalanság, még akkor sem, ha égbe kiáltó 
igazságtalanságnak tartod. Isten jóságának következményétől, a jutalomtól senkit meg 
nem foszthatsz. Ha Isten jóságát egyszer majd te is valóban jóságnak látod, akkor igent 
kell mondanod rá, helyeselned és méltányolnod kell azt. Példázatunkban Jézus Isten 
jóságáról, nagyvonalúságáról beszél. Ha zúgolódóként egyszer majd te is megismered 
ezt a jóságot, önmagadról eltekintve azokra a későn érkezőkre fogsz megértőén, egyetér
tőén nézni, akik ebben a ki nem érdemelt jóságban részesültek. Ekkor fogsz majd rájön
ni arra, hogy nekik is szükségük van Isten jóságára, kegyelmére.

A te szemed ezért gonosz?
A görögben ez áll: ...gonosz a szemed. Luther így fordítja: „Sein Auge blickt 

scheel”, azaz a szemed ferdén, kajánul (?) néz. Te is ferdén nézel a későn érkezőkre? 
Emlékszem, hogy közvetlenül a rendszerváltozás után, az intenzív pásztorációs munkát 
követően, a derecskéi szocialisták is el kezdtek járni a templomba. Tudjátok, hogy mi
lyen ferde szemmel nézték őket, ezeket a későn érkezőket azok, akik már korán reggel, 
még gyermekkorukban el kezdtek járni a templomba. Sajnos, mi nem tudunk másként 
nézni, s ha egy szót sem szólnánk, kiviláglik a szemünk forgásából. Bengel mondja: 
oculo animus lucet, azaz a szem a lélek tükre. Jézus olvas a szemedből, s éppen neked 
és nekem mondja: „...avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?” A gonosz
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szem az irigység szinonimája. Miért nézel az Isten szőlősébe oly későn érkezőkre, s ve
led egyenlő jutalomban részesülőkre oly ferdén, kajánul, irigyen? Fáj neked Isten jósá
ga? Tanulj meg Isten szemével látni, s az ő szemével nézz azokra, akik iránt Isten érde
meik ellenére is oly jóságos. Ámen.
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Esketési prédikációvázlat a magyarországi 
homiletikai irodalomból

Dr. Boross Géza

Lásd, hited tőle mit várhat!*

3.

Nem azé, aki akarja!
Alapige: Róma 9,16

Azok, akik szeretnek titeket, testben vagy lélekben, de itt vannak most veletek, s 
minden szeretetükkel kívánják boldogságotokat. Isten is ezt kívánja. A sok jókívánság, 
baráti ölelés, kézfogás és ajándék között íme Ő is ad nektek egy nászajándékot, ezt az 
Igét. -  Látszólag nem sokat ér! Hiszen odaldinn az életben, látszólag éppen hogy fordít
va van. Bizony azé, aki akarja, és azé, aki fiit. Nincs szükség a könyörülő Istenre: amit 
én magamnak kiharcolok, az az enyém, és kész! -  Igen ám, csakhogy vannak dolgok az 
életben, amiért hiába harcol az ember. Egyszerűen nem sikerül kiharcolni. Kidéiül, hogy 
Igénk nagyon is igaz beszéd: Nem azé, aki akarja, sem azé, aki fiit, hanem -  a könyörülő 
Istené! -  Mire int és buzdít hát benneteket itt és most Isten ezzel a nagy, drága Igével?

1. Hálaadásra! Hiszen ezt a házasságot végső soron nem is álmodtátok! Miért kel
lett akkor ott egymásra néznetek, szíveteknek összedobbanni, s valami mély, ősi sejte
lemmel rádöbbeni: ti egymásnak vagytok teremtve? Mert úgy van, ahogyan Arany János 
írja egyik versében: „Nem mindig ember ujja, aki sorsot intéz.” Ne felejtsétek hát el 
soha, hogy ingyen, ajándékba kaptátok egymást. Azért, hogy olyanok legyetek egymás 
számára, mint a szántóföldben talált kincs! Naponta adjatok hálát Istennek -  egymásért 
is ezután!

2. Ámde felelősségre is int ez az Ige. Mivel ugyanis a könyörülő Istentől kaptátok 
egymást, ezért feleltek is egymásért a könyörülő Isten előtt.

a) Felel a férfi: azért, hogy tudja-e, akarja-e egy életen át könyörülő szeretettel sze
retni asszonyát. Hogy úgy tud-e reátekinteni esküvő után is, majd egyszer öregen is, 
mint törékeny virágra?

b) De felel a nő is, tudja-e könyörülő szeretettel szeretni emberét? Nem terheli-e túl 
lehetetlen kívánságokkal, nyűggel, szeszéllyel? Tud-e neki nyugodt, szép, tiszta otthont 
biztosítani? Igénk erre nagyon komolyan figyelmeztet.

3. De határtalan bizalomra is serkent. Isten könyörülő Atya. Ezután is megérti a fá
radtságot, küzdelmet, emberi gyengeségeiteket, és nem akar egyedül hagyni. Nyitva van 
a szíve. Árad az irgalma. Ne hagyjátok ki Őt a házasságból! Általa, Vele, Benne ma is 
lehetséges a boldog házasság. Adja a kegyelem Istene, hogy házasságotok a 89. zsoltár 
boldog iskolája legyen: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát minden
kor hirdetem.” Ámen.

* Dr. Boross Géza: L á sd , h i te d  tő ié  m it v á rh a t!  Esketési igehirdetési vázlatok. (Budapest, Kálvin tér) 
1958-1963. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa 2010.
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Prédikációsorozat evangelizációra
Visky János
Kolozsvár-Bulgária-telep

Zálceus

A Jézus nélküli ember
Alapige: Lukács 19,1-2

Jerikóban volt egy ember. Olyan egyszerű kijelentés ez. Jerikó állítólag a világ leg
régebbi városa. Sokat olvashatunk róla az Ószövetségben. A Józsué korában, a honfog
laláskor különös módon zajlott ennek a várnak a bevétele. Jerikó a pálmafák városa is 
volt, tehát szép helyen feküdt. Olyan helyen, ahol jó volt megpihennie a vándornak. Kí
vánatos volt ott lakni. Jézus idejében ott élt egy ember, Zálceus. Sok más ember élt még 
ott, előtte és utána is. De különös, hogy most az Ige egy emberre irányítja a figyelmün
ket. Mert, amikor Isten valamit mondani akar, mindig egy emberről van szó. Isten nem 
általánosságban beszél a nagy tömegnek, hogy aztán lei-lei úgy érezhesse, hogy ez nem 
nekem szól. Ha csak úgy, mindenleire érvényesen szólna Isten, talán azt mondanád, hogy 
ez nem nekem, hanem a szomszédomnak szól. Ha Zákeusról van szó, a kapzsi, harácso
ló, másokat átverő, önző és gazdag főemberről, sokan mondhatnák, ez nem az én ese
tem. Én nem vagyok gazdag ember. Ha egy Isten nélküli, elveszett emberről van szó, ez 
nem az én esetem. Mert, ha már itt vagyok a templomban, ha gyermekkoromban vallás
órára is jártam, sőt konfirmáltam is, nem rólam van szó. Az Isten nélküli emberek a 
kocsmában vannak, a börtönben ülnek, a törvényszékek vádlottjai ők. De mi nem élünk 
Isten nélkül.

Zálceus a Jézussal való találkozása előtt Isten nélküli ember volt. Én itt senkiről nem 
mondhatom, hogy ő lenne az Isten nélküli ember. Itt mindenleinek magának kell meg
vizsgálnia, hogy az Istennel való kapcsolatában, a Jézussal való viszonyában hol tart: 
Jézus nélküli, vagy már Vele szövetséges állapotban.

Az Isten nélküli Zálceus talán büszke arra, hogy éppen Jerikóban lakik. Sokat ad arra, 
hogy ő kicsoda: fővámszedő, gazdag. Bizonyára büszke a státuszára. Van, aki büszke a 
szépségére, az ügyességére, az okosságára, a talpraesettségére. Lehet, valaki éppen a 
jócselekedeteire, az adakozására büszke. Ki tudja, mi mindenben érzed magad különb
nek, mint a másik. Zálceus fővámszedő volt. A főség, a nagyság nem ismeretlen szá
munkra. A mindenkori ember szeret első lenni. Már óvodáskorban jelentkezik a versen
gés a testvérek, a társak között. Én vagyok az első tanuló, én vagyok a legjobb sportoló. 
Szereti az ember az elsőséget. Ehhez Jézus azt mondja: Ha valaki közietek első akar 
lenni, legyen mindenleinek a szolgája -  az utolsó. Ugyancsak Jézus tanítja: ha valaki 
meghív téged egy lakomára, ne ülj le rögtön a főhelyre, mert netán jön egy magasabb 
rangú vendég, s akkor a házigazda felállít téged és hátrébb ültet. Ez pedig megszégyenü- 
léssel jár. Pedig szeretjük a fő helyet. Szeretjük, ha megdicsérnek, ha nagynak látnak. 
Sőt, az is jól esik, ha többnek látnak, mint amik vagyunk. Hát ilyen a Jézus nélküli em
ber.

Vajon fölismerünk magunkban ilyen vonásokat? Milyen hát a Jézus nélküli ember? 
Egy szóval is meg lehet nevezni: elveszett ember. Elveszett ember, mert rég elvesztette 
Istenét. Ádám és Éva elfordult Istentől. Minden utóda az Édenen kívül szenved. Mi is
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ebben nyomorgunk. Elveszítettük az istenképűséget, az Éden-kert békéjét, a tisztaságun
kat, a jóságot, az engedelmesség ajándékát. Mi vagyunk a nagy vesztesek a bűneset óta. 
Jób egymás után elvesztette a vagyonát, a gyermekeit, az egészségét, de Istent nem akar
ta elveszteni. Ezért nem átkozta meg, noha a felesége erre buzdította. Jób nem akarta 
elveszíteni Istent. Ezért tudta kimondani: ha a jót elvettük tőle, a rosszat ne vennénk-e 
el? Legmélyebb megpróbáltatásai ellenére sem akarta elveszíteni Istent. Jób tudta: ha 
Istent elveszíti, akkor ő egy örökre elveszett ember lesz. De, ha Istent nem engedi elve
szíteni, minden mostani vesztesége ellenére ő még nyertes ember lehet. S lett is! Az éle
te vége sokkal áldottabb, gazdagabb lett, mert nem engedte Istent elveszíteni.

Nyertes ember akarsz lenni? Vagy inkább vesztes? Ez utóbbi kérdésre mindenki azt 
válaszolná: nem, én nem akarok vesztes ember lenni. Vesztes életű fiatal akarsz lenni? 
Vesztes családfő akarsz lenni, kedves mai iijú? Vesztes férj vagy vesztes feleség akarsz 
lenni? Ugye, nem? Te nem akarsz Isten nélküli ember lenni? Rettenetes dolog Isten nél
küli emberré válni.

Amikor Leonardo da Vinci az Utolsó vacsora című közismert festményén dolgozott, 
sokáig kereste a modellt Jézus alakjához. Nyilván nehezen talált megfelelő modellt az 
emberek között, aki olyan Jézus-arcú, Isten-tekintetű legyen. Ez a modell ki kellett fe
jezze az isteni szentséget és jóságot is egyben. Egyszer egy templom kórusában föltűnt 
neki egy fiatalember, aki teljes odaadással magasztalta Istent. Olyan szelíd jézusi voná
sok voltak az arcán. Ez az! -  villant be a nagy festőnek. Ennek alapján megfestette Jézus 
arcát. Aztán évek teltek el. Még mindig nem volt kész a nagy mű. Még hiányzott a Júdás 
alakja. Megint elindult modellt keresni. Érezte, hogy olyan emberről kell megmintáznia 
Júdást, akinek arcán a legalantasabb szenvedély is kifejeződik, a fukarság, a csalás, az 
erkölcsi elfajulás. De ugyanakkor kell sejtetni a Júdás vonásaiban valami egykori ne
mességet is, amit már az utóbbi romlottsága szinte teljesen eltakart. Egyszer a művész 
egy koldus emberbe botlott, aki az út szélén ült részegen. Züllöttsége vonásai mögül 
halványan sejteni lehetett valamit egykori nemességéből. Behívta a műtermébe. Egyszer 
csak rajzolás közben, ahogy behatóan nézi ezt az arcot, da Vinci kiejti a ceruzát a kezé
ből, s fölkiált: De hiszen ez Pietro. Ekkor a koldus töredelmesen megvallotta, hogy 
évekkel azelőtt a Jézus-arcot is róla mintázta meg. Amikor a művész megkérdezte, hogy 
jutott ide, az bevallotta, hogy a tolvajlás, a ldcsapongó élet jutatta ebbe a fertőbe.

íme, az elveszett ember, akin valahol mélyen még ott vannak az egykori isteni voná
sok. Valahol titokban még hordja annak nyomát, hogy ő egykor Istenről szakadt le, de 
már rég nem az Istené. Mint ahogy Reményik Sándor fogalmazta egyik szép versében: 
Egy istenarc van eltemetve bennem, mélyen a rárakódott világszenny alatt. Ilyen az 
elveszett ember. Mint egy elveszett érték. Az iszákos-mentő misszió munkásai az alko
hol rabjait elgurult gyöngyszemekhez hasonlítják. Belekerültek a világ szennyébe, a bűn 
mocsarába. A misszió munkatársai azon fáradoznak, hogy megkeressék ezeket az elgu
rult gyöngyszemeket, s letisztítsák Krisztus szeretetével, így ragyoghat fel újból az ere
deti nemességük. Egy gyöngyszemnek ugyanis a nyakláncban a helye. Ha onnan lesza
kadva elgurul az ágy alá a porba, nem ér semmit. Mint az elgurult pénz sem, amiről Jé
zus beszélt egyik példázatában. Az asszony kiseperte a házát, hogy megtalálva az elgu
rult értéket, tudjon vásárolni azzal.

Egyszer Franciaországban nagy megdöbbenést keltett, hogy a híres képtárból eltűnt 
az egyik legértékesebb festmény, a Mona Lisa. Nagy keresések nyomán rátaláltak egy 
városszéli régiségkereskedőnél, beporosodva. Ekkor fellélegzett a francia nemzet, hi
szen Párizst már el sem lehet képzelni Mona Lisa nélkül. Annak ott a helye a díszes kiál
lítóhelyen, a világ egyik leggazdagabb múzeumában. Az Isten világát nem lehet elkép
zelni az ő teremtménye nélkül. Isten nem tudta elképzelni a világot nélküled. Függetle
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nül attól, hogy hívnak, vagy hol élsz, rólad, egy emberről van szó. Egy emberről, akinek 
ott a helye Isten közelében, másként nem érték. Különben rád rakódik a világszemiy, s 
nem használhatsz a világnak. Mindegy, hol él az ember, szegényen vagy gazdagon, de 
emberként, isteni tiszta értékként kell leélned az életedet. Ez pedig csak Isten közelében 
lehetséges.

Egyszer egy árverésen sok régi tárgy között egy ütött-kopott hegedűt is eladásra kí
náltak. Amikor kikiáltották a kezdő árát, senki nem ajánlott reá. Ócska holmi, nincs ke
letje. Egyszer csak valaki hirtelen feláll a tömegből, előremegy és gyakorlott mozdula
tokkal kézbe veszi a hegedűt, elkezd játszani rajta. Gyönyörű melódiát csal ki belőle. 
Nosza, mindjárt lett keletje a hegedűnek, amit nagy áron tudtak értékesíteni. Ez pedig 
egyszerűen csak azért, mert egy avatott, hozzáértő mesternek a kezébe került. Ilyen az 
elveszett ember élete, aki nincs az Isten kezében. Ha nem vagy a Mester kezében, nem 
ér az életed semmit. A Jézus megváltó kezébe kell kerülnöd, hogy életedből mennyei 
dallamok áradjanak.

A 20. század a maga istentelenségében sok borzalmat szült: két világháborút, a 
holokausztot, az ateista kommunizmus borzalmait világszerte. A modern ember a maga 
Isten-nélküliségében a legembertelenebb lett. Ezért mondta Francois Mauriac francia 
író: Semmi sem embertelenebb, mint az Isten nélküli világ. Nemrég jártam Auschwitz
ban, a haláltáborban, ahol másfélmillió embert küldött halálba a náci uralom. Egyik ki
rakatban ott a sok emberi haj, a másikban a sok cipő, a harmadikban rengeteg szemüveg. 
Mind-mind tárgyi bizonyítékai annak, mire képes az istentelen világ embere. Persze, mi 
mondhatnánk, hogy ilyent soha nem tennénk. De hasonló borzalmak történnek mindegy
re, akár napjainkban is. Egy nyugati egyházi konferencián találkoztam egy Ruandából 
menekült fiatalasszonnyal, akinek egész családját baltával irtották ki a törzsi háborúban. 
Az Isten nélküli világ embertelenségének a rettenetét éli meg folyamatosan a világ. Mert 
az Isten nélküli ember csak gyűlölni képes, megbocsátani nem. Bocsánatot kérni sem 
tud, ehelyett bosszút forral, irigykedik. Gyermektől a legidősebb emberig ott van mind
nyájunkban a nagy én bálványozása.

Kosztolányi Dezső mondja az ilyen emberről: „Itthon vagyok itt e világban, s nem 
vagyok otthon az égben.” Ez az Isten nélküli ember, aki nincs otthon a szent dolgokban, 
aki csak itt, ezen a földön akar otthonosan mozogni, de már rég nem érzi otthon magát 
Istennél. Ezért oly nyugtalan, ezért van állandó keresésben. ICányádi Sándor hasonlóan 
beszél az ilyen emberről: Ültem az Isten sírján, /megkönnyebbültem. / Enyém a lelkem s 
irhám, /  megmenekültem. /  Fölálltam, s visszarogytam. /  Nem volt ahová mennem./ 
Erőm se volt. /  A harcban megöregedtem. íme, az ember, aki azt hiszi, hogy legyőzte 
Istent, sőt ráült a sírjára, mint a Jézus sírját őrző katonák, mint a kezüket elégedetten 
dörzsölő főpapok, meg Pilátus. Az Isten sírján ülő modern ember azt hiszi, hogy meg
menekült Isten igájától. De, amikor győzelmi mámorában felállna, hogy tovább menjen, 
s élvezze az Isten-nyűgtől mentes szabadságát, egyszer csak fejéhez kap az Isten-gyilkos 
ember, s rádöbben: nincs hová mennie. Visszarogy erőtlenül Isten sírjára. Nagyszem 
kép ez az Isten nélküli ember állapotára.

Nos, hát, érdemes-e Isten nélküli embernek lenni? Érdemes Isten nélküli társadalmat 
építeni? Érdemes Isten nélküli rendszereket felállítani? Hát nem ebbe szegényedett bele 
Kelet-Európa? Nem ezért van itt ez a káosz, ez a szegénység? Hova jut az Isten nélküli 
ember a maga gyűlölködésében, nacionalista uszításában? Ezért kellene nekünk ezt a ma 
esti Igét úgy hallgatni, hogy múlt időbe tegyük ezt a kijelentést: volt egy Jézus nélküli 
ember Jerikóban, volt egy Isten nélküli ember a te otthonodban, a te családodban. De 
már nem az! Volt Isten nélkül nevelt ifjúság, de ne legyen soha többé! Volt imádság 
nélkül nevelt gyermeksereg, de ne legyen soha többé! Mert mi érezzük, hogy csak az
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Istennel felépített világ állhat meg. A hithősök példája is azt bizonyítja, hogy csak az 
Istennel járó élet maradandó, példájában messzire világító. Csak ott fakad az életnek sok 
drága jele, ahol egy ember találkozik a nagybetűs Élettel, Jézussal.

Ilyen értelemben legyen ez a templom is a Jézussal való találkozás helye, akárcsak 
egykor Jerikóban a Zákeus háza, ahol ő az Isten nélküli emberből Jézus által megszólí
tott, neki engedelmeskedő, őt befogadó és általa új életet kezdő emberré lett. Ámen.

A Jézust kereső ember
Alapige: Lukács 19,3-4

Drága testvéreim, tegnap az Ige bemutatta nekünk az Isten nélküli embert. A Zákeus- 
történet legelső verséből hallottuk, milyen a Jézussal még nem találkozott ember. Fő
vámszedő volt és gazdag, mégis rádöbben arra, hogy valami égetően hiányzik az életé
ből. Sokféle igyekvés jellemezte eddigi életét. Igyekezett a főhelyre jutni, meggazda
godni, de rájött arra, hogy az effajta igyekvés még nem elég. Ó, mennyi mindenre igyek
szik a mindenkori ember. Igyekszik a jobb anyagi létre eljutni, a hírnévre szert tenni, 
kitűnni, naggyá lenni az emberek sorában. De egyszer csak kiég a sokféle ilyen irányú 
törekvése, s rá kell jönnie arra, hogy valami többre kell igyekeznie.

Zákeus is rájött erre. Ott volt az alkalom, a talán visszatérhetetlen lehetőség: Jézus 
ott jár Jerikóban. Ott van maga az élő Isten emberi testben, megközelíthető formában. 
Olyan közel, hogy akár a hajlékába is bejön a megvetett Zákeusnak, akinek a hajlékát a 
zsidók kikerülték, mert megvetették. Azért, mert zsidó létére eladta a bőrét, becsületét a 
leigázó rómaiaknak, mint fővámszedő. íme, számunkra is itt van a lehetőség, hogy igye
kezzünk valami új cél felé, igyekezzünk Valaki felé. Nekünk nem valamire van szüksé
günk. Nem csupán nagyobb fizetésre, nem csak jobb iskolai előmenetelre, vagy jobb 
munkahelyre. Nekünk Valaki felé kell irányulni. Az Isten iránti bensőséges égő vágy 
kell szent igyekezetre serkentsen. Nem aludhatunk. Ma van a Krisztus felé igyekvés 
ideje. Nem tudhatod, hogy holnap lesz-e még rá alkalmad.

íme, Zákeus ezt a pillanatot ismeri fel, mert érzi, hogy rettenetes, vádló különbség 
van a neve és az élete között. A Zákeus név azt jelenti ugyanis, hogy „tiszta, ártatlan” S 
egy adott pillanatban, mikor Jézus közelít feléje, ő rádöbben arra, hogy tarthatatlan ez a 
kettősség. Nem lehet az, hogy a nevem tiszta és ártatlan, és a kezem és a szívem nem 
tiszta, nem ártatlan. Nem lehet az, hogy én keresztyén református vagyok, és az életem 
nem reformálódott meg gyökereiben, és nem krisztusi a maga mindennapjában. Ezért 
kell most valami nagy, szent igyekvés betöltse a mi életünket. S ez az igyekvés ne csak a 
templomig segítsen! Ne csak valami külső kíváncsiság, vagy belső érdeklődés vigyen 
egy más pap meghallgatásáig esetleg! Nem erről van szó! Az evangelizációs hét nem 
ezért van. Azért van, hogy elsegítsen ez az igyekvés minket ahhoz a Jézushoz, aki nélkül 
nincs tiszta élet, nincs ártatlan élet. Nélküle csak ártalmas lehet az életem. Jézus nélkül 
az ember nem is él igazán. Mint ahogy valaki nagyon frappánsan megfogalmazta egy
szer: „Én nem azt szeretném, hogy éljek csupán, hanem azt szeretném, hogy érjek vala
mit.”

Mit ér a te életed ezen a világon? Sokan legyintve, reménytelenül azt mondják: egy 
fabatkát sem ér. Ó, de szerencsétlen lelkek az ilyenek! Zákeus is rájött egy adott pilla
natban arra: nem ér semmit a fővámszedőségem, semmit a gazdagságom, ha Jézus nem 
az enyém. íme, itt van, köztünk jár. Nekünk sem szabad elkerülnünk Őt. Nem lehet 
könnyelműen továbbmenni úgy életed útján, hogy nélkülözöd Őt. Zákeus megragadta a
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pillanatot. Rájött arra, amire egy mai költőnő, aki így fogalmaz az egyik versében: In
dulnék is, de nincs hova, csak tudnám Hozzád az utat. Valamiféle fény dereng, talán ez 
az út az enyém. Indulok hát, mert valaki szeret valahol. Indulok hát, mint ahogy indul a 
szerelmes az ő társa felé, mert tudja, hogy őt szereti valaki valahol. Indul a vőlegény a 
menyasszonya felé, minden akadályt legyőzve, mert tudja, hogy szerető karok várják őt.

Indulsz-e ilyen égő, belső szerelemmel afelé, aki elindult feléd? Úgy, ahogy Füle 
Lajos, mai költőnk fogalmazza: Isten égő szerelemmel, a kereszt fájdalmán át fut az 
ember után. Ahogy fut égő arccal, lobogó sörénnyel a gyermek a labda után, a felnőtt a 
pénze után, annál sokkalta nagyobb elszánással, halálra szánással fut Isten az ember 
után. Nem akarja, hogy a kárhozat mélységébe rohanjon. Meg akarja állítani. Ezért van
nak ezek az alkalmak is. Mert nem csak Zákeus igyekezett Jézust látni. Jézus is igyeke
zett őt látni. Mielőtt Zákeus elindulhatott volna Jézus felé, Jézus már elindult Jerikóba 
Zákeus felé. Mielőtt te szerethetnéd Őt a legnagyobb odaszánással, azelőtt Ő már szere
tett saját élete árán. Megelőző szeretettel siet elénk ma is.

Igen, ha nem ez történik, ha nem leszel Istent kereső emberré, mint Zákeus, akkor 
hányattatni fogsz. Ahogy Ady Endre fogalmazta -  ez a nagyon hányatott sorsú, folyama
tosan Istent kereső lélek: hányattatom miként a sáska, Uram, mert csak Tenéked van 
erőd, s mert nem láttam régen előbb: nem szabad hinni senki másban. Senki másban. 
Miért töröd magad igyekvésedben más irányba, mikor már egyszer Isten egyetlen irányt 
szabott meg a célt tévesztett embernek? Ezt az egy irányt tartsd! Menj, keresd őt, és sose 
add fel. Ó, hányszor feladja az ember. Hányszor azt mondja: nem lesz fából vaskarika, 
sem kutyából szalonna. Ez is igaz. De Istennél lehetséges az, ami az embernél lehetet
len!

Eszembe jut egy kolozsvári testvérünk, akinek az alkoholizmusával másfél évi rette
netes küzdelmet vívtunk. Hányán mondták: tiszteletes úr, mit kínlódik? Végül sok ima
harc és törődés után megszabadult. Mert nekünk élő Istenünk van, aki a holt Krisztusból 
is élőt támasztott. Aki az elveszett emberből is tiszta életű, gyógyult embert tud formál
ni. Ma ez a fiatalember szabadult életű, ragyogó arcú, négy gyermekes családapa. Még 
mondhatnék sok drága példát arra nézve, hogy mit jelent, amikor valaki nem adja fel. 
Mikor valaki a sok akadályon át is eljut Krisztusig, aki feléje siet. Légy istenkereső em
ber! Sose add fel!

Sokat lehetne mondani azzal kapcsolatosan, hogy miért adják fel sokan a Krisztuske
resést. Nézd Zákeus esetét! Azt olvassuk, hogy mikor igyekezett Jézust látni, hogy ki az, 
nem láthatta a sokaság miatt, mert Zákeus kistermetű ember volt. Milyen furcsa ellent
mondás: a főember, a gazdag kistermetű. De hát ez a valóság: hányszor akarsz nagy len
ni, valaki a családban, s egyszer csak rájössz, milyen kicsi ember vagy. Már senki sem 
figyel rád. Sőt, a keresésedet, sürgés-forgásodat, Isten utáni vágyakozásodat sokan egy
szerűen lebecsülik. Igen, egyik porszem lebecsüli a másikat. Egyik porszem elállja a 
másik útját. Hányszor mondják: utamban vagy! S otthagyja a feleség a férjet, férj a fele
séget. Otthagyja a gyermek az öregedő szülőt, mert útjában van fiatalos elképzeléseinek. 
Hány öreg szülő sír a gyermeke ilyen hűtlensége miatt. S közben ott van Valaki, a kere
sett Jézus, aki nem mond le az Őt kereső Zákeusról.

Zákeusban megszületik a találékonyság. Nem mond le könnyen a Jézushoz menetel 
vágyáról. Fölmászik egy fára, hogy onnan lássa Jézust. Ha kicsiny, ha lebecsült vagy 
elfelejtett vagy, ne felejtsd el: akkor is van esélyed találkozni Jézussal. Isten a világ 
megvetettjeit választotta ki magának, hogy megszégyenítse a nemeseket, a senkiket vá
lasztotta ki, hogy megszégyenítse a valakiket. Örülj annak, ha senkinek mondanak, ak
kor van esélyed arra, hogy észrevegyen az az egyetlen nagybetűs Valaki, aki azért jött, 
hogy a te senki-életedet megtalálja, és valamivé tegye.



Nem mindegy, hogy mit keres az ember. Spurgeon, a neves angol igehirdető azt 
mondta: a megriadt és felébredt bűnös, aki csak a szertartásokban keresi a megnyugvást, 
olyan, mint aki hamuban kenyérmorzsát keresgél. Egy éhes embert nem lehet azzal meg
elégíteni, hogy elküldjük a hamuban morzsát keresni! Neki kenyérdarabra van szüksége. 
Nem elég a szeretetre éhes szívnek holmi szeretetmorzsa. Valaki úgy fogalmazott egy
szer, hogy ha nem elég a szeretet-adag a szeretetre éhes, beteg szívnek, akkor megdup
lázom az adagot. Képes vagy-e drága testvérem megduplázni azt a szeretet-adagot, amit 
eddig adtál a melletted levőnek? Miért van annyi félrehúzódó, csalódott lélek? Mert 
nem dupláztad meg iránta a türelem-adagot. Kezd csak el! A családon belül, az iskolá
ban, a munkahelyen! Kezdjétek el bátran megduplázni a szeretet-adagot, s meglátjátok: 
kivirul az élet. Egy bágyadt, erőtlen téli napsugár nem elég ahhoz, hogy füvet sarjasz- 
szon, bimbót fakasszon, gyümölcsöt érleljen. De egy nyári meleg már elég ehhez.

Jó lenne nekünk Ágostonnal együtt mondani: „Uram, egyetlen reményem, add, hogy 
megfáradva se hagyjak fel a kereséseddel. S hogy mindig odaadóan keressem arcodat. 
Te, aki úgy akartad, hogy találkozzunk, s aki reménységet adtál, hogy a találkozás mind 
teljesebb lesz, add, hogy emlékezzem rád, hogy óhajtsalak, s szeresselek!” Micsoda sze
relmi vallomás ez! Jó lenne hát bizony nem meg-megszakadó keresésben istenkeresők
nek lennünk!

Az egyik román származású francia drámaíró, Eugene Ionesco, azt mondja a napló- 
részletében, hogy az Istenbe vetett hit ma már nem nevetséges. A 20. sz. újra megmutat
ta azt, hogy egyre kevésbé nevetséges hinni Istenben. Azt mondja: Istent figyelembe kell 
venni! Idézi egy másik francia írónak a híres mondását: „A 21. sz. vagy keresztyén szá
zad lesz, vagy nem lesz 21. század.” Csak krisztusi jövő adatik, vagy Krisztus nélküli 
jövőre már nincs esély. íme, ezt ismerte fel a Jézust kereső Zákeus, Ez az esély adatik 
nekünk is. Akkor is, ha sokan talán, mint Zákeus elől, el akarják takarni előlünk Jézust. 
Zákeus sem adta fel, hanem áthidalta ezt az akadályt. Meglátta a feléje közeledő Krisz
tust, és meghallotta a hívását. Befogadta a házába, életébe. Mert aki egyszer már éhezi 
és szomjúhozza a krisztusi élet tisztaságát, megállíthatatlan a Krisztus-keresésben. Azt 
nem lehet eltántorítani sem gúnnyal, sem szidalommal, de fenyegetéssel sem. Gondol
junk az őskeresztyének gyönyörű példaadására, akiket a halálos fenyegetéssel sem lehe
tett Krisztustól eltántorítani.

De bőven van közelebbi példa is. Itt történt a nagy Szovjet Birodalomban az üldözé
sek idején: az egyik lelkészt arra akarták kötelezni, hogy tagadja meg hitét, hagyja ott 
lelkészi állását, álljon be agitátornak az ateista propaganda vonalán. Azt válaszolta: 
Krisztus szolgája vagyok, és az is maradok! Tudjátok, mit csináltak vele? Két kezét a 
parókia ajtófélfáihoz szegezték, s két lábát a küszöbhöz, ott halt mártírhalált. De Krisz
tusához hű maradt.

Sok szép példát lehetne még sorolni arra nézve, hogy nem lehet eltántorítani azt, aki 
rátalált Krisztusban az üdvösségre. Nem lehet megfélemlíteni, nem lehet elzavarni 
Krisztus közeléből az ilyeneket. Azért van ma is keresztyénség, azért van ma is egyház 
és igehirdetés, ezért vagyunk ma este is együtt. Ezért kell nekünk Zákeushoz hasonlóan 
minden akadályt áthidalva Krisztus-keresésünkben a végső találkozás alkalmáig kitarta
ni. Ámen.



A megszólított ember
Alapige: Lukács 19,5

Drága testvérek, hallottuk, milyen az Isten nélküli ember élete, s mit jelent eljutni a 
vágy vonalán az istenkeresésig, megélni annak feszültségét. Mit jelent fölismerni, hogy 
szükségünk van az Üdvözítő Krisztusra. Ma arról fogunk hallani a felolvasott vers alap
ján, mit jelent Jézus által megszólított embernek lenni. Tudjuk, hogy nem mindegy az, ki 
szólít meg minket. A házasság szempontjából pl. nem mindegy egy leányzónak, hogy 
melyik legény szólítja meg, és kéri meg a kezét. Vagy egy utas embernek nem mindegy 
az, hogy egy jó szándékú útitárs szólítja-e meg, vagy esetleg egy gonosztevő, aki azért 
szólítja le az úton, hogy kirabolja őt. Nagy kérdés, sorsdöntő kérdés az: kinek a megszó
lítottja vagy?

Jézus a mindenség Uraként közeledik, mint ahogy közeledett egykor Jerikóban 
Zákeushoz. A menny és föld Isteneként jön feléd is. Éppen arra a helyre akar eljutni, 
ahol te vagy. Micsoda lehetőség rejlik ebben! Örömhír ez annak, aki magányában és 
elszigeteltségében vergődik. De az elesett bűnösnek is, aki már nem képes önerőből fel
állni. Óriási esély ez a káros szenvedélyek által körbefont, már-már megfojtott ember
nek hallani, hogy Jézus az ő bűnei börtönébe akar eljutni. Oda, arra helyre jutott Jézus. 
Nem volt ez olyan könnyű, nem olyan egyszerű dolog az, hogy Isten úgy megindul azért, 
hogy odajusson a bűnös emberhez, Óriási áldozatába került ez Istennek. Az Ő egyszülött 
Fiának az életét kellett feláldoznia a kereszten, hogy eljusson az elesett ember életének 
nyomorúságos színhelyére Istennek mentő szeretete. Sohase mondd, hogy az a hely, ahol 
vagy, nem jó hely! Mert nem a hellyel van a baj, nem az volt a Zákeus életének a nyo
morúsága, hogy ő Jerikóban lakott. Nem az a te életed nyomorúsága, hogy egy elszegé
nyedett országban élsz. Ugyanilyen nyomorúság, vergődés, lehetetlen helyzet áll elő 
nagyon sokszor a világ fejlett országaiban is. Nem Jerikó adja az örömöt, vagy nem Je
rikó az a hely, ahol boldogtalan az ember azért, mert éppen ott van. Máshol van a bajok 
gyökere.

Jézus azért akar arra a helyre eljutni, ahol az embert a bűn letaglózta, hogy párbe
szédre serkentse az általa megszólított embert. Mert nem véletlenül szólít meg. Tudato
san jön felénk is. Szándéka van a megszólított emberrel a megszólító Istennek. Mi ez a 
cél? Az, hogy kialakulhasson az Ő megszólítása nyomán közte és közted egy párbeszéd. 
Ugye, a jó barátok szeretnek együtt beszélgetni. A jó ismerősök, a jó szomszédok össze
ülnek egy jó beszélgetésre egymással. És senki se szégyelli megszólítani a barátját, ha 
ott van egy harmadik is mellette. Mi pedig, emberek, oly sokszor szégyelljük megszólí
tani a mi barátunkat, Jézust. Sok református gyülekezetben mikor imahét van, a templom 
nagy gyülekezetében sokan szégyellnek hangosan imádkozni. Mit szól a másik, hogy én 
imádkozom a templomban? Hát az a pap dolga. Azért fizetjük, hogy imádkozzon helyet
tünk. Sokan így gondolkoznak nálunk. Pedig, ha nekem közeli barátom Jézus, aki engem 
nevemen szólított, akkor én viszontszólítom Őt. Akkor én nem csak a betegágyon me
rem Őt megszólítani, amikor már nagy bajban vagyok, nem csak akkor, amikor a gyer
mekem felvételi vizsga előtt izgul. Nem csak akkor, amikor majd férjhez menni készül, 
vagy nősülni akar, hogy jó legyen az a házasság. Nem csak akkor.

Ha ő a közeli barátom, ez a barátság arra kötelez, hogy az én barátomat ne szégyell
jem, és bárhol, bármikor, bárki előtt is merjem Őt megszólítani. Azért jött közel Zákeus
hoz. Ezért jön Jézus közel hozzád is. Ezért szólít téged is néven. Mert amikor megnevez, 
akkor ezzel tudomásodra hozza, hogy ismer téged. Tudjuk, a zsidóknál legtöbb esetben 
a név jelentett valamit. Említettük is: Zákeus azt jelentette, hogy tiszta, ártatlan. S kide
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rül, csak neve volt az. Az élete nem volt tiszta s ártatlan. Ezért szólította nevén: Zákeus. 
Beleremegett a szíve, hogy Jézus tudja az ő nevét, de ennél többet tud: hogy az ő élete 
nem az, mint a neve. Ezért sietett le Jézus hívására a fügefáról. Érezte, itt már nem lehet 
többé rejtegetni azt, ami én vagyok. Hát ki rejtőzhet el az Isten színe elől? Ezért jön, és 
megszólít, Barth Károly, a svájci újreformátori teológus mondta: Az ember annyiban 
létezik, amennyiben Isten megszólítja őt. Ha nem vagy Isten személyes megszólítottja, 
nem is létezel igazán. Az olyan élet, amelyik nem visszhangozza Isten megszólítását, 
csak vegetál, nem él igazán. Csak egyik napról a másikra araszolgat a halál felé, az üres 
semmi felé. Ezért kell az embernek Isten megszólítottjává válnia. Zákeus, hamar szállj 
alá! S miért hívja? Azért, hogy megmondja: ma nekem a te házadnál kell maradnom.

Kinek volt ez fontos? Jézusnak? Nem, Zákeusnak. Kinek fontos az, hogy téged né
ven nevezzen, és megszólítson az élő Isten? Neki? Nem! De nem is a szomszédodnak és 
a barátodnak, hanem személyesen neked a legfontosabb. Ha engeded, hogy ez a hívás 
szíven üssön, neked lesz belőle a legtöbb hasznod. Neked származik belőle a legtöbb 
örömöd. De ennek nyomán másolóiak is, természetesen. A Biblia tele van olyan embe
rekről szóló híradással, akik Isten megszólítottjai voltak. Ábrahámról azt írja a Szent
írás, hogy ő Isten barátja volt. Miért? Mert őt is a nevén szólította Isten, és ő is az Isten 
hívására válaszolt. Mégpedig engedelmességével. Menj ki arról a földről, ahol laksz, 
arra a földre, amit én mutatok neked! Ábrahám ment, vitte az egész családját.

Aztán megszólította Isten Mózest, az égő csipkebokor lángjából. Mi lett ennek a 
megszólításnak a következménye? Az, hogy Mózes otthagyta a juhpásztorkodást, és az 
egész rabszolga Izráel népének a pásztorává lett. Mert Isten megszólítottja lett. Rugódo- 
zott ő ellene. De nem egyszer, nem kétszer szólította Isten, amíg aztán a dadogós, fé- 
lénkszívű juhpásztorból hatalmas, bátor vezér lett, aki a rabszolgaságból kivezette Izráel 
népét.

Aztán megszólította Isten Jeremiást, a fiatal papot: Menj, és mondd el a népnek, amit 
én üzenek neki! Uram, én fiatal vagyok. Ne mondd azt, hogy te fiatal vagy -  mondja 
Isten -, mert én leszek a te száddal, és én leszek veled! Harcolni, viaskodni fognak elle
ned, de le nem győznek, mert én veled vagyok!

Hányszor mondja a fiatal: Én mondjam meg szüleimnek, hogy jöjjenek a templom
ba? Ne mondd azt, hogy fiatal vagy! Mondjad szeretettel, karold át kedvesen, segíts neki 
sokkal nagyobb odaadással, szolgálj neki, és meglátod, hogy a te hívásodnak lesz vissz
hangja. Akkor ifjúként is felhasznál Isten abban, hogy másokat is megszólítson és hív
jon.

A 20. század elején nagyon nehéz külmissziói munkára toboroztak fiatalokat. Külö
nös, érdekes szöveggel történt ez a toborzás. így szólt ez a felhívás: Jöjjetek! Nincs fize
tés, nincs orvosi kezelés, nincs vakáció, nincs visszalépés, nincs nyugdíj, hanem ellen
kezőleg: sok és kemény munka, vigasztalások -  talán. Csalódások -  bizonyosan. Beteg
ségek -  gyakran. Erőszakos vagy rejtélyes halál, s egy sírhant ismeretlen földön. Jöjje
tek! Mit gondoltok, volt-e jelentkező ilyen felhívásra? Tódultak a fiatalok erre, mert ez 
egy őszinte felhívás volt. Kiérződött ebből, milyen sürgős misszióba menni, Krisztus 
nevét megismertetni a pogány, vad törzsekkel. Mint egykor ment Molnár Mária vagy 
Erdélyből Babos Sándor és sok más misszionárius úgy, hogy nem törődtek életük oda- 
szánásával, a veszélyekkel. Molnár Máriát a japán katonák lőtték agyon és dobták a ten
gerbe a II. világháború idején. Nemrég találkoztam egy pápua új-guineai néger keresz
tyén lelkésszel egy konferencián, és megkérdeztem, hogy tud-e arról, mint mai fiatal 
lelkész, hogy 70 évvel ezelőtt egy magyar református misszionáriusnő is szolgált az ő 
elődei között? S nagy öröm volt hallani, hogy ismerte Molnár Mária nevét.
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Teréz anyát is fiatalon szólította meg Jézus. Kalkuttában szolgált, a Szeretet Misszi
onáriusai nevű, nagy kiterjedésű missziót vezette hajlott koráig. Kitüntették Nobel- 
békedíjjal is. Mennyi szerencsétlen, aki Indiában az utcán született, hallotta meg éppen a 
Teréz anya és munkatársai szolgálata nyomán, hogy kicsoda Jézus. De nemcsak szépen 
beszélt Jézusról, hanem az O nevében bekötözte a sebeiket, és bevitte a kórházba és 
gyógyította őket. Igen, ezért szólít meg Jézus. Közösségre hív. Látta, hogy ez a szeren
csétlen Zákeus rég elszigetelt ember volt, mindenki elkerülte. S akkor jön Jézus, az Isten 
maga, a testté lett szeretet, és ez nem kerüli el Zákeusnak, a megvetett embernek a házát. 
Sőt, egyenesen oda akar bemenni. Közösséget akar formálni vele. Csak a szeretet tudja 
ezt az embert megmenteni.

Egyszer egy japán társaságban egy gyerek azt mondta: különös álmot láttam az éjjel, 
hogy Isten eljött hozzám. Egy bölcsködő felnőtt megkérdezte: na és te mit csináltál ak
kor? A gyermek a maga egyszerűségében, de mégis természetes komolysággal azt vála
szolta: játszottunk egymással. Erre elgondolkozva a kérdező azt mondta: milyen külö
nös. Ez a kislány játszani tud Istennel, én pedig örökké hadilábon állok vele. Hát nem 
különös? Mi, felnőttek, okoskodunk sokszor. Megmakacsoljuk magunkat, sokszor hadi
lábon állunk Istennel. A gyermek pedig játszik önfeledten, álmában is, Vele. Ó, boldog 
gyermekkor a maga természetes egyszerűségében!

Amikor megszólítja Jézus Zákeust, a megszólításban benne van az iránta való bizal
ma is. Jézus előlegezi a bizalmat annak az embernek, akit megszólít. Tudja, hogy nem 
fogja őt visszautasítani. Megbízik benned Isten. Ez óriási dolog. Rád bízza az Ő egyszü
lött Fiát, mint egykor a gyermek Jézust Máriára és Józsefre. Mit teszel Vele? A felnőtt 
Krisztust a Golgota szemétdombján gonosz emberi kezek megölték. így lett az ember 
„Isten véres kezű gyilkosa” (Tóth Árpád). Te mit teszel Isten legnagyobb ajándékával, 
Jézus Krisztussal?

A technika történetéből való a következő érdekes eset: Edison, aki a villanyégőt fel
találta, az első darab előállítása után rábízta azt egyik munkatársára, hogy vigye fel az 
emeleti szobába, biztonságba helyezve azt a találmányok között. Nemsokára letörve jött 
vissza a fiatal munkatárs. Útközben megbotlott a lépcsőn, kiejtette a kezéből a sok mun
ka árán előállított első villanyégőt, s az összetört. Edison nem szólt semmit, nekifogtak 
előállítani a második darabot. Amikor kész lett, ugyanarra a fiatalemberre bízta az égő 
elhelyezését az emeleti teremben. Ha Edison nem bízott volna meg benne, az a munka
társ örökre elvesztette volna az önbizalmát.

Megbízik benned Isten. Reád bízta a világ világosságát, Jézust. Mit teszel ezzel a 
fénnyel? Viszed magaddal az iskolába, az otthonodba, a munkatársaid közé? Viszed a 
barátaid közé? Vagy szégyelled ezt a nevet?

De nemcsak azért szólít meg, mint Zákeust, mert megbízik benned, hanem azért is, 
mert együtt érez veled. Akit egyszer Isten megszólít, azt a kezébe is veszi. Nem nyug
szik addig, amíg ki nem formálja benned a Krisztus-arcot. Ezért jön el hozzád is, mint 
egykor Zákeushoz. Ámen.
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Az engedelmes ember
Alapige: Lukács 19,6-7

Drága testvéreim! A Jézus szavára éhesen, az Ő szeretetén csüngve összegyűlni esté
ről estére minden akadály ellenére: ez is jele annak, hogy mi már elindultunk a Zákeus 
útján. A Jézus nélküliségből a Jézus keresésén át elérkeztünk a megszólítottság állapotá
ba. S, íme, ma este Zákeussal együtt szeretnénk elérkezni az engedelmességig. Jézus 
hívása nyomán Zákeus sietve leszállt a fáról, és örömmel fogadta Jézust. Nem sokat 
mondott neki Jézus. Nem prédikált neki olyan hosszan, mint én itt nektek. Egyetlen 
mondatnyi megszólalása elég volt ahhoz, hogy Zákeus sietve engedelmeskedjen és 
örömmel fogadja Jézust. Ebben a fővámszedőben komoly visszhangja támadt a Jézus 
szavának. Helyesen érzékelte az idő sürgetését. Tudta: nincs idő a halogatásra. Ki tudja, 
jön-e még egyszer Jézus errefelé, szól-e még egyszer ilyen ellenállhatatlan szeretettel?! 
Ezért sietve engedelmeskedett és örömmel fogadta őt.

Zákeusban kialakult egy olyan érzékeny hallás, ami őt azonnali cselekvésre serken
tette. Milyen hallásod van, drága testvérem? Ettől függ az, milyen dallama lesz az éle
tednek. A híres német zeneszerző, Bach egyszer egy fejedelmi udvarban adott koncertet. 
Amikor elbűvölten hallgatták a muzsikáját, rákérdezett a fejedelem: Honnan ez a zsenia
litás? Ő így válaszolt: „Felség, én másképpen hallom és értem a hangokat, mint mások.” 
Ezért olyan gyönyörű Bach zenéje. Vajon te hogyan hallod a Jézus hangját? Zákeushoz 
hasonlóan? Ha igen, akkor biztos, hogy másként, mint sok hitetlen, bezárt szív. Ha ilyen 
engedelmesen hallod, mint ő, s utána cselekszel is, életednek mennyei zengése lesz. 
Mert nem mindegy az, hogy milyen kicsengése van egy emberi életnek. Ezt ismerte fel 
Zákeus Jézus közelében. íme, most itt van egy ember, aki nem főállást hoz, s nem újabb 
adag pénzt, hanem olyasmit, amit eddig senki nem volt képes adni neki: a tiszta örömöt.

Testvérem, ha valaki odatenné eléd az emberi rangot, hírnevet, pénzt, vagyont, vagy 
a másik oldalra a tiszta örömöt, mondd: mit választanál? Ó, mennyi kapzsi ember vá
lasztja a pénzt, a vagyont, a rangot, de nem ismeri a tiszta, tartós örömöt. Vajon te mire 
vágysz? Ha tartós örömre, akkor azt kell tenned, mint Zákeus: sietve alászállnod. Sietve 
föladnod magabiztosságodat, sietve kibújnod rejtőzködésedből, sietve szembenézned 
Jézussal, még akkor is, ha átható tekintete az ízeknek és velőknek megoszlásáig megre
megtet téged, és minden titkos bűnödet kiforgatja. Akkor is szembe kell nézned Jézus
sal.

Zákeus engedelmesen megadta magát Jézusnak. Nem volt ez könnyű. Gondoljuk el: 
Jerikó fő vámszedője a város gazdasági életében az első számú ember. Mi minden össz
pontosulhatott még a kezében. Hiszen tudjuk, akinél van a gazdasági hatalom, az moz
gatja a szálakat. Az befolyik a politikába, az diktálja a mindennapok menetét. Ez az em
ber térdet hajt a testté lett Isten előtt, s feladja régi önmagát. S aki előtt eddig mindenki 
meghajolt, íme, most ott hajlong Jézus előtt.

A francia keresztyén író, Paul Claudel mondta megtérése után: „Előtted álltam, 
Uram, mint a bajnok, aki nem azért hajol meg ellenfele előtt, mert gyönge, hanem azért, 
mert amaz erősebb.” Igen, jó lenne már, hogy én is, aki sokat adtam eddig származá
somra, tehetségemre, vagyonomra, diplomámra, előnyeimre, értékeimre, ki tudnám 
mondani végre: felismertem, Uram, hogy te vagy az erősebb. Hiába voltam én eddig 
hős, íme, most megadom magam Neked. Kész vagyok örömmel meghajolni végleg Előt
ted. Ezt tette Zákeus. Ezért fakadt fel életében először az az öröm, ami nagyobb kincs 
volt ezután neki, mint mindaz, amit eddig kapzsiságában csalással összeharácsolt. Ezért 
lett egy csapásra értéktelenné minden földi vagyona, hogy oly könnyen szétosztotta a
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szegényeknek, s többszörösen kárpótolta azokat, akiket becsapott. Mert megjelent valaki 
az életében, aki új teremtési folyamatot indított el benne.

Gulyás Pál mondja el egyik szép versében: Egy betlehemi megalázott ember terem
tett új világot, /  megteremtette az Igéből, a szeretet szent semmijéből. /Ezt a világot úgy 
szerette, hogy ráverték egy nagy keresztre, /  általverték kezét és térdét, /  s a nap is vér
zett, ahogy vérzélc. /  A szél elvitte kiáltását, /  vihar széttépte jajgatását. /  Csend nőtt fö 
lötte, emeltnyi, /  és most se tudják eltemetni. Nem tudják eltemetni! Pedig el akarta te
metni az őskeresztyénséget a pogány római császári hatalom, a későbbi üldözések, a 20. 
századi ateista uralom. S a mai világ közönye, lelki fásultsága, a nemtörődömség, a hi
tetlenség, a modern pogányság is el akarja temetni. Sokszor még őröket is rendel a sírjá
hoz. Nehogy feltámadjon! S íme, mégis feltámadt. Hát el lehet-e Őt temetni? Hát el le- 
het-e felejteni Őt, az Élet Forrását? Mi, akik élni akarunk, elfelejthetjük-e Őt, a Szerete- 
tet? Hát elfelejthető-e a Békesség Fejedelme, aki egyedül képes minden háborgó tengert 
lecsendesíteni a természetben, de a szívedben és a családodban is?

Nem lehet Őt elfelejteni. Zákeus sem felejtette el soha többé Jézusnak ezt a rövid, de 
szeretetteljes megszólítását: Hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell marad
nom. Sokszor panaszkodik a szülő, hogy nem engedelmeskedik a gyermek. De, vajon 
tudok-e úgy megszólítani valakit, akár szülőként a gyermeket, hogy a megszólításra 
örömmel történjék az engedelmesség? Benne van-e a megszólításban az a szeretet, az a 
kedvesség, ami leszerel minden engedetlenséget a megszólított emberben? Jézus úgy 
szólította meg Zákeust, hogy az nem tudott nemet mondani. Te se tudsz nemet mondani! 
Hiába mgódozol a Jézus megszólítása ellen. Nem mondhatsz nemet Neki. A porszemnyi 
halandó ember hogyan mondhatna ellent az őt megszólító isteni szeretetnek? Hisz ön
maga ellen szól az, aki Isten ellen szól. Ezért engedelmeskedett Zákeus azonnal. Nem 
halogatta a dolgot. Hányszor halogatja az ember az engedelmeskedést! Megyek majd, ha 
több időm lesz, megyek majd nyugdíjas koromban. Ne halogasd az engedelmességet, 
mert nem tudod, meddig teheted ezt.

Akik látják Zákeus engedelmességét, elkezdenek zúgolódni Jézus ellen, mert bűnös 
emberhez ment be szállásra. Kik ezek a zúgolódók? Emlékszünk, hogy Zákeus a soka
ságtól nem láthatta Jézust. Ezek a kíváncsiskodók kezdik ki Őt. Már nem is Zákeus a 
támadás célpontja, hanem maga Jézus, mert „bűnös emberhez ment be szállásra”. Hogy 
Zákeus bűnös ember, azt tudták eddig is. Ezért kerülték el a házát. Jézus pedig bemegy 
oda, s ezt nem tudják szó nélkül hagyni. Ettől ijed meg a Sátán, ezért nem nyugszik a 
pokol. De, hát kihez menjen be Jézus? Hiszen Ő a bűnösök barátja. Jól mondták róla az 
ellenfelei. Jézus nem tiltakozott ez ellen. Mert éppen azért jött, hogy a bűnösöket hívja 
megtérésre. Ezért nem szégyellt egy asztalhoz ülni a vámszedőkkel és a paráznákkal. 
Tudta, az igazak nem fogadják őt örömmel a házukba, s nem terítenek neki asztalt. Ha 
az ún. „igazak” fogadnák, elismernék, hogy ők is bűnösök, s rászorulnak Jézusra.

Drága testvérem, te hogy érzed? Szükséged van-e a bűnösök barátjára? Ha igen, ak
kor örömmel fogadod őt. Volt a Szentírásban olyan eset is, hogy valaki nagy buzgón jött 
Jézushoz a kérdéssel: mit cselekedjem, hogy az üdvösséget elnyerjem? A gazdag ifjú 
volt ez, aki hallva Jézus utasítását, megszomorodva ment el Tőle. Jézustól elmenni más
ként nem lehet, csak megszomorodott szívvel. Tartós öröme csak annak van, aki ott ma
rad Jézus mellett. Aid hátat fordít neki, mert nem akar engedelmeskedni, az csak meg
szomorodott szívvel mehet tovább, Jézus nélkül, a kárhozat felé.

Zálceushoz Jézus annak a tudatában ment be, hogy egy bűnös emberhez érkezett. Ép
pen ezért ment be Jerikóba. Miért van ez az evangelizációs hét? Mert Jézus valakihez 
végleg be akar menni. Lehet, hogy éppen hozzád. Engedd hát, hogy te légy az a meg
újult életű ember, akihez Jézus bement -  végleg. Nem azért megy be, hogy megfosszon
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téged valamitől. Zákeus önként mondott le javairól. Nem Jézus kérte tőle. De megtette, 
hogy végre ne csak a neve, hanem az élete is tisztává legyen. Jézus nem azért ment be a 
kánai menyegzőre, hogy gyarapítsa a részegek társaságát, hanem, hogy tiszta örömöt 
ajándékozzon a résztvevőknek. Jézus nem azért ült le a samáriai asszonnyal beszélgetni, 
hogy a sok eddigi futó kalandot biztosító férfi után még egy belépjen az asszony életébe. 
Azért ült le vele, hogy azt az asszonyt kiemelje paráznaságának sötét mélységéből. Ezért 
megy be Jézus ma is a bűnöshöz szállásra.

Vajon be tudod-e vinni Jézust másokhoz is szállásra? Vajon oda tudod-e segíteni a 
társadat, a szomszédodat, a gyermekedet, a barátodat, a munkatársadat Jézushoz? Egy
szer egy keresztyén embert halálra ítéltek a hitéért. Egy tiszt jelenlétében elbúcsúzhatott 
a feleségétől. A búcsúzáskor azt mondta a halálraítélt a feleségének: „Tudod, hogy én 
most a halálba indulok. De mégis szeretem azokat, akik megölnek, mert nem tudják, mit 
tesznek. Az én utolsó kérésem hozzád az, hogy te is szeresd őket. Ne legyen semmi ke
serűség a szívedben azért, hogy engem elrabolnak tőled. Találkozunk az Úrnál!” Később 
ez a tiszt hitre jutott. Hozzá is megérkezett az a Jézus, aki így tudja még az ellenségeit is 
szeretni. Nemsokára ő is ugyanabba a börtönbe került a felvett keresztyén hite miatt.

Ilyen példákat az őskeresztyénség korától kezdve napjainkig sokat lehetne még fel
sorolni. Reád is az a feladat vár, hogy bevidd Jézust másokhoz. Készítsd Jézus útját 
azok felé, akik lelkileg árválkodnak ebben a világban Isten nélkül. Ámen.

A bűneit látó és megvalló ember
Alapige: Lukács 19,8

Ez az igevers a bűneit látó és megvalló emberről szól. Nem elég ugyanis látni, hogy 
milyen kátyúban vagyunk, meg is kell vallanunk azt. Amikor beteg a test, nem elég 
érezni a fájdalmat, a levertséget, el kell menni az orvoshoz megvallani azt. Mert addig 
nincs gyógyulás. Nem könnyű ez az előállás. Zákeus számára sem volt könnyű, hiszen 
sokak szeme láttára történt. Nem elég a bűn látása. Elé is kell állnunk adott pillanatban, 
és vállalni kell a bűnvallást annak a szégyenével együtt. Ó, hányszor rejtegetjük bűnein
ket, hallgatunk haragunkban, azt hisszük, az idő mindent megold, elfelejtődnek a sérté
sek, a hántások, aztán csodálkozunk, hogy a másik sorvad mellettünk. Nincs öröme, de 
nem álltunk soha elő és nem mondtuk: ne haragudj, vétkeztem, megbántottalak, bocsáss 
meg! Zákeus előállt, és elmondta: Veszekedés árán is elvettem a mások javait, hogy én 
gazdag legyek. Most pedig, Uram, minden vagyonom felét a szegényeknek adom, s amit 
elvettem, négyannyit adok helyébe.

Tehát Zákeus ismerte az ószövetségi törvényt, mégis áthágta azt. Ezt tesszük mind
nyájan. A szeretet kettős nagy parancsát a szívünkbe véste Isten. Tanultuk konfirmáció 
alkalmával, olvassuk a Bibliából: mit kíván tőlünk Isten törvénye? Azt, hogy szeresd az 
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes telkedből, minden erődből, és szeresd feleba
rátodat úgy, mint magadat! E két szeretetparancs ellen annyit, de annyit vétkezünk, és 
nem állunk elő, hogy azt mondjuk: bocsáss meg! Zákeus ismerte a törvényt. Két helyen 
is olvasható: ha valaki megrabolta vagy megzsarolta felebarátját, fizesse meg azt teljes 
értéke szerint, hozzáadva a teljes értéknek még az ötödrészét, az ő bűnbevallásának nap
ján (3Móz 6).

Igen, ismerte Zákeus a törvényt, és mégis megszegte. De eljött a bűn bevallásának a 
napja, mert eljött hozzá Jézus. Miért hallgatsz a bűneiddel? Miért sorvasztanak? Miért 
romlanak a kapcsolatok körülötted? Mert még Jézust nem engedted be egészen a házad
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ba, a szívedig. De íme, itt a lehetőség, lehet ez a nap a bűnbevallás nagy napja, amikor 
hazamenvén odaállsz társad, szülőd elé, és azt mondhatod: bocsáss meg, annyiszor vét
keztem ellened. Persze, nem mindig az a nagy bűn, hogy loptunk, öltünk vagy paráznál
kodtunk. így védekezik sok ember: nem öltem, nem loptam, nem hazudok! Mégis hány
szor elvettem a másiktól valamit. Elvettem a másik örömét. Vagy belegázoltam a becsü
letébe. Talán rágalmaztam, pletykálkodtam a háta mögött, mondtam olyan dolgokat róla, 
ami nem igaz, s a másiknak a fülébe jutott, azóta neheztel reám. Elvettem a békességét. 
Hányszor megtörtént ez?

Kelet-Európábán emberek sokaságától vették el a hitet. Elvették Istent! Ezért hiány
zik sok középkorú a gyülekezetből. Nincs idejük -  mondják. De csak addig, amíg el nem 
jön a bűnbevallás napja: Uram, én azt hazudtam, hogy nincs időm. Pedig nem is akartam 
eléd állni, mert tudtam, éreztem, hogy akkor kiderülne életem szennyese. Mert ha előáll, 
leleplezi őt a törvény. Akkor vissza kell adni azt a másiknak, amit elvettem. Az én édes
anyám 51 évesen halt meg rákbetegségben, 5 évig szenvedett. Nagyon szeretett olvasni, 
tanítónő volt. Talált valahol egy verset, csak az utolsó két sorára emlékszem. „Több 
virágot életem útjára, mert a síromra már hiába!” Ó, mennyi virágot kellett volna adnunk 
egymásnak eddig! Nemcsak rózsát meg szegfűt. Ezek olyan hervadó virágok. Ezek is 
kellenek nemcsak a születésnapon vagy a házassági évfordulón, hanem váratlanul is. De 
ezeken túl vannak nem-hervadó virágok is. Több szeretetet, több jó szót, több megértést, 
több kedvességet adni, mert a sírra már hiába hordjuk a virágot.

Korábbi szolgálati helyemen a parókia mellett lakott egy család, ahol gázmérgezés
ben meghalt egy 21 éves fiú. Rettenetes családi életet éltek a szülők. Alkoholista volt a 
férj, verte a feleségét, a fiát egyszer fejszével akarta agyonütni, mert beleszólt az ő pa
rázna életébe. Amikor bekövetkezett a tragédia, szívszaggató zokogással állt az apa és 
az anya a koporsó mellett. Érthető is: 21 éves fiúkat vesztették el. A temetés utáni he
tekben mindennap ment az apja is, rendezgette a fia sírját. Két héttel korábban a fejszé
vel rohant utána. „De a síromra már hiába!”

Egy orvos mondta egyszer: „30 éve foglalkozom gyógyítással, és sok-sok receptet ír
tam. De rájöttem, hogy legjobban a szeretet gyógyítja az embereket. Ez a legjobb orvos
ság.” Valaki rákérdezett: „De mi történik, ha nem válik be ez a recept?” „Akkor meg
duplázom az adagot” -  mondta az orvos. Sokszor nem válik be, pedig azt mondod, sze
reted a másikat. Mégis olyan hideg szívvel él melletted. Azt mondod, te türelmes vagy a 
másikhoz, az mégis sokszor bosszankodik melletted. Hát duplázd meg az adagot. Négy
szerezd meg! Ahogy mondta Zákeus: négyszer annyit adok vissza, mint amennyit elvet
tem. Sokszorozd meg a szeretet-adagot, a türelem-adagot, a szelídség-adagot, a kedves
ség-adagot, s meglásd, kitavaszodik az életed, a társas kapcsolatod, a barátságod. Meg
lásd, mennyi ember fog fölragyogni melletted.

Képzeljétek el, testvéreim, mikor Zákeus elindul Jerikóba, sorban bekopog az embe
rekhez. A gyűlölt, lenézett Zákeus vallani kezd: Ne haragudj, testvér, emlékszel, a múlt
kor becsaptalak. íme, most négyszer annyit hoztam neked helyébe. Hihetetlen. Az embe
rek elkezdtek csodálkozni: mi történt ezzel az emberrel? Van ilyen a világon? Hát ez 
megbuggyant! Vagy itt tényleg Jézus szeretete győzött? Sajnos, ez a számítgató, kapzsi 
világ buggyantaknak nevezi azokat, akik Jézus szerint mernek cselekedni. A másik ki
kezdett veled? A másik a tyúkszemedre taposott? Te négyszer annyi adag szeretettel 
szereted őt? Hát ez nem normális dolog!

A feleségem tanárnő. Egyszer az iskolában összeveszett az igazgatónővel. Délben 
rettenetesen kiborulva jött haza. Pedig reggel úgy lépett ki a házból, hogy együtt imád
koztunk és kértünk áldást arra a napra. Elmondta, mi történt köztük. Úgy láttam én is, 
hogy a kolléganő kezdte ki jogtalanul, tehát ő a hibás az egészért. Én azt javasoltam,
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hogy másnap reggel mégis kérjen bocsánatot az igazgatónőtől, azért, mert hasonló 
hangnemben vágott vissza neki. -  Hogy én? Tőle? Hát ő kellene, hogy bocsánatot kérjen 
tőlem. Ugye, milyen ismerős ez, testvéreim? Hát akkor hol a különbség -  mondom -  
közted, egy imádkozó keresztyén papné, s egy hitetlen katonatiszt felesége között, aki
nek a férje részeges és veri a feleségét? Másnap reggel imádkoztunk megint, hogy ami
kor belép a tanáriba, legyen ereje kimondani a bocsánatkérést. A tanári szobában, a kol
légák előtt bocsánatot kért az igazgatónőtől. Hát az lebénult: Te kérsz bocsánatot tőlem, 
amikor én bántottalak meg olyan durván? Én kell hogy bocsánatot kérjek tőled. Akkor 
már ő is előállt, ő is vallott. Kibékültek, s végig jó barátnők maradtak. így lett villámhá
rító egy munkaközösségben a feleségem. Mert elő tudott állni a Jézus parancsára, a bo
csánatkérésre, a bünvallásra. Jézus közelében ugyanis nemcsak a másik bűne derül ki, 
hanem elsősorban az enyém.

Nos, hát Zákeus is elő mert állni. Nem titokban, nem éjszaka kereste fel Jézust úgy, 
mint Nikodémus. Fényes nappal előállt, s vallott. Ezért gyógyult meg az élete, s tudta a 
négyszeresét adni annak, amit mástól elvett. Pedig a törvény csak azt kérte, amit elvett, 
megpótolva az érték egyötödével! De ő négyszer annyit ad, mert a jézusi szeretet már 
nem számol. Egy édesanyát, aki sok gyereket fölnevelt nagy odaadással, megkérdeztek 
egyszer: Mire való ez a tékozlás? Miért teszed tönkre magad? Miért kellett ennyi gyere
ket vállalni? Az édesanya azt mondta: tudod, a szeretet nem számol. Mi úgy számolga
tunk. De, ha Isten számolgatott volna, kinek lenne esélye az üdvösségre? Senkinek.

De nem csak az a bűn, testvéreim, amit negatív előjellel elkövetünk a másikkal 
szemben. André Gide francia író mondja, hogy mindenkinek eljön a pillanat, amikor 
össze kell vetnie azt a kevés jót, amit tett, azzal, amit tehetett volna. Ugye, érthető, test
vérek? Nemcsak az a bűn, hogy a másikat meglopom, hazudok neki, megcsalom, becsa
pom, hanem jót kellett volna tennem vele, és nem tettem meg. Hogy mondta Jézus? Ha 
valaki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre! A zsidóknak mondta az 
őket leigázó rómaiakkal kapcsolatban. Bárhol, a birodalom területén a római katona 
igénybe vehette a leigázott segítségét egy mérföldút erejéig. S akkor Jézus azt mondja: 
ha valaki egy mérföldútra kényszerít, menj vele önként kettőre. El lehet képzelni, hogy 
nem lelkesedtek a zsidók, mikor ezt hallották Jézustól. Van ezzel kapcsolatban egy ér
dekes legenda. Két tanítvány megy az úton. Jön a római katona, s mindjárt odainti őket. 
Kezükbe nyomja a csomagokat. Ők kezdenek Jézusról beszélni neki. De a római katona 
oda sem figyel rájuk. Véget ér az egy mérföld, s ők Jézus tanítása szerint mennek vele 
tovább. A katona csodálkozik, meglepődik. A tanítványok újra beszélnek Jézusról. A 
katona nagy érdeklődéssel hallgatja már, amit Jézusról mondanak. Miután elbúcsúznak a 
katonától jó hangulatban, azt mondja az egyik a másiknak: Észrevetted, mennyire figyelt 
a római, amikor Jézusról beszéltünk neki? -  Igen, de csak a második mérföldön. Ami
kor már szabadon, szeretetből, a másik érdekében lépem a második mérföldet, erre Jézus 
azt fogja mondani: „ma lett üdvössége ennek a háznak”

Hát igen, ez a bűneit látó ember, aki egy adott pillanatban a Jézussal való szembesü
lésnél rájön arra, hogy égetik ezek a bűnök, és sürgősen szabadulni kell ezektől. Dsida 
Jenő egyik megrázó versében, a Psalmus Hungaricusbm fogalmaz a következőképpen: 
Vér csurgóit rám, s nem tudom lemosni. /  Jajt hallottam, és nem tudom feledni. / Mi 
elesettek, páriák vagyunk, /  testvérek a nyomorban és a bűnben, /  sápadtak, torzak, bé
lyeges fegyencek. Milyen őszintén vall ez a hívő költő.

Indiában történt: két fiatalember egyszer megszegte a tiltott szerencsejátékra vonat
kozó törvényt. Mindkettő börtönbe került. Az egyik gazdag volt, a másik szegény. A 
gazdagot hamar kiváltották a szülei 500 rúpiáért, a másik viszont ottmaradt a börtönben. 
Az édesanyja próbálta összehozni a pénzt, hogy minél hamarabb kiválthassa a fiát. Sze
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gény lévén, nehéz munkára szegődött: követ hordott. Egyszer bement meglátogatni a 
fiát, aki észreveszi, hogy az édesanyja keze össze van törve, sok helyt fel van horzsolva, 
véres. Megkérdi: -  Mi van a kezeddel? Nehezen bevallja, hogy bizony ő követ hord, 
ebből próbálja összehozni a pénzt a fia kiváltására. Kiszabadulása után újból összefut a 
két barát. A gazdag megint hívta szerencsejátékra a társát. Ez így válaszolt: Nem ját
szom olyan szerencsejátékot, ami miatt édesanyám kezei véresre sebződtek.

Tudod-e mondani: látni sem akarom azt a bűnt, mely a másiknak ilyen szenvedést 
okozott? Nem akarok többé tudni az én káros szenvedélyeimről, amelyekkel magamnak 
is, másolóiak is ártok! Nem akarom többé látni ezeket a bűnöket! Isten azt mondta, a 
háta mögé veti őket, ha én bevallom és megbánom azokat.

Egyik mai költő így fogalmaz a nagy változással kapcsolatosan: Amikor letérdelsz, 
bűnös vagy, amikor felállsz? Büntelen. Ami közben történt, az a kegyelem. (Kuli Kata
lin) Vajon le tudtál-e már térdelni Jézus előtt? Ha igen, azért tudtál utána felállni felsza
badult szívvel, a bocsánatelnyerés örömével, mert közben történt valami. S ez a valami 
nem más, mint a kegyelem. Amikor érzed, nem a te erőlködésedből sikerült a másiknak 
megbocsátani. Nem a te képességedből sikerült a másiknak kétszeresen segíteni. Nem a 
te jóságodból tellett ki arra, hogy több virágot szórj a másik élete útjára, hanem csak a 
kegyelem által sikerült. Ó, bárcsak így tudna előállni mindenki! Bárcsak tudna a te éle
ted is Zákeuséhoz hasonlóan ennyire nagy fordulatot venni, és bárcsak tudnál te is Krisz
tus lábaihoz úgy leesni, mint ahogy lehullott a porba a tékozló fiú, amikor hazatért, s 
kimondta: atyám, vétkeztem az ég ellen és ellened!

Végül éppen ezzel a jelenettel kapcsolatban hadd utaljak arra a világhírű festmény
re, amit Rembrandt készített élete végén. Érezte, hogy közeledik a halál, s neki, a nagy 
művésznek is oda kell állnia a mennyei Mester elé, s vallania kell. Utolsó erejének meg
feszítésével festette meg a Tékozló fiú hazatérése című művét. Gyengülő kezeivel vezet
te az ecsetet, s kibontakozik a képen a tékozló fiú rongyokba burkolt szánalmas alakja, 
de az atya arca is, amelyről le lehet olvasni az irgalmat és a szeretetet. Ezáltal kívánt 
vallani a nagy művész, s odaroskadni rongyokban, bűnbánó szívvel a szerető atya szívé
re, akihez nemsokára hazaköltözött. A vég előtt állj elő te is és rendezd lelked dolgát 
Isteneddel! Ámen.

A Jézus által megtalált ember
Alapige: Lukács 19,9-10

Elérkeztünk az evangelizációs hét utolsó témájához. Az egész hét folyamán az elve
szett emberről volt szó. De nem ragadtunk le ennél a témánál, mert láttuk, hogy valaki 
elindult az elveszett ember megkeresésére. Az első versben hallottuk, hogy Jézus átment 
Jerikón, mert azért jött, hogy megkeresse a Jerikóban elveszett embert. Igen, bejött Jé
zus a mi világunkba, mert ha nem jött volna be, akkor nemcsak Zákeus maradt volna 
továbbra is gyűlölt, megvetett, sokak által elkerült ember, hanem akkor a bűneset miatt 
mindnyájan elveszett emberek maradtunk volna. Jaj, de rettenetes elveszettnek lenni! 
Azért indult el Jézusban a mi Istenünk, mert ő sem bírta annak fájdalmát, hogy az általa 
teremtett, istenképű ember elveszett legyen. Mindnyájan tudjuk, mi a veszteség. Kelet
európai tájainkon a rendszerváltás idején, majd az infláció miatt sokan elvesztették meg
takarított pénzüket. Milyen fájdalmasan érinti az embert, amikor sok év fáradtsága telje
sen odavész. Ennél még rettenetesebb, amikor elvész egy élőlény. Pl. amikor egy nagy
városi forgatagban elsodródik egy gyermek a szülő mellől. Micsoda kétségbeeséssel
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keresi elveszett gyermekét, s a gyermek az elvesztett szülőt. Amikor egymásra találnak, 
minden egyéb eltörpül ama nagy öröm mellett, hogy rátaláltak egymásra.

Ezzel az örömmel akar megajándékozni Isten. Ezért küldte Jézust, s általa az üdvös
séget, hogy az elveszett ember rátaláljon az őt kereső Istenre. Jaj, de rettenetes látni az 
ember elveszett állapotát. Mennyi fájdalom, nyomorúság, szenvedés terheli le az elve
szett embert. Nem csak Nóé idejében kiáltott az égre a bűn. Ma is ez jellemzi a világot. 
Az elveszett ember a leggyalázatosabb gaztettekre is képes. A 20. század bizonyítja a 
legközelebbről, mire képes az elveszett ember. A két világháború, a holokauszt és a 
kommunista terror sok tízmilliós áldozata kiált az égre. De napjaink rettenetéi is rémü
letben tartanak sok embert. Ma a világ népességének mintegy fele gyermek. Ezeknek kb. 
fele rendkívüli szegénységben él. Kb. százmillió utcagyerek kóborol otthontalanul a 
földön, családi fészek nélkül, elveszetten. Semmi jel nem mutat arra, hogy ezek sorsa jó 
irányt vegyen. Aztán folytathatnánk tovább a szomorú példákat. Afrika több országában 
csak az AIDS-ben meghalt szülők után gyermekek százezrei tengődnek árván. A laza 
erkölcsiség áldozatai ők, elveszett szülők elveszett gyermekei.

Nemzetünk leszakadt részei idegen nyelvi közösségben, a nacionalizmus szorításá
ban vannak. De mit jelent, amikor családok sokaságában elveszett az erőt adó hit. Ami
kor már elveszett a jövőbe vetett remény. Ezért félnek ma sokan a gyermekáldástól. In
kább abortuszok milliói által pusztítjuk magunkat. Nem kell már ide tatárjárás, sem tö- 
rökdúlás. Elveszett lelkű nemzetünk önkezével ássa saját sírját. Ötmillió, már az anya
méhben megölt magyar gyermek néma sikolya kiált fel az égre. Csodálkozunk, hogy a 
veszendő nemzetek sorába kerültünk? Még sorolhatnánk, mennyi mindent vesztettünk, 
mert elveszítettük az élő Istent. De boldogok azok, akik nem vesztették el hitüket a ré- 
mületes időkben sem. Van mibe kapaszkodniuk. Ők tudják, mit jelent az élő hit megtartó 
ereje. Nagy szükség van arra, hogy a mai kor emberéhez is eljöjjön végre a megtartó 
Jézusban a szeretet Istene, aki szelíd tekintetével keresi az embert. Mint a tagadás után 
kereste a Jézus megbocsátó tekintete Pétert, hogy újból vallhasson háromszor egymás 
után a feltámadott Krisztusnak: Szeretlek téged.

Egyszer egy keményszívű fiatalember, aki nem érzékelte elveszett állapotát, így uta
sította vissza Istennek kereső szeretetét: Ha van Isten és törődik velem, akkor jöjjön le 
és fogjon velem kezet. Nemsokára motorbicikli-balesetben súlyosan eltört a keze és a 
lába. A kórházban naponta látogatta egy hitben élő barátja, akinek őszintén vallotta: 
Most már tudom, hogy van Isten, mert eljött, s megfogta a kezemet, úgy, hogy el is tört. 
Igen, de milyen jó, hogy úgy fogja meg Isten a keményszívű embert is, hogy ez a törés 
ne okozza a pusztulását. Akár kéz- és lábtörés árán is, de megtartja az örök élet számára.

Egy német lelkész, Wilhelm Busch, aki a második világháború idején szolgált egy 
bányavidéken, leírja, hogy az eldurvult bányászok körében sokan keményen visszautasí
tották az evangéliumi szolgálatát. Egy hitetlen bányász egyszer munkabalesetet szenve
dett, amikor a bányában egy kő a hátgerincére esett, emiatt deréktól lebénult. A lelkész 
meglátogatta a betegágyán fekvő béna bányászt. Az már messziről kiáltotta: mit akarsz 
itt, te fekete vészmadár? Hol volt a te Istened, amikor eltört a hátgerincem? De az őt 
kereső isteni szeretet nem adta fel könnyen. A lelkész többször meglátogatta, sokat 
imádkozva érte. Amikor már közeli barátságban voltak, évek múlva a bányász a halálos 
ágyán azt mondta a lelkésznek: Amikor Isten elé kerülök, első dolgom az lesz, hogy 
megköszönjem neki, hogy engedte eltörni a hátgerincemet. így megóvott a kárhozattól, s 
megmentett az üdvösség számára.

Igen, néha így is jön a megtartó Isten. Milyen jó, hogy jön, mert ha nem jönne, to
vább égnénk az ő hiányának rettenetes fájdalmában. Mint ahogy égett, emésztődött min
den gazdagsága és nagysága ellenére Zákeus. Rab Zsuzsa mondja a Miatyánk című ver
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sében: Miatyánk, ki vagy a mennyekben, /  ott vagy, igen, de jönnél egyszer le a földre, /  
lépdelnél végig közöttünk, /  lehelne rád nyirkos kapuboltok szemétszaga, /  néznél be 
udvari ablakokon a szobákba, /  ahol feldöntött pálinkásüvegek közt egy pontra mered
nek az asszonyok! Igen, ha nem jönne el a szeretet útján a mentő Isten Jézus Krisztus
ban, akkor ott ragadnánk mindnyájan ennél a fájdalmas költői sóhajnál, látva, hogyan 
hanyagolja el az ember önmagát, s a teremtett világot. Nagy szemétdombbá kezdi vál
toztatni azt a földet, amit Isten oly szépen és rendben adott át neki. Tönkreteszi a vegy
szerekkel, a szennyezéssel, a felelőtlenségével, a lelki mélységéből feltörő bűneivel, 
lelki szennyeződést okozva önmagának és másoknak.

Bizony, nagyon ki kellene már mondanunk: jöjj, ó, mennyei Atyánk erre a földre és 
éreztesd meg, hogy itt vagy köztünk, ott, ahol egy pontra merednek a kiégett szívű em
berek, s nem találják a kiutat elveszett önmagukból.

Jött! Múlt időben fogalmaz itt az Ige. Jött az embernek fia: Ó, vajon érzékeled-e 
már? Vajon földerült-e már a szíved annak kapcsán, hogy jött, és nem késett, és idejében 
elérkezett hozzád is? Jött tájainkra is, évtizedek istentagadása és lelki sötétsége után. 
Jött szétzilált gyülekezeteinkbe, az Istentől elidegenített életünkbe. Mi más lenne ez az 
evangelizációs hét, ha nem annak a bizonyítéka, hogy itt van Isten. Nem ember beszél itt 
erőtlen szavakkal, hanem az Igén keresztül maga az élet Ura szól, s ezért érezzük oly jól 
magunkat itt, mint Zákeus a saját otthonában a Jézus közelében.

A zsidó teológiai irodalomnak egyik termése, a Midras hoz egy nagyon érdekes ha
sonlatot: a király eljegyezte az úrhölgyet magának, s aztán évekre elutazott. A menyasz- 
szony hűségesen várt olyankor is, amikor jöttek a ki sértők. Próbálták lebeszélni a je
gyességről. De ő mindig elővette az eljegyzési szerződést s felmutatta a kísértőinek. így 
tudott megmaradni a hűségben. Ezzel kapcsolatban mondja a Midras, hogy ha nem lett 
volna a választott nép birtokában a Törvény, a világ nagy nemzetei már rég elvesztették 
volna ezt a maroknyi népet. Mi tartotta meg évezredek üldözései közepette ezt a népet 
napjainkig? A Tóra. Isten szava, amit nemcsak a kőtáblákra vésetett Isten Mózes idejé
ben, hanem amit bele akar íratni mindnyájunk szívébe. Mert ez tart meg. Nekünk ugyan
is megtartó Istenünk van. Emlékeztek a karácsonyi angyali énekre: „Született nektek 
Megtartó, az Úr Krisztus!” Nélküle nincs megtartatás. O pedig azért jött, hogy megke
resse és megtartsa, ami elveszett. Hallottuk a tékozló fiú történetéből, milyen nagy öröm 
volt az atyai házban, amikor az elveszett, de megtalált fiú ismét otthon volt az atya asz
talánál. Milyen nagy öröm az elveszett állapotból visszakerülni annak a tulajdonába, 
akihez eredetileg tartoztunk. Igen, azt akarja Isten, hogy visszakerüljön hozzá minden 
elveszett élet. Mert, ha nem ez történik, nem ér semmit minden emberi erőlködésünk. 
Sorozatosan vesztesek leszünk. Nem csak anyagilag, de lelkiekben és szellemiekben is. 
Leszegényít az Isten-nélküliség, amint azt látjuk Kelet-Európábán, s másutt. Kizsigerel 
az ilyen állapot, s kivetkőztet emberi mivoltunkból. De az ilyen embert is keresi Isten 
Jézusban.

S jön sokféle helyzeten át ma is. Bejutott ez az élő Krisztus az ő gyermekein át a 
koncentrációs táborok, a lágerek és a börtönök poklába is. Hadd említsek egy ilyen ese
tet, ami a második világháború utáni társadalmi változások viharában történt. Egy kín
vallatás után egy korábbi minisztert, keresztyén hitvalló férfit dobtak be egy börtöncel
lába. Rettenetesen nézett ki. A rabtársak kezdték lemosni róla a vért, miközben átkozták 
a kínzóit. Ekkor a megkínzott ember nyögve megszólalt, s kérte, ne átkozzák őket. „Ma
radjatok csendben, hadd tudjak imádkozni értük!” Ilyen hitvalló és ellenségeiért is 
imádkozó gyermeke révén ment be Jézus abba a börtöncellába. így villan fel Krisztus 
fénye az ember által létrehozott földi pokolban.
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Amikor Pál és Silás a filippi börtönben volt, hasonlót tettek: nem átkozták az őket 
megverő börtönőrt, hanem énekeltek és magasztalták Istent. így érkezett el még azon 
éjjelen az élő Jézus a börtönőrhöz, aki meghódolt Krisztus előtt és háznépével együtt 
megkeresztelkedett. így jön ma is az élő Jézus, s ezt nem lehet elrejteni. 1959-ben tör
tént Moszkvában, amikor a Legfelsőbb Szovjetben az olaszországi Firenze híres pol
gármestere, egy hitvalló keresztyén így kezdte beszédét: „Uraim, én hívő ember vagyok. 
Hiszem, hogy Isten jelen van a történelemben. Hiszek a feltámadt Krisztusban és hiszek 
az imádság történelmi erejében.” Akkor így jött Jézus Moszkvába egy hitvalló gyermeke 
által. Előtte nincs országhatár, sem ideológiai határ, ami visszatartaná. Visszafordíthatat
lan, mert Ő az emberi gonoszság fegyvereit is hatástalanná teszi.

Jön, mert a megtartatásra mindenki vágyik. Ez a Megtartó felkínálja neked és nekem 
szeretetének otthonos melegét, aminek a közelében az ember kivirul és nyugalmat lel, 
akárcsak egy kisgyermek az édesanyja ölében ezer veszély közepette is. Fennmaradt egy 
megragadó kép a vietnami háború idejéből. Amikor a dübörgő harckocsik és a katonák 
meneteltek az utakon, egy otthonát elveszített menekülő édesanya elcsigázottan leült az 
útszéli árokpartra, hogy megszoptassa csecsemőjét. A gyermek a borzalmak közepette is 
nyugodtan táplálkozott, s utána békésen elaludt édesanyja meleg ölében. Ezt akarja 
megéreztetni az elvadult világ közepette a menekülő lelkekkel a hozzánk lehajtó Isten.

Jézus azért jött közénk, hogy hihető legyen Isten szava, miszerint ő szereti ezt a vilá
got. Valóságosan megfoghatóvá szeretné ezt tenni számunkra. Ahogy a 16. századi spa
nyol misztikus, Keresztes Szent János vallja gyönyörű Krisztus-himnuszában: Ó, élő 
láng, szent szeretet, /  mily gyöngéden sebzed meg lent /  lelkem legmélyebb központját. /  
Jött, és szívét adta nékem. /  Én teljesen övé lettem, /  semmit sem tartva vissza, /  S lettem 
végleg menyasszonya. /  Lelkem minden javával ezen túl neki szolgál /  Nincsen más 
ténykedésem, minthogy csak őt szeressem. /H a már nem találnak többé engem, /  mond
játok, hogy elvesztem, nagy-nagy szerelembe estem. /  Valakinek önként rabja lettem.

Mintha az Énekek énekének szerelmes menyasszonyát hallanánk, amikor a mennyei 
Vőlegény szerelmére nem válaszolhat a menyasszony másként, csak ilyen teljes oda
adással. Ebben a Krisztus iránti szerelemben vész el az óember, a gőg, a büszkeség. A 
krisztusi szeretet melegéhez jönnek majd az emberek, hogy ők is megtartassanak, aho
gyan kapaszkodnak a fuldoklók egy hajótörés után a roncsdarabokba. így kell kapasz
kodnia minden embernek az isteni mentőövbe, Jézusba. Ő azért jött Zákeushoz Jerikóba, 
s hozzánk ma, hogy megtartson mindnyájunkat. íme, ha ennek öröme átjárja a te szíve
det is, akkor nem tudsz többé nélküle létezni, nem maradhatsz többé távol a gyülekezeti 
közösségtől. Akkor nem tudsz többé elindulni egyetlen új napra sem anélkül, hogy meg
kérdeznéd: Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Akkor nem tudsz többé elaludni este, 
amíg nem adsz hálát mindenért, amit aznap tőle kaptál. S akkor életed utolsó percéig 
benne maradsz ebben az életadó Jézusban, hogy majd a végórán is örömmel menj át az ő 
mennyei dicsőségébe. Ámen.
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A Genezáret partján
(Lelkigondozói rovat lelkipásztorok részére)

Gyökössy Endre
V.

Mérlegen -  az érzelmeink
Szomorúság, bánat nélkül

Az I s te n  s z e r in ti  s z o m o r ú s á g  m e g b á n -  
h a ta t la n  m e g té r é s t  s z e r e z  a z  ü d v ö ssé g re ,  
a  v i lá g  s z e r in ti  s zo m o r ú s á g  p e d ig  h a lá l t  
s ze re z . (2Kor7,10)

Tekintsük át, mivel foglalkoztunk az előző fejezetekben!
-  Megkíséreltük fölmérni, ha ugyan föl lehet mérni azt az ürességet, amely manapság 

annyi, de annyi ember életét teszi kongóvá, céltalanná, értelmetlenné. Ez az űr-érzés 
bármikor, bárkit fenyegethet -  közülünk is.

-  Megmérettek törekvéseink, céljaink, amelyeket mindenáron, még életünk rombolá
sa árán is el akarunk érni -  mert erre kényszerít bennünket a közszellem.

-  Megméretett egyre üresedő beszédünk, amely ebben a szóinflációban már-már 
csak szavak halmaza, s még jó, ha nincs gyilkos töltetük.

-  Megméretett túlfeszített intellektusunk, túlértékelt értelmi életünk, és egyre zsugo
rodó szívünk.

-  Itt, az utolsó fejezetben arra a sajátos jelenségre kell még rámutatnom, amelyet egy 
gazdag ország polgára így fogalmazott meg, amikor vendégségbe hívtam hazánkba:

-  Valóban szép Budapest, főként a fekvése, de ritkán láttam annyi szürke és merev 
arcot, mint legutóbb Budapesten. Nem vonz az a város, ahol mulatnak ugyan, de nem 
mosolyognak. Ahol gyakran hahotáznak, de öröm nélkül.

Azóta, akarva-akaratlanul, jobban figyelem a valóban szürkés-szomorkás arcokat. 
Úgy viseljük olykor, mintha egyen-álarc volna. Nemrégen egy zsúfolt autóbuszon szo
rongva utaztam én is; szinte minden megállónál morgott, zsémbeskedett vagy dühöngött 
valaki, mert nehéz volt fölfurakodni. Meg se rezdültek az arcok! Aztán valaki mondha
tott valamit az útitársának, s az fölnevetett -  mindenki odanézett, mint valami ritka, kü
lönös jelenségre.

Kevés város felett terjeng annyi szmog, füst, benzinfelhő, mint Budapest felett, de 
ennél is veszélyesebb és megbetegítőbb az a lelkiszmog, szomorúság, amelyről Pál 
apostol azt írja, hogy halált szerez. S hogy ez mennyire nem afféle papi diagnózis, elég, 
ha csak arra gondolunk, hogy az öngyilkossági statisztikát tekintve világelsők vagyunk, 
és emellett egyre növekszik a depressziósok és kedélybetegek száma.

Mindnyájan tudjuk, hogy ennek az oka rendkívül összetett. Van, aki a túl nagyra 
duzzadt város zsúfoltságát okolja, van, aki a lakáshiányt, van, aki a világhelyzet ráksu
gárzását és így tovább.

Mint egyénekkel foglalkozó élet- és lélekápoló, bármilyen nehezemre esik is, ki kell 
hogy mondjam: talán soha és ennyire intenzíven, ilyen kórosan nem sajnáltuk és sajnál- *

* Gyökössy Endre: M érle g en . Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest.
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tattuk magunkat, mint manapság! S én elsőrenden ebben látom ennek a mindent és min
denkit el- és megszürkítő szomorúságnak a gyökerét. Megszürkül és megszomorodik az 
is, aki egyfolytában csak életét panaszolja, a vele történt és történő igazságtalanságokat. 
El- és megszürkül az is, akinek panaszolja, már csak azért is, mert ő is a magáét szeretné 
panaszolni, és nem jut szóhoz a másik panaszától. Ki az, aki nem szeretné, hogy hallgas
sák meg, figyeljenek rá, naponként mennyi szörnyűség esik meg vele...

S mert az önsajnálkozó panaszkodókat egyre jobban kerülik, szinte fokozatosan el
szigetelődünk, magunkra maradunk, következésképpen még több okunk lesz az önsajná
latra, de már nincs, aki sajnálna bennünket, ha látnak is, menekülnek...

Mit teszünk ilyenkor? Úgynevezett megértő szívek hiányában úgy vigasztaljuk ma
gunkat, ahogy tudjuk. Azzal, ami éppen kéznél van: és ez például a szánk. Egy mozdulat 
és már föl is lehet tölteni alkohollal, dohányfüsttel, étellel. A szakirodalom bánatzsimak 
nevezi a bánatukban sokat evők súlyfeleslegét...

S nyeljük, nyelegetjíik a nyugtátokat, reggel a serkentő fekete-adagokat, aztán egész 
nap folytatjuk... Ha már nem használhatjuk panaszos beszédre a szánkat, legalább így 
kárpótoljuk magunkat a szánkon keresztül. Valamivel betömjük.

Ugye nem kell bizonygatnom, hogy ez a szájon keresztüli, orvosi nyelven orális vi
gasztalás még ideig-óráig sem használ, inkább árt?

Van szakember, aki e helyett mást ajánl: vigasztalódjunk inkább szemünkön és fü
lünkön át! Egy ilyen lélekgyógyászt keresett fel egy szürke-szomorú kis ember és súlyos 
melankóliára, kedélybetegségre panaszkodott. Az orvos (gyógyszerellenes lévén) azt 
ajánlotta neki, hogy nap mint nap, legalább egy héten át menjen moziba, nézzen vidám 
filmeket, és keresse fel a városban vendégszereplő világhíres cirkuszt, mert ott aztán 
sokat nevethet a neves bohóc műsorán. A páciens felállt, egy nagy összegű bankjegyet 
tett az orvos asztalára és nagyot sóhajtva azt mondta: -  Professzor úr, az a bohóc én 
vagyok.

Mennyivel jobb tanácsot adott Szent Benedek egy kesergő és nagyon szomorú favá
gónak, akinek a balta feje munka közben lerepült és a vízbe esett! Benedek csodálatos 
módon kiemelte a vízből a szerszámot és ezekkel a szavakkal adta át a favágónak:

-N e  szomorkodj, inkább dolgozzál! Szent munkaterápia -  az 5. században!
Van abban valami sajátosan közös vonás, ahogy a ma embere szomorkodik: nincs 

benne bánat. Míg önmagát panaszolja, szürkén, szomorúan, abban csak önsajnálat van, 
még fájdalom is, vagy akár keserűség, vád -  de bánat nincs.

Méltán vetheti fel valaki: mi a különbség a szomorúság és a bánat között? Nos, a 
szomorú ember önmagát sajnálja, a bánatos ember valami miatt bánkódik. Valami miatt, 
amit megtett, pedig nem kellett volna; vagy nem tett meg, pedig nagyon meg kellett vol
na tennie, de elmulasztotta.

Péter apostol, amikor ama hajnalon a kakasszóra keservesen sírva fakad, nem magát 
sajnálja -  hanem a tettét, tagadását.

A tékozló fiú, amikor éhségtől korog a gyomra, mert már moslék sem jut neki, nem 
magát sajnálja, hanem azt, amit tett. És úgy határoz, hogy megbánván ezt, bevallja az 
atyjának. Aki magát sajnálja, az nem fogalmaz ilyen vallomást: Atyám, nem vagyok mél
tó...

A magát sajnáló ember szüntelen úgy érzi, hogy vele esett méltatlanság, és nem ő 
követett el méltatlanságot.

Egy megrendítő életgyónás alatt valakinek kibuggyant a könny a szeméből, és még le 
sem törölte. Ránézett a papra és azt mondta:



-  Ne higgye, hogy magamat sajnálom és siratom. Nem; hanem eltékozolt éveimet és 
azt, hogy édesanyám, aki évekig imádkozott értem, már meghalt, és soha nem tudhatja 
meg, hogy nem hiába imádkozott!...

Lelkésze őszinte meggyőződéssel ezt felelte:
-  Biztos, hogy valamiképpen tudja az édesanyja... -  Már hogyne tudná, amikor még 

az ég angyalai is tudnak egy-egy igaz megtérésről! így mondja Jézus az elveszett és 
megtaláltatott juhocska példázata végén: Mondom nektek, hogy nagyobb öröm lesz a 
mennyben egyetlen bűnös megtérésén, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs 
szüksége megtérésre... (Lk 15,7)

Életem -  cél nélkül?...
Istenem, ne engedd,
hogy a semmi legyen a Te helyeden.

Céljaim -  élet nélkül?
Isten, állíts meg a végső pont előtt, 
hogy ne akarjak mindent megszerezni 
-  az életem elveszítve.

Szívem -  töltés nélkül?
Istenem, taníts meg szó-böjtöt tartani, 
s ha megszólalok, az jó szó lehessen, 
jó és gyógyító.

Eszességem -  szeretet nélkül?
Istenem, köszönöm,
hogy ép értelmet adtál,
de segíts, hogy míg használom és növelem,
a szívem össze ne zsugorodjék.

Szomorúságom -  bánat nélkül?...
Istenem add, hogy ne magamat sajnáljam 
és sajnáltassam szüntelen, hanem 
afölött bánkódjam, amivel megbántottalak 
Téged és embertársaimat.

Istenem, köszönöm, hogy megmértél, 
s ha híjával is találtattam, 
kipótolod azt szereteteddel, 
irgalmasan és kegyelmesen.
Légy ezért áldott, most és mindörökké...
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Alkalmi prédikáció
Keresztelési igehirdetés

Falka Zoltán

Földi és mennyei örömök
Alapige: Máté 28,18-20

Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Most, amikor ezt a drága gyermeket ide hoztátok a templomba, első szavunk a hála 

Isten iránt azért, hogy az ő lényével meggazdagított bennünket. Meggazdagította a kis 
családot, azt az otthont, melynek közösségébe Isten kegyelméből beleszületett, és a nagy 
családot, kibédi református gyülekezetünket és magyar nemzetünket. A keresztelés ese
ménye az Úr szerinti örömnek az eseménye. Kétségtelen, hogy ehhez a szép ünnepség
hez odatartoznak a földi örömök is, melyek elmúló örömök, de ugyanakkor odatartoznak 
a mennyei, soha el nem fogyó örömök is. Az a közös, nagy örömünk, hogy bennünket 
szüntelen meglátogat Jézus. Úgy olvassuk a keresztség szereztetési Igéjében: „és hozzá
juk menvén Jézus” Lássuk a földi elfogyó örömöket: meglátogatta Jézus ennek a gyer
meknek a szüleit, amikor házassági frigyet kötöttek, amikor az édesanya a szíve alatt 
hordozta még e kis gyermeket. Öröm az, hogy a keresztszülők vállalták a küldetést, a 
megbízatást, hogy az Úrnak nevelik ezt a gondjaikra bízott csemetét.

És most irányítsuk figyelmünket az örökké megmaradó örömökre: a keresztség azt 
jelenti, hogy a Szentlélek Úristen beleoltja a gyermeket az Anyaszentegyház testébe úgy, 
amiként a kertész szakszerűen a vad fa alanyába beleoltja a nemes oltóágat és nemes 
gyümölcs lesz belőle. Az a kibeszélhetetlen boldogságunk, hogy a Szentlélek Úristen az 
örök élet pecsétjét ráteszi ennek a gyermeknek a szívére, melynek díját a mi Megváltó 
Jézus Krisztusunk fizette ki a Golgota véres keresztfáján, hogy valaki hiszen Őbenne el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr kegyelmének drága ajándéka, hogy ez a 
gyermek már itt, ebben a földi, elfogyó életben szívében hordozza az örök élet hitét és 
bizonyosságát.

Ma arra kéri a minden idők Ura a szülőket, keresztszülőket, benneteket, akik vállal
tátok ennek a magasztos szolgálatnak a betöltését, hogy az evangélium szellemében ne
veljétek e gyermeket, hogy amikor öntudatos lesz, céltudatosan kapcsolódjon bele az 
Anyaszentegyház és nemzetünk szolgálatába. Úgy neveljétek és neveltessétek, hogy az ő 
életének fája gyökerezzen bele az evangélium talajába, földi küldetésében legyen ott az 
Ige szerinti „fotoszintézis”, és akkor hisszük, hogy az ő tanítványságának a fáján vannak 
és lesznek Isten szerinti virágzások és gyümölcstermések. Legyetek mintaképei ennek a 
gondjaitokra bízott gyermeknek, kövessétek Jézust, ugyanis a legüdvösebb nevelési 
módszer az Ige mércéje szerinti példaadás, és ha az Úrral és az Úrnak nevelitek, hisszük, 
hogy ő is boldog lesz itt a földön és egykor az örökkévalóságban. Tudnotok kell azt, 
hogy a mai naptól kezdve nemcsak baráti és rokoni kötelékek fűznek ahhoz a családhoz, 
ahonnan idehoztátok ezt a gyermeket, hanem az a fontos és folytonos felelősség, melyre 
elkötelezitek magatokat a keresztszülői fogadalomtétellel. Imádságomban kérem Krisz
tust, szüntelen szegődjön mellétek ebben a gyermeknevelési szolgálatban, mert a ma
gunk erejéből, mely elmúló erő, nem tudjuk méltó módon betölteni küldetésünket. De ha 
megragadjátok az Ő erőt és reménységet árasztó, a Golgotán átszegzett drága kezét, 
akkor áldásos lesz a szülői és a keresztszülői megbízatásotok. Ha Vele nevelitek, akkor
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amíg élünk ebben a földi világban, folyton beteljesedik az Ő több mint kétezer éven át 
hangzó ígérete, mely így csendül ki az Ő üzenetéből: „és ímé én tiveletek vagyok min
den napon a világ végezetéig” A mennyei Atya áldjon meg benneteket, szülőket, ke
resztszülőket és kibédi református gyülekezetünk teljességét, melybe az Úr e mai napon 
beiktatta ezt a gyermeket, hogy mindnyájan áldások legyünk azon az őrhelyen, ahova az 
Ő kegyelme állított bennünket. Ámen.

Temetési igehirdetés

Timár Erika
Alsósófalva

Minden lélek dicsérje az Urat!
Alapige: Zsoltárok 150

A 150. zsoltár egy mindenkihez szóló felhívás. Ez a felhívás Isten imádásával, az Ő 
dicséretével kapcsolatos.

A zsoltáros az egész teremtett mindenséget megszólítja a zsoltár szavain keresztül. 
Mindenkit hív Isten imádására, az Úr dicsőítésére: „Minden lélek dicsérje az Urat!” (6. 
v.) A zsoltár szerzője azt is tudomásunkra hozza, hogy Istent nemcsak a földi teremtmé
nyek sokasága kell dicsérje, hanem Őt a mennyei lények is, az angyalok is szünet nélkül, 
megállás nélkül dicsérik és magasztalják.

Az ószövetségi ember istentiszteleti rendjébe beletartozott a hangszerek használata. 
Az istendicsőítés általuk is történt. Ezekről a hangszerekről olvasunk: kürt, lant, cintá
nyér stb. Isten kedvesen fogadta ezt. De tetszésére vallott a tánc is, amely szintén azt a 
célt szolgálta, mint a zenét produkáló hangszerek. Úgy a zene, mint a tánc az Istennek 
kijáró hódolat jele volt, amit a nép minden ünnepi istentisztelet alkalmával gyakorolt.

Az ószövetségi ember a zene meg a tánc által azt fejezte ki, hogy Istennek valamit 
megköszönt. Valamiért hálát adott Neki. Szüntelenül szem előtt tartotta Isten nagyságos 
dolgait, Isten hatalmas cselekedeteit. Gondolhatunk az Egyiptomból való szabadulásra, a 
honfoglalásra, a számtalan veszélytől, ellenségtől való oltalmazásra, a győztes háborúk
ra, De arra is, hogy Izráelt kiválasztotta minden nép és nemzet közül, őt magáénak val
lotta és védte minden ellenében.

Ha néhai F. J. aa-ra gondolunk, hogy ki volt ő, hogy mit jelentett szerettei, de a falu- 
közösség számára is, akkor bizonyos értelemben az elmondottak szerves részét képez
ték életének. Annak a 78 életévnek, amit Isten kegyelméből számára is kirendelt, s 
amelyben az egészség mellett a betegség is jelen volt.

Bár én most nem csak erre szeretnék visszaemlékezni, visszaemlékeztetni titeket -  
kedves gyászoló család és gyászoló gyülekezet. Jusson eszetekbe az a hang, az az ének
szó, amely minden bizomiyal meghatározta testvérünk életét. Az a hang, amelyet Isten
től ajándékba kapott s amelyet jól használt fel élete során. Amely által ő maga is bizony
ságát adta az Isten dicsőítésének, magasztalásának. Nem kürttel, nem hárfával, nem cin
tányérral dicsérte az Urat, hanem azzal a hanggal és azzal az énekszóval, amelyet Isten
től ajándékba kapott, s amelyet arra használt, hogy Teremtő Urát magasztalja.

Református énekeskönyvünk énekei egytől egyig Isten magasztalására, az Ő dicsőí
tésére buzdítanak mindnyájunkat, amelyeket akár a templomban, akár a mezőn -  munka 
végzése közben -, akár virrasztó vagy temetés alkalmával énekel a gyülekezet, s amely
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énekek azt a célt szolgálják, hogy Istent magasztaljuk, tiszteljük és hódoljunk ezáltal is 
Neki. Hisz általuk fejezzük ki köszönetünket Isten iránt, vagy valljuk meg gyengeségün
ket, gyarlóságunkat, erőtlenségünket. De hálát is adunk megváltó Urunknak a megtartá
sért, a védelemért, Szent Leikéért, a bűnbocsánatért.

Alsósófalván sok zenét szerető ember van. Sok olyan ember él ma is a faluban, férfi
ak és asszonyok vegyesen, akiknek úgymond: szívügye az énekszó.

Ma egy olyan testvérünktől veszünk búcsút, aki többé gyülekezetünkben már nem 
énekel, de hitünk szerint valahol másutt folytatja Isten magasztalását. Tudjuk azt is, 
hogy hol! Az angyalok, a mennyei lények szünet nélkül magasztalják Istent. Reménysé
günk szerint itt fogja folytatni az örök halleluját, bekapcsolódva az angyalok kórusába, 
hogy eggyel többen legyenek azok, akik szünet nélkül magasztalják a mindenség Urát. 
Ámen.

Igehirdetés teológiai véndiák-találkozón

Rákossy Károly
ny. lelkipásztor
Alsó-Csernáton

Emlékezzél meg az útról
Alapige: 5Mózes 8,2

Kedves évfolyamtársaim, hitvestársak! Először is hálát adok Istennek és köszönöm 
Bibza István évfolyamtársamnak, a találkozó megszervezőjének, hogy ebben a csodála
tosan szép templomban lehetünk együtt és bizonyságot tehetünk az egész útról.

Jelképesnek tartom azt is, hogy felfelé nézve a templom kupolájáról árad reánk a 
csodálatos szeptemberi fény és meleg, amely végigkísérte életünket és szolgálatunkat, ha 
sokszor nagyon sötét felhők takarták is azt.

Ezelőtt 47 esztendővel gyülekeztünk, Erdély és Partium különböző vidékeiről, hogy 
Kolozsvár másik szép épületében, Teológiánk dísztermében, nevünk olvasása után, kü
lönböző érzésekkel szívünkben, letegyük az I. éves teológiai hallgatók esküjét. A jó em
lékezetű, nagytekintélyű rektor-professzor, dr. Juhász István a következő neveket olvas
ta: Bántó Bálint, Bányai Ferenc, Bányai László, Bibza István, Czikó Sándor, Dósa Jó
zsef, Elekes Árpád, Gavrucza Tibor, Gudor András, Ilyés István, Kun Árpád, Makay 
Lehel, Mester János, Mezei Attila, Pál András, Rákossy Károly, Szabó Géza, Szatmári 
Béla és Veress Károly.

Emlékezzetek meg az egész útról. Először is az áldott emlékű, szerető szülőkért 
adunk hálát, akik már két édesanya kivételével mind Erdély vagy a Partium valamelyik 
temetőjében pihennek. Köszönjük az áldozathozatalt, amit érettünk tettek, hogy volt elég 
hitük és Istenbe vetett bizodalmuk az ’50-es, ’60-as évek nagyon kemény egyház- és 
lelkészellenes körülményei között, hogy életünket Isten és Anyaszentegyházunk szolgá
lata felé irányították.

Ez abban az időben nem volt kevés, hiszen azon a nyáron (1964) szabadultak közke
gyelemmel az 1956-os forradalomért bebörtönzött lelkipásztorok és teológiai hallgatók.

Ézsaiással valljuk: Az Úrnak kegyelmességéről és sok jóságáról emlékezünk, amit 
velünk cselekedett az Úr professzoraink által. Dr. Lengyel Loránd kivételével mind el
mentek az örökkévalóság honába, emlékük legyen áldott. Mindjárt az első napokban dr.
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sr;,

Borbáth Dániel professzorunk egy nagyon egyszerű hasonlattal adott választ akkori 
emésztő kérdésünkre, hogy van-e elég hitünk, elhívásunk e nehéz szolgálatra, amelyre 
vállalkoztunk, ekképpen szólva: „Kedves fiúk! Tudjátok, hogy egy utazásra, lehet hete
idig, hónapokig vagy évekig készülsz, de el lehet dönteni a vonat indulásának pillanatá
ban is, a lényeg, hogy a vonaton légy. Ti is Isten szolgálatára való felkészüléseteknek 
vonatán, hajóján vagytok. Ezen az utazáson lesznek megpróbáltatások, viharok, de Isten 
mindig veletek lesz!” Szerettük, tiszteltük öt.

Dr. Nagy József professzorunknak köszönjük, hogy figyelmünket ráirányította a Ko
lozsvár nyújtotta művelődési lehetőségekre. Ő hívta fel figyelmünket és szervezte szín
ház, opera, hangverseny, képzőművészeti tárlatok látogatását, melyek soha vissza nem 
térő alkalmai voltak életünknek, és országos kirándulásokra is ő vitt el és olyan helyeket 
láthattunk, amit soha nem felejtünk el. Ezeket is hálásan megköszönjük.

Elkezdődött az alig felnőtté vált életünk egy nagy egyetemi városban. Hirtelen jött a 
nagy szabadság a középiskolai bentlakások majdnem katonás szigora után, és ez sok 
veszedelmet is hordozott magában. Ezt a mi bentlakási felügyelő tanárunk, dr. Geréb Pál 
professzor is nagyon jól tudta, ezért nagy figyelemmel kísérte mindannyiunk délutáni, 
estéli és valljuk be töredelmesen, éjszakai életét is. Nagyon közel volt még 1959, amikor 
a bentlakás szobáiból nagyon sok hallgatót elhurcoltak és hosszú börtönévekre ítélték 
őket. A professzor emlékezett az édesanyák, édesapák könnyes szemmel elmondott ké
résre, vádjára: Professzor úr, miért nem vigyáztak jobban az én fiamra? Nekünk akkor, 
fiatalon tehernek tűnt, de a vigyázásban és a ránk figyelésben is érezhettük Isten tenye
rén hordozó jóságát.

Visszaemlékezve a tanulmányi évekre, nagyon kevés kivétellel (hárman maradtak le 
az évfolyamból) eleget tettünk a professzori elvárásnak. Utólag beismerjük, hogy na
gyobb szorgalommal mindenki jobb eredményt érhetett volna el. Van olyan évfolyam- 
társunk, aki képességei szerint színjeles tanuló lehetett volna, de ez elmaradt.

A vizsgákra való felkészülések nehézségei, gyötrelmei mellett a diákélet szépségei, 
amelyeket együtt éltünk meg, kitörölhetetlenek emlékezetünkből. Ezek által egymás 
életének részesei lettünk és ez nem szakadt meg tanulmányi éveink befejezésével, hanem 
mind a mai napig folytatódik. Nekünk a szolgálati helyek kijelölésekor és elosztásakor 
nem volt választási lehetőségünk, mindenki oda ment, ahova a püspök úr kinevezte. így 
lett egy-egy számunkra ismeretlen hely életünk részévé, a gyülekezet, ahol szolgálatun
kat elkezdtük; mint Nagyvárad egyik nagy gyülekezetének segédlelkésze, Mezőveres- 
egyháza, Kaczkó, Kolozsvár-Belváros, ahol Erdély egyik legkiválóbb lelkipásztora: 
László Dezső fogadta segédlelkészét és egy életre meghatározó volt a vele töltött két év, 
Fejérd, Komlód-Oroszfája, Szatmári Láncos templom, Magyarsülye, Szentbenedek, 
Nagykároly segédlelkésze, Mezőörményes, Kommandó, Lőrincréve, Bágyon, Meleg- 
földvár és Nagymedvés helyettes lelkésze.

Ezekben a többnyire félreeső gyülekezetekben nagy szeretettel fogadtak és sok ked
vességben volt részünk, amikor a családok ellátásunkról is gondoskodtak „sorkoszt” 
formájában, amit e helyen is hálásan megköszönünk. Espereseink is nagy türelemmel és 
megbocsátó szeretettel voltak fiatalkori botlásaink, mulasztásaink iránt, akik által szin
tén hordozott minket az Úr. Negyvenhárom esztendővel ezelőtt látszólag elváltak útja
ink, de lélekben egymáshoz tartozunk a mai napig. Számon tartottuk évfolyamtársaink 
szolgálati és családi helyzetét. Örömmel töltött el, amikor valamelyik társunkat egy-egy 
nagy gyülekezet hívta meg lelkipásztorának, vagy éppen vezető tisztségbe választották. 
Hárman viseltek esperesi tisztséget és egyik társunk az igazgatótanácsi irodában előadó
tanácsos, és e tisztségeket két társunk a mai napig is betölti. De nemcsak jó előmenetel
ben voltunk egymás életének hordozói, hanem a megpróbáltatásban és az erőnket meg
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haladó teljesítmények sikerében is. Együtt éreztünk és imádkoztunk évfolyamtársunkért 
e csodálatos templom építésének évtizede alatt, hogy Isten is építse a templomot, hogy 
ne legyen hiábavaló az építők fáradsága és most mindkettőért hálát adunk. Imádságos 
lélekkel hordoztuk azt az évfolyamtársunkat és családját, aki kislányát veszítette él sú
lyos betegség után. Együtt voltunk azzal a társunkkal, aki fiatal szüleit egyszerre veszí
tette el, úgyszintén fiatal testvérét, és itt nem érnek véget a megpróbáltatások, egyik év
folyamtársunk hitvestársa több évi súlyos betegség után halt meg, akit társunk hűségesen 
gondozott. Együtt éreztünk és Istentől erőt kértünk annak az évfolyamtársunknak, aki 
szintén hosszú évekig gondozta halálos beteg hitvesét, és megelégedéssel és örömmel 
fogadtuk, amikor özvegységében gondoskodó, szolgálatában segítő, igazi társat rendelt 
mellé az Úr.

Az egész útról való megemlékezésben azt is el kell mondanunk, hogy szolgálatunk 
idejének fele a legkeményebb diktatúra idejére esik. A „zsarnokságban mi is szem vol
tunk a láncban”, és ha ebben a megsanyargatásban emberi gyengeségből valamit ember
társaink, egyházunk ellen vétettünk, Isten bocsásson meg nekünk.

Istennek adunk hálát hitvestársaink hűségéért, megbocsátó szeretetükért, hogy min
dent vállaltak velünk, mert az ő áldozatos munkájuk nélkül nem tudtuk volna ezt a 
negyvenhárom évig tartó, szolgálatban eltöltött utat megtenni.

Most, 65 éven felül, amikor számunkra a nyugdíjas évek és lassan a fizikai és szel
lemi leépülés következik, és az esztendők, amelyekkel Isten megajándékoz, még nehe
zebbek lesznek, bízunk Őbenne, aki mindez idő alatt velünk volt és ezután se hagy el. 
Hitünk szerint e földi vándorlás végén az Ő Fia vár, hogy átvigyen a túlsó partra. Ámen.

(E lhangzott a K olozsvár-T örökvágási tem plom ban, 201 1 . szeptem ber 20-án  a nyugdíjba ké
szü lő  lelk ipásztorok 43 éves évfolyam -talá lkozóján .)
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Székely János

Belül

Jössz-e, barátom, derékba törő,
Keser sorsunkkal megbékélni végre?
Jössz-e, tanulsz-e hímport hordani 
E véghetetlen, búsuló vidékre?

Jössz-e bejárni sívó talaját és 
Hazudni rája termő almafát,
S az illatos sötétre ráderítni 
Az új sötétség nyálka-hajnalát?

Én nem megyek. Tudom, hogy semmit érnek 
A homokba rótt, alkuvó nyomok.
Porig hajolhat odakint a térdem,
Idebent csak a fénynek hódolok.




