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Vasárnapi prédikációk
Albert Sándor
Pátroha, Magyarország

Diakónusok választása
Alapige: Az apostolok cselekedetei 6 ,1-3  
Bibliaolvasás: 2Korinthus 8,1-9

A mai istentiszteleten két Igét hallottunk. Mind a kettő a korai keresztyén egyház éle
tébe nyújt betekintést. Különösen a most elhangzott alapige az alig néhány napos-hetes 
egyház életének egy mozzanatáról tudósít. Nagyon sok igehirdetés hangzott már el ar
ról, hogy az Úr Isten Szentlelke milyen elevenen munkálkodott, és ennek nyomán meny
nyire gyarapodott, izmosodott az első, a jeruzsálemi gyülekezet. Annyit dicsértük, idea
lizáltuk, hogy könnyen az a kép alakulhat ki, különösen a fölényes hallgatókban, hogy az 
első gyülekezet tulaj dóriképpen a tökéletesek társasága volt, ahol aztán nem történt 
semmi baki, minden szépen, a legnagyobb rendben folyt mindennapjaikban. Valami 
nagy békesség, példaértékű egyetértés uralkodott a gyülekezetben, mintha ott nem lettek 
volna súrlódások vagy összetűzések, ott minden, amint ma szoktuk kifejezni, minden 
sínen volt. Nem úgy, mint manapság ~ mondhatják a mindent jobban tudók. Mintha az 
emberi tényezőt bármikor is ki lehetett volna zárni a gyülekezetek életéből.

Azokat, akik készek hasonlóképpen gondolkodni, kiábrándítja Isten Igéje. Őszintén 
leírja a mai Ige is, hogy az első gyülekezet tagjai hozzánk hasonló emberek voltak. Hi
tükkel, örömeikkel, küzdelmeikkel, apró győzelmeikkel, csalódásaikkal és terheikkel 
együtt. Nem a tökéletesek gyülekezetének mutatja be őket, mint akiknek ezen az alapon 
jogukban áll osztani az észt, mintha így csalhatatlanul megmondhatták volna, hogy mit 
és miként kell mindig helyesen cselekedni.

Nem. A Szentírás őszintén leírja, egyáltalán nem hallgatja el, hogy a gyülekezet 
ugyan a Szentlélek vezetése alatt áll, de nem mindenek tudnak teljesen engedelmesked
ni. Van, amikor sikerült elfogadni a vezetését, általa szép, józan, értelmes életet élni. Ott 
megmutatkozik a Lélek ereje.

A most olvasott verseket megelőző ötödik fejezetben talán az egész cselekedetek 
könyvének legszomorúbb történetét írja le, Ananiás és Safira végzetes történetét. Ez 
pedig arról beszél, hogy voltak akkor is és ott is, akik anyagiakban, pénzben gondolkod
tak, a hitet szerepjátszásnak tartották, az Úr Istent kijátszhatónak tekintették, az Isten 
szolgáit, az apostolokat mindenképpen, és úgy gondolkodtak, hogy Istentől csalafinta
sággal is lehet segítséget kicsikarni. De aztán -  tudjuk -, a történet végén minden a he
lyére került. A hamis házaspár Isten súlyos büntetését nem úszhatta meg.

Ha megfigyeltétek a felolvasott verseket, azok röviden egy kialakulásban lévő konf
liktust írnak le a fiatal egyház életéből, és utána egy bölcs megoldást adnak elénk. Arról 
van szó, hogy a gyülekezet növekedésével megsokszorozódott a szolgálat. Az apostolok 
már nem győztek minden munkát elvégezni. Hallottuk, panasz is érkezett, illetve eljutott 
az apostolok fölébe, mely szerint a görögül beszélő zsidók özvegyeit nem látják úgy el, 
mint a zsidó özvegyeket, és az előbbieket a szolgálatban is mellőzik.

Mintha ezzel megérkeztünk volna egy mai gyülekezetbe. Ugye ismerősen hangzik az 
Ige? Ismerősek az ilyen és hasonló kérdések. Ma általában nem a szolgálat végzéséért 
van a tolakodás, mert ma az emberek inkább kapni szeretnek, mint adni. Van egy csomó 
és egyre sűrűsödő szociális kérdés. Magára, vagy jobb esetben a nagyszülőkre hagyott
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gyermekek, mert a szülőket messzire csábítja a kolbászból font kerítés reménye. Sokakat 
fenyeget a munkanélküliség réme, másokat és mindnyájunkat az általános elszegényedés 
ránk vetülő árnya. Az egyre bizonytalanabbá váló nyugdíjak sok öregnek töltik meg 
aggodalommal a napjait. Nálunk a nemzetiségek lebecsülése, a cigánykérdés, a magyar
kérdés, a románkérdés. De ha etnikailag nem megosztott egy település, az egy nyelvet 
beszélőket is megkülönböztetik az érdekek, gyakran döntünk aszerint, hogy az valami
képpen a mi előmenetelünket szolgálja. Ó, még mennyi mindent lehetne felsorolni, elpa
naszolni az elhanyagolt görög özvegyasszonyok fájdalmát.

Nos, ezeket a dolgainkat ismerjük, nagyon gyakran elpanaszoljuk. Egymásnak is, 
imádságainkban az Úr Isten előtt is. De azért jó olvasni és hallani az Igét, mert megta
nulhatjuk belőle, hogy amíg a földön él az ember, nem kerülik el a gondok. Problémák 
adódnak ugyan, de ha megtanuljuk Istenre bízni az életünket, ha elfogadjuk az O Lelké
nek felkínált megoldását, az Ő akarata szerint döntünk, akkor a legtöbb kérdést meg 
lehet oldani. Ahogy megoldották az első gyülekezetben is.

Amikor népünk számára akadozva ment a szekér, de megvolt a felfelé kapaszkodás 
reménysége a szívében, kétségbe eshetett volna, de mégsem csüggedt el. Helyette kifigu
rázta nyomorúságát, és ezzel megpróbálta lehetőleg derűsen túlélni a nehéz időket. Na
gyon sok írónk írt erről a témáról. Az egyik legkedvesebb számomra Móricz Zsigmond 
boldog embere. Ám nem csupán a kiemelkedő személyiségek tudták kezelni a szegény
ség kérdését. A magyar nép ajkán fogant, tapasztalatból született közmondások is kifeje
zik ezt az igazságot. Most közülük hirtelen egy jutott eszembe. A háború után, kisgyer
mekkorom szegénysége idején járta a közmondás, amit a mai átlagember alig, vagy már 
egyáltalán meg sem ért. így hangzik: Szebb a foltos, mint a rongyos. Aminek az az ér
telme, hogy amikor a nincstelenség miatt váltó ruhára sem tellett, pláné nem új ruha vá
sárlására, akkor nem az jelentett szégyent, ha valaki kopott vagy foltos ruhában járt, 
hanem ha azt az egyet, esetleg kettőt, a milyesnapit és az ünnepit nem gondozta, nem 
foltozta meg, nem tartotta rendben. Nem egyszer több folt is „ékesített” egy-egy naponta 
viselt nadrágot. Mint mondtam, ma már alig értjük, legfeljebb az idősebb generáció em
lékezhet rá, aki viselte is azt, mert ma nem foltozzák már a ruhát, nem javítják, hanem 
lecserélik. Újat vesznek, vagy inkább turkálnak mást. Sajnos olyan családot is ismerünk, 
akik már nem is mossák ki a ruhát, hanem a szennyest eldobják. Tapasztalat, hogy ők 
azok, akiket inkább segíteni kell, Ezzel a témával kapcsolatosan még csak annyit, hogy 
fülembe cseng Pál apostolnak a vallomása: Nagy nyereség az istenfélelem megelégedés
sel.

Gyarapodó gondjaink között azért kell gyakran olvassunk és hallgassunk a maihoz 
hasonló történeteket, mert valahogy a gondjainkat úgy kell megoldanunk, amint itt arra 
példát kaptunk.

Hallottuk, ott a problémákat a gyülekezet növekedése okozta. Amint gyorsan gyara
podott a gyülekezet, egyre inkább kevés volt a tizenkét apostol a sok szerteágazó szolgá
latra. Kiegészítették már az apostolok számát. Az áruló és ezért öngyilkos Júdás helyére 
Mátyást választották. Ám így, kiegészülve sem győzték a munkát.

Ma is leginkább ott jelennek meg a gondok, ahol élő gyülekezet van. Ahol gyarapo
dik a gyülekezet, ahol növekedés van. Emlékeztek még, testvéreim, az árvíz pusztításá
ra. Ez a nemzedék egészen biztosan nem felejti el. Bizonyára többen emlékszünk arra is, 
hogy lepusztított, kiürített templomunkban, ahol az ablakok is le voltak szerelve (az ajtó 
nem, mert azt a víz leszerelte), és a templom padlóján az ár által behordott gabona ki- 
zöldült, a gyors segítséget hozó egyik püspök istentiszteletet tartott. Nagyon sokan hall
gatták. Azonban amikor indultunk kifelé, pár asszonytestvérünk, akit nem próbált meg 
az ár, vagy kevés kárt okozott nekik, el kezdett panaszkodni, hogy nem jól osztják a
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segélyeket. Akiknek mindene, egy élet munkája kárba ment, hálásan fogadták a legki
sebb adományokat is. A panasz az egyik püspököt kísérő tanácsos fülébe jutott, aki 
frappáns, gyors választ adott, amelyet addig még nem hallottam, de a mai napig nem 
felejtem el. Azt mondta: Csak amelyik szekér halad, az zörög. Az álló szekér nem zörög. 
Amelyik gyülekezet haldoklik, abban nagy csend van. Akkor, és azóta sokszor megvi
gasztaltak ezek a szavak.

Egyetlen közösségben sincs olyan, hogy minden tökéletesen, zökkenőmentesen men
jen. Elvárás, hogy a gyülekezetben minden ékesen és szép renddel történjen, de azért 
mindenhol vannak kátyúk. Baj kerül mindenhol, mert nem angyalok alkotják a gyüleke
zetei, hanem emberek. Ám nincs baj, ha azt, ami nincs rendben, igyekeznek rendbe ten
ni. Nagy szeretettel, az apostolok bölcsességével, az igehirdetés hallgatásával, a Szentlé
lek által.

Lehetnek, és sajnos vannak, akik csoportban, klikkben gondolkodnak. De ahol cso
port- vagy magánérdeket látnak csupán, vagy csak azt várnak az egyház szolgálatától, az 
nagy baj! A különutasság azért káros, mert az általában nem valamiért vagy valakiért, 
hanem valami vagy valaki ellen irányul. Ez pedig mindig ellenségeskedést szül. Az egy
házért és az egyházban pedig mindig közösségben kell gondolkodni. Magam is már 
többször beszéltem előttetek arról, hogy a gonosz célja megosztani Isten népét. Neve is, 
a Sátán, azt jelenti, hogy szétszóró. Szándéka az, hogy minél több részre szakítsa, elkü
lönítse a tagokat, mert egyenként könnyebb elbánni velünk. Azaz, ahol nem akarják Is
ten Igéjét követve a közösséget szolgálni, ahol én ide, te meg oda tartozol, ott mindig 
baj van. Jegyezzük meg tehát, a gonoszt legyőzni csak együtt, közösségben lehet, mert 
erre ad erőt a mi Urunk, és az Ő Szentlelke. Nélküle, egyedül arra sem leszünk képesek, 
hogy felismerjük Isten Szendéikének munkáját és nem kapunk semmi garanciát arra, 
hogy győzni tudunk gondjaink felett. Az apostol szavaival, csak a levegőt vagdossuk.

A történetben az apostolok Isten Leikétől vezetve orvosolták a köztük jelentkező 
gondot. Nem engedték, hogy egyik a másik fülébe súgva terjessze az elégedetlenséget, a 
gonoszt. A Lélekkel megoldást kerestek a bajra, amikor még csírájában, a kezdeténél 
volt, mert elhatalmasodva könnyen megfordíthatatlanná válhatott volna a dolog: szaka
dás következhetett volna be a fiatal közösségben. Hogyan orvosolták a kezdődő bajt? 
Ahogyan akkor, és azóta mindig, így ma is kezelni lehet. Összehívták a panaszosokat, 
gyertek, beszéljük meg a bajokat. Próbáljunk tiszta vizet tölteni a pohárba. Keressük 
meg együtt, hogy mi a mindnyájunknak jó, az Isten akarata. Az egyháztól ne azt várjuk, 
hogy kiszolgáljon, mert azért fizetjük be a havi öt-hat lejnyi adományunkat. És ha nem 
úgy működik valami, ahogy mi szeretnénk, akkor örök harag. Egy közösségben, így az 
egyházban is mindig lehet hibát találni, ha keressük, ha az a cél. Helyette azt kell meg
vizsgálnunk: Uram, mit tettem én a Te közösségedért? Hogy álltam én a közösségem, 
egyházam dolgai mellé? Én, áld életem folyamán oly sokszor tettem fogadalmat, tudok- 
e, akarok-e igazán aszerint élni? Úgy tudok-e saját gyülekezetemre nézni, hogy annak 
érdekében szolgáljak, annak javát, előmenetelét támogassam. Benne megtaláljam azt, 
azokat, akiknek szüksége van rám, akik várják a segítségemet. Vagy ki az, aki csak any- 
nyit vár tőlem, hogy végre békén hagyjam. Amennyiben a szívünk nyitott ezekre, akkor 
felfedezzük a Lélek segítségét, és megtaláljuk, hogy mit kell tennünk, illetve monda
nunk.

Akkor ott szolgálattevőket, diakónusokat választottak. Mindenki megelégedésére a 
munka megoszlott. A diakónusok végezték az asztalok közötti szolgálatot, meglátogat
ták az özvegyeket és betegeket, gondoskodtak az árvákról és minden szükségben levők
ről, Az apostolokra maradt a Jézusról való beszéd, az apostolok tudományának gyakor
lása. így mindenkihez a legfontosabbak eljutnak.
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Az istentisztelet elején Pál korinthusbeli gyülekezethez írt leveléből olvastuk, hogy 
annyi nyomorúságuk volt -  megoszlások, versengések, széthúzások, bűnök - , hogy Pál 
több levelet is küld nekik. Különösen az elsőben sorolja fel bűneiket. Ennek ellenére az 
apostol itt azért dicséri őket, mert a jeruzsálemi szegények részére erejük felett adakoz
tak, és bőséges adományukat eljuttatták hozzájuk. Pál, aki kezdetben ki akarta gyomlálni 
közülük a gonoszt, most ezt írja róluk: „...mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, 
ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is 
bővölködjetek.”

Ez a járható út ma is! Ezek a példák tanítanak és buzdítanak. Nem felnagyítani világ
fájdalmunkat, hanem hívni, bátorítani egymást, és nem csak a lelkipásztor, ő is, de más 
is: gyertek, sértődés, duzzogás és félreállás helyett vegyétek fel-Krisztus gyönyörűséges 
és könnyű igáját, és kövessétek Uratokat, Jézus Krisztust! Aki nemcsak mondta, hanem 
meg is bizonyította, hogy Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy O szol
gáljon és adja az Ő életét váltságul sokakért. Ámen.

Id. Balogh Károly

Alekszánder és Rufus
Alapige: Márk 15,21 
Bibliaolvasás: Zsoltárok 73,21-28

Két ismeretlen férfinév szerepel a címben. Márk evangélista említi őket a megjelölt 
helyen. Kik voltak ezek a férfiak? Cirénei Simon fiai.

Simont ismerjük. Földműves ember volt, aki a mezőről ment hazafelé, mikor találko
zott azzal a menettel, amelyik a Názáreti Jézust vitte a Golgotára, hogy megfeszítsék. A 
Szentírás tanúsága szerint a katonák megállították s arra kényszerítették, hogy segítsen 
vinni Jézusnak a keresztet, Aki már nagyon elfáradt s roskadozott a kereszt alatt.

A hagyomány kétféleképpen emlékezik a Simon segítségéről. Egyesek azt állítják, 
hogy a keresztgerendát kellett vinni. Mások tudni vélik, hogy a keresztnek azt a részét 
fogta, melyet a hegyen beástak a földbe. Segített vinni a keresztet, de a nehezebb részt 
Jézus vitte.

Ezeket a hagyománybeli dolgokat nem részletezi a Szentírás, de annyit feljegyez, 
hogy Simont kényszerítették a katonák, hogy Jézusnak segítsen.

Egy másik bibliai emberről, Józsefről azt írja egy költő: „...én az evangéliumokban 
hallgatok... s hallgat rólam az evangélium.” Valahogy így van Cirénei Simon is, hall
gat róla az evangélium. De említést tesz az írás a családjáról, feleségéről és fiairól. Pál 
apostol a Római levél 16. részében említi őket, mint az Úrban kiválasztottakat. A Si
mon feleségét pedig úgy említi, mintha anyja lett volna.

Miért emlegeti a Szentírás ezeket embereket? Azért, mert keresztyének lettek, s az 
első keresztyének között hathatósan munkálkodtak az Úr ügyéért.

A Krisztus-ügyet, a keresztyénséget Simon vitte a családjába. Ő beszélt a Mesterről 
otthon. Elbeszélése (bizonyságtétele) olyan volt, hogy családját is megnyerte Jézusnak.

És itt egy kérdés tevődik fel. Nekünk is van családunk. Mi beszéltünk Jézusról ott
hon az élettársunknak, gyermekeinknek, unokáinknak? Ha igen, milyen volt ez a beszéd 
(bizonyságtétel), lett foganatja a szívekben? Igazi keresztyénné lett a társunk, vagy igazi 
keresztyénné lettek fiaink és leányaink?

Lehet, hogy Simon nem is hallott Jézusról, mert a földjeivel volt elfoglalva. Vallási 
kérdésekre nem volt ideje. De mikor Jézus közelébe került, amikor látta szenvedését,
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amikor hallotta a bűnösökért való imáját a kereszten, akkor megfogant a szívében vala
mi érzés, amely átjárta lelkét, átformálta gondolatvilágát s most már nem kényszerből 
ment a Jézus útján, hanem önként. Ez a változás olyan hatalmas volt, hogy az egész 
családját Krisztushoz sodorta.

A zsoltáros azt írja, hogy „az Isten közelsége oly igen jó nekem...” A Jézus közelsé
ge jó volt Simonnak, de jó nekünk is. Igyekezzünk a közelébe teljes szívünkkel és teljes 
lelkűnkkel. Krisztus közelségére lenne szüksége minden életnek, minden családnak, 
minden gyülekezetnek s az egész népünknek, hogy mássá legyünk, „kiválasztottak le
gyünk az Úrban...”, mint az apostol által köszöntött Rufus.

Azt mondtuk az előbb, hogy Simon talán nem is hallott Jézusról. De az is lehet, 
hogy hallott, sőt a virágvasárnapi menetben is ott lehetett egy pálmaággal a kezében. Ki 
tudhatja ezt? Annyi bizonyos, hogy Isten kivette kezéből a pálmaágat s keresztet adott 
helyette.

Lehet, hogy te is virágot vittél, virágról álmodoztál, de Isten kivette kezedből s ke
resztet adott helyette. Lehet, hogy e miatt megkeseredtél, lázadoztál, talán könnyeztél is. 
Talán nem hagyott aludni a kérdés, miért kellett ennek így lenni, miért cselekedett veled 
így Isten? Lehet, hogy Simon is lázadt, mikor a katonák megállították s a kereszt cipe- 
lésre kényszerítették. Lehet, hogy az el nem végzett dolgaira gondolt, vagy talán az álla
taihoz sietett? Csak később, fenn a hegyen tanulta meg Jézustól azt mondani: „Legyen 
meg a Te akaratod!”

Ha lázzad a szíved, ha ezer gond gyötör, tanuld meg te is, amit Jézus mondott a gyöt
relem óráiban... „Atyám... ne úgy legyen, amint én akarom, hanem ahogy Te.”

Ha ide eljutsz, életed másokat is Jézus felé sodor, társadat és gyermekeidet is!
Simon fiainak neve fel van írva a Bibliában, s bizonnyal a mennyben is. A te csa

ládod neve nem kerül be a Bibliába, de feliratik a mennyben. És ennek örvendj, testvé
rem. Hiszen Jézus mondta ezt a tanítványoknak: „annak örvendjetek, hogy a ti nevetek 
fel vannak írva a mennyben” (Lk 10,20)

Adja meg Isten ezt a boldog örömet mindannyiatoknak! Legyetek kiválasztottak az 
Úrban. (Rom 16,13) Ámen.

Lengyelné Püsölc Sarolta
Kolozsvár -  Magyarfenes

Igazság és erő
Alapige: Ézsaiás 45,24 
Bibliaolvasás: Zsoltárok 50,1-15

Alapigénket a mai vasárnapon református falinaptárunkon is olvashatjuk. Annak ide
jén édesapámtól gyakran láttam, hogy vasárnaponként a falinaptáron található Igéről 
prédikált, amelynek alábbi előnyeit csak később értettem meg. Egyrészt a hallgatóság 
közül bizonnyal többen olvassák, és már előre forgatják szívükben az Ige szavait, más
részt ismételten bebizonyosodik ezáltal, hogy a Biblia minden része, válogatás nélkül, 
értékes üzenetet hordoz számunkra.

Ézsaiás könyvénél keresni sem lehetne alkalmasabbat arra a célra, hogy az igehirdető 
valami szépet és biztatót mondjon övéinek, hiszen magának a prófétának is az volt a 
legfőbb vágya, hogy népének hirdesse az Úr szabadítását. A próféta kemény szavakkal 
dorgálta övéit népének romlása láttán, fáradhatatlanul ostorozta az elhajlókat, sürgette a 
megtérést, és figyelmeztet a pusztulás veszélyére. Mindezeken túl, mégis leginkább
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örömmondó és békekövet volt népe számára, és időt és teret legyőzve a szabadulás hír
nöke ma nekünk is.

A felolvasott igeversről elmondhatjuk, hogy súlyos, ítélethordozó szavak az istente
lenekkel, a rá nem figyelőkkel, vagy egyenesen a rá acsarkodókkal szemben, de ugyan
akkor mézédes, simogató üzenet az istenfélők irányába. Csak az Úrban van, így szólnak 
felőlem, minden igazság és erő. O hozzá mennek, és megszégyenülnek mindazok, akik 
reá haragusznak. A világ Istentől elrugaszkodott hatalmasai előbb-utóbb megszégye
nülve tapasztalják majd, hogy senkik és semmik Istenhez képest, az igazságra éhezők 
pedig megtapasztalják majd, hogy amit eddig hiába kerestek, Istennél bőségesen lesz 
részük benne.

Kit ne érdekelne az örök emberi kérdés, hogy mi az igazság? Talán még a gyerekek 
is megsejtenek belőle valamit, hogy az igazi igazság nem az én vagy a te igazságod, 
hanem egy olyan egyetemes törvényen alapuló létmód, amely szerint egyik ember nem 
tör a másik életére, az önző vágyakat legyőzi az Isten és a másik ember szeretetének a 
parancsa. Nehezebb kérdés, hogy hol az igazsági Miközben megpróbálunk feleletet 
találni, legtöbbször azon kapjuk magunkat, hogy gondolatban számtalan igazságtalanság 
képe tódul előre, és elkeseríti lelkünket. A család, amely az igaz élet fészke kellene le
gyen, oly sokszor válik az igazságtalanság, az egymással szembeni bűnök, csalások, 
erőszak és szeretetlenség tűzfészkévé. Az iskolába a gyermekek tiszta szívvel, csupa 
nemes vággyal indulnak, és hányszor ütnek rajtuk igaztalanul örökké fájó sebet a hivatá
sukban megbicsaklott tanárok, és az oktondi vagy feltörekvő társak. A munkahelyek 
hemzsegnek a könyöklő, másokon szenvtelenül keresztülgázoló emberektől, akik sem
milyen igazságtalanságtól sem rettennek vissza. A közélet ilyenfajta veszélyei már rég 
ismeretesek. Az igazságtalanság megtapasztalása során az embert először tehetetlen düh 
fojtogatja, és vagy tombolni kezd, és külső, esetleg még igaztalanabb, mások fele irá
nyuló tettekben vezeti le, vagy az életpusztító indulatok saját bensőjét lepik el keserű 
epeként. Vajon létezik harmadik út is? Ézsaiás szavai határozottan erre utalnak. Tévút
nak bizonyul mind az igazságért folytatott romboló szélmalomharc, mind az önsorvasztó 
beletörődés az igazság hiányába, mert igazság csak Istennél van... Mit is jelent ez? Jóval 
többet, mint földi igazságkeresésünkre adott válasz. Persze azt is jelenti, hogy Isten a mi 
apró-cseprő dolgainkba is belelát, tudja, hogy kinek miért van igaza, és gondviselése 
szerint előbb vagy utóbb ítél is ügyeinkben, rendezi azokat..., csakhogy ez mindannyi
unk számára félelmetes is, hiszen ki volna közöttünk, aki vétlen, aki az ő ítélőszéke előtt 
megállhat? Szerencsére az ő igazságossága együtt jár a kegyelemmel, mert akik hozzá 
térnek és benne bíznak, azoknak bűnbocsánatot ígér, és a világban valóban ő az egyetlen 
olyan bíra, áld ezt megteheti. A HK ezzel kapcsolatosan mondja, hogy „üdvösséget 
másnál sem keresni nem kell, sem kapni nem lehet”

Mindez bizonnyal szépen hangzik, de aki éppen szenved a rajta elkövetett igazságta
lanságok sebei, vagy éppen az általa elkövetett igaztalan tettek bűntudata miatt, annak az 
embernek oly elérhetetlennek tűnik a fenti vigasztalás. Erő kell ahhoz, hogy a lélek ösz- 
sze ne roppanjon a terhek súlya alatt. Erő kell ahhoz, hogy az elszenvedett pofonokat ne 
viszonozzuk, hogy a bántalmakra ne nagyobb ütésekkel válaszoljunk. Erő kell ahhoz, 
hogy az ember bele ne pusztuljon abba, ha valójában módjában sem áll a sérelmeire 
visszaválaszolni. Erő kell ahhoz, hogy a megígért isteni szabadítást kivárjuk. Erő kell 
ahhoz, hogy az ember saját kétkedéseit legyűrje, saját felhalmozott tetteit, amelyekkel az 
igazság ellen vétett, Isten elé merje vinni. Ézsaiás két és fél évezrednyi távolságból hir
deti az Ige korokon átütő erejével, hogy Istennél van az erő is, amelyért csak ki kell 
nyújtanunk a kezünket. Az üzenet minden népnek szól, a föld minden határában és szól 
ma nekünk is, hogy kérjünk, és adatik nekünk. Oly csodálatos, hogy amikor az ember a
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leggyengébbnek bizonyul, amikor kimerülésből, vagy józan belátásból, vagy bármi mó
don, de végre felhagy az emberi erőlködéssel, akkor hirtelen megtapasztalja, milyen 
hatalmas az Úr ereje, sasszárnyakon repíti az övéit az élet legmélyebb szakadékai, ve
szélyei felett. Adja Isten, hogy tudjunk végre lemondani véges emberi erőnkről, hogy 
megtapasztalhassuk a Szentlélek bennünk munkálkodó erejét. Akkor arra is lesz erőnk, 
hogy az igazság keskeny ösvényén lépkedjünk, még ott is, ahol irdatlan szakadékok tá
tongnak alattunk. Ámen.

Szabó László
Várasfenes

Kicsoda szakíthat el ...?
Alapige: Róma 8,35-37  
Bibliaolvasás: Ézsaiás 30,18-26

1. Elhagyatottság
Az elhagyatottság igencsak valóságos életérzése késztette szólásra Pál apostolt a 

felolvasott Igében. Éreztétek-e valaha, milyen is elhagy(-at)ottnak lenni? Az elhagyatott
ság az elutasításnak a származéka. Az életben nincs nagyobb sérelem az elutasításnál. 
Amikor valakinek azt mondják: Nem kellesz! Se a szerelemben, se a családi vagy rokoni 
kapcsolatokban, se a munkában, se a közéletben. Se te nem kellesz, se a tudásod, se a 
képességed, se a szereteted, se az alázatod. Elviselhetetlen! Hányszor és hányféleképpen 
éljük át ezt a keserves élményt az életünk során -  hogy nem kellünk senkinek. Mennyi 
lelki drámának és emberi tragédiának a forrása ez az állapot!

Hívő életünk legtöbbször nem olyan diadalmas, olyan egyenletesen fejlődő, mint 
szeretnénk. Külső nehézségek, belső megpróbáltatások között élünk, legyőzöttnek gon
dolt bűnök, rossz tulajdonságok bukkannak elő újra meg újra. Ráadásul gyakran érezzük 
úgy, hogy minden összeesküdött ellenünk, hogy még a jó Isten is magunkra hagyott.

Ezt érezhették a rómabeli gyülekezet tagjai is, amikor császári parancsra birodalom- 
szerte elkezdődtek a kegyetlen keresztyénüldözések és véres kivégzések: elhagyott ben
nünket az Úr, lemondott rólunk és megfeledkezett. Micsoda lelki erő kellett azoknak az 
embereknek, az első keresztyéneknek, hogy azzal a tudattal éljenek, szeressenek, imád
kozzanak és dolgozzanak, hogy meglehet, holnap rajtuk a sor, hogy az éhes vadállatok 
elé kerüljenek. S bár jóllehet mára már megszűnt a keresztyénség üldözése, a hitéletüket 
mélyebben megélni akarók szisztematikus üldözése -  vagy legalábbis lényegesen eny
hült: legfeljebb ma megkülönböztetésről beszélhetünk - , mégis gyakran kerít hatalmába 
sokakat az elhagyatottság léleksorvasztó érzése.

Gondolnának-e arra, hogy ezeket a rémítő dolgokat, amelyeket itt Pál felsorol az el
hagyatottság érzésének okaiként, nem is a külső világban kellene elsősorban keresni, 
hanem bennünk magunkban?! Valami borzalmas és szomorú életérzés sugárzik az 
emberekből. Sokan úgy érzik: ez nem az ő világuk, nem jó korszakba születtek bele. A 
bátrabbak még odáig is elmerészkednek, hogy ez a mostani állapot büntetés az előző 
helytelen életért. De vajon a komolyabban vett keresztyének, a templomjárók világában 
jobban fest-e ez a kép? Félek, hogy nem. Sokan azt mondják: „Én modern ember va
gyok. Ki hisz ma már az ilyen elavult dolgokban. Nekem nincs szükségem templomra, 
prédikációra. Nem bírom ezt a levegőt. Inkább kimegyek a szabadba, a zöldbe, ahol a 
madarak énekelnek, a fák susognak...” Csakhogy így soha nem fogod meghallani az Ige 
dallamát, amelynek hangjai megszabadíthatnának az elhagyatottság érzésétől, amitől
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majd szétrobban sokszor a fejed s majdnem eszedet veszted, mert végtelenül magányos
nak és kiszolgáltatottnak érzed magad!

Van, aki azt mondja: Isten nem segíthet, mert nincs is -  hiszen nem látható!... Ez 
biztos?! Meg vagy erről százszázalékosan győződve?! Mert ha nincs teljes bizonyossá
god erről, mit fogsz tenni akkor, amikor minden eddigi rögzött világ- és életszemléle
tednek az ellenkezője fog majd beigazolódni?! Pál ugyanis azt írja a Római levél 8. ré
szének a végén, hogy meg van győződve, hogy mindazok a kellemetlenségek, nyomorú
ságok, amelyeknek a foglyai vagyunk s amelyektől szenvedünk, nem szakíthatnak el 
minket -  a benne bízókat, a hívőket -  az Isten szeretetétől.

Sokan vitatják Isten ma is működő szeretetét -  különös előszeretettel egyes magukat 
egyedüli mentségként ajánló szekták, amikor igazságtalan háborúkra és tömegpusztító 
természeti katasztrófákra utalnak! De hadd kérdezzem meg: tapasztalhatjuk-e, felismer- 
hetjük-e Isten szeretetét jobban, mint a szenvedésben és a megpróbáltatásban?!... Ábra
hám, Jákob, Jób, Illés, a vak Bartimeus -  hogy csak a legismertebb személyeket és pél
dákat említsem -  vajon a jólétben és az örömteli boldogságban tudtak igent mondani 
Isten személyiséget alakító akaratára? Nem. Pedig egyikük sem látta személyesen a 
Mindenhatót, viszont meg voltak szentül győződve, hogy mindaz, ami velük történt, 
irántuk való kegyelemből, az Úr bennük való még nagyobb megdicsőülésére történt.

Hadd kérdezzem meg azoktól, akik látható jelenlétének bizonyítását kívánják foly
ton:

a) A vírus látható-e szabad szemmel? Ugye, hogy nem. Hiába dicsekszik valaki az
zal, hogy: engem nem támad meg, engem nem kap el -  mert egyik pillanatról a másikra 
ráeszmélünk, hogy legyőzött.

b) Az áramot sem lehet szabad szemmel látni, s bár lehet azt állítani badarul, hogy 
ami nem látható, az nem is létezik -  de ha megfogod a drótokat, amelyben ott lappang a 
láthatatlan áram, akkor bizony letaglózó meglepetésben lesz részed.

Miközben okoskodunk, siránkozunk, panaszkodunk vagy éppen vádaskodunk a szá
munkra amúgy sem létező Isten ellen, rájövünk, hogy tulajdonképpen nem is Ő hagyta 
sorsára ezt a megbolydult világot s benne az embert, hanem mi hagytuk el Őt és mi 
mondunk le Róla, valamennyiszer hátat fordítunk Neki, és nem akarunk se látni, se hal
lani semmit abból, amit nekünk szán mondani. Úgy vagyunk vele, mint a tékozló fiú, aki 
elmegy otthonról és ezáltal magától mond le az atyai gondviselésről; illetve, mint a vá
lasztott nép a pusztában, amely a 4 évszázados hazátlanság és istennélküliség elszenve
dése után már túl soknak tartotta a 40 napos próbaidőt, amíg Isten szövetségét érdekük
ben Mózessel elkészítette, és türelmetlenségükben az igaz Istent bálványképre cserélték. 
Mert akár egy bálvány is jó a sok helyett, csak legyen elég nagy és imponáló, és helyet
tesítse valamiképpen bennünk azt az űrt, amit valójában csak az igaz Isten tölthet be.

Erről szól egy érdekes történet a zsidó vallásos hagyományból, amely elbeszéli, hogy 
a babilóniai Hárán városa közelében lakott Tháré törzsfőnök népes családjával, akinek 
egyik fia volt Ábrám. Egy alkalommal, amikor Tháré a városban járt, Ábrámot megszó
lította a Láthatatlan Isten, Szövetséget ajánlott Ábrámnak, és megígérte, hogy népek 
atyjává teszi, valamint neki ajándékozza Kánaán egész földjét. Két feltételhez kötötte 
mindezt: minden fiúgyermekét 8 napos korában körül kell metélnie, és a családi bálvá
nyokat meg kell semmisítenie. A szövetség jeléül Isten megváltoztatta Ábrám nevét Áb
rahámra. A régi törvények értelmében minden szövetségkötést el kellett fogadtatni a 
család legfőbb fejével, ez esetben Tháréval. Ábrahám Tháré távollétében belopózott 
atyja sátrába, és ott összetörte valamennyi agyagbálványát, a legnagyobb kivételével. 
Amikor Tháré hazaérkezett és imádkozni akart, felfedezte a pusztítást.

-  Mit cselekedtél, te elvetemült? -  kérdezte magából kikelve Ábrahámot.
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-  Én semmit. Csak itt voltam és láttam, hogyan töri össze a nagy bálvány a kisebbe
ket -  válaszolta az Isten által kiválasztott fiú.

-  Ne beszélj ostobaságokat! -  így Tháré. -  Ez egy agyagszobor, se beszélni, se cse
lekedni nem tud.

-  Ha így van, miért borulsz le előtte? -  kérdezte Ábrahám és atyja szemébe nézett.
És elmondta neki a látomást a Láthatatlannal. És Tháré egész háznépével megtért az

Úrhoz. [Popper Péter írása alapján]
Nagy jelentőségű változás ez. Vajon mi mikor eszmélünk rá végre, hogy élettelen 

bálványok töltik ki életünket, és amiatt van rajtunk és bennünk annyi nyomorúság, szo- 
rongattatás, annyi üldözés és békétlenség -  és amiatt nem talál a lelkünk sohasem meg
nyugvásra?!

Azt állítjuk, nem látjuk Istent, a Láthatatlant -  de közben észre sem vesszük, hogy 
egy pillanatra sem távozik tőlünk; ott vagyunk a tenyerén, a markában. Ahogy erről a 
zsoltáros áradozik: Elől, hátid, alól, felől körülzártál engem, és ahogy erről a költő is 
vall:

Jött villámcsapás, jött fegyver.
Jött fergeteg.
Jött emberek hálátlansága.
Jött kegyetlenség, jött bűn.
Jött éhség és szomorúság.
Jött megalázás.
Jött üldözés és megpróbáltatás.
Jött bujdosás lélek-pusztában
És nem volt hová lehajtani fejet.
Jött kínszenvedés, Krisztus hét szenvedése.
Jött korbácsütés testen és leiken.
Jött börtön...
Nagy bajomban mindig csak azt mondtam:
„Isten kezében vagyunk
És ott vagyunk a legjobb helyen.”

(Bartalis János: Isten kezében)

S még valamit vigasztalásként. Ha valaki átélte az elhagyatottság, a magára mara
dottság legkilátástalanabb állapotát, akkor azok nem mi voltunk; nem is a tékozló fiú 
volt az otthonától távol szakadva a disznók moslékos vályújánál; nem is a betesda-tavi 
beteg, aki 38 esztendőn keresztül valamilyen bénaságtól szenvedett; de mégcsak nem is 
a rettentő testi-lelki kínokat szenvedő Jób -  hanem maga az Úr Krisztus, aki a 22. zsol
tár 2. versét idézve így kiáltott égi Atyjához a kereszten: Én Istenem, Én Istenem, miért 
hagytál el engemet?!

Ennek ellenére Jézus úgy kiáltott Istenhez, mint aki az Övé, nem tőle távoli, idegen 
lény és ezért lett jutalma az örök múlandóság feletti győzelem. Krisztus egész életével 
igazolta, hogy az elhagyattatás önmarcangoló érzését egyetlenegy tulajdonság tudja 
örökre megváltoztatni: a ragaszkodás.

Ezért figyelmeztet minket ma Isten Igéje -  hogy bármilyen külső és belső nyomorú
ságunk ellenére ne csak nézzünk, hanem lássunk is; ne csak halljunk, hanem hallgassuk 
és értsük is meg; és ne csak beszéljünk róla, hanem tegyünk is bizonyságot arról, Akinek 
az irántunk megbizonyított szeretete által mindezekben felettébb diadalmaskodhatunk.

A modern ember, a lelkiekben kiszáradt, „mumifíkált” keresztyén, aki nem bírja a 
templom levegőjét és az istentiszteletek csendes áhítatát, mert fule-lelke a világ otromba
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zajához szokott -  de aki ellentmondásos módon az ún. űrt az életében erdők susogásával 
és madárdallal tölti ki, s lelki sebeit a természet lágy ölén véli kigyógyíttatni -  lassan 
rájön: valaminek meg kell változnia, mert ha rövid időn belül nem változtat, rámegy 
mindene. Egészsége, békéje, öröme, üdvössége. Rá kell ébrednünk, döbbennünk, hogy 
mi halott Jézust őrző keresztyénség vagyunk, akiknek még nem nyílt meg a húsvéti sír, 
és akikhez még nem szólt a feltámadás evangéliuma (én élek, ti is élni fogtok - a  feltétel: 
higgyetek énbennem). Nekünk nem szívesen kell az élő Krisztus -  mert az kérdez, vá
dol, rendreutasít, rendet teremt rendetlen életünkben!

Egy történet beszéli el egy hívő életű cipésznek az esetét Ezt egy alkalommal meglá
togatta egy fiatal lelkész. , Fiatalember -  mondta a cipész - , az örök élethez nem ele
gendő a teológiai diplomája. Be kell fogadnia a Megváltót a szívébe.” Van nekem 
Megváltóm -  így a lelkész még egy kép is van róla a dolgozószobám falán.” Erre azt 
feleli az öreg cipész: , Igen, a falon egészen békés és nyugodt a Megváltó. Ha azonban 
beengedi a szívébe és az életébe, akkor lesz csak ott igazi felfordulás.” Ettől a „felfordu
lástól” pedig sokan félnek, mert elveszettelmek és elhagyatottaknak érzik tőle magukat. 
A Biblia több százezer szavától sem kell úgy félni, mint ettől az egytől: elveszni. Örökre 
el lehet veszni -  ha Isten lemond az emberről! Az maga a pokol. Dosztojevszkij orosz 
író írta egyszer: „A pokol az a hely, ahova Isten nem néz többé.” Ahol Isten már örökre 
hallgat. Addig azonban, míg oda nem jutunk, megpróbál mindent velünk és értünk, hogy 
észre térítsen. Mert két lehetőségünk van: vagy meghalunk a bűneinkben, vagy pedig 
meghalunk a bűnnek. Lelki betegségeinkből, pszicho-szklerózisunkból s annak minden
féle testi-lelki bénaságot okozó állapotából akar kigyógyítani minket a mi Urunk.

2. Ragaszkodás
Rá kell jönni: a megoldás az életünk, az életszemléletünk, az életvitelünk megvál

toztatására Istent feltétel nélkül elfogadni és bízni ígéreteiben; ragaszkodni Hozzá 
teljes hittel, erővel és elmével. A kérdés csak az: tudunk-e ragaszkodni úgy Istenhez és a 
mi megváltó Jézusunkhoz, ahogyan azt ő bizonyította irántunk?

A végső kétségbeesésben szenvedő ember imája oly kifejező: „csak egy jelt adj, 
Uram” így kérte ezt Mózes, Gedeon, Illés a Kármel hegyén, Péter, a hirtelenlcedő, Ta
más, a kételkedő, valamint hányán mások -  nevesek és névtelenek. Ismeritek a vét folyó- 
sós asszony történetét. Ő is el volt hagyatva (a szerencsétől, az egészséges élettől); ő is 
ennyit mondott -  de ez az ’ennyi’ akkor és ott abban az élethelyzetben a ’minden’ volt: 
ha csak a ruhája szegélyét érinthetném is... (Mk 5,28) Ismerjük a folytatást: érintette 
és meggyógyult. Ez a beteg asszony ragaszkodott ahhoz, hogy visszakapja 12 betegség
gel terhelt év után az életét, az egészségét.

De bizonyára mindenki ismeri a vak Bartimeus esetét is. Az útszélen ült és koldult. 
Ebből tartotta el magát. Egyszer Jézus arra járt. A vak koldus hallva a nagy zsivajt ér
deklődni kezdett: mi ez a nagy mozgolódás. Jézus jön -  válaszolták. És már akkor a vak 
szemekben fény gyúlt. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam (Mk 10,47) -  kiáltotta 
torkaszakadtából, mint a vízben fuldokló ember, aki belekapaszkodik teljes erejével az 
utolsó szalmaszálba is. A látó-járó emberek dühösen csitították: „Hallgass, vagy megve
rünk. Nincs Jézusnak ideje rád.” De ez a vak ember érezte: ez a soha vissza nem térő 
alkalom, és még nagyobbat kiáltott: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akkor Jézus 
megáll, a hang irányába indul, az emberfal megnyílik előtte és ott áll vele szemben egy 
tetőtől talpig rongyos, piszkos, reszkető, vak koldus. Mit akarsz, hogy veled cseleked
jem? (Mk 10,51) -  kérdi tőle. Szinte érzékelni lehet a levegőben a feszültséget: ez az 
ember szinte dadog a meglepetéstől és a várakozástól, és alig tudja kinyögni: Uram,
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hogy lássak. A Biblia egyik legmeghatóbb és legmegrázóbb, érzelmileg legtelítettebb 
története ez -  egy emberről, aki látni akar.

Vajon akarunk-e mi, látók, így látni és meglátni: hogy a bűnből ez az egyetlen út 
a szabadulásra -  megragadni teljes erőnkből Jézust, és el nem engedni többé?! Ahogy 
Jákob tette a vele egész éjjel viaskodó Úrral, amikor az elhagyni készült őt: Nem bocsát
lak el Téged, míg meg nem áldasz engemet. (lMóz 32,26) Tudunk-e így ragaszkodni 
megváltó és gondviselő Istenünkhöz -  mert akkor (s csakis akkor!!!) kapjuk meg a fel
mentést, és éljük át, hogy még soha sem volt közelebb hozzánk Isten, mint ahogy erről 
költőnk is vall:

„Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul / 
Átölelt az Isten.” (Ady Endre: Az Úr érkezése)

Lelki válságainkból és az elhagyatottság állapotából való kilábalásra az egyetlen 
esélyünk: megragadni Jézust -  hogy ő is megragadhasson minket, és el nem engedni -  
hogy Ő is megtartson minket az örök életre. És hogy vissza ne essünk előző kilátástalan, 
istentelen állapotunkba, két szót ismételgetni gyakran, melyet a következő 3 soros vers 
így fejez ki:

„Két szó -
mely mindig Hozzád visz közelebb:
Köszönöm Neked!”

(Szabó L.: Két sző)

Ez a meghajlás, ez az engedelmesség, ez az alázat, amely képes felismerni az Úr 
örök jelenlétét, s amely mindent Neki tud megköszönni -  örömet, de bánatot is; boldog
ságot, de keserűséget is; egészséget, de megpróbáltatást is; nevetést, de könnyhullatást is -  
tudja egyedüli módon meghozni azt a változást, amire maga az ún. modern ember is 
titkon vágyik.

Sok mindent nem értünk Isten tetteiből -  pl. miért történnek kedvünk ellenére való 
dolgok -, de van egy jel, egy világítótorony, egy pontja az életünknek, ahol az emberi 
vízszintes síkot keresztezi az isteni függőleges: a kereszt. Ha lelki életem sötétjében és 
elhagyatottságában eddig a világítótoronyig eljutok, aki maga az Út, az Igazság és az 
Élet, valamint a Világ Világossága -  akkor már nem lesz több kérdésem, sem kételyem.

Isten annyira akarta üdvösségünket, hogy áldozatul adta a Fiát értünk. Engedjetek 
ennek a bűnökből szabadító Úrnak. Mert ahogy az életben nincs nagyobb sérelem az 
elutasításnál, úgy nincs nagyobb öröm sem az elfogadásnál. Ma, ha az O szavát halljá
tok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket! -  mondja az igei figyelmeztetés. De folytathat
juk tovább is ezt a gondolatot: ma, ha az Ő szavát halljátok -  nyissátok ki a fületeket, és 
nyissátok meg a szátokat az ő behívására az életünkbe. Úgy, ahogy Jákob kiáltott 
Jabbóknál; úgy, ahogy Bartimeus kiáltott az útszélről; úgy, ahogy az egyik apa kiáltott 
gyermeke gyógyulásában reménykedve: Hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlensé
gem leküzdésében (Mk 9,24b); úgy, ahogy a vámszedő kiáltott súlyos bűntudatában: 
Uram, lég)> irgalmas nékem, bűnösnek. (Lk 18,13b)

Ez a sokak által áhított átváltozás csak így megy: kiáltok Istenhez és hallom, mit 
válaszol nekem. Mi ez, ha nem a Heidelbergi Káté 27. kérdésére adott válasz, hogy a mi 
Urunk az egész világot úgy a kezében tartja és igazgatja, hogy semmi sem véletlenség- 
ből, hanem atyai tanácsából és akaratából történik.

Gondolatban most menjünk és álljunk Jézus keresztje elé, és:
-  lássuk meg azt a nagy áldozatot, amelyet Jézus hozott érettünk a Golgota kereszt

jén, hogy ha valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3,16);
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-  halljuk meg az értünk hozott áldozat értelmét: Én azért jöttem, hogy életük legyen, 
és bővölködjenek (Jn 10,10);

-  valljuk meg, mondjuk el a nyomorúságokra és a megszorításokra, a bűnre és a féle
lemre válaszként a következőt: Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; 
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, 
de el nem veszünk; mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus
nak élete is láthatóvá legyen a mi testünkben. (2Kor 4,8-10)

Egyet biztosan és örökre tudhatunk: akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk..., s 
ez az Úr, mindnyájunk drága Megváltója és Gondviselője, aki még a halál árnyékának 
völgyében is bőséggel viseli gondunkat, úgy megőriz, hogy még csak egy hajszál sem 
eshet le a fejünkről; sőt inkább mindennek a mi üdvösségünkre kell szolgálnia! Ámen.

D. L. Moody és tíz kérdés
B o ld o g o k  a  tis z ta  sz ívn ek , m e r t ők  

a z  I s te n t m eg lá tjá k . (Mt 5,8)

Egyszer egy kereső ember odament az amerikai evangélistához, Dwight L. 
Moodyhoz (1837-1899), és ezt mondta neki: „Tíz kérdés foglalkoztat engem; ha meg 
tudja ezeket válaszolni, megtérek Krisztushoz.” Moody azonban talpraesett választ adott 
neki, amikor ezt mondta: „Először térjen meg, azután majd megválaszolom mind a tíz 
kérdését!” A férfi elképedt ezen a válaszon, de valahogy mégis csak felfogta, és elbú
csúzott az evangélistától. Nem sokkal ezután őszintén megtért az Úrhoz, Isten boldog 
gyermeke lett és Jézus Krisztus hűséges tanítványa. Hosszabb idő múltán Moody egy 
keresztyén rendezvényen újra összetalálkozott ezzel a férfival. Ahogyan a legtöbb evan
gélista, ő is nagyon jól megőrizte emlékezetében az embereket, és így azonnal felismerte 
ezt a férfit. „Na, mi újság a tíz kérdésével?” -  szólította meg. A férfi boldogan sugárzó 
arccal felelt: -  „Isten mind a tíz kérdésemet megválaszolta. Megtértem az Úr Jézushoz. 
Megtérésem és újjászületésem órájában a Szent Szellem beköltözött a szívembe, és vilá
gosságot adott nekem. A Szentírás olvasása során minden kérdésemre választ kaptam.”
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Lectio continua
Id. Fazakas Sándor
Derecske, Magyarország

A két testvér
Alapige: Máté 21,28-32  

Az Ige megértéséhez

A zsidó szemléletet valósággal sokkolta, hogy Izráel, mely az Ószövetségben oly 
gyakran Isten egyetlen fia képében jelenik meg, immár megosztottá lett Két, egymástól 
élesen elkülönülő társadalmi réteg, a farizeusok és az írástudók, valamint a vámszedők 
és a bűnösök úgy állnak egymással szemben, mint példázatunkban ugyannak az atyának 
két fia . A bűnösök a kegyesekkel, a megvetettek megvetőikkel állnak szemben. Talán 
nem túlzás azt mondani, hogy a törvényen kívül rekesztett Galilea (a „vidék”) az „iste
nített” és dicsőített fővárossal, Jeruzsálemmel áll szemben. Teljes összhangban áll ez 
azzal, amit Jézus mond küldetése kapcsán: „Izráel házának elveszett juhához” küldetett 
(15,24). A példázat immár Izráel és Isten viszonyát nem az apa és egyetlen fia, hanem 
apa és két fia viszonyában kénytelen szemlélni. A két fiú magatartása élesen elüt egy
mástól, az elsőt a megbánás, a másodikat az engedetlenség jellemzi.

ti de umin dókéi = „De mit gondoltok ti?” Ugyanezt a kérdést teszi fel Kajafás is a 
Synedrium előtt, amikor Jézust istenkáromlással vádolják. (26,66) A kérdés itt is és ott 
is egyértelmű válaszra, állásfoglalásra késztet. Dókéi moi (praes.) = azt gondolom.

tekna = fiam, gyermekem. Ugyanazt jelenti, mint az uioi. A LXX azonban leggyak
rabban a tekna/1 használja. Uios = (valakinek a) fia. Az apák gyalcran felnőtt fiaikat is 
így szólították meg: tekna (IMóz 27,13-43 stb.). Példázatunk nem különbözteti meg, 
nem nevezi meg a két fiút, csak sorrendet használ: első és második. Az idősebb az első 
lehet, miként a tékozló fiú történetében is. Az először született = proton teknon kifejezés 
az elsőszülöttre = prótotokosra és az elsőszülöttségre = prótotokiam is utal. Ez utóbbi 
kifejezés az öröklés jogát is magában hordozza (IMóz 25,31-34; 27,36). A Lk 15,25- 
ben is az idősebb fiú az, aki „a mezőn vala” Figyelemre méltó, hogy az apa ahelyett, 
hogy magához hívatná fiait, ő maga megy hozzájuk, szeretetteljesen, kedvesen fiamnak 
szólítja őket és a szokásos, a vidéki életet jellemző feladatot bízza rájuk: „ ...munkálkodj 
ma az én szőlőmben ”, sémeron = ma, azaz nem holnap. Izráelben a gyermeknek magá
tól értetődő kötelessége volt, hogy apja szőlőjében vagy földjén dolgozzon. A fiúk el
utasító viselkedését, magatartását súlyosbítja, hogy atyjuk nem parancsol, hanem kér
lel. Ezért annyira fájdalmas a kemény, elutasító válasz.

ergadzomai (imp.) = dolgozni, munkálkodni. Az ergadzesthai azt a fizikai, kétkezi 
munkát jelöli, melyért fizetség jár. Az lKor 4,12-ben az ergadzomenoi kifejezést Károli 
így fordítja: „...tulajdon kezünkkel munkálkodván” (lásd IThessz 4,11; 2Thessz 3,10 
skk.).

metamelomai = megbánni, Károdnál: magát meggondolni. Helyes így fordítani: 
megváltoztatta előbbi döntését, ugyanis ez történik itt. A metamelomai nem azonos je 
lentésű a metanoeó kifejezéssel Ez utóbbi ugyanis megtérni, vezekelni jelentéssel bír. 
Ezt igazolja a Júdás története is. Amikor Júdás rádöbben arra, hogy Jézust igazságta
lanul ítélték el, akkor csupán bánkódik árulása miatt, csupán „megbánta dolgát”, azaz 
metamelétheis, de nem gyakorolt bűnbánatot (27,3). Pálnál ugyanerre a megkülönbözte
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tésre bukkanunk a 2Kor 7,8-10-ben, melyben arról olvasunk, hogy Pál nem bánta meg, 
hogy olyan kemény hangnemben írt a korinthusbelieknek, ugyanis éppen a levél nyo
mán támadt közöttük akkora szomorúság, mely igaz bünbánat tartására és megtérésre 
indította őket. A metamelomai kifejezés ritkán fordul elő az Újszövetségben, Máténál 
csupán háromszor, de annál gyakrabban a LXX-ban.

aperchomai = elmenni. A példázat nem okolja meg, hogy mégis miért gondolja meg 
magát az első fiú, miért dönt másként, és megy el apja szőlősébe dolgozni. Az, hogy 
elmegy, egyszerre jelenti az engedelmességet atyja iránt, és a rábízott feladat végzését. 
A hangsúly tehát nem az elvégzendő munkán van, hanem azon, hogy a fiú „ meggondol
ván magát, elméne”, még ma.

egó, kyrie = én, uram. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy igen, uram. Ugyanazt jelen
ti, mint a hineni (lMóz 22,1.11; 27,1) vagy még egyszerűbben, mint az a’ni (Bír 13,11). 
A koine egóge is határozott igent, igenlést jelent. Az igent viszont itt sem követi tett: 
„...de nem méné el”, miként a „Nem megyek” tiltakozást sem követi tett, míg meg nem 
gondolja magát. Itt sem okolja meg a példázat, hogy miért nem megy el. Úgy az első fiú 
nemje, mint a második igenje súlytalan. A döntő: a tagadó nem dacára is elvégzett fel
adat, s az igenné 1 megígért cselelcvés elmaradása. Kálvin szerint „ bűnös dolog mind a 
kettő, az is, ha valaki késedelmeskedett, de végül mégis engedelmeskedik, s az is, ha 
valaki szóval megígéri, amit meg nem tesz” Schlatter is ezt vallja.

proagó = elől menni, megelőzni. Semmi esetre sem jelent előre rohanást. Az Igéhez 
az Újtestamentumban sohasem kapcsolódik a versenyfutás gondolata. Térben és tranzi
tív értelemben is azt jelenti, hogy „előttetek” járnak, ők a ti példaképeitek és vezetőitek 
az Isten országába vezető úton. Az ítélet napján a sorrend megfordul. Igénknek ezt az 
eszkatalógiai irányultságát húzza alá a verset megelőző „Bizony mondom néktek... ” 

en odó dikaiosynes = az igazság útján. Ebben a kifejezésben sűrűsödik mindaz, amit 
Keresztelő János hirdetett és cselekedett. A zsidók szemében az igazság útja a törvény 
és az öröklött hagyományok útja. Bár a kifejezés keveset árul el Keresztelő János alak
járól és tevékenységéről, de annál többet ez utóbbi hatásáról és következményeiről. Jé
zushoz hasonlóan követőit ő is népének kirekesztettjei között találja meg. Kálvin szerint 
itt az igazság azt jelenti, hogy „az ő tanítása tiszta és helyes volt, mintha ezt mondta 
volna Krisztus: semmi okuk nem volt arra, hogy őt megvessék” Egyébként a 32. vers 
egy későbbi betoldás, és nem Mátétól származik. Egy őt megelőző, jóval régebbi ha
gyományként volt ismert.

Prédikáció

Nem megyek; de azután meggondolván magát, elméne
Nem megyek, mondja példázatunkban az első fiú. Nem megyek a te szőlősödbe dol

gozni, de aztán meggondolja magát, megváltoztatja előbbi elhatározását, és úgy dönt, 
hogy mégis elmegy. Nem megyek, mondták kezdetben a vámszedők és a parázna nők, 
aztán mégis elindultak Krisztus követésébe, gondolj Zákeusra, a Léviből lett Mátéra, a 
bűnös asszonyra, akit a farizeusok agyon akarnak kövezni. Hányán mondták előttük is, 
utánuk is, hogy nem, nem, sohasem, de aztán másként döntöttek, megbánták bűneiket, a 
mennyei Atyával szembeni engedetlenségüket, és elmentek az Úr szőlősébe munkálkod
ni. Pál is azt mondta Jézusra, hogy nem, amikor még Saul volt, de a damaszkuszi úton 
megtért, visszafordult keresztyéneket üldöző útjáról, és Jézus egyik leghűségesebb kato
nája maradt Rómában bekövetkezett mártíromságáig. Gondolj az indiai Sadhu Sundar 
Singh-ra, aki Pálhoz hasonlóan fanatikus ellensége volt az Indiában élő keresztyének
nek. Szülei szeme láttára tépte szét a Bibliát és vetette a tűzbe, a lángok közé. De sok
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sok belső vívódás után, 1904. dec. 18-án neki is megjelent Jézus. így ír erről a látomás
ról: „Sem a tekintetét, sem a szavait nem fogom elfelejteni, míg élek. Ezt mondta ne
kem: 'A kereszten éretted és az egész világért haltam meg, s te mégis üldözöl engem?’ 
Villámként hasított belém, amit mondott, s megtelt a szívem végtelen örömmel és béké
vel, hogy ezután neki szolgálhatok.” Látomása az egész életét megváltoztatta. Belőle lett 
a világ egyik legnagyobb evangelizátora. Haláláig munkálkodott az Úr szőlőjében.

Milyen durván, elutasítóan válaszol az első fiú atyja kérlelő szavaira: „Nem me
gyek!” Nem mondja, hogy édesapám, nem okolja meg, hogy miért nem megy el dolgoz
ni atyja szőlőjébe. Tiszteletlen válaszával valósággal lábbal tiporja korának erkölcsi 
szabályát: „Miként az uraknak, úgy kell a fiúnak atyját szolgálnia.” És ma? Ma nincse
nek, akik nemet mondanak, anélkül, hogy kilépnének az egyházból, anélkül, hogy szakí
tanának vele, anélkül, hogy megtagadnák Jézust?

Ami megszégyenítő. A világ fiai sokszor jobbak, mint a „világosság fiai”, mint a ke
resztyének. Hiszen olyasmit cselekszenek, amit éppen a világosság fiainak, neked és 
nekem, a Krisztust vallóknak kellene cselekednünk. Az általunk hitetlennek véltek cse
lekszik Isten akaratát, mi pedig, a „kegyesek”, elhanyagoljuk azt. A Lk 16,8-ban olvas
suk, hogy e világnak fiai nemcsak eszesebbek a világosság fiainál, de jobbak is. Azt 
cselekszik, amit nekünk kellene cselekednünk. Milyen igaz, amit Pál mond: 
„...törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik” (Rom 2,14). Egy hitet
lennek kikiáltott világ áll szemben egy hitelét vesztett farizeusi keresztyénséggel, s Isten 
az előbbiek pártján áll, s nem az utóbbiakén. A nemet mondók, az istentelenek lesznek 
istenfélők a maguk istentelenségükben, és a kegyesek lesznek istentelenek a maguk ke
gyességében. A vámszedők és a paráznák, akik hivatalosan istentelenek, később mégis 
teljesítik a mennyei Atya akaratát, és megszégyenítik a kegyeseket, akik igent monda
nak, de semmit sem tesznek. Ők, a nemet mondók azok, akik úgy tekintenek magukra, 
mint a választott nép soraiból kirekesztettekre. Ők azok, akik nem csinálnak titkot abból, 
és nem tagadják, hogy nem engedelmeskedtek Isten törvényének, de Keresztelő János és 
Jézus megtérésre hívó szava arra indítja őket, hogy azt tegyék, amit Isten vár tőlük. Ők 
azok, akik képtelenek elrejteni bűneiket, talán nem is akarják. Abban különböznek a 
kegyesektől, hogy ők látják és értik Isten dicsőségét, és saját gyalázatukat, ők megaláz
zák, a kegyesek pedig felmagasztalják magukat. Igazi engedelmességre éppen azok kö
zött bukkanunk, akik egyáltalán nem számiáltatnak az „igazak”, az „istenfélők” közé.

Isten a kövekből is képes flakat támasztani. Azokból is, akikről te is és az egyház is, 
a presbitérium is lemondott, akik még sohasem fizettek egyházfenntartást, akik még so
hasem tettek a perselybe, akik sem a választói névjegyzékben, sem egyetlen gyülekezeti 
nyilvántartásban nem szerepelnek. Ez nem előny, és nem kell őket követni, de nem is 
hátrány, amennyiben azt teszik, amit az első fiú: „azután meggondolván magát, elméne” 
Ha te is nemet mondtál, gondold meg magad, tarts bűnbánatot, változtasd meg előbbi 
rossz döntésedet, s mondd: elmegyek. Mondd Péterrel együtt: „Uram, kihez mehetnék, 
örök életnek beszéde van te nálad” Kik mennek be az Isten országába? Nem az igent 
mondók, de semmit sem tevők, hanem a nemet mondók, és mégis munkálkodók. Nem 
azért mennek be a vámszedők és a parázna nők a mennyeknek országába, mert ők vám
szedők és paráznák, hanem azért, mert megvetettségük, lenézettségük ellenére is Isten 
akaratát cselekszik. Isten angyalai örvendeznek ezen (Lk 15,7.10), de maga az Atya is 
örvendez (Lk 15,23 sk.).

Én elmegyek Uram, de nem méné el
Ez vagyok én, és sokan mások. Emlékeztek, hogy mit fogadtunk, amikor konfirmál

tunk? „Én elmegyek, Uram”, azaz hiszem és vallom, ígérem és fogadom. De gyönyörű,
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ünnepélyes és magasztos volt ez a fogadalomtétel. Aztán szinte semmi sem lett belőle. A 
legtöbben mégsem mentek el az Úr szőlősébe, nem álltak be a Krisztus követésébe. Az 
igen elhangzott, a cselekedet, a hűség, az engedelmesség elmaradt. Hadd szemléltessem 
egy igaz történettel: A lelkészbeiktatást követő első vasárnap gyönyörű, lelkesítő prédi
kációt mondott az újonnan megválasztott fiatal és bátor lelkipásztor. „Ez már igen!” -  
mondták a gyülekezeti tagok, a templomból kijövet. „Alig várjuk, hogy itt legyen a kö
vetkező vasárnap, s újra hallgathassuk” -  mondogatták. A következő vasárnap viszont 
ugyanazt a beszédet hallották, szinte szóról-szóra. Amikor egymás után ötödször is 
ugyanazt a beszédet hallották, ráförmedt a gondnok az új papra: „Tiszteletes úr, miért 
prédikálja vasárnapról vasárnapra ugyanazt?” „Mert ti sem változtatok semmit, ugyan
úgy éltek, mint hat héttel ezelőtt. De ha tettekre váltjátok, amit eddig hallottatok, akkor 
majd én is új beszédet fogok mondani. Eddig csak igent mondtatok Isten Igéjére, de a 
tetteitek elmaradtak.”

Az első fiú elutasító magatartása indítja az apát arra, hogy a második fiához fordul
jon, aki így válaszol: „Én elmegyek, uram; de nem méné el.” Nem úgy, mint az első, ő 
tisztelettudóan válaszol, és uramnak szólítja atyját. Igent mondása engedelmességnek 
tűnik. Milyen élesen elüt egymástól a két fiú viselkedése. Az első durván és nyersen 
válaszol: „Nem megyek, de aztán meggondolván magát, elméne.” A második fiú udvaria
san válaszol: „Én elmegyek Uram, de nem méné el.” Az előbbi a kezdeti visszautasítás, 
a nem dacára is elmegy, cselekszik, a második udvarias igenje ellenére sem megy el, 
nem engedelmeskedik. Isten akaratát ne szóban, cselekedetekben teljesítsd!

A második fiú Izráel népének vezetőit testesíti meg, akik csak szóban és tanításban 
mondtak igent Isten akaratára, de jó cselekedeteik elmaradtak. A példázat végén éppen 
őket kérdezi meg Jézus: „E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát?” „Az első” -  
válaszolják, s el is vágják maguk alatt a fát, akaratlanul is bevallják, hogy nem az igen 
vagy a nem mondása a döntő, hanem a cselekedetben megnyilvánuló engedelmesség. Itt 
és most Jézus neked üzen: „Mert aki cselelcszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem 
fitestvérem.” (12,50) Vajon mi nem ehhez a második fiúhoz hasonlítunk, aki bár aláza
tosan, tisztelettudóan igent mond atyja parancsára, de az engedelmességet mégis megta
gadja? Nem olyanok vagyunk-e, mint azok a szőlőmunkások, akik évről évre igent 
mondva, a végén mégis megtagadják a szőlő tulajdonosától a termésnek őt megillető 
részét? (Mk 12,1-9) Nem olyanok vagyunk-e, mint a királyi menyegzőbe meghívott 
hivatalosak, akik durván elutasítják a meghívást? És még van bátorságunk pálcát tömi, 
gúnyolódni, csúfolkodni a keresztutakról összesereglett nyomorultak felett, akiket a 
mennyei gazda a hivatalosak által üresen hagyott asztalokhoz ültet? (Mt 22,1-10; Lk 
14,16-24) Az igazsághoz tartozik, hogy Jézus először az igent mondókhoz, a zsidó ke
gyesség törvényei szerint élőkhöz, s azok vezetőihez fordult. De amikor ezek hátat for
dítottak Jézusnak, akkor ő a nem mondókhoz, a vámszedőkhöz és a parázna nőkhöz 
fordult, akik hallgattak rá, bűnbánatot tartottak és követték őt. A csak szájjal kimondott 
igened, hitvallásod, éneklésed, imádságod és vasárnapi prédikáció-hallgatásod mit sem 
ér, ha nem követi azokat a tettek hitvallása. Te is csak a száddal vagy istenfélő és ke
gyes, de Isten akaratának teljesítésével adós maradsz? Tudom, hogy könnyű igent mon
dani, és mennyire nehéz a tettek emberévé lenni. Igened üressége, komolytalansága nem 
abban áll, hogy amikor tettre kerülne a sor, visszautasítod a téged megszólító mennyei 
Atyát? Sőt, miközben hangosan megvallod Istenben való hitedet, hiszen te is mondod az 
Apostoli Hitvallást, elmarad Isten kérésének teljesítése. Igenedet nem követi Ámened, 
azaz igen-mondásodat igen-cselekvésed.
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Ami másodszor is megszégyenítő. Egyáltalán nem alaptalan az a vád, hogy mi, ke
resztyének sokat beszélünk, és keveset cselekszünk. Töredelmesen kell beváltanunk, 
hogy teljes mértékben képtelenek vagyunk igaz keresztyénként élni. Miért?

Mert csak hiszünk, de nem szeretünk.
Mert csak ismerjük a parancsolatokat, de nem tartjuk be.
Templomba megyünk, és templomból jövünk, de az oda-vissza vezető úton ott hagy

juk az út porában fekvő, rablók kezébe esett szerencsétlen embert.
Személyesen és nagy-nagy buzgósággal állunk ki az egyház ügye és Isten országa 

mellett, de egy anyagias világszemlélet rabjai vagyunk.
A templomban végigüljük az istentiszteletet, de változatlanul meg nem térten me

gyünk haza otthonainkba.
A prédikációt, ha olyan, sohasem magunkra, hanem mindig másokra értjük.
Lelkipásztorként talán eredményesen hívogatok, s hirdetem, hogy ott a helyed az Úr 

szőlősében, én azonban a magam földjét művelem az Úr szőlőse helyett.
Nem így van? Ha valami felrázhatná egyházunkat, gyülekezetünket, az éppen hitünk 

kiüresedésének és annak felismerése, hogy mi is éppen azokat nézzük le és vetjük meg, 
akikre éppen missziói tevékenységünk élő tárgyaként kellene néznünk. Ma élő vámsze
dők és parázna nők előznek meg téged és engem az Isten országában, ha kiüresedett, 
semmitmondó, ígérgető, de semmit sem cselekvő keresztyénségünkkel nem szakítunk. 
Igen, testvéreim! „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegek
nek, nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre” -  
mondja Jézus (Mk 2,17). Övék a mennyeknek országa! Nem a képmutató farizeusoké, 
az igent mondóké, de semmit sem cselekvőké, hanem azolcé, akik bár kezdetben nemet 
mondtak, de mégis engedelmeskedtek, és elindultak az igazság útján, azaz a hit útján.

Az igazság útján
Az igazság útján járni azt jelenti, hogy hinni, miként A példabeszédek könyvében is 

olvassuk (8,20; 16,31 stb.). Az, hogy Keresztelő János az igazság útján járt, semmi eset
re sem azt jelenti, hogy ő igaz lett volna. Őt azért küldte Isten, hogy megmutassa az 
igazság útját, hogy miként lehet Krisztus által megigazulni. Őt azért küldte Isten, hogy a 
hamis úton járókat az igazság útjára vezesse. Akik eddig nem jártak az igazság útján, és 
nem számláltalak az „igazak” közé, éppen azok, a vámszedők és a parázna nők enge
delmeskedtek Keresztelő János és Jézus megtérésre hívó szavának. Engedelmeskedj te 
is! Az igazság útja a Krisztus útja. Ezen járj te is! Mutasd meg szeretteidnek az igazság 
útját, fogd kézen őket, és vezesd őket azon, míg Jézushoz érkeznek. S miközben máso
kat vezetsz, ne felejtsd el, hogy téged is Jézus vezet. Ezért énekeljük együtt: „Vezess 
Jézusunk, S véled indulunk” Hát indulj el munkálkodni a mennyei gazda szőlősében. 
Ámen.
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„Ne vágyj...”

Is te n  a zo n b a n  e z t  m o n d ta  n e k i: B o lo n d , m é g  m a  
é j je l  v is s z a k é r ik  tő le d  a  te  le lked , é s  a k k o r  k ié  le sz  
m in daz, a m it s z e r e z té l?  í g y  j á r  az, a k i k in c s e k e t g y ű jt  
m agán ak , é s  n em  a z  I s ten b en  g a z d a g . (Lk 12,20-21)

A Mosel völgyében a régi időkben állt egy kastély, amely egy gazdag nemesemberé 
volt. Ez a férfi a földi élet napos oldalán élt, és teljes mértékben kiélvezte e múlandó 
világ örömeit. Élete teljében feleségül vett egy csodaszép, gazdag nőt, aki vidám gye
reksereggel ajándékozta meg. Földi boldogságának csúcsán felesége beleszeretett egy 
másik férfiba. Cserbenhagyta félj ét és gyermekeit, és azzal a másik férfival világgá 
ment. A kastély nemes urának boldogsága romba dőlt, megtört emberként halt meg. 
Előtte azonban kastélyának bejárati csarnokába nagy betűkkel felíratta: „Ne vágyj túl 
nagy gazdagságra és túl szép asszonyra, mert Isten haragjában mindkettőt megadhatja!” 

Ennek a megcsalt férfinek a megrázó sorsa jól példázza, hogyan járnak azok az em
berek, akik a boldogságukat ebben a múlandó világban keresik. Bár nem mindannyian 
járnak ezért úgy, mint e kastély ura. Élete végén azonban mindenki megcsalatik, aki -  
mint a Lukács 12,15-21 gazdag embere -  boldogságát ezen az átokkal terhelt földön 
keresi. Mert ami földi, az látható, és ezért múlandó (2Kor 4,18), csak a láthatatlan örök. 
Az ember azonban semmit sem vihet magával a látható világból Isten láthatatlan, örök 
világába. Akár szegény, akár gazdag -  mindent itt kell hagynia ezen a földön. Ebből mi, 
az élő Isten gyermekei, tanuljuk meg azt a mély, szellemi igazságot, hogy szívünkkel ne 
ragaszkodjunk a földihez és mulandóhoz. De mondjunk mindig szívből jövő köszönetét 
a mindenható Istennek az Ő földi jótetteiért, minden nap, minden helyzetben és minden 
időben, ahogyan arra bennünket Pál apostol az Efézus 5,20-ban felszólít: „Mindig min
denért hálákat adjatok az Istennek és az Atyának, a mi Urunk Jézus Krisztusunk nevé
ben!”
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Esketési prédikációvázlat a magyarországi 
homiletikai irodalomból

Dr. Boross Géza

Lásd, hited tőle mit várhat!*

4.

Isten ígérete
Alapige: Ézsaiás 41,13

Életeteknek ebben a nagy pillanatában nincs fontosabb annál: mit mond az Úr? Ige
hirdetésemben ezt szeretném elmondani. Rövid szó az Isten szava, elfelejteni sem lehet: 
„Ne félj, én megsegítelek!” Mi van ebben az Igében?

1. Először az a kijelentés, hogy a házasságban a legfontosabb Isten segítsége. Már a 
zsoltáríró is tudta: Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői! Hiá
ba néktek korán kelnetek és későn feküdnötök. Szerelmesének álmában ád eleget. (Zsolt 
127,1-2) Mindenetek lehet: kocsi, mosógép, hűtőszekrény, színes tévé, ha hiányzik Is
ten, még a segítőtárs is kevés! (Nézzetek szét az életben! Példák a környezetből!)

2. Ámde milyen nagy ajándék, hogy Isten ezt a segítséget most nektek is megígéri. 
Többet kínál, mintha sok pénzt ígérne. íme, nem azt mondja: Nem lesznek gondjaitok, 
küzdelmeitek, hanem azt, hogy megsegítelek. Én mindig fogok találni valami megol
dást. Csak forduljatok hozzám! Csak beszéljetek velem! Csak olvassátok Igémet! Csak 
tartsátok velem a kapcsolatot. Bizonyságom van a segítő szándékra: Jézus Krisztus 
keresztje.

3. És a harmadik: Mivel Isten ilyen ígéretet tesz, ezért ne féljetek! Ne féljetek a 
holnaptól, a küzdelemtől, az emberektől, legfőképpen a gyermekáldástól! Járjatok 
hittel, alázattal, engedelmesen, imádkozva azon az úton, amit éppen Ő adott néktek, s 
ő a mennyből gazdag áldást juttat, s készít nektek szép, új napot! Próbáljátok megérteni 
a házasság misztériumát, sőt evangéliumát: A NEKÜNK ADOTT SEGÍTŐTÁRS 
ISTEN SEGÍTŐKÉSZSÉGÉNEK, IRGALMÁNAK, HŰSÉGES, AJÁNDÉKOZÓ 
SZERETETÉNEIC A JELE! Együtt öleljétek át Őt, és akkor semmitől sem kell félnetek 
a világon!

* Dr. Boross Géza: L á sd , h i te d  tő le  m it v á r h a t! Esketési igehirdetési vázlatok. (Budapest, Kálvin tér) 
1958-1963. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa 2010.
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Prédikációsorozat 
a Sámuel második könyve alapján

Sebestyén László Ede
Hosszúmező

Kárörömtől mentesen
Alapige: 2Sámuel 1,17 
Bibliaolvasás: 2Sámuel 1-27

Az Úr Jézus Krisztus nem tanít minket sohasem a kárörömre. Annál inkább arra, 
hogy örüljünk az ömlőkkel, illetve arra, hogy sírjunk a sírókkal. Ha megvizsgáljuk 
együtt Mesterünknek az életét, azt látjuk, hogy soha az Ő megnyilvánulásaiban, szavai
ban, tetteiben nem volt felfedezhető a káröröm. Ezt látjuk az Ő előképének, Dávidnak az 
életében is.

A Gilboa-hegyi ütközet után két napra eljut hozzá a csata elvesztésének híre. Egy 
amáleki legény szájából hangzik el a hír: az a férfiú, aki őt a halálba üldözte, dárdájával 
a falhoz akarta szegezni annak idején, aki annyi bajt és nyomorúságot szerzett neki, Saul 
már halott. Némelyek mondhatnák: Saul most megkapta a magáét, így kellett neki! Dá
vid ilyet nem mond. Megszaggatja a ruháját. Zokog katonáival együtt, azokkal, akik 
bujdostak Saul dühe elől. Velük együtt sír, zokog és estig böjtöl.

Ott áll előtte az a hazudozó amáleki, aki azt mondja: Sault, az Úr felkentjét saját ke
zemmel öltem meg, elhoztam koronáját, elhoztam a karperecét is, hogy neked adjam. 
Közben mi tudjuk, Sámuel első könyvének végén olvashatjuk, Saul kérte fegyverhordo
zóját, hogy ölje meg őt. Ezt nem tette meg szolgája. íjászok sebesítették halálra, nem 
pedig lovasok és harci szekerek. Az amáleki legény száját a hazugságnak atyja, az ördög 
indítja. íme az újabb bibliai példa: hogyan lehet elferdíteni az igazságot!?

Az igazság elferdítésének, a hazugságnak minden korban megvan a maga bére és 
, jutalma” Az igazságosan küzdő, a hazugságot és szeretetlenséget jóval legyőző Jézus 
Krisztusnak a szolgálatában leélt életnek viszont megvan az igazi értéke.

Saul beledőlt kardjába, miután már Jonatán és másik két fia is halott volt már.
Az amáleki jövevény fia úgy tesz, mintha megadná a tiszteletet az eljövendő király

nak. Dávidnak nincsen szüksége arra, hogy egy hazudozónak a kezéből vegye át király
ságának megtisztelő jelképeit. Ő nem így tör a hatalomra.

Sokan törnek hatalomra. Milyen veszélyes az ma is, amikor hatalmat kívánnak, de a 
hazugság árán!

Az amálekinek minden hazugsága fölfedeztetett. Amit fülbe súgva mondanak, azt 
háztetőkről fogják prédikálni. Jaj azoknak, akik a sötétség cselekedeteivel járnak! És jaj 
nekünk, ha ez a mai történet nem tud bűnbánatra indítani! Volt-e már úgy, hogy valami
kor is helyet adtunk a kárörömnek? Pedig nem kellett volna!

Amikor Dávidék zokogva gyászolnak és böjtölnek Saul miatt, Jonatán miatt, sírnak 
az Úr népe miatt. Szoktunk-e zokogni, gyászolni, böjtölni az Úr népe miatt? Nem volt 
helyzete magaslatán az Úr népe. Az Úr népe leveretett. Dávid zokoghatott és böjtölhe
tett volna maga miatt, de Ő az Úr népe miatt sír most. Az Egyház miatt, a választott nép 
miatt zokog, böjtöl. Azok miatt is, akiiekéi nem tudott egy indulatban, testvéri szeretet- 
ben lenni. Jonatán esetében ez megvolt. Saul esetében is sokszor megpróbálta bizonyíta
ni, hogy szíve mentes a bosszúvágytól. Dávid többször megölhette volna Sault, és még
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sem tette. Tiszteli Sault, és meglátja mindazt, ami pozitívum volt az ő életében, és nem 
említi hibáit. Dávid példát mutat arra, hogy észrevegyük még az ellenségünk életében is, 
amit Isten talentumként helyezett el az ő életében. Ugyanerről beszél Pál apostol is, 
amikor arra tanít: egymást magatoknál többre tartsátok! A gyakorlatban általában ez 
fordítva szokott lenni, és ebből származik annyi baj, még családon belül is!

Egymást magatoknál többre tartsátok! A felebarátot, a riválist, a kollégát, a feljebb
valókat, vagy éppen alánk rendelt szolgatársainkat! Megadjuk-e a tiszteletet a testvér
nek, a rokonnak? Sokszor a tiszteletadásban nem járunk elől. Dávid éppen erre mutat 
példát, ahogy megadja a tiszteletet.

Az ultramodernnek kikiáltott 21. század arról is híres és nevezetes, hogy már szinte 
semmi sem szent. A tiszteletadás hiányzó portéka. Roskadoznak a bevásárlóközpontok 
polcai a kívánatosabbnál kívánatosabb áruktól, s közben üresek a vásárlóknak zsebei. 
De van egy másik nyomorúság is: amikor üres a szív, s nincs benne szeretet, nincs benne 
tiszteletadásra való készség, és amikor nem él benne Krisztus.

Istenünk ma azért is kopogtat szívünk ajtaján, hogy tanuljuk meg Dávidtól szeretni 
az Úr népét. Tanuljunk a jövendő felé úgy nézni, hogy a múltért, az igaz barátért, a 
testvérért hálát tudjunk adni!

„Miként hullottak el a hősök!” (19b) Ide sorolja volt apósát, Sault is. Az őt üldöző 
Sault is a hősök közé sorolja. „Ó, hogy elhullottak a hősök!” -  visszhangzik lelkében, 
visszatérő refrénként találjuk ezt ebben az íjdalban, amelyet azért is szerez, hogy megta
nulják azt Izráel fiai. Olyan legyen ez az íjdal, mint számunkra a 90. zsoltár!

Jövőt csak ott lehet kezdeni, ahol az ellenséges érzéseket kidobjuk a szemétbe, ahol 
a testvérben testvért látunk, és nem ellenséget. Ma így is mondhatnánk: magyar a ma
gyarnak, református a reformátusnak ne legyen ellensége!

Dávid észreveszi a hazug beszéd álnokságát, s nemsokára már hull az amálekita vére 
is. Várna bérére, várna a jutalomra, fizetségre, s meg is kapja Jutalmát”!

Memiyivel jobb az Úr népéért élve egymást szeretni, megadni egymásnak kölcsönö
sen a tiszteletet. Milyen örvendetes dolog az, amikor a gyermek tiszteli a szülőt. Köte
lességünk megadni a méltóságot a királynak, de mennyivel inkább a Királyok Királyá
nak. Ebből kifolyólag a felsőbbségért imádkoznunk kell!

A mi rebellis szívünk nehezen hajlik erre. A szabadságvágy a lelkűnkben csak akkor 
tud méltóságos szabadságvággyá lenni, ha nem fertőződik meg a bosszúvágytól, a kár
örvendezés gondolatától.

Nagyon sok emberi kapcsolatot közöttünk a káröröm már megfertőzött. Van mit le
zárni. Sok-sok ilyen rendezetlen ügyünk van, amit vigyünk bátran Isten elé! Pótmegol
dás az, amikor bíróságra szaladgálnak a keresztyének, de ügyeiket nem a legnagyobb 
Bíró elé viszik. Azt kell mondjam: még a H1N1 vírusnál is gonoszabb vírus fertőz meg 
bennünket, ha helyet adunk a kárörömnek.

Dávid ajkát egyetlenegy gonosz szó sem hagyja el. Saulról mint hősről beszél. Jona
tánról, mint testvérről, azt mondja: szeretető kedvesebb volt a nők szerelménél.

Jonatán, mint királyfi, pályázhatott volna a királyi címre, s ő mégis meghajolt Dávid 
előtt, mert tudta, Dávidot, mint Isten szíve szerint való pásztor-királyt, az Úr már kijelöl
te erre a tisztségre.

Jonatán tulajdonképpen Isten akarata előtt hajlik meg.
Testvéreim! Az ilyen embert mindig is testvérként szeressük, azt, aki mellettünk, 

környezetünkben Isten akaratának engedelmeskedik! Sokszor úgy tűnik, elfogytak a 
kegyesek, kevés az istenfélő, és sokan vannak a közömbösök, de nem a hiábavaló sirán
kozásnak van itt az ideje, hanem annak, hogy becsüljük azokat, akiket Isten nekünk 
adott!
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íjdalt hallottunk. Az íj csak harcedzett, erős karú ember kezébe való. „Isten, őrizz 
meg minket a magyarok nyilaitól!” -  mondták egykor a civilizáltnak kikiáltott civilizá
latlan nyugaton. Az erős férfiúi kar halált osztó nyilakat tudott küldeni. Messzire néző, 
célzó szem kellett ehhez. Az ellenség nyilai eltalálták Sault és fiait. Megfeszültek az íjak 
és jött a halál.

Az, Akit mi Megfeszítettnek nevezünk, belehalt abba, hogy az ellenségeit is szerette. 
Ez az íjdal éppen ezért is Jézusra mutató dal. Az eltűnt Jásár könyvének ez a megmaradt 
éneke nemzedékről-nemzedékre megtanít becsülni, tisztelni azt, akit Isten mellénk adott.

Ne énekeljenek kárörvendező szívvel a filiszteus leányok és asszonyok! De ti, 
„Izráel leányai, sirassátok Sault!” (24. vers)

Dávid már elfelejtett minden ellene elkövetett gonoszságot, megbocsátott Saulnak. 
Dávid megbocsátott, Dávid fia teljességre viszi ezt, s mi mégis megyünk a magunk feje 
szerint! Itt van a probléma, a nagy gond. A bűn így fertőz. A gerendát vedd ki a sze
memből, hogy lássak! Rólunk szólt ez a történet. Lelkemből a férget, a keménységet 
vedd ki! Dávid leikéről a keménység, a kéreg „le lett operálva” Istenünk szeretet- 
szikéje, operáló kése, az O Lelke által.

Kéregkeménység, megbocsátani nem akarás, bosszúvágy, káröröm -  mindez kerül
jön Istenünk elé! Képmutató lenne Előtte való megállásunk, nem tetszenének Neki zsol
táraink és dicséreteink sem, ha nem így tennénk. Ám „a szeretet sok vétket elfedez” (lPt 
4,8). Isten szeretetét kérhetjük, hogy így költözzön a mi szívünkbe Krisztus által. Ámen.

Elismerés
Alapige: 2Sámuel 2 ,1-7; 5 ,1-5

Fel lehet ismerni egy emberben, hogy ő Isten kiválasztott eszköze. Felismerik 
Izráelben is, hogy Dávidot Isten jelöli kijövendő királyul. Némelyek felismerik ezt, má
sok meg hanyagolják ennek elismerését. A nép többségére ez a közömbösség volt a jel
lemző. Inkább mennek a szokásjog, a divat, a körülöttük lévő országok szokásai szerint. 
Azt gondolják, hogy Sault az életben maradt Isbóset kell hogy kövesse a trónon. Ez a 
test gondolata, ez nem az Isten gondolata.

El kell teljen több mint hét esztendő, amíg felismerik ők is, hogy valójában Isten már 
kijelölte a következő királyt. Mi ezt tudtuk, de nem akartuk meghallani! Hallottuk, és 
mégse akartuk megérteni. Ez az, amiről beszélnek a próféták, hogy látván látnak, de 
mégsem értenek, hallván hallanak, fülük van, de mégse értenek. így meg tud keményed- 
ni az emberi szív. Tudják az Isten akaratát, de ők mégis mást akarnak. Mintha rólunk 
szólna az Ige!

Tudjuk az Isten akaratát, de a kemény szív annyiszor mást akar. Reánk nézve is igaz, 
amit Saulusnak mondott az Úr a damaszkuszi úton: nehéz néked az ösztöke ellen rugó- 
doznod! Itt 11 törzs rugódozik Isten akarata ellen.

Hogy kezdődik ez a történet? Hogy kezdődik Dávid királysága? Kérdezhetjük azt is, 
hogy nem kezdődik Dávid királysága? Nem azzal kezdődik, hogy egy amáleki hazudo- 
zónak a kezéből veszi át a koronát. Nem hazugságra épít. Nem erőszakkal, nem hata
lommal, hanem az Úr Leikével. Mert az Úr Lelke indítja Dávidot, és nem a maga gondo
lata, nem a maga eszessége -  pedig ő eszes ember -  szerint jár el, hanem megkérdezi az 
Urat, mit is tegyen? Nem is a bölcsek tanácsát hívja össze, nem is a fejedelmeket -  ti mit 
javasoltok, hogy látjátok jónak? - , egyenesen az Úrhoz fordul. Kétszer is kérdezi, hova 
menjen. Másodjára már kapja is a pontos választ: Hebronba.
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Annak idején Ábrahám áldozatot mutatott be az Úrnak Hebronban. Itt van az ősi ol
tár. Hebron ugyanakkor menedékváros is. Befogadó város, Káleb törzsének örökségé
ben. Azon a részen van, ahol Káleb Józsué mellett hűséges kém, és utódai itt országrészt 
kaptak. A hűségesek, a hittel járók földje ez. Olyan helyre küldi az Úr Isten Dávidot, 
ahol Benne hívő emberek laknak. Nem hitetlenek közé küldi.

A dávidi királyság nem hitetlen emberekkel kezdődik. Nem hitetlenek tanácsával van 
Dávid körbevéve. Aid Isten által vezettetve kíván élni, azt Isten megáldja ilyen közös
séggel. Szabad és lehet nekünk becsülnünk azt a közösséget, ahol együtt imádhatjuk 
Istent, ahol együtt kérdezhetjük Isten tanácsát: hová menjek, mikor menjek, hogy indul
jak? Hebron ezt jelenti magyarul: közösség, egyesülés.

Hebronban Dávidban felismerik a jövendőbeli királyt, és már előre felkenik Júda ki
rályának. A többi 11 törzs esetében, ahol nincs Istenre figyelés, sötét erők hatására pol
gárháborús események sora fog következni. A Hebronban lakók, a léviták részéről ott 
van az időben való felismerés. Ott, ahol megtanulnak közösségben lenni Istennel, s ahol 
ezt megtanítják a léviták, ott Isten majd elhozza az egyesülésnek a napját is. Dávid Is
tennel és népével együtt kivárja ezt az egyesülést, nem erőszakolja ezt ki.

Három fejezettel arrébb, az ötödik fejezetben olvasunk majd arról, hogy egy hét évig 
tartó polgárháborús időszak letelte után a többi 11 törzs képviselői, fejedelmei elmennek 
és szinte szó szerint ugyanúgy beszélnek Dávidról, mint Ádám szólt örömében Éva fe
lől: „Nézd, mi a csontod és húsod vagyunk!” (5,1b) Nem Dávid ajánlgatja magát: -  Em
berek, itt vagyok én! Én a tiétek vagyok! Hát nem én győztem le Góliátot?! Mond-e 
ilyet Dávid? Ó, dehogy! Hét évig vár arra, amíg eljutnak a felismerésre. Mekkora türe
lem kellett ehhez a Dávid részéről?!

Mi, lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, mindnyájan mindig tanulhatunk türel
met! Mennyire türelmetlenek tudunk lenni! Sokszor milyen türelmetlenek a feleségek, 
máskor meg a férjek. Milyen türelmetlenek még az édesanyák, nagymamák is! Van úgy, 
hogy Isten próbaképpen nem hét év, hanem több esztendős várakozást ad. Van egy-egy 
imakérés, amiért már lehet tíz, vagy húsz éve imádkozol, és még nem teljesedett be.

Dávidnak hét évig kellett erre a napra várnia, és nem erőszakolta ki. Dávid megvárta 
azt, amire el lehet mondani: az Úrtól lett, és csodálatos a mi szemeink előtt.

Van, akiben még idejében megszületik a felismerés. Szíven talál az Ige. Az erdélyi 
szászokon keresztül a lutheri reformátori tanok sok-sok ember életét újították meg, és 
mint villám, kezdett itt is, ott is az evangélium fénye lobogni Erdély-szerte. A Tisza fel
ső folyása mentén, az öt máramarosi koronaváros gyülekezeteiben is igen korán felis
merték az evangéliumi igazságokat. Korán elkezdett fényleni az evangélium sok-sok 
ember szívében.

Valami ilyen történt Hebronban. Valami ilyen felismerés született a júdeaiak részé
ről. Ekkor még a többi 11 törzs nem ismeri el Dávid királyságát. Inkább majd egymás 
ellen törnek. Mennyi bonyodalom, mennyi félreértés lesz az elismerésig!

Hét év elmúltával egyszer csak félreteszik a bántódásokat. Jönnek, és arról vallanak: 
mi a tieid vagyunk. Lehet, hogy „bütykös” csontok, meg „öreg” hús, nagyon is kemény 
hús, de a tieid vagyunk. Itt vagyunk a lábad előtt, most már engedelmesek vagyunk.

Még öreg korban is, megbántódva, megsértődve is lehet Dávid Fiához jönni. Az Úr 
Jézus Krisztusnál lehet újat kezdeni. Mi a Te testednek, az Egyház testének a tagjai va
gyunk. Olyan szép e történet! Valljuk meg őszintén: az a sok-sok megbántódás, félreér
tés és tüske, amely lehet ma is megvan, és nem vétetik el, mint Pál apostol esetében sem, 
csak kegyelem adatik helyébe, hányszor nem kerül félre a mi életünkben?! Ok félre tud
ták tenni ezeket a megbántódásolcat. És még mondanak ott akkor valamit: „azelőtt is, 
amikor még Saul volt a király, te vezetted harcba és te hoztad vissza Izráelt, és ezt
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mondta neked az Úr: te leszel népemnek, Izráelnek a pásztora, te leszel népemnek, 
Izráelnek a fejedelme.” (IKrón 11,1) Már azelőtt is mondta az Úr, s nekünk nem jutott 
eszünkbe!? Tudtuk, mi tudtuk, Dávid, de ott volt Isbóset! Ott volt Abnér, ott voltak a 
többiek, a máshogy gondolkodók! -  Mi tudtuk az Igét! Megtanultuk az aranymondást, 
de az életünk nem olyan volt. Mi tudtuk már hét éve, s mégse tudtuk!!

Sokszor ilyenek vagyunk mi is. Tudjuk, hogy mit kéne tenni, és aztán mégsem azt 
tesszük. Megint csak magunkra ismerhetünk. Egy nagyon jó szabó, az a mennyei „sza
bómester” ránk mérte, ránk szabta ezt a ruhát, ezt az Igét.

Tudjuk mi is az Igét, csak éppen idáig nem jutottunk el: a Dávid Fia előtti megaláz
kodásra.

Tudták, hogy fejedem-pásztorrá rendelte az Úr Dávidot, de térdük eddig nem hajolt 
meg. És Dávid várt arra, amíg meghajol a térdük. Nem kényszerből, nem parancsszóra 
jönnek. Jönnek önként. És ma is ebben gyönyörködik Isten, Amikor valaki kényszerre 
vagy parancsszóra jön, abban nincs engedelmesség. Olyan ez, mint amikor a macedónok 
adományt ajándékoztak a jeruzsálemi szegényeknek, s közben szívüket is adták adomá
nyaikkal. Ez az az odaadás, Istennek átadott élet, amiben ma is gyönyörködik az Úr! Ő 
elsősorban engedelmességet vár.

A szövetség-megújítás, az Úrral való közösség megújulása rendjén félretevődnek a 
korábbi bántódások, sértődések. Egyet akarni az Úrral, egyet akarni egymással. Egyet 
akarni azzal, amit Jézus Krisztus akar. Ő maga is erre tanít minket imádságában: „Le
gyen meg a te akaratod!”

Nehezen hajlik a térd. Nehezen alázkodik meg a szív, mint ott akkor. De áldott do
log, hogy Dávid számára volt egy Hebron, volt egy menedékváros. így örüljünk mi is a 
mi Hebronunknak, a mi gyülekezetünknek, örüljünk a mi menedékvárosunknak, örül
jünk a léviták énekének, a szolgálattevők szolgálatának!

Immár együtt van Izráel, együtt erősödhet az ország, együtt küzdhetnek a filiszteusok 
ellen, s együtt örvendhetnek annak: az Úr munkálta ki ezt. Az már nem Dávid érdeme 
lesz, de nem is Áseré, Gádé, Naftáké vagy egy másik törzsé. Az az Úr munkája.

Bízzuk dolgainkat Istenre! Személyes életünkben, családi életekben, gyülekezeteink 
életében, nemzetünk életében is nagy dolgokat munkálhat ki az Úr! Ide kell a türelem és 
bizalom. Valahogy úgy vagyunk, ahogy sokszor mondjuk, úgy látjuk, nem lesz abból 
semmi! Dávid is mondhatta volna: hiszen Isten megígérte! Mégis, több mint hét évig 
várnia kellett rá.

„Várj, ember szíve, készen! Mert jő a Hős, az Úr,
Ki üdvösséged lészen. Szent győztes harcosúl,
Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok:
Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok Ő.”

(MRÉ 184. ének)

Hogy vagyunk mi ezzel a váradalommal? Mondjuk-e: Maran Atha!? Jövel, Uram Jé
zus! Az Úr közel! Közel van a te szívedhez, közel, hogy megvalósítsa s beteljesítse ígé
reteit. Most csak arra vár, hogy te mondjad: Uram, Jézus Krisztus, tiéd vagyok, tiéd aka
rok maradni örökké! Ámen.
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Az engedelmesség áldásai
Alapige: 2Sámuel 5,17-26

Isten az engedelmesség áldásaként Dávidnak győzelmet ajándékozott.
Milyen az ifjú király, Dávid? Nem öntelt, nem maga erejében bízó. Nem ő találja ki 

a harci technikát, hanem Istentől függ.
A mi hitünk harcaiban is a technikát, a mindennapi élet kusza dolgainak megoldásá

hoz a megoldási kulcsot nem mi találjuk ki, vagy nem okosabb emberektől kapjuk, a 
megoldás kulcsa mindig Istennél van.

Dávid bízhatott volna abban, hogy vannak erős városaik, erős váraik. íme, a 
jebezeusok elbizakodottak lettek, hogy ők bevették Sión erős sziklavárát. Ő nem a fa
lakban, nem a kövekben, nem a várban, hanem Istenben bízik. Büszkélkedhetett volna 
harcedzett katonáival, vagy elbizakodott is lehetett volna, hiszen már többször is győzött 
a filiszteusokkal szemben, vagy Góliát feletti diadal-mámorban is élhetne, azért ő még 
mindig Istentől függ, Istent kérdezi. Vajon törjek-e rájuk? Mielőtt elindulna, Istentől kér 
tanácsot.

Jó nekünk útjainkban, reggeleinkben Istentől kérni tanácsot, és utána is Istenre fi
gyelni!

Ha Dávid helyébe gondoljuk magunkat, akkor mi azt mondhattuk volna talán, hogy 
miért kérdezzem másodszor is, hogy felmenj ek-e ellenük, hiszen ugyanúgy elözönlik a 
filiszteusok Refaim völgyét, mint először tették. Ha már először győzelmet adott Isten, 
bizonyára másodszor is ugyanúgy fognak történni a dolgok! De Dávid megint megkér
dezi az Urat. Nem a rutin, nem a megszokás embere ő. Minket is figyelmeztet Isten Igéje 
egy-egy ünnep közeledtével: ne rutinszerűen ünnepeljünk! Különböző élethelyzetekben 
lévőkhöz szól: nehogy a megszokás megszállottjai legyünk! Mindenben függjünk Iste
nünktől, és naponta kérjük tanácsát!

Dávid tudja: a győzelmet eddig is az Úr adta neki, azt nem tulajdoníthatja magának.
Ha majd hallja a lábak neszét, ha majd az Úr előtte megy, akkor hátulról, oldalvást, a 

szederfák felől a filiszteusokra törve még nagyobb győzelemben lesz része.
Mikor is jönnek a filiszteusok? Dávid még fiatal király, még királyságának elején 

van. Országa még szervezetlen -  gondolhatják. Ám ez nem lesz akadályozó tényező 
Dávid számára.

Milyen üzenete van mindennek számunkra? Amikor valakinek az életében megtörté
nik a „gondolatok összeszedése”, amikor Isten Igéje elkezd munkálkodni bennünk, és ott 
lesz az engedelmesség, s mellette a szeretet, szelídség, hűség, minden Isten szolgálatába 
kerül. Ha Istennek átadott élettel kívánunk Neki engedelmeskedni, akkor nem alszik az 
ördög sem. Akkor minden praktikáját, minden haditechnikáját beveti az ördög, hogy 
valamit szétszedjen, vagy mindent tönkretegyen, szétromboljon. Amikor jól kezdenek 
alakulni a dolgok, akkor máris jön az ellenség. Próba ez. Istenbe kapaszkodó életem 
van-e? Függővé teszem-e életemet az Ő akaratától?

Veszélyes úgy gondolkozni, mint a bolond gazdag tette: Isten megáldott engem, tedd 
el magadat nyugalomba, most már mindened van! Bolond, mi lesz, ha még éjjel elkérik 
a te lelkedet? A jézusi példázatból jól ismerjük ezt a kérdést. Nem lehet a keresztyén 
életben így „szabadnapot kivenni”. Vigyázzunk, józanul, ne a helyzettől függően, ha
nem Istentől függve döntsünk!

Egy másik üzenete ennek a történetnek, hogy nem elégszik meg az ősi ellenség az 
egyszeri támadással. Itt is összeszedik magukat a filiszteusok, s újból betódulnak, még 
nagyobb erőket vonultatnak fel. Az ellenség így rémítgeti Isten gyermekeit. Erre készül
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jünk fel mi is! Lehet, volt már életünkben egy-egy könnyekkel teli nap vagy időszak, 
megrostáltattunk, s nagyon nehezen átvészelt órák voltak ezek, de lesznek talán még 
nehezebbek is! Dávid számára is ilyen nehéz helyzet volt ez a második támadás. Ekkor 
sem a kétségbeesés vesz erőt rajta, hanem Istenhez fordul.

Mennyire vagyunk felkészülve a próbákra, a keresztek hordozására?
Hadd valljuk: mindeddig megsegített minket az Úr. Ő ezután is meg fog segíteni. 

Ennek tudata soha ne eredményezzen elbizakodottságot, hanem ismételten csak Hozzá 
forduljunk tanácsért. Lehet, hogy ami tegnap még jó módszer volt, az ma már nem lesz 
jó. Ami tegnap még helyes volt, lehet, ma arra azt mondja Isten: ezt már ne tedd, azt 
cselekedd, amit én mondok neked! Ő tud konkrét válaszokat adni, világos vezetéssel 
irányítani, ha Rá figyelünk. Az Igében megkapjuk ezt. Csak olvassuk imádkozó, nyitott 
szívvel!

Dávid aztán egészen a gézeri útig kiűzni a filiszteusokat az országból. Űzi, veri őket, 
bálványaikat összeszedi és elégeti -  erről a Krónikák könyve számol be -, s ebben az Úr 
Jézus Krisztus előképe lesz, Aki nemcsak a jeruzsálemi templomot tisztította meg, ha
nem meg kívánja tisztítani a mi szívünket is a bálványoktól, hogy ez a szív az O trónu
sává legyen. Bátran meijünlc minden ellenkező indulatot kárnak és szemétnek ítélni, 
hogy mi is ilyen engedelmes akarattal megajándékozottak lehessünk!

így lesz Krisztus a mi békességünk, a mi gazdagságunk. Nélküle életünk nagyon 
szegényes maradna.

Dávid megtapasztalta, az Úr felelt imádságára. Ő erősítette meg karját, győzelmet is 
csak Vele arathatott. Végig kitartóan harcol. Az ősi ellenséggel való harcban nem lehet 
félúton megállni, végig kell menni azon. így bátorít Dávid Fia is bennünket: „Légy hív 
mindhalálig, s néked adom az életnek koronáját!” (Jel 2,10) Ámen.

Ha nem kell az áldás
Alapige: 2Sámuel 6,20-23  
Bibliaolvasás: 2Sámuel 6 ,1-19

Ha nem kell az áldás, akkor csak egy valami jut, az átok. Mikálnak az esete, aki 
gyermeket nem szült, bennünket is figyelmeztet, hogy mire juthatunk Isten áldása nélkül.

Hogy is indult el ez az egész szomorú történet?
Láthattuk, Dávid király Jeruzsálemet a jebúsziaktól elfoglalja, s magában elhatároz

za, hogy a frigyládát az Úr városába, Sión várába hozza. Mintha ez a szent akarás dugá
ba dőlne, ez a vállalkozás megszakadna. Megrémül ő maga is, szívében megretten az 
Úrtól Uzzá halála miatt. Az ökrök megbotlása nyomán megingó szekéren Uzzá meg 
akarta tartani a szövetség ládáját, és halállal sújtja őt az Úr. Dávid megdöbben, s ezután 
fél városába, házához közel hozni a ládát.

Ha jól megfigyeljük ezt a történetet, akkor látjuk a folytatásban Isten áldását kiáradni 
Obéd-Edóm házára. Házában helye van a törvény két tábláját magában foglaló szent 
ládának. Szembeötlő e két eseménysorozatban a különbözőség.

Odarendeli Dávid a lévitákat, akik kürtszóval, lanttal, citerával dicsérik Istent. Ez 
megtörtént az első esetben is. Most azonban Dávid áldozatot is bemutat Istennek. Mózes 
törvényei szerint jár el. Számára ez a három hónap arra is jó volt, hogy önvizsgálatot 
tartson, gondolatait, akaratát Isten Igéjéhez igazítsa. Jó példa ez a mi számunkra is!

Most már nem az a Dávid cselekszik, aki csupán a maga felemeltetésének örül. Pedig 
már készülnek a tíruszi Hírám cédrusfáiból a jeruzsálemi paloták! Isten Igéje egy olyan 
Dávidot ír le, aki az Úr előtt megalázza magát. Ez kifejezésre jut abban is, hogy a frigy
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láda végleges, másodszorra való Jeruzsálembe hozatala alkalmából leveszi magáról a 
királyi öltözetet, és csak egy gyolcs efód van rajta. Egy egyszerű ruhát visel, szinte be
olvad a többi, hétköznapi ember közé. így vagyunk egyenlőek mi is az Úr előtt. Szegény 
és gazdag, kicsiny és nagy, mind egyek vagyunk az Úr előtt, a legkisebb gyermektől 
kezdve a legidősebb testvérig. Sem a méltóság, sem a ruha, sem semmi más bennünket 
nem különböztethet meg. Az Isten elé való j árulásunkban mértékadó az, hogy megaláz
zuk magunkat. Dávid immár ebben jár elől.

Hétköznapjaink boldogságát is az határozza meg, hogy istentiszteleteinkben ott van- 
e az a szent, Isten előtt való hódolás, ahogy a pásztorok és a keleti bölcsek is imádták a 
megszületett Fiút. Színe előtt leborulunk-e?!

Alapigénkben aztán Saul leányáról hallunk, akinek nem kell az áldás, aki nem tud 
együtt örülni féijével. Ő nem osztozik Dáviddal Isten szolgálatában. Milyen veszedel
mes dolog! Láthatta ő is, amint megáldja Dávid király a népet. Ott áll közöttük a maga 
egyszerűségében, sugárzó arccal, Istentől kapott örömmel szívében. Aztán minden férfi
nak és nőnek lepényeket, datolya- és fugekalácsokat osztogat. Mindannyian örömmel és 
áldással mehetnek haza. így ér haza Dávid is, örömtől sugárzó emberként, s otthon 
mintha leperzselnék.

Megtörténhet velünk is ugyanez. Egy szóval is el tudjuk rontani másnak az örömét. 
Dáviddal mégsem ez történik. Mikál ezzel fogadja: miért aláztad így meg magad? Eköz
ben szívében megutálja Dávidot. Az is feltűnő, hogy a Biblia itt nem Dávid feleségeként 
említi őt, hanem Saul leányaként. Benne az utálkozás és gőg ugyanúgy jelen van, mint 
volt ez édesapjában is. Mikál nem tud a Dávid környezetében, nem tud Isten közel
ségében megalázkodást tanulni. Számára nem jelent semmit az Isten áldása.

Mai modern társadalmunkban, amikor pénzközpontúvá vált annyi minden, s minden
hol anyagi krízisről és lelki válságról beszélnek, az erkölcsi krízisről már kevesebben 
szólnak. Mikál példája által Isten most erről az állapotról beszél nekünk. Nincs Istenbe 
vetett hite, amellyel tudná: Isten gazdagító áldásával lehetne boldogabb az én életem is! 
Az Isten áldása nélkül még gyermeket sem vehetek ölembe. Az Isten áldása nélkül csak 
fogyatkozni fogunk, mint ahogy most is van. Nem kell messzire menni, csak kopogtas
sunk be az óvodába, s láthatjuk, hogyan fogyatkozunk! Ahogy fogy a mosoly az óvodá
ban, úgy fogy a mosoly a mi életünkből is!

Mikálnak nem kell az áldás! Mindenki más áldással tért haza, de ő inkább számon 
kéri a férjét. Valami olyan gúnyolódás van Mikál szívében, amely nagyon ismerős a 
pünkösdi történetből is, amikor arról olvashatunk, hogy kigúnyolják az Isten nagyságos 
dolgait hirdető apostolokat, mondván, hogy édes bortól részegedtek meg. Hát mi történt 
veled, Dávid? Mutogatod magadat a szolgák és a szolgálók, asszonyok és leányok előtt? 
Táncolsz, mint egy őrült? Ugrálsz, mint egy féleszű, mint egy félkegyelmű?

Figyeljük meg, ahogy Dávid kétszer is mondja: én elsősorban nem a szolgák és szol
gálók előtt ugráltam, táncoltam. Nem is ismétli Mikál szavait Dávid, nem is méltóak 
ezek a szavak arra, hogy ajkaira vegye, csak ennyit mond: az Úr színe előtt örvendez
tem.

Szabad nekünk is az Úr színe előtt örvendeznünk. Milyen nagy áldás az, ha valaki 
tud az Úrban örvendezni. Emlékezhetünk arra a történetre, amikor Pál és Silás a filippi 
börtönben van kalodába zártan, és éjféltájban énekelnek a börtönben az Úrnak. Nem 
lenne okuk az örvendezésre, ó, nem! És ők mégis énekelnek, örvendeznek az Úrban. Ma 
is igaz: az Istenben való örvendezés nem a körülményektől függ. Soha nem a körülmé
nyek határozzák meg azt, hogy van-e okunk, vagy nincs Istenben örvendezni. Minden 
helyzetben van miért hálát adjunk. Ha megtanulunk hálát adni Istennek, megelégedéssel,
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örömmel élni, annyi sok hiábavaló panasz elmarad majd, annyi sok zsörtölődő, ideges 
szó egyszerűen csak eltűnik.

Mikál nem osztozik az Istenben való örvendezésben. A kötekedés, gúnyolódás, örö
kös piszkálódás lelkülete, indulata éppen ezért van ott szívében. Pedig megszólaltak a 
lantok, citerák, a cintányérokat összeverték. Megszólaltak a kürtök és harsonák. Har
mincezer ifjú halad elől. Milyen szép sereg lehetett, mekkora szép ünnep! És ott van 
előttük a magát megalázó, királyi ruhát levetett, egyszerű ruhában megjelenő Dávid. 
Osztogatják a lepényeket, az áldozatból megmaradt dolgokat. A léviták tovább énekel
nek, zsoltárok csendülnek fel, mindezt leírja A krónikák első könyve a 15. és 16. feje
zetben. Dávid Aszáfot rendeli élükre, hogy a zsoltárokra és a szent énekekre megtanít
sák a népet. A cél: örökké hangozzék az Istent dicsőítő ének.

Azon a napon, amikor Mikál megvetette Dávidot, Dávid is énekelt. Egy hálaadó 
zsoltárt szerzett, amely mind A krónikák könyvében, mind A zsoltárok könyvében meg
található. Érdemes meghallgatnunk néhány versét ennek az akkor énekelt zsoltárnak: 
„Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap! Beszéljétek el 
dicsőségét a nemzeteknek, csodatetteit minden népnek! Mert nagy az Úr, méltó, hogy 
dicsérjék, félelmesebb minden istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr 
pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és öröm van lakóhelyén. Népek 
törzsei! Magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Magasz
taljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek színe elé! Boruljatok le az Úr előtt 
szent öltözetben! Reszkess tőle, te egész föld! Szilárdan áll a világ, nem inog.” (IKrón 
16,23-30)

így énekelt többek között Dávid. Hát ezt lehetett megutálni?! Mikál még ennek hal
latán is gúnyolódik. Bizony, kára, veszedelme származott ebből. Énekelj az Úrnak te 
egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap! -  hangzott az ének. Látjátok, test
véreim! Ebben a sziklaszilárd, meg nem ingó hitében áll Dávid is. Ezt a hitet szabad 
kérni nekünk is Istenünktől. Még akkor is, ha ott lesznek a gúnyolódó szavak, vagy a 
közömbös tekintetek.

Sokféle zeneszerszámmal dicsérik az Urat. Minden Isten dicsőségét hirdeti. Istent di
csérő éneklésünk után az Úrnak áldásában részesült gyermekeiként mehetünk mi is haza.

Ha nem kell ez az áldás, akkor csak átok ül reánk. Mikálban csak az érzései szólal
nak meg, csak az érzéseire apellál. Az volt az érzése: Dávid nevetségessé tette magát, 
ahogy teljes erőből táncolt. Dávid azonban józanul fogalmaz. Ő nemcsak érzéseire hall
gat. Nem a testi ember indulata szólal meg belőle: „És ha még ennél is jobban megaláz
kodom, és még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak a szolgálók, aki
ket te emlegetsz.” (6,23) A tiszteletet kierőszakolva nem lehet megkapni. Az emberek
től jövő tiszteletet Isten munkálja. Az nem úgy működik, ahogyan Mikál gondolja! Meg
látszik az, hogy ki szolgál teljes szívéből az Úrnak! Dávidot nem tudja megingatni hité
ben Mikál szava.

Ne vegye el örömünket egy-egy piszkálódó szó! Ne inogjunk meg hitünkben! Az Is
tenben való öröm és békesség betöltheti a mi szívünket is. Csak egyet ne hanyagoljunk 
el: alázzuk meg magunkat Isten előtt! Csak így jöhet a felmagasztaltatás is.

Az egyszerű lelkek megértik ezt a megalázkodást. Tanuljunk mi is alázatot az Úr Jé
zus Krisztustól! „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok!” (Mt 
11,29) Dávid ebben is előképe a mi Üdvözítőnknek.

Isten imádatát gyakorló emberként látjuk Dávidot. Vajon látszik-e ez a mi életün
kön?

Tegyünk le mindent, s abban az egyszerűségben járuljunk Elé, ahogy vagyunk! 
Ámen.
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A Genezáret partján
(Lelkigondozói rovat lelkipásztorok részére) 

Gyökössy Endre

I.
j|{

Akarsz-e meggyógyulni akaratgyengeségedből?

Akarsz-e meggyógyulni?
Micsoda kérdés! Hát van beteg a világon, aki nem akar meggyógyulni'?
Van! Nem is kevés!
Sok jel arra mutat, hogy az a beteg is többé-kevésbé ezek közé tartozott, akiről János 

evangélista ír evangéliumában:
Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Bethesdának ne

veznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege 
feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a 
medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészsé
ges lett, bármilyen betegségben is szenvedett).

Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében.
Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, 

megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?”
A beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, 

beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem.” Jézus azt mondta neki: 
„Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!”

És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szom
bat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: „Szombat van, nem sza
bad felvenned az ágyadat.” Ő így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, az mondta ne
kem: Vedd az ágyadat, és járj!” Megkérdezték tőle: „Ki az az ember, aki azt mondta 
neked: Vedd fel és jáij!?”

De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tar
tózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta 
neki: „íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” 
Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.

Ez a férfi már harmincnyolc éve beteg, s ebből jó néhány évet a jeruzsálemi „Da
gály-fürdő” oszlopos csarnokában töltött, a Bethesda tavánál, valami hordágy-félén he
verve. Lehet, hogy eleinte várta a vizek mozdulását gyógyulását, de évek múltán már ő 
is olyan megszokott reménytelenséggel heverhetett ott, mint hever ma is szerte a világon 
számtalan beteg az elfekvő kórházak sűrű levegőjű és sűrű ágyas termeiben.

Ekkor megáll valaki mellette. Nem valamely betegtársa, hogy siránkozva magáról 
beszéljen, hanem egy ismeretlen valaki. Ez az ismeretlen ránéz, majd megszólítja:

-  Akarsz-e meggyógyulni?
Jézus Krisztus szólítja meg ezzel a kérdéssel! *

* Gyökössy Endre: A k a r s z -e  m e g g y ó g y u ln i?  Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest.
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Szónoki kérdés ez? Ismételten fel kell vetnünk: el lehet azt képzelni, hogy valaki 
harmincnyolc éve beteg, és már nem is akarna meggyógyulni?

Igen, nagyon is el lehet képzelni. Éppen azért, mert már harmincnyolc éve beteg. És 
betegségét úgy megszokta, mint púpos ember a púpját, kopasz ember a kopaszságát. A 
betegséget is meg lehet szokni. Mindent meg lehet szokni.

Valaki két évtizedet töltött börtönben. Amikor kiengedték, azt kérte: engedjék visz- 
sza, már nem tud kint élni. Kinevették. Ő pedig betört egy üzletbe, csak azért, hogy újra 
megszokott helyére, társaságába kerülhessen.

Szenvedélyek, bűnök rabságát is meg lehet szokni. Lehet velük „békésen együtt él
ni” -  Van egy madárfajta, amelyik a krolcodilus hátán él, teljes szimbiózisban, azaz 
együttélésben a krokodilussal. Egy különös halfajta pedig a cápára tapad rá, és azzal él 
együtt. Már nem is tudna nélküle élni.

De sokan élünk a magunk krokodilusával és cápájával békés együttélésben! Évek, 
évtizedek óta élünk együtt egy titkos szenvedéllyel, rejtett bűnnel, és eszünkbe sem jut, 
hogy meggyógyuljunk, hogy ki is gyógyulhatunk belőle. Már teljes és komfortos ez az 
együttélés, testileg-lelkileg.

Egy vezető állású embert gyakorta zaklatott hivatalában egy lerongyolódott értelmi
ségi. Minden héten megpumpolta, mondván: -  Nincs munkám! Vagy ezzel: -  Éhen ha
lok! A főtisztviselőnek megesett a szíve rajta, és munkát, mégpedig irodai munkát kerí
tett neki. De miután felajánlotta, hol és mikor foglalhatja el állását -  az ott sem jelentke
zett és ő se látta soha többé. Az az ember már teljes és békés szimbiózisban élt lustasá
gával, munkátlanságával.

Tibolddarócon valamikor, nem is olyan nagyon régen, még barlangokban is laktak 
emberek. Végül is a kormány intézkedett és egy ház-sort épített a barlanglakoknak. 
Nagy ünnepély keretében költöztették át őket. Rövid idő leforgása alatt igen sokan visz- 
szaköltöztek régi barlanglakásukba, az új házakat meg kiadták bérbe, mert szimbiózis
ban éltek már a barlanggal: a nyirkossággal, penésszel, sötétséggel.

De gondolhatunk a gazdag iijúra is, aki úgy hozzánőtt a vagyonához, hogy nem akart 
meggyógyulni -  mert a pénzzel is lehet szimbiózisban élni.

Tehát egyáltalában nem olyan felesleges kérdése ez Jézusnak:
-  Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e valóban kigyógyulni abból, amivel vagy akivel 

szimbiózisban élsz? (Mint például a gadarénus a maga kétezer disznóra való démoná
val.) Akarsz-e valóban meggyógyulni beteges vagy túltengő képzeletvilágodból? Félel
meidből, szorongásaidból, aggodalmaskodásodból? Elfojtott indulataidból? Agyonlapító 
magányodból? Belső ürességedből, a halál félelméből? Te tudod: mivel, kivel élsz békés 
-  talán nem is olyan békés! -  együttélésben. Rettenetes „édes-kettesben”, úgy, hogy 
közben egyre fogy életerőd, morzsolódik idegrendszered.

De akarsz-e meggyógyulnál Nem szónoki kérdés ez. Gondolj csak arra, amire nem 
szívesen gondolsz, de mégis minden gondolatod odamutat. Amire nem gondolnod -  
most szinte lehetetlen... Akarsz-e meggyógyulni belőle? Valóban meggyógyulni! -  Nos: 
AKARSZ-E?

„Az a baj, hogy szeretnék, de nem tudok. Én már nem tudok akarni. Nem is tudom, 
mit és hogyan kellene akarnom...”

Egyszóval: az akarattal van baj.
Lehet, hogy eleve azzal volt bajod, és akarathiányodból származott eddig is minden 

egyéb nyomorúságod. Gondolj csak a bethesdai betegre! Három okunk is van feltételez
nünk róla: minden bajának alapoka az ő akarathiánya volt.
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Először is gondoljunk a történet végére, ahol Jézus figyelmezteti: Többé ne vétkez
zél! Arra lehet következtetnünk, hogy vétke és alcaratgyöngesége között kapcsolat áll 
fenn.

Másodszor: akarathiányára következtethetünk abból is, hogy tehetetlenül, szinte lel
kileg is bénán fekszik ott, talán hosszú évek óta. Egyszerűen csak ott van. Nem tud dön
teni, még szóval sem, hiszen Jézus kérdésére: Akarsz-e meggyógyulni? -  tulajdonképpen 
nem is válaszol. Amit mond, az mai szóval: mellébeszélés, siránkozás.

Harmadszor: a bethesdai beteg akarathiányára mutat az az egyszerű tény is, hogy 
önmaga sorsáért mást okol. Jellemző ez a mondata: Más lép be előttem. Az elnyomott, a 
kisebbrendűségbe, a magányba csúszott ember védekezése ez.

íme, milyen következményekkel jár az akarat hiánya:
Lelkileg bénult lesz.
Mindezért -  mást okol.
A történettel, de a magunk életével kapcsolatban is két kérdés vetődik fel:
1. Szüksége van-e az Úrnak akaratunkra?
2. Nem arra tanít-e más helyen az Ige, hogy mondjunk le saját akaratunkról? {Legyen 

meg a Te akaratod...)
Az első kérdésre egy NEM-mel és egy IGEN-nel kell válaszolnunk: -  NEM, nincs 

szüksége az Úrnak akaratunkra, anélkül is meg tud gyógyítani! IGEN, „szüksége van” rá 
mégis, mert az embernek van szüksége arra, hogy ne legyen akaratnélküli báb! És Jézus 
szereti az embert. Emlékezzünk csak a kananeus asszony történetére, miként becsüli 
meg ott is Jézus az asszony kitartó akaratát: „Asszony, legyen a te akaratod szerint!” (Mt 
15,28)

Szükségünk van egészséges akaratra, hogy egybe tudjuk azt hangolni Isten akaratá
val. Csak az tudja az alaphangra hangolni hangszerét, akinek van hangszere! Akinek 
nincs, vagy beteg az akarata, az nem tudja Isten akaratára hangolni azt. Milyen szépsé
gesen szépen kiderül ez a jézusi szavakból: Én nem a magam akaratát keresem, hanem 
Annak akaratát, Aki elküldött engem -  az Atyáét. (Jn 5,30)

Ez nem azt jelenti, hogy Jézusnak nincs akarata, vagy beteg az akarata, hanem azt, 
hogy teljesen ráhangolódik az Atyára, akaratával Isten akaratát keresi.



Alkalmi prédikációk
Keresztelési igehirdetés

Márton Árpád Zoltán
Petrozsény

Tanítván őket...
Alapige: Máté 28,18-20

Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, ünneplő gyülekezet! Keresztelés alkal
mával mindig jelen vannak a szertartáson a keresztszülők is. Az ő feladatuk keresztvíz 
alá tartani a gyereket. Miért? Erre most, kedves szülők, többek között azt válaszolnátok, 
hogy így szokás. Visszahívtuk őket, mert tartoztak nekünk a keresztszülőséggel. Ők 
ajánlkoztak fel.

A keresztszülőség gyökerei a középkorra nyúlnak vissza. Az ókorban a gyerekek 
sokszor árvák maradtak. A szülőket elragadta a gyerekek mellől a gyógyíthatatlan járvá
nyos betegség, a tartományurak gyakori belháborúi. Ezek a szomorú tények késztették 
arra a szülőket, hogy biztosítsák gyerekeik felnevelését. Pótszülőket fogadtak maguk 
mellé, akik, ha a szükség úgy hozza majd, helyettük felneveljék a gyereküket. Ezért a 
keresztszülőség a legtöbb esetben kölcsönös volt. Ahogy te gondoskodsz az én gyere
kemről, ha szükség lesz rá, majd én is épp úgy gondoskodom a te gyerekedről, ha hason
lóképpen szükség lesz rá. Ezért a keresztszülőségre megbízható, jó anyagi körülmények 
között élő családot választottak, akik a gyerek felnevelésének anyagi terheit el tudják 
hordozni. A keresztszülők, keresztkomák ezután barátságukkal, kölcsönös segítségnyúj
tásukkal, a keresztgyerekük rendszeres megajándékozásával biztosították egymást arról, 
hogy a vállalt feladatnak bármikor készek lennének eleget tenni. Keresztszülőnek a leg
több esetben a testvért kérték fel. A vér nem válik vízzé gondolatból kiindulva, abban 
bíztak, hogy adott esetben a testvér az, aki a legbiztosabban felvállalná a saját testvére 
gyerekének felnevelését.

Keresztszülőt hívni nemcsak szokás, hanem egyfajta felnevelésbiztosítás is. Ke- 
resztszülőséget vállalni pedig felelősség!

Kereszteléskor összegyűl a rokonság is. Miért? Nem csak azért, mert majd együtt 
mennek el ünnepelni, asztalhoz ülni.

Az örökbe fogadásnak -  ami az ókorban a templomban, Isten színe előtt történt -  le
gyenek emberi szemtanúi is. így a vállalt kötelezettséget többé sem Isten, sem emberek 
előtt nem lehet letagadni. Szülő, keresztszülő, nagyszülő, rokonság mind tudta és tudja, 
hogy a gyerekért mégsem elég csak annyit megtenni, amire mi, emberek képesek va
gyunk. Ezért Istent hívták segítségül. Legyen ő a gyerek gondviselője, támogatója, 
mennyei Atyja.

I .

Mit jelent a keresztelés szertartása? Jelenti a befogadást a gyülekezetbe, Krisztus 
Anyaszentegyházába, amelynek a mi Urunk megígérte, hogy üdvözíteni fogja. Jelenti a 
lelki megtisztulás kiábrázolását. Amint a test szennyét a víz, úgy a megkeresztelt leikéről 
a bűnt Jézus Krisztusnak a golgotái kereszten érte is kiontott vére mossa le. Jelenti azt 
is, hogy a megkeresztelt részesül minden lelki ajándékból, amellyel Krisztus Urunk az ő 
gyülekezetét megajándékozza. Ezek közé a lelki ajándékok közé tartozik a hit, remény,
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szeretetet, hűség, jóság, alázatosság, segítőkészség, amelyek nélkül nem is tudnánk csa
ládban élni.

II.

A megkeresztelésnek van egy látható része, amit most itt elvégzünk, és van egy álta
lunk nem látható része is, amelyet hitünk szerint Jézus Krisztus Szentlelke által végez el.

A keresztelés látható részét mindannyian nagyon jól ismerjük. Amíg a látható szer
tartás történik, Jézus Krisztus Szentlelke által lelki keresztségben részesíti a gyereket, 
aki ez által a lelki keresztség által válik a mennyei életet váró gyülekezetnek tagjává, 
kapja bűnei bocsánatának ígéretét és a lelki javakat.

Milyen viszonyban van egymással a látható és a láthatatlan keresztség?
Pl. A testvérem ír nekem egy levelet, vagy mondjuk egy e-mailt. Másnak az a levél, 

email csak egy pár soros, jelentéktelen üzenet. Nekem viszont eszembe juttatja a testvé
remet. Amögött, amit írt nekem, megjelenik ő is. Az a pár sor felidéz bennem mindent, 
ami hozzá köt. A vérségi köteléken túl, több évtizedes közös múlt, gyerekkorunk emlé
kei, közösen megélt öröm, bánat, siker és kudarc, egymás iránti bizalom és szeretet, 
mind életre kel bennem.

Istenbe vetett hitünk és Isten iránti szeretetünk segít abban, hogy ugyanígy a látható 
keresztelési szertartás mögötti láthatatlan szertartásból legalább valamennyit megért
sünk, vagy megérezzünk.

Ki biztosítja ennek a láthatatlan szertartásnak az elvégzését? Az, aki a keresztség 
sákramentumát szerezte, a mi Urunk Jézus Krisztus.

III.

A keresztség, mint kiszolgáltatott sákramentum, visszafordíthatatlan. Isten a megke
resztelt gyermekről soha semmilyen körülmények között nem mond le. Még akkor sem, 
ha a mostani kisdedet a szülők, keresztszülők és a gyülekezet nem nevelnék Krisztus 
útjára, vagy a mostani kisgyerek majd felnőve hátat fordítana Istennek. Isten mindig 
minden körülmények között törődni fog vele. Hívni fogja őt az övéi közé, a gyülekeze
tébe Igéje által, de ha kell, szolgái által is. A megkeresztelt lemondhat Istenéről, de Isten 
soha többé le nem mond arról, aki az Ő nevében megkereszteltetett.

IV.

Kedves szülők, ti mától fogva ennek a gyereknek lelki felügyelői is vagytok. Vi
gyáznotok kell a gyerek földi életére, de arra is, hogy földi életét élve közeledjen az 
örökkévaló mennyei Atyánkhoz is. A Teremtő Isten egy gyereket helyez letétbe nálatok. 
Meg kell őt tanítsátok sok fontos ismeret és készség mellett Isten ismeretére, tisztelésére 
és szeretetére, az imádságokra, a vallásos ünnepeink megünneplésére!

A szülő egyben pap is, aki gyerekéért szüntelenül imádkozik, mint Jézus Krisztus a 
mennyekben Atyja színe előtt értünk. A szülő király is, aki gyereke életét kormányozza 
az élet tengerének hullámai között. A szülő próféta is, aki a gyermekét a mennyei világ 
titkaiba bevezeti, ahogy ezekről a keresztyéni feladatokról a Heidelbergi Káté vall.

Ünneplő testvéreim, ugye, a keresztség sákramentuma sokkal több és sokkal fonto
sabb annál, mint amennyit erről egy órával ezelőtt feltételeztetek. Mégis a Teremtő Isten 
felmérhetetlen kegyelme és szeretete bőségesen elégséges ahhoz, hogy bárkit üdvözít
sen, mennyei országába fogadjon a keresztég sákramentumának emberi kiszolgáltatása 
nélkül is. Ámen.

(E lső  gyerekét elveszített család  gyerekének keresztelésekor.)
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Temetési igehirdetés

Sógor Géza
Kányád

Nem az a fontos, amit lát az ember...
Alapige: 1 Sámuel 16,7

Sámuel hallotta először ezeket a szavakat, amikor küldetésben jár Isai házában, hogy 
felkenje a jövendő királyt. Isten tanítja arra, hogy ne tévessze meg, amit lát a szemeivel. 
Törekedjen úgy nézni, mint Isten, aki azt nézi, ami a szívben van.

Azt tartjuk fontosnak, amit látunk
Mit látunk? Ami a szemünk előtt van. Most Bodor Ödönné Nagy Hegyi Irén hamvait 

tartalmazó urnát látunk magunk előtt. Valljuk Pál apostollal, hogy test és vér, ez a több
nyire vízből, szén- és hidrogénatomokból álló portestünk nem örökli az örökkévalósá
got. A romlandót levetkezve romolhatatlan testet öltünk magunkra. Ne ragadjon le te
kintetünk a porain! Életéért adunk hálát! Élete Székelypeteken bontakozott ki. Hálát 
adunk a szüleivel és testvéreivel Peteken töltött néhány évért és a Budapesten leélt földi 
életéért, mindazért, amit nevelő családjától, Nagy Mihálytól és Ica mamától kapott, ké
sőbb lányuktól, Icukától. Hálát adunk mindazért, amit kapott a Vakok Intézetétől, de 
azért is, amit ő jelentett a családjának, hitvesének, lányának, a Vakok Intézetének, a 
Homérosz énekkarnak, munkatársainak, később pedig férjének, Ödönnek és lányuknak, 
Reginának. Hálát adunk Annak, Aki gondját viselte, törékeny edényekként felhasználva, 
gondviselése eszközeiként szüleit, szeretteit.

Istené ezért a dicsőség!

Azt tartjuk fontosnak, amit látunk. Az köti le nemcsak a látásunkat, de a gondolata
inkat is, az időnket is, az idegszálainkat is. A látott nyomorúság aggaszt bennünket, nem 
hagy bennünket nyugodni. így aggaszthatta a szülőket is, amikor az antibiotikum meg
vakította Irénkét. Vajon mi lesz? Mitévők legyenek? Előbb Kolozsváron a vakok óvo
dájának ötlete merült fel, majd a hír, hogy Buzáuban kellene tanulni, méltatlan körülmé
nyek között. Aggodalom, könnyek, gyötrődés, imádság. És akkor kapcsolatba kerülnek a 
budapesti Vakok Intézetének erdélyi származású vezetőjével. Tudjuk, valljuk, a Gond
viselő intézkedik így. Budapesten a Nagy család örökbe fogadja. Két évvel később, az 
1956-os határzárlat feloldása után sikerül Budapestre jutni.

Szemmel láthatóak voltak a gondok, de nem a tornyosuló akadályok maradtak 
a fontosak, hanem ami akkor még csak a szívekben volt tapasztalható, hogy Urunk 
gondot visel reá is.

Mi, akik ma Isten vigasztaló Igéjét halljuk, mi, akiket Vigasztalónk arra akar hasz
nálni, hogy másokat vigasztaljunk, mi erőt meríthetünk az ő élettörténetéből: bármekko
rák is az előttünk tornyosuló akadályok, ezek soha ne írják felül az Élet Urába vetett 
bizodalmunkat.

Amit szemünkkel látunk csupán, az nem fontos
Az élet és értékek ajándékozója, az életek és értékek vizsgálója szemében csak az 

fontos, amit Ő is annak tart. Ő pedig -  olvassuk a Sámuelnek szánt szavakat az új király 
kiválasztásakor -  azt nézi, ami a szívben, az elmében, a lélekben van. Ő tanítgat ben-
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minket arra, hogy ne elégedjünk meg a felszínnel, ami szemünk elé kerül, hanem keres
sük a szívben rejtett értékeket, az igazi kincset, amelyet a rozsda vagy a moly meg 
nem rág, a tolvaj el nem rabol és ami felett a halálnak sincs hatalma.

Odaát, a földi élet küszöbén túl majd sok meglepetés ér bennünket: mennyi min
dent tartottunk itt fontosnak, ami Isten szemében értéktelen szemét, hiábavalóság.

Ugyanakkor mennyi mindenről gondoljuk azt, hogy elhanyagolható semmiség és 
odaát pedig kidéiül, hogy fontos a mennyei mérlegen: a töretlen szeretet, egy jó szó, egy 
kis türelem, alázat, szelídség, másokra is átterjedő derű, másokat is hatalmába kerí
tő öröm, a közösség iránti ragaszkodás, egy falat kenyér, egy pohár víz. Ragaszkodott 
ahhoz is, hogyha csak tehette, részt vegyen a Jakab Miklósné által Tahiban szervezett 
csendes heteken is.

Tudott örülni a kirándulásoknak, de a játéknak is, akár snapszerről volt szó, akár 
korábban az otthon töltött nyári vakációkban a templomosdiról, amelyben Mária húga 
volt a gyülekezet, ő a kántor és Sándor a lelkipásztor. Szeretett énekelni! A kántor sze
repét kántóra/énekesi szerepre váltotta a budapesti vakok énekkarában, a Homérosz
ban, melynek lelkes énekese maradt Regina születéséig. Világot járt ezzel a kórussal: 
Finnországban, Németországban, a Bánságban az 1975-ös árvíz után jótékonysági hang
versenyen léptek fel. Lelkes tagja volt a közösségeinek akár a Vakok Szövetségében, 
akár a munkahelyein, ahol telefonkezelőként dolgozott és láthatatlanul is nélkülözhetet
len volt a kapcsolatok teremtésében.

Hálát adunk azért, ami a szívében volt
Valljuk, hogy ha hús-vér testünk azzá is lesz, amiből a Teremtő gyúrta, porrá, az 

Élet, a Tőle való, az megmarad. Ezt az életet táplálja, növeli most is bennünk, amikor 
szeretetét közel engedjük magunkhoz, amikor az Ő szeretete van a szívünkben, amikor 
Ő az Úr lelkünk felett és nem engedjük, hogy kiskirályok zsarnokoskodjanak lelkünk 
felett. A szeretet megmarad, mert az soha el nem fogy. Szeretetének kézzelfogható 
nyoma a derűje, humora, lelkesedése. Szeretete férje iránt, féltő szeretete lánya iránt, 
töretlen ragaszkodása nagy családjához. Az ő derűjét, lelkesedését sok életunt ember 
megtanulhatná. Sokan nem tudnak már lelkesedni, Urunknak és egymásnak örülni, pedig 
„mindent” láthatnak, ami csak szemük elé kerül. Minden a szem elé kerül manapság, de 
egyre kevesebb, ami a szívbe, a lélekbe. Minden táplálja a szem éhségét, de a szívet 
böj töltetjük.

Ezért is hálát adhatunk, hogy ő aki nem látott szemeivel, ennek ellenére jobban tu
dott derülni és lelkesedni, mint sokan, akik látnak szemeikkel, de szívüket nem engedik 
szóhoz jutni. Engedjük, hogy Isten szava eljusson szívünkig, hogy szívünk megszólal
hasson. Ámen.

(E lhangzott dr. B od or Ö dönné N a g y  H egyi Irén pora felett, Székelyudvarhelyen , 2 0 1 2 . n o 
vem ber 3-án.)



Igehirdetés konfirmációra

Lőrincz István
Marosvásárhely-Alsóváros

Eredj fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben!
Alapige: Máté 21,28-30

Szép, ünnepi alkalomra gyűltünk össze, amikor 25 ifjú fogadalmat tesz Krisztus és 
egyházunk iránti hűségéről. ígéretet tesznek, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői és 
református Anyaszentegyházunk holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei 
lesznek. Itt a példázatban két fiúról van szó. Az egyik ünnepélyesen fogadalmat tesz, 
hogy teljesíti apja kérését, hogy menjen el és munkálkodjon a szőlőjében. Mindent szé
pen megígér, annak rendje és módja szerint, de amikor arra kerül a sor, hogy az ígéretét 
be kellene váltani, amikor arra kerül a sor, hogy a szavakat cselekedetekre kellene válta
ni, akkor már az nem történik meg. Életével és cselekedetével épp az ellenkezőjét teszi 
annak, amit nemrég szépen megígért. Én ezt a példázatot nagyon tanulságosnak tartom 
úgy a kofirmándusok, mint az egész gyülekezet számára. Azért választottam a 2013-as 
évi konfirmáció alapigéjéül. Azt a figyelmeztetést, komoly intést tartalmazza ez a példá
zat, hogy kétféle igen létezik ebben az életben. Az egyik, amit csak szóval és szájjal 
teszünk, a másik pedig, amit szívvel, élettel és cselekedettel. Erről a kétféle igenről sze
retnék a mai napon bizonyságot tenni.

1. Beszéljünk először arról az igenről, amit csak szóval és szájjal mondunk ki. Ez is 
nagyon szép. A második fiú jól beszélt, amikor az apja kérte, hogy menjen el és mun
kálkodjon az ő szőlőjében. Nem szabad ezt a szájjal és szóval kimondott igent lebecsül
ni. A mi Megváltónk nem azt akarja mondani nekünk, hogy a szájjal kimondott ígéret, 
hitvallás semmire se jó, s ezért teljességgel felesleges. Manapság gyakran elhangzik az 
ellenvetés: nem kell beszélni, hisz a szavak nem érnek semmit, csak a cselekedet számít. 
Ezért nem kell konfirmálni sem, hisz az igazi konfirmáció úgyis az életfolytatásban lát
szik meg. De ugyanígy mondják azt is: minek imádkozni, ehelyett sokkal jobban tesz- 
szük, ha munkára vetjük kezünket s elvégzünk valamit. Minek templomba járni, úrva
csorázni, ezek csak külsőséges szokások, minek kell a hitről beszélni, hisz ezzel csak 
szaporítjuk a szót. Ilyen és hasonló kifogásokkal sokan kivonják magukat a hitvallásból, 
a gyülekezetből és távol maradnak az egyháztól. Sajnos, akik így beszélnek, a legtöbb
ször hitetlenek, közömbösek, sőt ellenségesek Isten ügye iránt s ezekkel a szavakkal 
csak magukat akarják igazolni. Nem, testvéreim! Nem hiábavaló a hitvallás, az ima, a 
templomba-járás, az úrvacsorával való élés, a gyülekezethez való tartozás. Mert a kon
firmáció már önmagában egy bizonyságtétel, ehhez bátorság kell, önmegtagadás, áldo
zathozatal. Már minden évben egyre több ifjú és család tagadja meg ezt. Igenis úgy van, 
hogy az igent Isten parancsaira, Jézus követésére szóval is ki kell mondani. Mert az, 
amit szájunkkal kimondunk, az táplálja és erősíti bensőnket, szívünket. Én hiszem, hogy 
ezt mi mindnyájan megtapasztaltuk. Ezért mi örülünk annak, hogy ez a 25 konfirmándus 
szájjal is vallást fog tenni és megígéri a Krisztus és egyháza iránti hűség gyakorlását. Mi 
örülni fogunk annak, hogy utána szülők, nagyszülők, keresztszülők és az egész ünneplő 
gyülekezet az úrvacsorában szintén ki fogja mondani: hiszem és vallom, ígérem és foga
dom. Örülünk azoknak, akik helyükről felállnak és kijönnek az úrasztalához, hisz ez már 
önmagában egy szép hitvallás. Hisszük azt, hogy igaz az Ige: aki vallást tesz Krisztusról 
az emberek előtt, arról Ő is vallást tesz majd mennyei Atyánk előtt.
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De -  és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni -  vigyázzunk arra, hogy a hitvallásunk, 
bizonyságtételünk ne maradjon csak szájjal, szóval elmondott ígéret, hogy nehogy úgy 
legyen, ahogy erről a fiúról olvastuk, aki szépen megígérte az apjának, hogy elmegy, de 
végül is nem ment el. Nincs ennél szomorúbb mondat. Feltevődik a kérdés: miért? Va
jon már eleve nem is gondolt arra, hogy elmenjen? Vajon képmutatás, szemfényvesztés 
volt az ígérete? Vagy el akart menni, de közbelépett könnyelműsége, lustasága, valame
lyik barátja beszélte le? Nem tudjuk. De egyet tudunk, hogy ma is sok ilyen ember van, 
sajnos konfirmándus is, aki megígéri, hogy elmegy, de végül is nem megy el, aki szájá
val igent mond, de életével nemet. Lehet ez a fiú nem volt képmutató, nem volt szájhős, 
lehet, hogy komolyan mondta ki, hogy elmegyek. De a tény tény maradt, éspedig, hogy 
nem ment el. Ó, testvéreim, ha ennek a templomnak a téglái beszélni tudnának, akkor 
hány embert vádolnának és azt mondanák neki: te igent mondtál a konfirmációkor, és 
nem mentél el munkálkodni, te kimondtad, hogy szereted férjed vagy feleséged, holtodig 
és holtáig hűséges maradsz hozzá, de nem tartottad meg. Kimondtad az úrasztalánál, 
hogy hiszem és vallom, ígérem és fogadom, de nem igyekeztél Isten dicsőségére élni, 
hanem szégyent hoztál nevére.

2. De szó van itt egy másik fiúról is, aki jóllehet először megtagadta az engedelmes
séget, azt mondta, hogy nem megy el, de később megbánta azt és elment. Először, ami
kor az apja kérte, büszkén, gőgösen, keményen azt mondta: nem megyek el. Valószínű, 
hogy ezzel nagy fájdalmat okozott apjának, s az is, hogy elveszített néhány értékes órát 
is, amit már soha többé nem tudott bepótolni. De egy idő után mégis meggondolta ma
gát, több fordítás szerint megbánta, egyszer csak megszólalt a lelkiismerete, ráneheze
dett engedetlenségének terhe, meghozta a nagy döntést, hogy mégis csak engedelmes
kedni fog apja parancsának, kérésének, s valószínű az is, hogy teljes erőbedobással 
igyekezett az elmulasztott időt is bepótolni, s bizonyára nagyon becsületesen dolgozott. 
Az apja pedig szívesen megbocsátotta a kezdeti engedetlenséget és örült nagyon, hogy 
fia elment dolgozni az ő szőlőjébe. Igen, ez a fiú számunkra példakép lesz. Mert meg
mutatja, hogy mit jelent nem szájjal és szóval, hanem élettel és szívvel Istennek szolgál
ni. Persze kétségtelenül igaz az, hogy jó lett volna, ha azonnal igent mond, és azonnal 
elmegy. Megspórolhatta volna apja fájdalmát és a saját fájdalmát, mulasztását is. A leg
szebb az lett volna, ha azt válaszolta volna: elmegyek, és el is megy. De különös az, 
hogy egyik fiú se tökéletes. Ilyen nincs se a példázatban, se az életben. Mert ki merné 
azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára és mindig meg is cse
lekedte az Isten akaratát? Ha őszinték vagyunk, akkor most az úrasztalánál meg kell 
hogy valljuk: bizony, sokszor voltam én is engedetlen Atyámmal szemben. Sokszor nem 
tettem meg, amit megígértem és megfogadtam. De ha ezt valaki belátja és bánja, az már 
nagyon jó úton van. A mi Atyánk épp azt várja tőlünk, hogy mi ki tudjuk mondani egy 
másik fiúval együtt: vétkeztem az ég ellen és ellened.

Ha ez elhangzik ajkunkról, akkor azt mondja a mi Atyánk: én megbocsátom neked 
az engedetlenséget, az eltélcozolt éveket, de akkor még ma eredj el és munkálkodjál az 
én szőlőmben. Eddig igent mondtál a szájaddal és szavaddal, mostantól fogva mondj 
igent az életeddel és a szíveddel. Igen, menjünk el az Ő szőlőjébe és dolgozzunk. Ez a 
szőlőskert lehet az iskola, a család, a munkahely, kit-kit ahova Isten helyezett. De nem 
csak az iskola, család, munkahely a szőlőskert, ahol dolgozni, munkálkodni kell, a leg
fontosabb és talán legnehezebb szőlőskert a mi saját szívünk, a mi saját életünk. Ó, 
mennyi munka van ebben a kertben, mennyit kell kapálni, metszeni, öntözni, hogy a sok 
gyomot innen kiirtsuk és a mi életünk kertje a Lélek gyümölcseit teremhesse: a szeretet, 
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, szelídség, mértékletesség, józanság, hit, 
tisztaság jó gyümölcseit. De ez a szőlőskert a mi gyülekezetünk is lehet. Itt formál és
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alakít minket Isten. A ti szőlőskertetek, kedves ifjak, az ifjúsági kör, ahol várnak már 
titeket azok a fiatalok, akik már eldöntötték, hogy igent mondanak és munkálkodnak. 
Mert itt mindnyáj unk számára van munka és van áldás is.

Elhangzott a kérés: eredj fiam, munkálkodj ma az én szőlőmben. Bárcsak tudná 
mondani e 25 ifjú, és velük együtt mi is szóval és szájjal, szívvel és élettel: igen Atyám, 
én elmegyek! Ámen.

Igehirdetés kerületi lelkészi értekezleten

Szép Eduárd
B eresztelke

Örüljetek az Úrban!
Alapige: Filippi 4 ,4 -7

Értekezletünkön, az előadásokban és a megbeszélések során sokféle kérdés hangzott 
el a közel egy nap alatt, amióta együtt vagyunk. Záró istentiszteletünkön én is egy kér
déssel kezdeném az igehirdetést: Kinek, illetve minek öiiii az erdélyi református lelki- 
pásztor?

Van, aki annak örül, hogy egyáltalán fel tudja venni a fizetését, van, aki annak ör
vend, hogy gyarapítani tudja a vagyonát, mit sem törődve mások szükségeivel. Van, aki 
annak, hogy valamilyen tisztségre választották meg, s nézzük csak, vannak olyanok is, 
akik annak tudnak örvendeni, hogy másokat félre tudnak tenni útjukból, nem egyenes és 
nem keresztyéni módszerekkel, azért, hogy ők érvényesülhessenek. És vannak olyanok, 
akik annak örvendenek, hogy rendszeresen tanulhatnak, és így gyarapíthatják tudásukat.

Sok mindennek tudunk örvendeni, a nagy kérdés azonban az, hogy tudunk-e az Úr
ban örülni? Az Úrban örvendeni -  elcsépelt szavak sokszor, vagy megüresedett, kiüre
sedett, tartalom nélküli kifejezés, mert azzá tette a hitel nélküli emberi élet, vagy netalán 
a hiteltelen lelkipásztori magatartás, életforma. Én két bibliai és egy mindennapi példá
val szeretném megvilágítani, hogy mit jelent örülni az Úrban. (1) Az első keresztyének 
egyszerűen tudtak örvendeni annak, hogy egybegyűlhettek és megtörhették a kenyeret 
(ApCsel 2,46). Tudunk-e mi annak örvendeni, hogy istentiszteletre gyűlhetünk egybe és 
együtt úrvacsorázhatunk? (2) A szerecsen komornyik örvendeni tudott annak, hogy vég
re -  Fülöp által -  megéltette, amit olvasott Isten Igéjéből (ApCsel 8,39). (3) Egy misszio
nárius jegyezte fel, hogy a missziói állomásra Újszövetségek érkeztek, melyek rövid 
időn belül mind elkeltek a bennszülöttek körében. Néhány nappal később megérkezik 
egy bennszülött, aki sokat utazott, gyalogolt azért, hogy egy Újszövetséget kaphasson, 
és szomorúan tapasztalta, hogy már nincs egyetlen példány sem. Megkérdezi a misszio
náriustól: Neked van Újszövetséged? Az igenlő válasz után a következő szokatlan ké
réssel fordul hozzá: Akkor adjál legalább egy lapot belőle, hogy én is olvashassam Isten 
Igéjét! Tudunk-e ma örvendeni annak, hogy kinyithatjuk a Bibliánkat, hogy olvashatjuk 
Isten szavát?

Vannak igazi örömeink, és vannak torz, hamis örömeink. Az igazi, Isten szerinti 
örömök, az Úrban való öröm megmarad, a sikertelenségek, a próbák sem veszik el. Az 
apostolok állnak példaként előttünk, akik „örömmel távoztak a nagytanács elől, mert 
méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az Ő nevéért” (ApCsel 5,41). 
Az Isten nélküli örömeink ideig-óráig tartanak, s újra valami mást kínálnak fel, az idő
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mérlegén -  mondhatnánk úgy is, hogy az Isten mérlegén -  könnyűnek találtatnak, mivel 
nem adnak igazi boldogságot.

Mindenkor örvendeni az Úrban azt jelenti, hogy tudom, hiszem, hogy Isten akkor is 
jelen van, amikor a legnagyobb bajban vagyok, sőt a baj is az Ő kezében van. Ha annyi
ra bajban vagyok, annyira mélyen járom a földi élet egyik-másik nyomorúságának az 
útját, hogy semminek nem tudok örvendeni, akkor is van egy örömöm, hogy Ő jelen 
van, nem hagy magamra, sőt velem jár és hordoz a bajban is.

A továbbiakban szelídségről, aggodalmaskodásról és imádságról beszél Pál apostol. 
A szelídségre maga Krisztus Urunk tanított nemcsak szavaival, hanem mindenekelőtt 
életvitelével. Sokszor azonban hiába áll előttünk a krisztusi példa, mert egy büszkeség
gel, gőggel, erőszakkal tele világban élünk, ahol farkastörvények uralkodnak. És nem 
utolsósorban szembe kell néznünk a bennünk levő büszkeséggel is. Mindezek együttesen 
azt sugallják, hogy nem éri meg szelíden és alázatosan élni. Szelídséggel és alázatosság
gal nem juthat előre az ember. Inkább könyökölni kell, erőszakosan előre haladni, mert 
ilyen ez a világ, s mi sokszor megfeledkezünk, hogy nekünk nem ehhez a világhoz kell 
igazodnunk.

A buzdítás, hogy a mi szelídségünk legyen ismert minden ember előtt, arra ösztönöz, 
hogy a krisztusi lelkülettel kell nekünk megismertetni Krisztust másokkal, mert annak 
van hitele.

Aggodalmaskodunk magunkért, családunkért, szeretteinkért, egyházunkért. Aggo
dalmaskodásunkkal azonban nem visszük előre sem a magunk, sem a családunk, sem az 
egyházunk ügyét. Az aggodalmaskodásnak visszahúzó ereje van, elveszi az Istenbe ve
tett bizalmunkat és gyengíti hitünket. Ezért mondja Pál, hogy nekünk imádkoznunk kell 
és nem aggodalmaskodnunk. Az imádság gyógyszer az aggodalomra. Amennyire tudunk 
őszintén imádkozni, annyira tudjuk kiszorítani az aggodalmai. Amennyire le tudunk 
tenni mindent Isten előtt imádságban, annyira szorítja ki Isten az aggodalmat az életünk
ből.

Kulcsfontossággal bír ez a három szó: „AZ ÚR KÖZEL”. A közvetlen szövegkör
nyezetre külön rányomja bélyegét. Miért kell nekünk szelídeknek lenni, még akkor is, ha 
erőszak és erőszakoskodás van körülöttünk? Nemcsak azért, mert így tudjuk a legjob
ban megismertetni Isten akaratát ebben a világban, hanem azért, mert az Úr közel, mert 
Ő jelen van, mert mi mindenütt és minden körülmények között az Ő jelenlétében élünk. 
Nemcsak azért kell nekünk harcolnunk aggodalmainkkal, mert azok gyengítik bizalmun
kat és hitünket, hanem azért, mert az Úr közel, mert az Úr közelsége, jelenléte erőt ad, 
hogy győzni tudjunk aggodalmaink fölött. Az Ő közelsége már önmagában győzelmet 
jelent minden aggodalom felett. Nem azért, vagy nem csak azért kell nekünk imádkozni: 
hálát adni, kérni, mert az imádsággal harcolunk az aggodalmaink ellen, mert az ima hoz
zátartozik keresztyén életvitelünkhöz, hanem azért, mert az Úr közel, mert Ő soha sin
csen távol tőlünk. Amikor imádkozunk, a hozzánk közel levő Úrral beszélgetünk.

Végül előttünk áll a nagyon jól ismert, gyakran használt, és sokunk számára nagyon 
kedves Ige a békességről, Isten békességéről. Mindenekelőtt Isten békessége meghaladja 
az emberi értelmet, hiszen ott is békesség marad, ahol az ember mindent megtesz, hogy 
felborítsa azt. Ez a minden értelmet meghaladó békesség őriz, ami azt jelenti, hogy Isten 
békessége aktív békesség, Isten békességének hatalma van. Isten békessége őrt áll az 
emberi élet központjánál, a szívnél, és őrt áll az emberi elme kapujánál, a gondolatnál.

Amíg A példabeszédek könyvének írója azt a tanácsot adja, hogy minden féltett do
lognál jobban őrizzük szívünket, mert onnan indul ki minden élet, itt Pál apostol arról 
beszél, hogy Isten békessége őrzi a szívet. Mikor és hogyan tudjuk helyesen őrizni a 
szívünket? Akkor és úgy, ha Isten békessége őrzi azt. Rá vagy utalva és rá vagyok utalva
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az Isten békességére. Nem élhetünk függetlenül a minden értelmet meghaladó békesség
től. Szüntelenül szükségünk van Isten békességére!

Abban, akiben van megváltásunk, bűneink bocsánata és örök életünk, a Krisztus Jé
zusban, Benne őrzi Isten békessége szívünket és gondolatainkat, mert Ő a mi békessé
günk. Mintha János apostol gyönyörű, megfogalmazása körvonalazódna újra ebben az 
Igében „minden általa -  Krisztus által -  lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött” (Jn 
1,3). A mi békességünk sem lett Nélküle, a mi örömünk sem létezik Nélküle, szelídsé
günk sincs Nélküle, igazi imádságunk sincs Nélküle. A szívünk és gondolataink minden 
veszélynek ki vannak téve Nélküle.

Lelkészértekezletünk befejeztével mindannyian visszamegyünk arra helyre, abba a 
közösségbe, ahonnan jöttünk. Az örömök és sikerek mellett próbákkal, szomorúságok
kal és kudarcokkal is szembe kell néznünk, s milyen jó, hogy vihetjük magunkkal az 
útravalót, az ígéretet; Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni 
szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.
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Füle Lajos

Akkor jön el

Ha fájni kezd majd, ami vagy, 
és ami nem vagy, bár lehetnél, 
majd ha bevallód végre, hogy 
sosem voltál igaz keresztyén, 
ha fájni fog, hogy annyian 
vannak, kiket megejt a tévhit, 
s ajkadról értük száll ima, 
akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha bűnné lesz a bűn, 
s a Golgotához sírva érsz el 
letenni ott mind keserűn 
nem alkudva testtel és vérrel, 
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT, 
s a döntésed is végleg megérik, 
mert megtisztított az a Vér 
akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha jobban érdekel 
kik ők, akik vetnek, aratnak 
s közéjük állsz és nem leszel 
többé olyan fontos magadnak, 
mert látod már a tájat itt, 
amely aratásra fehérük, 
s munkára lelkesít a hit 
akkor jön el az ébredés itt.


