
IG EH IRD ETC
•jA.

Ar Ertféíxii Református 
E^Jiárkervílet fol vf ói rate

A nAsyvÁt*AÍ>i LorÁntffy ZswzsAnnA fteformÁtws EgykÁzi Központ 
mwzewmábAn az álmennyezet egyik kAzettÁjA KrAsznÁról

Hwszormegycbik évfolyam 
2013. október 10



Tartalom
Vasárnapi prédikációk

F elszeg i Imre: G yógyítsál meg! Márk 7 ,3 2 - 3 7 ...............................................................................................443
M üller D ezső: Jónás küldetése és engedetlensége. Jónás 1 ,1 - 4 ,1 5 .......................................................44 5

V isk y  János: Jézus barátsága. János 1 5 ,1 1 -1 9 ................................................................................................447

Prédikációk reformáció ünnepének nagyhetére
Lőrincz István: Igehirdetési sorozat a H eidelbergi Káté első  kérdése és felelete alapján

V igasztalásra váró ember. Zsoltárok 1 1 9 ,5 0 .......................................................................................451
N em  a magamé vagyok, hanem  a Jézus Krisztusé. Zsoltárok 24,1;

lK orinthus 6,19; A z  apostolok cselekedete i 2 7 ,2 3 ...............................................................453
A  tulajdonjog ára. 1 Péter 1 ,1 8 -2 1 ; Z sidókhoz 1 0 ,1 4 ...................................................................... 455
R abságból szabadságba. Z sidókhoz 2 ,1 4 -1 5 ;  János 3 , 8 ................................................................457
Isten m egőrző kegyelm e. János 6,35^40; 2Thesszalonika 3,3 .................................................... 458
M inden a javam at szolgálja? Róm a 8 ,2 8 ......................................... . .................................................. . 460
A  biztosíték. Róm a 8 ,1 5 -1 6 ; 2K orinthus 1,22; E fézus 1 ,1 3 ........................................................ 462
K ésszé  tesz. Titus 2 ,1 4 ................................................................................................................................. 463

Prédikációk reformáció ünnepére
Pásztori Kupán István: Szolgaságból szabadságra. Galata 5 ,1 - 6 ............................................................466
Timár Zsolt: Őrállónak lenni, szolgáln i. Habakuk 2 ,1 ............................................................................... .469

Lectio continua
Id. Fazakas Sándor: Jézus példázatai.

K icsoda hát a hü és b ö lcs szolga? M áté 2 4 ,4 5 - 5 1 ......................................................................... ..471

Esketési prédikációvázlat a magyarországi homiietikai irodalomból
Dr. B oross Géza: Lásd, hited tő le mit várhat!

7. A  házasság ábécéje. A z  apostolok cselekedete i 1 6 ,3 1 ........................................................ ..478

Prédikációsorozat a Sámuel második könyve alapján
Sebestyén L ászló Ede: Szerelem  és gyűlölet. 2Sám uel 1 3 ,1 5 ................................................................;.479

A  m egbocsátás útján. 2 Sámuel 1 4 ,1 -3 0 ................................................................................................481
A  becsvágyó, fontoskodó A bsolon . 2Sám uel 1 5 ,2 .6 ........................................................................483
D ávid kivonulása. 2Sám uel 1 5 ,2 3 -3 7 .................................................................................................... 485

A Genezáret partján
G yökössy Endre: A karsz-e m eggyógyulni?

IV. A karsz-e m eggyógyulni haragodból?........................................................................................ 487

Alkalmi prédikációk
K e r e s z t e l é s i  ig e h i r d e t é s

K ászoni Szilárd: Ajándékok... M áté 2 8 ,1 8 - 2 0 ................................................................................................ 490

T e m e té s i  ig e h i r d e t é s

Ö tvös József: A ki tem plom okkal győzte le az igazságtalanságot. János 1 4 ,6 .....................................491

A  cím lapon a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Reform átus E gyházi K özpont múzeumában  
az álm ennyezet egyik  kazettája. A  felvételt Hapák József készítette 1996-ban egy krasznai 
kazettáról.

A  hátlapon Faludy György O k tó b e r  6  cím ű verse.



Vasárnapi prédikációk
Felszegi Imre
Somkerék

Gyógyítsál meg!
Alapige: Márk 7,32-37  
Bibliaolvasás: Jelenések 22,1-5

1. A mai Igében egy gyógyításról van szó. Jézus Krisztus meggyógyít egy süketné
mát. Talán azt mondjuk, hogy távol áll tőlünk ez a mai Ige, és nem is nekünk szól az 
üzenete, hiszen mi nem vagyunk sem süketek, sem némák.

Ahhoz, hogy megértsük a mai Igét, elöljáróban el kell mondani, hogy itt a süketséget 
és a némaságot nem testi értelemben kell értelmezni, hanem lelki vonatkozásban.

Van a Kis Káténkban egy nagyon ide találó kérdés, amely azt kérdezi, hogy: miért 
nem látja Istent a hitetlen ember? A felelet: ahogy a vak ember nem látja a színeket, 
mert elromlott a szeme, úgy a hitetlen ember nem látja Istent, mert elromlott, vagy nincs 
hite. Azaz, akinek hiányzik a szeme világa, az nem látja a színeket, és akinek nincs hite, 
az nem látja Istent.

Az Ige gondolatmenete azt sugallja, hogy akinek nincs hite, az „süket-néma”. Süket, 
mert nem hallja Isten szavát, Isten Igéjét, nem hallja az örömüzenetet, és néma, mert 
nem tud beszélgetni Istennel, nem tud imádkozni, és nem tud hálát mondani Istennek.

Igaz, hogy nekünk szól ez az Ige? És mivel mi vagyunk ezek a betegek, kérjük mi is 
Jézust: Uram, csak szólj egy szót és meggyógyul az én lelkem.

Jézushoz fordulunk a mi imádságainkkal, mert tudjuk, hogy Ő szabadít meg minket a 
süketségnek és a némaságnak a bűnéből.

2. Életünk folyamán már megtapasztaltuk, hogy Jézus mindig a javunkat akarja. 
Hozzánk jön, és meggyógyít. Minden istentiszteleten meggyógyít minket. Jövünk fájó 
szívvel, vérző lélekkel, feldúlt élettel, és Jézus meggyógyít.

Már hányszor voltunk a templomban? Hányadik alkalommal vagyunk ma istentiszte
leten? Valószínű, nem tudjuk összeszámolni. De minden alkalommal ugyanaz az áldott 
orvos, Jézus jön hozzánk, és gyógyít meg.

Az Igében is azt olvassuk, hogy Jézus meggyógyít egy beteget.
Ezt a beteget emberek hozzák Jézushoz. Hogy kik ezek az emberek, hányán vannak 

és mi a nevük, nem tudjuk. Nem is lényeges. A fő, hogy ők maguk jönnek Jézushoz, és 
embertársukat is magukkal hozzák. Templomos életünk szent szolgálata, hogy amikor a 
templomba jövünk, ne egyedül jöjjünk, hanem mindig hozzunk magunkkal valakit, lett 
légyen az élettárs, gyermek, unoka, szülő, szomszéd vagy jó barát.

Mi, amikor otthon, a családi hajlékban készülődünk a templomba, hívjuk-e magunk
kal a családtagjainkat? És a szomszédot? És a barátot? Hányad magunkkal jövünk az 
Isten házába?

3. Jézus magához hívja a beteget, és meggyógyítja.
Különös és furcsa ez a gyógyítás. Először is az ujjait beledugja a beteg fülébe. Miért 

van szükség erre a fájdalmat okozó mozdulatra?
A munkahelyeken, néha a családban, és általában a világban zaj van. És ez a zaj any- 

nyira megsüketít, hogy nem halljuk Jézus halk és szelíd szavát, nem halljuk Isten Igéjét 
és nem halljuk a harangszót. Ezért Ő fájdalmat okozva is -  néha baj, betegség által - , de
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meggyógyít minket. Ha nem halljuk a halk és szelíd szót, akkor Ő belenyúl a fülünkbe, 
az életünkbe, és hallókká tesz bennünket.

És most már mint meggyógyított fülűek halljuk az Igét, és halljuk az örömüzenetet: 
Isten szeret minket.

Azután, Jézus „köpvén illeté” a beteg nyelvét, és így megoldja, kibogozza azt. Most 
már tud kérni, imádkozni, most már tud hálaszót mondani.

Mi érezzük-e, hogy szükségünk van erre a gyógyításra? Tudjuk-e, hogy Jézus gyó
gyítása nélkül süketek és némák maradunk?

4. Érdemes megfigyelni, hogy Jézus előbb feltekint, imádkozik, és csak azután gyó
gyítja meg a beteget. Mondhatjuk így is, hogy a feltekintésnek és az imádkozásnak a 
következménye a gyógyulás. Jézus megtanít feltekinteni, és megtanít imádkozni.

Mi, emberek, a mindennapi életben lecsüggesztett fejjel élünk és járunk, és nem lát
juk csak a bajt, a fájdalmat, a betegséget, a gyászt és a szomorúságot. De Jézus felemeli 
tekintetünket, szívünket, lelkünket, hogy lássuk meg: van Istenünk, van vigasztalás, van 
gyógyulás, van bűnbocsánat és van örök élet.

A 121. zsoltár is erre tanít minket, amikor így szól: „Szemeimet a hegyekre emelem, 
onnan jön az és segítségem. Az én segítségem az Úrtól van.”

Meg kell tanulnunk feltekinteni és imádkozni, és akkor a bűnre jön Istentől a bűnbo
csánat, a bajban jön a vigasztalás, a betegségben jön a gyógyulás, és a gyász fájdalmára 
kapjuk a feltámadás győzelmes hitét.

5. Itt, a mai történetben Jézus egy süketnémát gyógyít meg. Az evangéliumok tudósí
tása szerint mások is jönnek Jézushoz: vakok, leprások, sánták, és jönnek bűnösök, pa
ráznák, vámszedők is. Ő mindenkit elfogad és meggyógyít.

Mai igénk alapgondolatát és tanítását két szép énekünkkel tudnánk összefoglalni és 
magunkra vonatkoztatni: „Amint vagyok sok bűn alatt... Uram, Jézus jövök” (259. 
ének), mert tudom, hogy énhozzám „az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus” (257. 
ének).

6. Jézus, miután elvégzi a gyógyítást, amikor megcselekszi e csodát, akkor megpa
rancsolja az embereknek, hogy senkinek se mondják el. Miért? Mert Jézus nem cirkuszi 
mutatványos. Mindezt jobban megértjük, ha felidézzük azt a történetet, amikor a Sátán 
azt mondja Jézusnak, hogy ugorjon le a templom tetejéről. És Jézus nem ugrik le, mert 
nem akar mutatványt, nem akar „cirkuszt” Megtehette volna, hogy kérje az Atyát, küld
jön angyalokat, hogy azok fogják ki. De nem teszi, mert nem akar cirkuszt. Jézus itt tilt
ja meg, hogy e csodát híreszteljék, mert nem akarja, hogy a csodáért kövessék az embe
rek, hanem azért, mert felismerik, hogy Ő az Isten Fia, a világ Megváltója.

Mi felismerjük-e, hogy életünkben a gyógyulást, a vigasztalást, a csodát a mi Urunk 
Jézus Krisztus adja?

7. Az Ige azzal zárul, hogy az emberek, mindezt látva, „szerfelett álmélkodnak vala, 
ezt mondván: Mindent jól cselekedett: a siketeket is hallókká teszi, a némákat is beszé
lőkké”

Jézus mindent Jó l cselekedett” Jól cselekedett, amikor a szentségből, a magasság
ból hozzánk jött, és emberi testet öltött magára. Jól cselekedett, amikor érettünk meg
halt, és minket megváltott. Jól cselekedett, amikor feltámadott, és a feltámadást nékünk 
adja.

Jól cselekedett velünk a mai napon is, amikor minket ide hozott az imádkozó embe
rek közösségébe, és megajándékozott drága Igéjével.

Jól cselekszik, hogy ma is meggyógyít minket.
És Jézus jól cselekszi, hogy velünk van, és velünk lesz minden napon, a világ vége

zetéig. Ámen.
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Müller Dezső
ny. lelkipásztor
Lázári

Jónás küldetése és engedetlensége
Alapige: Jónás 1,1-4,15  
Bibliaolvasás: Jónás 1,1-15

Ninive (település, lakás, lakóhely; a nap lakhelye) igen régi, mezopotámiai város 
volt, Kr. e. 8. század végétől Asszíria fővárosa. Nimród alapította; a Tigris partján fe
küdt. Sénahérib nagyszabású építkezést folytatott a városban, Asszurbanipál pedig 
ninivei palotájában hatalmas ékírásos téglakönyvtárat állított össze. Ennek feltárása so
rán került napvilágra a mezopotámiai mitológia több darabja, mint például a Gilgámesz- 
eposz és más emlékek (töredékek). A médekkel szövetkező babilóniaiak Kr. e. 612-ben 
elfoglalták és lerombolták Ninivét.

I .

A felolvasott történetben Isten Ninivébe rendeli Jónást, hogy megtérést prédikáljon 
az engedetlen népnek. Érdekes módon Jónást nem villanyozta fel Isten szava. Nem rep- 
des az örömtől. Nem lelkesedik, és nem sorolja a küldetést élete „gyöngy-eseményei” 
közé. Inkább szilajul tiltakozik. Hátat fordít Istennek és ellenkező irányba fordul. Úti 
célja: Tarsis, melynek elérése érdekében hajóra száll, ahol a legalsó szinten elrejtőzve, 
mély álomba szenderül.

Jónás nemigen sejti, hogy Isten elől nem lehet elmenekülni. Bárhol rejtőzik el -  hajó 
fenekén, kolostorok félhomályában, hegyek-dombok barlangjaiban, sekély völgyek kat
lanában -, Isten mindenütt észreveszi, megtalálja őt.

Aháb király nem hitt a prófétának és a nagy ütközet előtt ruhát cserélt, hogy egyetlen 
ellenség se fedezze fel. így ment el a harcba. Egy véletlenül, találomra kilőtt nyílvessző 
pontosan a sisak és a páncéling közé a torkába fúródott, meghalt. Kálvin szobatudós 
akart lenni, de amikor egy alkalommal Genfben tartózkodott néhány napig és látta a vá
ros züllöttségét, Fárel rimánkodására ottmaradt, hogy Istenhez kormányozza a város 
népét. így lett Genf és az egész világ reformátora.

A példák alapján meg kell tanulnunk, hogy nem lehet Isten elől elszaladni, mert Ő 
mindenkit utolér. Ha nem az életben, utolér a halálban. Istent meg lehet tagadni, lehet 
káromolni, becsmérelni, de nem tudjuk kikerülni.

II.

Az a hajó, amelyen Jónás utazott, elkerülhetetlen viharba sodródott. A szilaj hullá
mok kísérletként tornyosultak az emberek fölé. Masszív félelem szállta meg a lelkeket, s 
nem akadt egy szent ember, egy Pál apostol, aki szelíd beszédével lecsillapítsa őket: 
„egy lélek sem vész el közíiletek, hanem csak a hajó” (ApCsel 27,22b) A kilátástalan 
helyzetben, zűrzavarban a legtöbben pogány isteneikhez kiáltottak. És miután ez a mód
szer sem segített, a legnehezebb tárgyakat, eszközöket a tengerbe dobták. Eme sürgős 
munkálat végzése közben találták meg az alvó Jónást. Tulaj dóriképpen ekkor már mind
nyájan sejtették, hogy Jónás a keresett „bűnbak”, akinek engedetlensége kegyetlen, bősz 
vihart eredményezett.

Akkori szokás, eljárás szerint az utasok sorsot vetettek és a sors vetés Jónásra esett. 
Ilyen körülmények között már nem volt értelme a füllentésnek, a hamis eskütételnek, az
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ellenállásnak. Jónás minden engedetlenségét, céltévesztését legott bevallja, elismeri az 
utasok előtt. Ugyanakkor bűnhődésképpen arra kéri a hajó legénységét, hogy vessék a 
háborgó tengerbe. A felolvasott Ige szerint az utasok nem töprengenek, nem tétováznak, 
nem teketóriáznak, hanem kíméletlenül a tengerbe vetették Jónást.

Babits Mihály Jónás könyve című főművében a fenti jelenetet hathatósan ecseteli:

Jónás azonban jajgatott s nyögött 
és meglóbálták a tenger fölött.
„Vigyázz -  hó-rukk! Pusztuljon aki nem kell!”
S nagyot loccsant... s megcsöndesült a tenger, 
mint egy hasas szörny mely megkapta étkét.
S már a hajósok térdencsúszva, kétrét 
görbedve sírtak és hálákat adtak, 
könnyelmű áldozatokat fogadtak, 
s a messzeségben föltűnt a szivárvány.

A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.

III.

Végeredményben a hajó megmenekült utasai nem cselekedtek helyesen, amikor ke
zükbe vették, kisajátították az Isten ítéletét. Emiatt végérvényesen könnyűnek minősül
hettek volna az Úr mérlegén.

Mo Jen, Nobel-díjas kínai író egyik története is erről tanúskodik: Nyolc kőműves 
egy romos templomba menekül a vihar elől. Dörgött az ég, a villámok mint tűzlabdák 
csaptak le körülöttük. Úgy hallották, mintha egy sárkány sikoltozna mellettük. A férfiak 
megrémültek, arcuk hamuszürkévé vált.

Nyolcuk közül -  mondta az egyik -, van valaki, áld rettenetes cselekedetet követett 
el, és magára vonta az ég haragját. A bűnösnek önkéntesen kellett kimennie, hogy meg
kapja méltó büntetését, és megkímélje az ártatlanokat a szenvedéstől. Természetesen 
senki sem jelentkezett. így hát egyikük a következő javaslattal állt elő: -  Mivel senki 
sem hajlandó kimenni, hajítsuk szalmakalapjainkat az ajtó felé. Az a bűnös, akinek a 
kalapja kirepül az ajtón, és megkérjük, hogy menjen ki, hogy elnyerje a büntetését.

így hát az ajtó felé hajították a kalapjaikat. Hét kalap visszaesett, a nyolcadik kire
pült az ajtón. Kényszerítették a nyolcadikat, hogy menjen ki, és nyerje el a büntetését. 
Amikor az ellenállt, megragadták, és kihajították az ajtón.

Gondolom, rájöttetek, hogyan végződik a történet: alig dobták ki az ajtón, amikor a 
templom rájuk dőlt.

Kedves testvéreim, bárhogyan haragusztok egymásra, és bárhogyan lobog bennetek a 
gyűlölet sárga lángja, az ítéletet, a bosszúállást Isten kezéből nem vehetitek ki. Volta
képpen Krisztus is erre oktat benneteket: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert ami
lyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek 
néktek.” (Mt 7,1-2) Ámen.
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Visky János
Kolozsvár-Bulgária-telep

Jézus barátsága
Alapige: János 15,11-19  
Bibliaolvasás: 2Mózes 33,12-17

Jézus arról beszél a tanítványoknak halála küszöbén, hogy miket és miért mondott 
bizonyos dolgokat nekik. Ugyanakkor kihangsúlyozza személyének titkát: ki az, aki 
ezeket beszélte nekik. Ezeket azért beszéltem nektek, hogy megmaradjon bennetek az én 
örömöm, s a ti örömötök így beteljen. Ezért beszél nekünk is annyiszor Jézus, hogy az O 
öröme megmaradjon bennünk, s így teljessé legyen a mi örömünk. Érdekes, hogy Jézus 
itt egy mondatban beszél az Ő öröméről és a mi örömünkről. Ránk kérdez: vajon mi az 
örömünk? Jézus nélkül mi volt az örömünk? Sorolhatnánk sok mindent. De a legtöbb, 
Nélküle megélt örömünkben felfedezhetnénk a bűnt. A Jézus nélküli élet örömébe gyak
ran belevegyül az üröm, a keserűség. Azért beszél Jézus újra velünk, hogy az O öröme 
kiteljesedjék bennünk.

A környezetünkben sok lehangolt embert látunk. Jaj, ha a hívő keresztyén is ilyen le
hangolt és örömtelen. Rögtön ránk fog kérdezni a világ: hova lett az örömünk? Olyan 
hamar elhervadt egy-egy Isten-közeli alkalom után? Az az én parancsolatom -  mondja 
Jézus -, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Amiképpen én! 
Jézus meghatározza számunkra a szeretet módját. Nem lehet és nem szabad akárhogyan 
szeretni. Korábban megelégedtünk azzal: ha a másik szeret, akkor én is, ha ő segít, én is, 
ha rám figyel, akkor én is figyelek rá, ha a másik benyit hozzám, én is, de ha nem, akkor 
én sem. Ismerős az ilyen érdekszeretet. Tele van a világ ilyen méricskélő, nem kívánatos 
szeretettel.

A Jézusé nem ilyen. Ti az én szeretetemmel szeressétek egymást -  mondja Jézus. 
Nem tudjuk meggyőzni a világot, hogy Jézusnak igaza van, csak ha az O szeretetével 
szeretjük a világot. Azaz: a világban élő Krisztus nélküli embereket. Nem lesz semmi 
ragályossá és nem lesz az evangélium kívánatossá, csak akkor, ha a Jézus önzetlen sze- 
retetébe csomagoljuk. Tudjuk, hogy a mai kereskedelem mennyi pénzt költ a jó reklámra 
és a szép csomagolásra. Másként nem lesz kapatos az áru, hiszen hatalmas a kínálat. A 
feltűnőt, a vonzót kapkodják az emberek. Az evangéliumot csak a Jézus szeretetének a 
csomagja teheti vonzóvá. Azért mondja Jézus: az én szeretetem olyan, amely életét tudja 
adni a barátaiért. A Jézus szeretete életet ad. Mi pedig élni akarunk, és nem vegetálni. 
Teljes intenzitással szeretnénk megélni a Krisztusba gyökerezett életet. Ez tele van 
mennyei erővel, isteni dinamizmussal. Ennek van ereje és lüktetése hódításra is. Más
ként nem kell az evangélium az embereknek. Csak akkor, ha a jézusi életet fakasztó sze
retet érkezik meg.

Élet. Jézus sokat tanított, de úgy, hogy a tanítását oda is élte az emberek elé. A Hegyi 
Beszéd tanítása mai napig olyan, hogy sok ember rögtön visszautasítja. Mi az, hogy ha 
arcul üt valaki egyik felől, tartsd oda a másik arcodat is? Ez egy lehetetlen kérés. De 
Jézus ezt meg is tette. Amikor arcul ütötték a kihallgatásakor, odatartotta a másik arcát 
is. Ha pedig elveszik a felsőruhádat, te add oda az alsót is. Jézusról lecibálták a felsőru
hát, amikor megkorbácsolták, s aztán a kereszten odaadta az alsót is. Lemeztelenítve 
meggyalázták, hogy igaz legyen a tanítása, azaz életté váljon az. Ha egy mérföld útra 
kényszerítenek, menj el kettőre. A Gecsemáné-kertben elfogták, megkötözték, s kény
szerrel elvitték a törvényházba, Pilátus elé. Onnan ment a második mérföldre, a Golgotá
ra, bűneink súlyos keresztjével a vállán, többször is leroskadva alatta. Nem fordult visz-
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sza ezen a második mérföldön, noha tudta, hogy a vége rettenetes lesz. Pedig az a ke
reszt a másé kellett volna legyen: a tiéd és az enyém.

Úgy, ahogy egyik érdekes vers ezt megfogalmazza: Másé volt a bölcső, ahol gyer
mekfeje /Földre érkeztekor édesen megpihent. /Másé volt a barom, melyen engedelmes 
/Hős-halálra szántan Jeruzsálembe ment, /D e vérző keresztje, töviskoronája /  Övé volt 
eg)>edül, /Egyedül, egyedül. //Másé volt a kenyér, mit megáldó keze / Selyemfüves réten 
ötezreknek osztott. /  Másé volt a hal is, mely kenyér mellé /  Ötezer mosollyá szétsokszo- 
rozódott. /  Csak vérző keresztje, töviskoronája /  Övé volt egyedül, /Egyedül, egyedül // 
Másé volt a csónak, melyre felállva /  Genezáret ringó tengerén tanított. /  Másé volt a 
kőpárna, vérgyöngyös homloka /  Gecsemáné kertben, melyen megnyugodott. /D e vérző 
keresztje, töviskoronája /  Övé volt egyedül, /  Egyedül, egyedül. // Másé volt a hely is, 
kölcsönkért bárányból /  Végső vacsoráját, ahol elköltötte. /  Másé volt a sír is, meggyil
kolt szent testét /Koponyahegy után, amelyik befedte. /D e vérző keresztje, töviskoroná
ja /  Övé volt egyedül, /Egyedül, egyedül

Ennyire szeretett! így adta életét a barátaiért. Enyém volt a keresztje és a tiéd, s úgy 
szeretett, hogy tőlünk elvette ezt a keresztet. Azért, hogy az ne roskassza a válladat, ne 
törje össze a szívedet, az örömödet, hanem legyen a kereszt helyett a szolgálat édes és 
önkéntes terhe a válladon. Nem véletlen, hogy amikor egy afrikai törzsfőnök meghallot
ta az evangéliumot, felugrott és felkiáltott: „Le Jézus a keresztről, nem a te helyed az, 
hanem az enyém!’' Bizony, ha nem így nézzük a Jézus életet adó halálát, akkor nem tu
dunk mit kezdeni vele. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja 
az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok.

Kell nekünk ennél nagyobb kitüntetés a földön? Mit ér minden más földi kitüntetés 
emellett? Olyan furcsán hat, amikor a temetőben járva egy-egy díszes, drága sírkövön az 
elhunyt címeit és rangját olvashatjuk. Mennyivel szebb lenne azt olvasni egy elhunytról, 
hogy a Jézus barátja volt. Mert méltányolta és sokra becsülte azt az árat, amit a keresz
ten fizetett érte. Mennyire becsülöd ezt az árat, testvérem? Annyira becsülöd a Krisztus 
barátságát. S amennyire azt becsülöd, amiyit vállalsz érte. Ha keveset vállaltál eddig, azt 
jelenti, hogy még mindig nem elég drága neked a Krisztus barátsága. Ha még alig tettél 
néhány vánszorgó lépést a szolgálat útján, hogy ez a halálba menő szeretet eljusson a 
másikhoz, azt jelenti, hogy még mindig nem elég drága neked a Krisztus barátsága.

Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. 
Olyan barát, akinek van joga parancsolni. Amúgy az emberek a barátjuknak nem szok
tak parancsolni. De Jézus és az ember barátságában helye van ennek, mert tudom, hogy 
a javamra parancsol. Olyan fegyelmezetlen vagyok sokszor, noha barátja vagyok már, 
hogy szükségem van a parancsára, mert másként hajlamos vagyok a lazaságra. Ó, bár
csak parancsolna rám rendszeresen! Parancsold, amit akarszl -  mondta Ágoston. Igen, 
mert az, aki szereti Őt, már várja az újabb parancsot. Csüng a gazdája szaván, s ugrik, 
amikor kell, mert valamikor kiváltotta őt a rabszolgaság rettenetéből, az állandó halálos 
fenyegetettségből. Tudjuk, a Jézus korában voltak olyan rabszolgatartók, akik halálra 
nyomorították rabszolgájukat. De, nagy ritkán olyanok is, akik kifizették egy rabszolga 
felszabadításának árát. Volt olyan kiváltott szolga, aki az őt kiváltó nagylelkű gazdához 
szegődött önként, tudva, mekkora árat fizetett érte.

Ó, hányszor elfelejtem, mekkora árat fizetett értem az én barátom! Ezért nem csün
gök eléggé az Ő szaván. Ezért nem vagyok elég éhes az Igéjére!

Azt mondja Jézus, hogy a szolga nem tudja, mit cselekszik az Ő Ura. De titeket bará
taimnak mondalak, mert mindazt, amit az Atyától hallottam, tudtul adtam nektek. Kije
lentette nekünk az Isten szeretetének titkát. Olyan jó lenne magunkkal vinni a szürke 
hétköznapokba a másokat is megejtő szeretetét. A mindennapi élet nyílt tengerére kiha
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józni a lelki együttlétünk biztonságos kikötőjéből. Kimenni és hangosan belekiáltani a 
világba, hogy Jézus él. S ezt nemcsak szavakkal, hanem elsősorban gyakorlott szerete- 
tünkkel tenni.

Dél-Amerikában van egy Valparaiso nevű város, s annak egy kikötője. Ez a név ma
gyarul a Paradicsom völgye. Érdekes jelenségre figyeltek fel ott a hajósok. Amikor vihar 
támad a tenger felől, akkor a kikötőben horgonyzó hajók rettenetes veszélybe kerülnek, 
holott másutt éppen fordítva van, mert a vihar elől általában egy biztonságos kikötőbe 
érdemes bevinni a hajót. Ott pedig a tenger felől olyan rettenetes vihar támad, hogy a 
kikötőben levő hajókat egymásnak repítve széttöri. Ilyenkor gyorsan kihajóznak a nyílt 
tengerre. Ott nagyobb biztonságban vannak, mint a kikötőben.

A keresztyén életünk nem lehet a kikötőbe behúzódó élet. Nem leszel biztonságban 
saját magadba begubózva. Könnyen összetörik az örömöd, besavanyodsz, ha nem hajó
zol ki a nyílt tengerre. A mindennapi élet nyílt vizén fel kell húzni a krisztusi vitorlát. 
Nem kell azt szégyellni. Odakint sok hajótöröttet is fel tudsz szedni, akik kárt szenved
tek a viharaikban. Mert Jézus az ő barátainak életet ad. „Én választottalak titeket és én 
rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök 
megmaradjon.” (Jn 15,16a)

Miért hívott minket Jézus a közösségbe? Azért, hogy ismét megerősítsen minket a 
küldetésünkben, s elmenjünk olyan gyümölcsöt teremni, ami megmarad. Ez a világ sok 
olyan gyümölcsöt terem, ami nem marad meg. Még a humanizmus gyümölcsei sem. 
Azért, mert azok mögött mindig valamilyen érdek van. Csak a krisztusi gyümölcsök 
maradandóak. Ezekre vágyik titkon a világ. Ha mi ezeket nem tudjuk odateremni a világ 
elé, életünk elveszíti a mennyei küldetését, a jó ízét. Olyan lesz, mint az ízét vesztett só, 
amit ki kell dobni.

Persze, a maradandó gyümölcsterméssel nagyon összefügg a mi imaéletünk is. Azt 
mondja Jézus: „Akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nélctek.” (Jn 
15,16b) Mennyi meg nem hallgatott imádság van a hátunk mögött! Miért? Azért, mert a 
mi imádságainkat nem előzte meg a maradandó gyümölcsök termése. Összefügg a kettő. 
Gyümölcsöző szolgálat teszi hatékonnyá az imaéletet, és fordítva: intenzív imaélet teszi 
gyümölcsözővé a szolgálatot. Ezért mondja Jézus újra a 17. versben: „Egymást szeressé
tek!” Innen fakadnak a maradandó lelki gyümölcsök. A szeretet olyan, mint a napfény, a 
meleg, melyek nélkül nincs virágzás és nincs gyümölcs. Milyen jóízűen ropogtatjuk ősz
szel az édes szőlőszemeket!

Jézus ránk parancsol, hogy szeressük egymást a maradandó gyümölcstermés érdeké
ben. A gyümölcsteán fa megérik az ítéletre, a kivágásra. Erről is beszél Jézus egyik 
példázatában. Sajnos, tele van a mi egyházi életünk ún. lelki törpékkel, akiiekéi nem tud 
mit kezdeni Isten. Egy kisgyerekre nem tehetünk rá egy zsák krumplit, hogy levigye a 
pincébe. De, amikor már felnő, egy kemény legény könnyedén elbánik egy zsák teherrel. 
Milyen komoly lelki feladatot bízhat már reád Isten? A lelki törpére, aki megállt a hitbe
li növekedésben, nem bízhat komoly feladatot.

Ezért kell a mi Urunk, mint jó Gazda újra és újra kezelésbe vegye a lelki életünket, 
hogy vihessülc a vigasztalás szavát, a bátorítás Igéjét, a Krisztus-ismeret lehetőségét 
azoknak, kik terhek alatt nyögnek. Csakhogy útközben ne ragadjak le megint a kis apró 
lelki nyavalygásaimban, mert akkor nem fogok előrehaladni.

Olvastam egy megmosolyogtató versikét a százlábúról: „A százlábú boldogan élt, 
míg a béka meg nem kérdezte: melyik láb jön melyik után? Nosza, esett aggódásba, oly 
nagy lett a zavartsága, hogy az útszél gödörébe esett tehetetlenségébe. Nem tudta, hogy 
merre menjen.” Milyen szomorú képe ez a felborult, kisiklott keresztyén életnek. Ha a
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keresztyén ember mindig csak a maga kis bajain töpreng, s nem a krisztusi elsőbbség 
keiül első helyre, ne csodálkozzunk, ha keresztyénségünkre legyintenek az emberek,

Azt mondja a mi Urunk az övéinek: Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy en
gem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, ha velük együtt részeges- 
kednétek, paráználkodnátok, hazudnátok, lopnátok, ölnétek, ha velük együtt gyűlölköd
nétek és veszekednétek, és mondanátok a trágárságokat, szeretne titeket ez a világ. De, 
mivelhogy nem vagytok e világból, mert lefoglaltalak és elkülönítettelek magamnak, s 
meg is pecsételtelek, hogy mindenki lássa, kié vagytok -  ezért vagytok mások.

Nektek az a dolgotok, hogy a világban gyűlölködőket szeressétek, hogy mások is be
kerüljenek az általam kiválasztottak közé. így lesz egyre nagyobb köre Jézus barátainak. 
Rajtunk is múlik, mivé lesz a Jézus barátainak köre e világban. Az lesz a nagy öröm, ha 
a te apró kis szolgálatodat is fel tudja használni Jézus az ő baráti körének bővítése érde
kében.

Egy japán diák azt mondta: Ami Jézussal kapcsolatban engem a legjobban megra
gad, az, hogy nem tudok szabadulni tőle. Ez a legmegragadóbb Benne. Kezdetben mi 
sem értettük, mi ragadott meg annyira. Sokszor nem értjük a nagy isteni tanítások titkait, 
Mennyi minden nem fér bele a szűk koponyánkba, de mégis megragadja a szívünket, s 
nem tudunk, de már nem is akarunk szabadulni tőle. Jaj, ha már valaki kezdi lazítani a 
Vele való kapcsolat kötelékeit. Neki bőven lenne oka rá, hogy tőlünk szabaduljon, s 
lám, nem teszi. Hát nem megejtő és lenyűgöző ez részéről? Milyen jó, hogy a szerető és 
a szeretett nem akar megszabadulni egymástól. Ez a hozzánk ragaszkodó hűsége ad ne
künk újabb esélyt a Benne való megmaradásra és látható gyümölcstermésre. Áldott le
gyen O ezért! Ámen.



Prédikációk reformáció ünnepének nagyhetére
Lőrincz István
Marosvásárhely-Alsóváros

Igehirdetési sorozat
a Heidelbergi Káté első kérdése és felelete alapján 

Vigasztalásra váró ember
Alapige: Zsoltárok 119,50

Azt már sokan hallottuk, hogy a református egyházak ebben az évben hálásan emlé
keznek a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulójára. Azt pedig már mindnyá
jan tudjuk, hogy a Heidelbergi Káté a Második Helvét Hitvallással együtt a Magyar Re
formátus Egyház hivatalosan elfogadott hitvallási irata. Minden végzett lelkipásztor ün
nepélyes esküben fogadja meg, hogy a Szentírást a hitvallásokkal egyező szellemben 
tanítja. A tavaly óta azt is tudjuk, hogy a Heidelbergi Káté oktatása 200 év óta van gya
korlatban a mi egyházunkban. Azt is tudjuk talán sokan, hogy a Káté 1563. január 19-én 
jelent meg nyomtatásban. Szerzői Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár, az egyikük 
teológiai tanár, a másikuk pedig lelkipásztor volt. A megbízatást a Káté megírására III. 
Frigyes pfalzi választófejedelem adta. A cél az volt, hogy egy tanító könyv szülessen, 
főleg a fiatalok számára. A Káté oroszlánrészét Ursinus írta, Olevianus besegített a 
munkába. Talán azt is érdemes megjegyezni, hogy a Káté írói nagyon fiatalok voltak az 
írás idején, az egyik 27, a másik pedig 29 esztendős,

Bevezetőképpen még csak annyit, hogy a hitvallás szónak nagyon gazdag jelentése 
van az eredeti görög nyelvben. Jelenti először is azt, hogy önmagámnak is készítek egy 
számadást, hogy mit és miért hiszek. Hisz, ha ez nincs meg, akkor az egész hitem csak 
egy bizonytalan sejtés, félhomályban való tapogatózás, s ha ez így van, akkor feltevődik 
a kérdés: miről tudok másoknak bizonyságot tenni, ha magam is teljes bizonytalanság
ban vagyok. Jelenti tovább a hitvallást azt is, hogy valamivel egyet értek, valamit má
sokkal együtt mondok. Ugyanazt mondom én is, amit a hívők már évezredek óta mon
danak és vallanak. A hitvallás bekapcsol egy közösségbe, amely közösség évezredeken 
át él és munkálkodik. Ebben ott vannak az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, ott 
vannak drága hitben járt szüléink, tanítóink, lelkipásztoraink. A hitvallás olyan drága 
örökség, amit én hálásan és alázatosan átveszek, örömmel őrzök és igyekszem azt álta
lam is meggazdagítva a következő nemzedéknek továbbadni. Végül a hitvallás segít 
másokat is Istenhez vezetni, hisz a legtöbb ember úgy jut élő hitre, hogy hallja mások 
hitvallás- és bizonyságtételét, s közben benne is hit ébred.

A mai napunk témája: egyetlen vigasztalásom. A 119. zsoltárból olvastam egy szép 
igeverset, ami arról szól, hogy Isten szava vigasztalás nyomorúságunkban és megeleve
nít minket. Az első nagy kérdés, hogy szükségünk van-e nekünk egyáltalán vigasztalás
ra? Erre különféle válaszok vannak. Vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy nincs szük
ségük vigasztalásra, mert mindenük megvan, amire szükségük van, amit ez a világ, ez az 
élet nyújtani tud nekik, és az nekik tökéletesen elég a boldogsághoz. Nekik nincs szük
ségük hitre, Istenre, Jézus Krisztusra. Azt mondják: „Mi felvilágosult polgárok vagyunk, 
nekünk ilyesmire nincs szükségünk!” Pedig ez nem így van! Ez csak a felszín. A mély
ben az van, hogy mi nyomorult emberek vagyunk, kiszolgáltatva sokféle próbának, kí
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sértésnek, s végül a halálnak. Ezért minden emberi próbálkozás kevés az ember megvi- 
gasztalására. Isten Igéje s vele a Káté határozottan azt állítja, hogy igenis szükségünk 
van Isten vigasztalására. Isten Igéje komolyan tanítja nekünk azt, hogy mi mindnyájan 
nyomorult, vigasztalásra váró emberek vagyunk. Persze ezt csak Isten Igéjéből, ponto
sabban Isten törvényéből ismerem meg. Isten Igéje mondja el mindjárt a Szentírás elején 
a bűnbeesés történetét. Addig az embernek nem volt szüksége vigasztalásra, hisz tökéle
tes közösségben élt Istennel. Isten együtt járt az emberrel és önfeledt örömben örvendez
tek egymásnak. De megtörtént az engedetlenség, és akkor megjelenik a félelem az ember 
életében. Az ember elkezd félni, remegni, bujkálni Isten elől. Az ember külsőleg- 
belsőleg mezítelennek, hiányosnak érezte magát. Az ember érezte, hogy valami nagyon 
elromlott az életében. Az ember már nem tudta szeretni Istent és hajlandó lett Isten és 
felebarátja gyűlölésére. Az ember természete megromlott, hibás lett. S azóta minden 
csak arról szól, hogy az ember nem tud tökéleteset adni sem Istennek, sem embertársá
nak, pedig Isten törvénye ezt követeli meg tőle. Nem tudjuk sem Istent, sem egymást 
tökéletesen szeretni, mert az életünk megromlott. S a bűneset óta erről szól az élet, a 
megromlott kapcsolatokról. Mennyire megromlottak a családi kapcsolatok, hányszor azt 
látjuk, hogy a házasság is csak egy üzlet. De megromlottak az emberközi kapcsolatok, 
gyanakvás, előítéletek, önzés játsszák a főszerepet ezekben a kapcsolatokban is. Az em
ber mélyen érzi ezt és próbál valamit tenni, próbálja a bajt kijavítani. Budapesten egy 
nagy temető bejáratával szemben nyílt egy kocsma, aminek neve: Búfelejtő. Mert vala
hogy csak el kellene felejteni a hozzátartozó elvesztését, valahogy csak kellene vigaszta
lódni, hát dobjunk be egy fél decit, mindjárt jobb lesz a hangulatunk, a kedélyállapo
tunk. De meddig? Ameddig a mámor kimegy belőlünk, s utána még nagyobb erővel tör 
ránk a szomorúság. De annyi más „búfelejtő” is van még ebben a világban. Pótolni sze
retnénk az igazi vigasztalást és mindenféle dologhoz kapkodunk, csak hogy egy kicsit 
vigasztalódni tudjunk. Úgy gondoljuk, ha lesz egy szép autónk, ha lesz egy szép házunk, 
ha lesz egy megértő családunk, egy jó munkahelyünk, egy kedves baráti körünk, akkor 
az majd csak megvigasztal. Nem akarom én tagadni, hogy ezekben lehet és van is öröm 
és vigasztalás, de ezek csak ideig-óráig adnak vigasztalást. S azt is főleg csak a testünk
nek. De mi lesz a lelkűnkkel, mi lesz a bensőnkkel? Vannak, akiknek mindenük a mun
ka, a hivatás, mások a szórakozásba próbálnak menekülni. Egyszer megkérdeztem egy 
10 éve házasságban élő párt, hogy miért nincs gyermekük, nem lehet, nem adatik? Ó, 
dehogy, jött a válasz, csak mi még szórakozni akarunk. Ma erre már bőven van lehető
ség, ki se kell menni a házból, a televízió sok száz csatornája gondoskodik a non-stop 
szórakoztatásról, egyik szappanopera a másik után, erősebbnél-erősebb érzelmi kitöré
sekkel. Ha én azt a nagy szerelmet nem élhettem meg, hát legalább a film nézése által 
próbáljam bepótolni. Ha az élet kemény és durva, akkor próbáljak menekülni a romanti
kába. Ha a saját férjemnél vagy feleségemnél nem találok vigasztalást, megpróbálom 
keresni a szomszédnál vagy a munkatársnál. Sokan nosztalgiába menekülnek: bezzeg a 
mi időnkben ez egészen másképp volt, megpróbáljuk visszapörgetni a múltat, mert a 
mában olyan nehéz az élet.

Csakhogy ez a sokféle emberi vigasztalás kevés, azt mondhatjuk ezeknek, amit Jób 
mondott barátainak, hogy nyomorult vigasztalók vagytok. Vagy amit máshol így mond 
az írás: hiábavalósággal vigasztaltok, hamissággal, hazugsággal gyógyítjátok az én né
pemet. Segédlelkész koromban, amikor az onkológián végeztem a látogatást, olyan sok
szor átéltem ezt, hogy jöttek a hozzátartozók, s a már halálos ágyon levő betegnek 
nyomták a süket szöveget: majd fogunk mi még táncolni, fogunk mi még nagyokat inni, 
szórakozni. Sok ember úgy próbál vigasztalást találni, hogy ezt a kérdést elhessegeti 
magától, nem foglalkozik vele, megpróbálja úgy lefoglalni magát, hogy ne legyen csend
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az életében, az erdőben is bömbölted rádióját. Soha nem csendesedik el, nem száll ma
gába. Ez is megy, de csak egy darabig. De mi lesz akkor, amikor jön a gyógyíthatatlan 
betegség, a halál, amikor az ember érzi, hogy oda kell állni Isten színe elé, és kidéiül, 
hogy semmi igaz vigasztalása nincs? Még a hívő ember számára is van egy nagy csapda, 
hogy ő meg a szolgálatba menekül, s abban találja meg minden örömét. Ez nagyon szép 
dolog, de mi lesz akkor, amikor már nem tudok szolgálni?

De olyan jó, hogy a mai estén hirdethetem, hogy egyetlen, igazi vigasztalásunk van, 
és ez maga az Úr, akit elveszítettünk. Ha Őt megtaláljuk újra, akkor megtaláltuk a vi
gasztalást is, mert Ő a minden vigasztalás Istene. S Ő meg tud vigasztalni akkor is, ami
kor fiatalon meg kell halni, vagy idő előtt el kell engedni a társat, akkor is, amikor egy 
szerencsétlenség által elveszítjük vagyonúnkat, egészségünket. Hogyan vigasztalt meg 
minket Isten? Hát úgy, hogy Jézus Krisztust adta nekünk. Nemrég talán igehirdetéseket 
is hallhattunk Simeonról, Annáról, akik várták Izráel vigasztalását és milyen megbékélt 
szívvel mehettek el, mert ez nekik elég volt.

S mi hogyan kapjuk meg Jézust? Hát az Ige által. A te beszéded megelevenít engem 
-  vallja a zsoltáros. Az Ige teljesen meg tud vigasztalni minket. És mi megvigasztalt 
emberek leszünk, s már nem csak életünkben, de halálunkban is lesz egyetlen vigasztalá
sunk. Testvérem, ne keresd hát máshol a vigasztalást, mert Nála, Jézus Krisztusnál meg
találhatod és boldog leszel. Ámen.

Nem a magamé vagyok, hanem a Jézus Krisztusé
Alapigék: Zsoltárok 24,1; lKorinthus 6,19;

Az apostolok cselekedetei 27,23

A tegnap este igehirdetési sorozatot kezdtünk a Heidelbergi Káté első kérdése és fe
lelete alapján, így emlékezve arról, hogy 450 évvel ezelőtt jelent meg az az áldott 
könyv, ami immár négy és fél évszázadon át nyújtott drága bátorítást, erőforrást a hívők 
millióinak. Tegnap este azt láttuk meg, hogy mi vigasztalásra szoruló emberek vagyunk, 
hogy ezt sokan sokféle dologban keresik, de végül is csak egy igazi vigasztalás van, és 
ez maga Jézus Krisztus.

A mai estén arról beszélgetünk, hogy mit jelent az, hogy mi nem a magunkéi, hanem 
Jézus Krisztus tulajdona vagyunk, mégpedig mind testestől, mind lelkestől, akár élünk, 
akár halunk. A harmadik Ige és az a történet, amiből ezt az Igét vettük -  otthon majd 
olvassátok el az ApCsel 27,14-44 verseket -, nagyon szépen szemlélteti ezt a témát. 
Egy hajón utazó közösség nagy bajba került, viharba, szélbe, sötétségbe, egy adott pon
ton már szinte mindenki minden reményét elveszítette arra nézve, hogy ezt túl fogják 
élni. Mindenki várt azonban egy vigasztalásra, s ez meg is érkezett, hisz Pál, aki csak 
fogoly ezen a hajón, bátran feláll és elmondja, hogy Isten angyala, azé az Istené, akié ő 
is, és akinek szolgál, az éjszaka mellé állott, és kijelentette neki, hogy nem fognak el
veszni. Talán itt senki sincs közöttünk, aki tengeri vihart élt volna át, de lehet, hogy 
vannak olyan barátaink, akiknek ilyesmiben részük volt. De ha ilyen nem volt, akkor 
televízióban, filmben láthattunk tengeri vihart, hogy milyen félelmetes is az. Hatalmas 
hullámok tornyosulnak fel, a víz átcsap a hajó fedélzetén, a tajtékzó habok játékszerként 
dobálják a hajót. A hajón levőkben kitör a pánik, halálfélelem fogja el őket. Ez az ige
szakasz egy ilyen vihart ír le. Pál fogolyként útban van Róma felé, de a hajó, amin uta
zik, viharba kerül, s ez a vihar nemcsak néhány óráig, hanem két héten át tart. Ekkor 
történik az, amit felolvastunk, hogy Pál veszi a bátorságot, feláll, és mondanivalóját ez
zel a kijelentéssel kezdi: én Istené vagyok.
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Azt is kérdezhetnénk: miért van benne ennek a viharnak ilyen részletes leírása az Új
szövetségben? Hát azért, hogy ebből mi is vigasztalást merítsünk. Hisz amit itt Pál tesz, 
az példaértékű minden idők minden helyzete számára. Egy olyan közösségben, ahol 
mindenki meg van rettenve, ahol kiabálnak és sikoltoznak, Pál szívében teljes a nyuga
lom, és ezt el is tudja mondani, erről bizonyságot tud tenni. Igazából nem a nyugalomról 
tesz bizonyságot, hanem arról az élő Úrról, aki az ő szívébe ezt a nyugalmat adja. Ámu
latba ejtő ez a pozitív gondolkodás, az a tudat, hogy ő és a hajón levő minden ember 
Isten kezében van. Tudta, hogy ő Jézus Krisztusé s ez biztos pont volt az életében. Az 
Úré vagyok! Micsoda erő van ebben a kijelentésben! Aki ugyanis Jézus Krisztusé, az az 
Ő oltalma alatt áll, azzal nem történhet akármi. Annak az életében mindennek célja van, 
még a viharnak is. Az tudja, hogy az Isten akarata nélkül semmi sem történhet az ő éle
tében. Annak nem kell reszketnie a vihartól, holnaptól, betegségtől. A többiek mind 
reszkettek és féltek, Pál szívében békesség és nyugalom van, mert ő tudja, hogy a Jézus 
Krisztus tulajdona. Mégpedig testestől-lelkestől. Az ember test és lélek egységéből áll. 
Az Újszövetség az tanítja, hogy mind a kettő Istené. A világ általában csak testben gon
dolkodik, szerinte nincs is lélek. Ezért nyilván nem is kell törődni vele, a fontos, hogy a 
test minél több örömöt, gyönyört, élvezetet kapjon. Persze az is egy nagy hiba, ha azt 
mondjuk, hogy a test egyáltalán nem fontos, az nem számít. Ezért a legjobb, ha arra nem 
is figyelünk. Sőt, minél inkább gyötörni, sanyargatni kell. A test egy szükséges rossz az 
ember számára, állítják azok, akik így gondolkodnak. Ezt csak azért mondtam el, hogy 
érzékeltessem, hogy mindkét szélsőséges gondolkodásmód helytelen. A Szentírás és a 
Káté is azt tanítja, hogy mind a kettő, a test és a lélek is Istené, Jézus Krisztus mind a 
kettőt megváltotta. Akik a Jézus Krisztuséi, azok fel fognak támadni, s akkor Isten majd 
újra egybeszerkeszti a kettőt. Azt, hogy ez hogyan történik, az most titok a mi számunk
ra. A lényeg, amit most tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus testünkért és lelkűnkért is 
meghalt, mind a kettőt megváltotta. Mi mind a kettőért felelősek vagyunk, mind a kettő
vel, mint az Úr tulajdonával kell bánnunk. Testünk is fontos Isten számára, hisz azzal is 
Istent kell szolgálnunk.

Azt is mondja a Káté, hogy életemben és halálomban, akár élek, akár halok. Itt élet 
és halál kérdésről van szó. Pál tulaj dóriképpen egész életén át a halál révén állt, földi 
élete teljes bizonytalanságban volt, minden percben megölhették az evangélium miatt. O 
sokat is gondolkodott erről, s olyan jó, hogy ezt le is írta a filippibeli gyülekezetnek. Ő 
azt mondta: ha itt maradok, az is jó, de ha el kell mennem e földi életből, az még jobb. 
Tudta, hogy az élet nem csak annyi, amennyit itt a földön látunk belőle. Ami itt történik, 
az is Krisztus kezében van, de ami majd odaát lesz, az is Krisztus uralma alatt áll. Ami 
most itt jelenvaló, az kézzelfogható valóság, ami ezután következik, az részben még 
titok. De akié vagyok, az mindent pontosan tud. Az egész Szentírás azt tanítja, hogy 
minden, ami következik, a megdicsőült Krisztus kezében van.

Az, hogy Krisztusé vagyok, azt is jelenti, hogy Krisztus használ engem. Hisz az a 
legtermészetesebb dolog, hogy a tulajdonos használja az ő tulajdonát. Ha megvásárolok 
például egy mosógépet, azt a vásárlás pillanatától már én használhatom, teljes joggal 
rendelkezem felette. Addig az üzleté volt, de miután kifizettem az árát, már én rendelke
zem vele. Akkor kapcsolom be és ki, amikor akarom, olyan ruhát mosok vele, amilyet én 
akarok. Ez pont így érvényes reánk is. Krisztus is használ minket. Mire használ? Hát, 
amire eredetileg teremtett. Erre is szépen felel a Káté a hatodik kérdésben: Isten arra 
teremtett, hogy Őt igazán szeressük, örök üdvösségben vele éljünk, Őt dicsérjük és ma
gasztaljuk. Isten minket egy meghatározott céllal teremtett. Hogy mi megismerjük Őt, 
közösségben legyünk vele, hogy neki odaszánt életet éljünk. Azt kell tegyük, amit Ő 
akar. Az Ő akarata az, hogy Istent dicsőítsük és erről bizonyságot is tegyünk. Pál ebben

454



a viharban ki tudott állni, bizonyságot tudott tenni, és ez teljességgel megváltoztatta a 
hajón levők életét. Mert Jézus így akar használni minket is. Ő nem kihasznál, ahogy az 
ma a világban egyre inkább történik, hanem használ. Hányszor látjuk, hogy a munkáltató 
kihasználja a munkavállalót, az ember kihasználja a környezetét, az erőforrásokat. Saj
nos, hogy ez gyakran az egyházban is megtörténik. Hallottam egy gyülekezetről, ahol az 
évtizedeken át hűségesen munkálkodó lelkipásztort súlyos autóbaleset érte, s a gyüleke
zet ahelyett, hogy szeretetét és részvétét mutatta volna ki, sürgette őket, hogy minél ha
marabb költözzenek el a faluból. S még sok hasonló példát lehetne felsorolni. De a lé
nyeg az, hogy Jézus minket használni, és nem kihasználni akar. Mert gondoljuk csak 
meg, hogy kinek van a tulajdonjogból haszna? Nekünk van hasznunk, mert e nélkül el 
kellene vesznünk. Ha Krisztus nem halt volna meg értünk, ha mi nem lettünk volna az 
övéi, akkor jaj lett volna nekünk. Mi a tulajdonos-váltásból csak nyertünk. A nyereség a 
mi oldalunkon van. Ez egy bizalmi viszony Jézus és közöttünk. A bizalmatlanság elsza
kít Istentől, az Édenben is a bizalmi kapcsolatot lékelte meg az ördög. Valóban jót akar 
nekem Isten? Valóban nem megfosztani akar? A megváltott ember életében a bizalmi 
kapcsolat helyre állt. Bízom Krisztusban, hogy Ő javamat akarja, hogy nem feledkezett 
el rólam, hogy minden az Ő kezében van. A gyerekben bizalom van a szülő iránt, a gye
rek tudja, hogy szülei gondoskodnak róla. S így mi is tudhatjuk, hogy Krisztus mindig 
gondoskodik rólunk. Ezért nagyon jó Krisztushoz tartozni, de azokhoz is, akik az Ő 
gyermekei. Ady híres versét mindnyájan ismerjük, melyben ő is kifejezi, hogy szeretne 
lenni valakié. Milyen jó, hogy mi tudhatjuk, hogy kihez tartozunk, hogy mi Jézus Krisz
tus tulajdonai vagyunk, de egymáshoz is tartozunk, s ez is boldogsággal tölt el minket. 
Legyen vihar vagy szélcsend az életünkben, éljünk vagy haljunk, de az Övéi vagyunk. 
Ámen.

A tulajdonjog ára
Alapigék: 1 Péter 1,18-21; Zsidókhoz 10,14

A mai esténk témája: a tulajdonjog ára. Eddig már hallottunk arról, hogy mi vigasz
talásra szorult emberek vagyunk, hogy az ember sok mindenben keresheti a a vigaszta
lást, de nem találja, mert minket egyedül Isten tud megvigasztalni Szentlelke által. Aztán 
hallottunk arról is, hogy Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk. Nem csak a lelkünk az, ha
nem a testünk is, mert Istennek a mi testünk is számít, hisz a testünk a Szentlélek temp
loma. A templomra pedig szoktunk vigyázni, gondosan ápoljuk azt. Külön erre rendelt 
emberek vannak, akik már kora reggel kiszellőztetnek, hogy nehogy áporodott szag le
gyen benne. Időről-időre általános javítást végzünk templomainkon, kifestjük, tataroz
zuk, hogy az méltó legyen Isten tiszteletéhez. Ezért a testünkre is vigyázni kell, ha az 
megbetegszik, akkor ápolni kell. Ha a testem beteg, akkor vegyem be a gyógyszert, mert 
én meg szeretnék gyógyulni, hogy még szolgálhassak Istennek. Ne hanyagoljuk el tes
tünket se.

A mai estén beszélgessünk arról, hogy mi annak az ára, hogy mi a Jézus tulajdonai
vá lehettünk? Mert azt nagyon jól tudjuk, hogy mindennek ára van. Semmit se kapunk 
ingyen ebben a világban, szoktuk mondani. Minket tulajdonképpen visszavásárolt Jézus. 
Miért? Mert eredetileg Istenéi voltunk, de a bűn által mi az ördög tulajdonába, Istentől 
távol születtünk. Mindnyájan jól ismerjük a bűnbeesés történetéből, hogy Isten előre 
megmondta az embernek, hogy nem fogja büntetés nélkül hagyni azt, ha az ember enge
detlenné válik. Ha szakítasz a fáról, meghalsz, mert a bűn zsoldja a halál. Isten meg kel
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lett büntesse az embert, mert Ő igazságos. Isten nem tűrheti a bűnt, ellentmondana 
szentségének. Ezért a bűnért meg kellett fizetni. Mi magunk nem vagyunk képesek meg
fizetni, ezért az valaki más által kellett megtörténjen. Az árat csak maga Isten fizethette 
meg. Ezt nem tehette másképp, csak Egyszülött Fiának odaadása által. Isten nem tudott 
más árat adni, mint Fiának életét. A vásárban, amikor az emberek alkudoznak egy ideig, 
elhangzik egy mondat: és mi az utolsó szó, mi az utolsó ár? Nos, Isten utolsó szava, 
utolsó ára Jézus Krisztus volt. Isten oda kellett adja Fiát. Ő el kellett hagyja a menny 
dicsőségét. Az egyetlen bűntelen, tökéletes, hibátlan ember az életével kellett fizessen, 
mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A tökéletes Báránynak kellett eljönnie, hogy 
kifizesse a váltságdíjat. Az akkori időben a rabszolgáknak megvolt a megszabott ára. A 
mi életünknek is megvan az ára és ez Jézus Krisztus vére. Mi nagyon jól ismerjük az 
Ószövetségből az áldozatokra vonatkozó törvény. Ha valaki vétkezett, elhozott egy bá
rányt, rátette kezét a bárány fejére, megvallotta bűneit, s a bárányt utána le kellett vágni. 
Az Újszövetség arról tesz bizonyságot, hogy az idők teljességében megjelent az Isten 
Báránya, és tökéletes áldozatával megfizetett a mi bűneinkért. Isten ennél kevesebbel 
nem fizethetett, s ezt az árat teljességgel ki is fizette értünk. Ő ezért jött, hogy így fizes
sen meg értünk, mert másképp minket nem lehetett megváltani.

Mit szerzett Jézus nekünk ezzel az áldozatával? Először is a ránk váró jogos és igaz
ságos ítéletet magára vette. Ő viselte el az Istentől való el- és kitaszítottságot. Sajnos, 
sokszor az emberek ilyeneket mondanak: én az Isten háta mögött élek, engem elfelejtett 
az Isten, ó, én már többet szenvedtem, mint az Úr Jézus. Ez nem igaz, mert Isten csak 
Jézust kellett elhagyja, Róla kellett megfeledkezzen, neki kellett a legrettenetesebb 
szenvedést elhordoznia, mert csak így tudta magára venni a bűneink miatti ítéletet. De 
áldozatával a törvény követelésének is tökéletesen eleget tett, engedelmességével a tör
vényt is betöltötte, és ezért üdvözíthet is minket. Mi nem tudunk megfelelni az Isten 
kívánalmainak, elvárásainak, csak egyedül Ő. De Ő megszabadított a bűntől és annak 
büntetésétől is. Ezért énekelhetjük bátran: „Érzem, hogy az örök élet, már e földön 
enyémmé lett.” Én már nem a magamé vagyok, mert drága vérével minden bűnömért 
eleget tett. Ez szinte felfoghatatlan nekünk, hogy nem csak azokért a bűnökért tett ele
get, amelyeket eddig elkövettünk, hanem azokért is, amiket ez után fogunk elkövetni. 
Azért lehet az ember boldog és szabad, mert Jézus megvásárolt. Nagyon fontos kihang
súlyozni, hogy Jézus áldozata elég arra, hogy örökre tökéletessé tegyen minket. Nem 
kell hozzá tenni semmi mást, mert ez az áldozat elégséges, tökéletes, megfelelő, Isten 
akarata szerint való. Az ember nem is tud hozzátenni, mert az, amit hozzá tehetne, az 
tökéletlen. De nem is kell, mert Isten elfogadta ezt az áldozatot. Hányszor hivatkoznak 
az apostolok az ő leveleikben erre az áldozatra! Ha ez az áldozat nem lett volna elég, 
akkor nem támasztotta volna fel Isten Krisztust.

Egyszer egy híres barlangban beszélgettem egy fiúval, akinek kétségei voltak bűnei bo
csánatával kapcsolatban. Akkor azt kérdeztem tőle: mit fizettél azért, hogy ide lejöhess? 
Semmit, mondta mosolyogva, mert ön megvette helyettem a jegyet. Nem kellett fizessen a 
belépésért, mert én már a jegyet kifizettem. Jól jegyezzük meg: mi nem tudunk semmit se 
hozzátenni Jézus áldozatához. Pedig mégis hányszor gondoljuk, hogy én böjtölök, én 
imádkozom. Ezek jó dolgok, de ezek nem számítanak be az árba, ezek legfeljebb csak a 
hálám jelei lehetnek. Ha Isten elfogadta ezt az árat, akkor te miért akarsz ehhez hozzáten
ni? O tökéletesen kifizette az árat, hogy te a Jézusé lehess, hogy neked mostantól fogva 
lehessen egy jó Gazdád, hogy neked mostantól fogva egy egészen más, egy megváltott 
életed lehessen. A mai este nagy kérdése az, hogy te ezt elfogadod-e, vagy pedig tovább 
erőlködsz azért, hogy fizess magadért? Ha te akarod megfizetni az adósságot, akkor gyalá- 
zod a Krisztus áldozatát. Hagyj fel ezzel, s így légy boldog. Ámen.
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Rabságból szabadságba
Alapigék: Zsidókhoz 2,14-15; 1 János 3,8

A mai estén a rabságról és szabadságról fogunk beszélni. Ezt nagyon az elején kell 
kezdenünk, vissza kell mennünk a kezdetekhez. Isten az embert kezdetben csodálatos 
szabadságra teremtette. Ezzel kezdődött az élete. Az ember Istentől a teremtésben sza
badságot kapott. Isten is megállapította a teremtés végén, hogy minden nagyon jó. S ha 
ezt Isten így mondta, akkor ez így is volt, és így is van. Csodálatos lehetett minden. Még 
a megromlott világ is olyan csodálatos. Még a megromlott világban is el tudjuk képzel
ni, hogy milyen csodálatos és tökéletes volt ez a világ, amikor azt Isten megteremtette. 
Az ember se ilyen volt, mint amilyen most. Az ördög fogságában teljesen eltorzult. Előt
te minden feltétel adott volt az ember boldogságához. Minden az ember rendelkezésére 
állt, amire csak szüksége volt. Az ember tökéletesen boldog volt. S abban a szabadság
ban, amire Isten az embert teremtette, egy szép célja és feladata is volt. Ebben a szabad
ságban szabad akarata volt. Arra is szabad volt, hogy vétkezzen. De ezt nem volt muszáj 
megtennie. De az ember ezt megtette, s abban a pillanatban rabságra jutott. Az ember 
nem mérte fel annak a súlyát, hogy vétkezik. Engedetlenné vált, s így a bűnt követte az a 
büntetés, amit Isten kilátásba helyezett. Isten kiűzte az embert az Édenből, s az ember 
így megfosztatott attól a szabadságtól, amit eredetileg Istentől kapott és az ördög fogsá
gába került. Ez volt a rabságra jutás pillanata, s ezt követte a rabságban élés. Az eredeti 
szabadságról nincs tapasztalatunk, de a rabságról már igen. Hogy milyen a rabságban 
való élet, azt már jól ismerjük, hiszen ebbe születtünk bele. Milyen lett a világ ebben a 
rabságban? Isten azért kegyelmes maradt ehhez a bűnbe esett világhoz, és nem vonta 
meg teljességgel a kegyelmét tőle. Azok is, akik nem hisznek, megtapasztalják Isten 
általános kegyelmét, s csak majd haláluk után látják meg, hogy mit jelent az Istentől 
való teljes elszakítottság és az ördög teljes rabsága. De máris jelentkeznek a bűn rettene
tes következményei: természeti katasztrófák, balesetek, halálos betegségek, háborúk. 
Mert milyen lett az ember? Tele van betegségekkel, fájdalmakkal, fenyegeti a halál, 
megöregszik. Ezt mi mind megismertük már, hogy melyek a fogság súlyos következmé
nyei. Az ember már nem felhőtlenül boldog, mint a bűneset előtt, s élete bizonytalan
sággal, küzdelemmel, kilátástalansággal van tele. Öt év óta az egész világ súlyos gazda
sági válságban van, ami még mindig tart. Sokszor két műszakban kell dolgozni, hogy 
meg tudjuk keresni a mindennapi betevő falatot.

De ennél még fontosabb kérdés, hogy milyen lett az ember bűnhöz való viszonya? 
Nem tud nem vétkezni. Állandóan lázad Isten ellen. Épp az ellenkezőjét cselekszi annak, 
ami Isten akarata. Az ember az ördög rabszolgaságában él. A rabságban levő ember épp 
az ellenkezőjét mondja annak, amit Isten mond. Isten azt mondja, hogy a házasság jó, 
mert azt Ő szerezte, a világ azt mondja, hogy ez már egy elavult intézmény, nem kell 
ebben élni. Isten azt mondja, hogy rendelt egy napot, amin meg kell pihenni, Istenre kell 
figyelni, a világ azt mondja, hogy rohanj megállás nélkül, s ha meg is állsz, igyekezz 
szórakozni, a magad gyönyörűségét keresni. Ha Isten nem lenne kegyelmes és irgalmas, 
akkor az ember így kellene leélje egész életét. De Isten elvégezte önmagában, hogy az 
ember a fogságból szabadságba jusson. Ennek a módja a Krisztus váltsághalála Isten 
részéről, az ember részéről pedig ennek az elfogadása. Isten már ott a bűn színhelyén, az 
Édenben megígérte, hogy jön valaki, aki a kígyó fejére tapos, aki szabadítást fog majd 
hozni. S Jézus az idők teljességében el is jött, meghalt a kereszten, elhordozta Isten bűn 
elleni büntetését. Ebből a váltsághalálból származott a mi szabadulásunk. Krisztus meg
halt, de ezt el kell fogadni. Ha valaki ezt nem fogadja el hittel, akkor számára ez egy
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olyan történelmi esemény lesz, mint az összes többi, ami neki semmit sem használ. Isten 
kaput nyitott előttünk, de azon nekünk be kell lépnünk. Be kell menni a szabad életbe. 
Ha az ember nem lép ki a rabságból és nem lép be a szabadságba, akkor örökre rab ma
rad. A rabságból való kilépés egy egyszeri döntés és esemény, a szabadságban élni vi
szont már egy folyamat.

Milyen újra szabadnak lenni? Az ember már egykor szabadságban élt, most ezt újra 
megkapja. Az ember újrakezdheti az életét. Amit a bűnben elveszítettünk, Krisztusban 
újra megkaphatjuk. A szabadságban való élésnek két szakasza van: az egyik most, a 
jelenvaló világban, a másik majd az örökkévalóságban. A mostani szabadságban való 
élés azt jelenti, hogy a hívő ember egy szüntelen átalakuláson, formálódáson megy át. 
Ez egy állandó folyamat, aminek nincs vége. A bűnös természetünk megmarad. Ez ellen 
szüntelenül harcolnunk kell, s megmaradnak a bűn olyan következményei is, mint beteg
ség és biológiai halál. De a jövőben a szabadság kiteljesedik, ott ezt már semmi sem 
zavarhatja. A szabadságban élő embernek reménysége van, örvend annak, hogy Isten 
ígéreteivel élhet, amelyek közül sok már ott, sok pedig majd odaát teljesedik be.

Mi a feladata a szabadságban élő embernek? Hát egyszerűen az, hogy dicsőítse 
Megváltóját és végezze a missziót. Hívogasson másokat is, hogy egyre többen lépjenek 
ki a rabságból és lépjenek be a szabadságba. Megváltozik a bűnhöz való viszony is, hisz 
már képes nem vétkezni, már nemet tud mondani az ördögnek. Isten ebben nekünk na
gyon sok segítséget ad: a Kijelentést, az Igét, mert ott megmondja, hogy mi a jó és mi a 
rossz, Szendéikével vezet, felruház minket mennyei erőkkel. Egyre jobban kibontakozik 
a bűntől szabad élet bennünk. Csodálatos megtapasztalásunk lesz, hogy a bűnre lehet 
nemet mondani, lehet győzedelmes életet élni. Erről a hitetlen embernek fogalma sincs, 
ő úgy gondolja, hogy ő él igazán szabad életet, mert azt tesz, amit akar, a keresztyének
nek pedig ezt sem szabad és azt sem szabad. Nem látja, hogy ennek épp az ellenkezője 
az igaz, hogy ő a megkötözött, Isten gyermeke pedig a szabad ember. Isten biztat min
ket, hogy éljünk egyre jobban ebben a szabadságban, rajzolódjék ki egyre jobban a 
Krisztus képe rajtunk. S ne feledjük el, hogy ez élet után részünk lesz a teljes és tökéle
tes szabadságban, ahol még írmagja sincs a szolgaságnak. Ámen.

Isten megőrző kegyelme
Alapigék: János 6,35-40; 2Thesszalonika 3,3

Haladjunk tovább a megkezdett úton, drága testvéreim, s beszéljünk ma Isten meg
őrző kegyelméről, amit a Káténk így fejez ki: aki úgy megőriz, hogy az én mennyei 
Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál se eshetik le a fejemről. Eddig már sok ál
dott dolgot hallhattunk: hogy mi Hozzá tartozunk, ennek megvan az ára, valaki kifizette 
a váltságdíjat. Ez nem más, mint a mi Urunk Jézus Krisztus. S így mi a rabságból sza
badságba jutottunk. Isten Jézus Krisztusért kegyelmet gyakorolt velünk. Nekünk tulaj
donította tisztaságát, igazságát és szentségét. Megkaptuk a meg nem érdemelt szeretetet. 
A János evangéliuma hatodik fejezetében Jézus komoly tanítást ad önmagáról és külde
téséről. Elkezdi tanítani a sokaságot, s közben ömnagához hívja az övéit. Elmondja ne
kik világosan, hogy akik hozzá jönnek, azokat Ő semmiképpen ki nem veti, el nem kül
di, sőt azokat megelégíti, azok nem éheznek és nem szomjúhoznak. Ő megelégíti az em
ber lelkét, egyedül Ő tud eleget adni. S ez a megelégítés örök érvényű. Mi is ezért hir
dethetjük az evangéliumot, mert Ő senkit se küldött el. Ő senkinek se mondta: bocsánat, 
de te azért mégse jöhetsz, te meg csak menj el szépen, mert semmit se érdemelsz, min
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dent elrontottál. Nem, Ő azt mondta, hogy aki hozzám jön, azt nem küldöm el. S mi tör
ténik azzal, aki Jézushoz megy? Hát, például Péter minden törvényszerűséggel szemben 
jár a vízen. Ez Isten gyermekének a szabadsága. Isten olyan útra hívott el minket, ami 
minden emberivel szembemegy. A száradt kezű embernek azt mondta, hogy nyújtsa ki a 
kezét, és az ki tudta nyújtani, a bénának azt mondja: kelj fel, és az fel tud ott.kelni.

Amikor valaki Jézus szavának enged, ott csoda történik. Az ilyen ember egyszer 
csak meghallja az Igét, hogy Istennek az ő életére nézve is van egy értékrendje, és el
kezd más emberként élni. Ez egy hitbeli döntés eredménye, ami után az élet más fordu
latot vesz. De ezek után jön a kérdés: hogyan tovább? S itt kell beszélnünk a megőrző 
kegyelemről. Mert az egy dolog, hogy megszólított, megtértem Istenhez, de mi lesz ez
után? A hívő emberrel is megtörténhet az, ami Péterrel is megtörtént: ahogy levette a 
szemeit Jézusról, süllyedni kezdett. De milyen jó, hogy Jézus utánanyúlt. Ekkor jött a 
megőrző kegyelem, ami megtartotta őt. Ugyanazzal a kegyelemmel, amivel újjászülte, 
átformálta és meg is tartotta. Mert a kegyelem nem csak üdvözít. Mi nagyon sokszor 
csak erre gondolunk, erre koncentrálunk, de van megőrző kegyelem is. Szabadító és 
megtartó kegyelem is van, ami minket meg tud őrizni. Mi általában csak Isten üdvözítő 
akaratáról beszélünk, de itt ebben az igeszakaszban is azt látjuk, hogy Jézus abban fo
galmazza meg küldetését, hogy azokat, akiket az Atya neki adott, el ne veszítse. Jézus 
úgy beszél Isten akaratáról, mint ami arra adatott, hogy megőrizze a hívőket. A főpapi 
imában is azt mondja, hogy azt akarja, hogy ahol Ő van, az övéi is ott legyenek majd 
vele. Azt akarja, hogy senkit el ne veszítsen és mindenkit feltámasszon az örök életre. 
Ez így van a világban is. Egy óvónő például alá kell írja, hogy a rábízott gyermekekért 
felel, ha kiviszi őket az óvodából, ha csak az udvarra is engedi ki őket. Jézus is tudja, 
hogy majd el kell számoljon az Atyánál azokkal, akiket az Atya neki adott, hogy azok 
közül egy se vesszen el. Mindegyiknek meg kell lennie. Nekem nincs hatalmam meg
őrizni az életemet, de neki van. Az üdvözítő kegyelem olyan hatékonnyá válik, hogy a 
megőrzés munkáját is elvégzi bennünk. Isten kegyelme ellenállhatatlan kegyelem, s ez a 
kegyelem nem hagy minket útközben elveszni. Az egyik igemagyarázó azt mondja, hogy 
Isten megőrző akarata nem a mi gyengécske akaratunk. Nem én tartom meg magam, 
mint ahogy nem is én hívtam el magam, Isten kegyelme hívott el és Isten kegyelme tart 
is meg mindvégig. Vigasztaljon és erősítsen minket az a drága hit, hogy Isten kegyelmé
nek megvan az ereje a választottak elhívásához, de az üdvösségben való megtartásukhoz 
is. Ő mindvégig vigyázni fog ránk. Ha az egész világ összeomlana is, mi akkor is bizton 
haladnánk a megkezdett úton. Mert mi nem magunkban bízunk, nem abban, hogy már 
rég hívők vagyunk, már annyi tapasztalatunk van az Istennel való együtt járásban, ha
nem abban, hogy Neki hatalma van minket mindvégig megőrizni.

Az életben a hívő embernek sok harca lehet, mert az ördög mindent meg fog tenni, 
hogy elsodorjon, elszakítson minket Istentől. Mi mindenen kellett Pál apostolnak is át
mennie: verés, üldöztetés, hajótörés, megkövezés, saját népének ellene fordulása, éhség, 
s még annyi minden. Minket is megpróbál minden eszközzel elsodorni, de álljunk szi
lárdan abban a hitben, hogy minket semmi el nem szakíthat Isten szeretetétől. Milyen jó, 
hogy ezt hihetjük nem csak magunk, de mások felől is. Higgyük azt, hogy Ő senkit se 
fog kiejteni kezéből, akit egyszer magáénak fogadott. A Zsidókhoz írott levél beszél 
arról, hogy erre kettős garancia van: Isten szava és Isten esküje. Ő elkészítette számunk
ra nemcsak az üdvösséget, hanem azt a kegyelmet is, amely minket mindvégig hordoz és 
megőriz. Elég nékünk a kegyelem! Ebbe kapaszkodjunk tehát teljes hitünkkel. Ámen.
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Minden a javamat szolgálja?
Alapige: Róma 8,28

A mai estén egy kemény üzenettel kell szembenézzünk, ami nemigen „ízlik” nekünk. 
Mert vajon igaz-e az, hogy minden a javamat szolgálja? Ezért tettünk kérdőjelet a téma 
megnevezése után. De a Kátéban ez a mondat nem kérdőjeles, a Római levélben sem. 
Mégis nem véletlen az, hogy mi kérdőjelesen fogalmaztuk meg, mert mi megkérdezzük, 
főleg ha valami nagyon rossz történik velünk, hogy az tényleg a javunkat szolgálja? 
Egyáltalán miért ad Isten rosszat, s ha látszólag mégis azt ad, akkor az hogyan szolgál
hatja a javamat? Vágjunk bele ennek a nehéz kérdésnek a megértésébe!

Az első kérdés, hogy mi a jó és mi a rossz? Mi ezt is csak Isten Kijelentéséből tud
hatjuk, magunktól mi nem tudjuk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, ezt még a hívő 
ember se tudja. Ezt meg kell tanulni. S a hitben élő ember ahhoz igazítja az életét, ami 
jó, azt igyekszik megtenni, ami pedig rossz, azt igyekszik elkerülni. Konkrétan tehát mi 
a jó és a rossz az életemben? Vegyük most példaként Jakab és Péter esetét. Heródes 
Jakabot kivégeztette, Pétert pedig elfogatta. Jakabot lefejezik, Péter pedig csodával ha
táros módon kiszabadul. Melyik a jó és melyik a rossz? Vagy melyik a jobb és melyik a 
rosszabb? Emberi látás szerint Jakabbal egy tragédia történt, Péterrel pedig egy örvende
tes csoda. De Isten szemszögéből mind a kettővel jó dolog történt. Jakabot hazahívta 
dicső országába, Péternek még itt a földön adott dolgot. Ezért azt kell mondjuk, hogy 
csak Isten tudja, hogy mi a jó. Akkor jó valami, ha az akarata szerint történik. Mi okoz
za nálunk a problémát, miért a kérdőjel? Mi, emberek, sokszor készítünk egy tervet éle
tünkre nézve, eltervezünk előre legalább egy esztendőt, de sokszor évtizedekre is készí
tünk terveket. Az Istennek való szolgálatban is van egy tervünk. Mikor jön a probléma? 
Amikor Isten mást teivet készített és áthúzza a mi tervünket. Amikor a mi tervünk nem 
egyezik az Isten tervével. Ilyenkor kérdezzük: miért, Uram, hisz én olyan jóindulattal 
terveztem, hát nem terveztem volna mégsem jól? Jakab se tervezett magának mártírha
lált, de Istennek mégis ez volt az akarata. Akkor sincs semmi gond, ha Isten számomra 
valami jobb tervet készített. Amikor mi eltervezzük, hogy a templomot például két év 
alatt rendbehozzuk, de az egyetlen év alatt sikerül, mert egy pályázaton nem remélt 
pénzt sikerül szerezni, kapni. A probléma akkor adódik, amikor Isten terve rosszabbnak 
tűnik nekünk. Ilyenkor jön a kérdés: miért? Fiatalok kérdik, akik nem találnak társat: 
másnak ez megadatott, nekem pedig nem, miért? A gyerektelen család felteszi a kérdést: 
más családoknak szép gyermekei vannak, nekünk ez miért nem adatott meg? Meg kell 
gondolnunk azt, hogy mi csak benne vagyunk Isten tervében, de nem mi vagyunk a terv 
maga. Isten nem körülöttem forgat mindent. A legnagyobb terve az, hogy üdvözítsen, de 
a többi dologban teljesen szabadon rendelkezik velem, használ engem. Ha nem ad társat, 
akkor lehet, hogy egy más célt ad az életemnek, ha nem ad gyermeket, lehet, hogy egy 
áivát kell felneveljek, ha beteg leszek és kórházba kerülök, akkor lehet ez azért van, 
hogy ott valakinek bizonyságot tegyek.

Hinnem kell ezért, hogy minden a javamat szolgálja, a jó és a rossz egyaránt. A Káté 
27. kérdése is foglalkozik ezzel a kérdéssel és leszögezi, hogy semmi sem jön v é tle n 
ségből, hanem minden Isten atyai tanácsából és akaratából jön. Tehát nincsenek véletle
nek, semmi sem történhet Isten akarata nélkül. Ez a világválság se lehet akarata nélkül, 
neki ezzel is terve van.

Itt azonban az is hangsúlyos, hogy „akik az Istent szeretik”. Ez nem minden emberre 
éivényes, csak akik Isten mellett döntöttek, az Isten választottalak az életében van így. 
Vegyünk erre egy bibliai példát. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv utolsó fejeze
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teiben olvasunk Pál apostol fogságáról. Őt elfogták, letartóztatták, s a császárra apellált 
hajón Rómába vitték. Tudjuk, hogy Pálnak régi álma volt, hogy egyszer Rómába mehes
sen. Most oda megy, de nem úgy, ahogy ő azt elgondolta. Hogy válhatott ez javára, hisz 
ő tele volt tenniakarással, hirdetni akarta az evangéliumot, most meg itt van megkötözve, 
fogságban. Nem az lett volna a jobb, ha szabadon marad és úgy munkálkodhatott volna?

Nem, mert az evangélium így olyan emberekhez is eljutott, akiknek csak fogolyként 
tehetett bizonyságot. Ilyenek voltak Félix, Festus és még mások is. Istennek egyik célja a 
Pál fogságával az volt, hogy ezekhez az emberekhez is eljusson az evangélium. A máso
dik dolog, hogy Pál 13 levelet írt s ezek közül 5-öt fogságban. Ha nem került volna fog
ságba, ezek a levelek nem íródtak volna meg. Pedig milyen drága Igék vannak ezekben a 
fogságban írt levelekben. Milyen áldás lett így számunkra Pál fogsága!

Ez így van a mi életünkben is. Lehetnek olyan helyzetek, amiket nem kívánunk. Le
het, hogy ezek nem az én, hanem mások üdvösségéért vannak. Vannak olyan dolgok, 
amelyek az én üdvösségemért vannak, mások viszont a felebarátaim üdvösségéért. Jézus 
szenvedése is mások üdvösségéért való szenvedés. Ha Ő nem vállalta volna a szenve
dést, nekem nem lenne üdvösségem. Az Ő szenvedése szükséges volt a mi üdvössé
günkhöz. Amikor valami történik velünk, soha ne azt kérdezzük: miért, hanem azt, hogy 
mi céllal történt mindez? Uram, mit akarsz ebből kihozni? Mert véletlenül semmi sem 
történik velünk. Ő mindent egy meghatározott céllal tesz velünk, amit mi nem mindig 
tudunk és értünk, de legyen elég számunkra az, hogy Ő mindent tud és mindent ért. Ne 
adjuk fel és mindig próbáljuk felismerni azt a célt, amit Isten el akart érni életünk kü
lönböző eseményei által. Miben és hogyan szolgálja az én javamat vagy épp mások ja
vát? Nyugodjunk bele abba, hogy vannak olyan dolgok, amiket csak majd odaát fogunk 
megérteni. De ha nem is értjük, akkor is elfogadjuk az Isten akaratát. Végezetül egy el
gondolkoztató vallomás, ami erről szól.

Kértem erőt...
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.

Kértem bölcsességet...
És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat.

Kértem bátorságot,
És Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat.

Kértem, adjon szeretetet...
És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.

Kértem kegyelmet...
És Isten adott lehetőségeket.

Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent,
amire szükségem volt.

Ámen.
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A biztosíték
Alapigék: Róma 8,15-16; 2Korinthus 1,22; Efézus 1,13

Már nagyon sokat tanultunk a Káté és Isten Igéje vezetése alapján az előző estéken. 
A tegnap este azt hallottuk, hogy minden javunkat szolgálja, most pedig arról hallunk, 
hogy biztosít az örök élet felől. Mi a biztosíték? Erre a válasz: a Szentlélek, őt adta Isten 
minden gyermekének. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltet- 
tünk meg és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Ez azt jelenti, hogy amikor meg
tértünk Istenhez, amikor újjászült minket, akkor Szentlelke által belekeresztelt minket az 
Ő Anyaszentegyházába. Szentlelke által bizonyossá tesz bennünket. Biztosítékként adta 
nekünk az Ő Lelkét. Mi mindent tett meg Isten értünk? Megmozgatta értünk az eget és a 
földet. Elküldte Fiát, aki ott volt a menny dicsőségében, de pünkösdkor Szendéikét is 
mozgósította az Ő népéért. Azt a Szendéiket, aki ott volt a teremtésnél, aki az Ószövet
ségben elhívta a prófétákat, akit megígért Jézus a mennybemenetelkor. Elküldöm a Párt
fogót, a Vigasztalót, aki ott Jeruzsálemben, pünkösd napján bűnbánatra indított három
ezer embert. Mintha szíven ütötte volna őket. És Isten Lelke végzi ma is az O áldott 
munkáját. Mi, lelkipásztorok, becsülettel, a legjobb hitünk és tudásunk szerint hirdetjük 
az Igét, de ez csak emberi szó maradna. Ki által győzetnek meg az emberek? A Szentlé
lek által. Nem azért jutnak emberek hitre, mert mi azt olyan jól és olyan lelkesen mond
juk, hanem azért, mert Isten Lelke munkálkodik az emberi szívekben. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy mi emberileg ne nyújtsuk hitünk és tudásunk legjavát. De a lelkipásztor 
lelkében nem a Szentlélek munkálkodik, hát nem Ő adja a jó gondolatokat? De igen. Ez 
a Szentlélek ott van Isten tróntermében is és esedezik érettünk. Ezt a Szentleiket adta az 
övéinek, hogy az örök élet felől biztosítson minket. Ez nem a félelem, hanem a fiúság 
Lelke, hogy minket most már az Atya visszafogadott, nem kell tékozló fiákként élnünk. 
Tiszta ruhát, gyűrűt, sarut adott, viselhetjük az Atya nevét, mert visszafogadott. Ezt 
minden hitre jutott ember megéli, hogy már nem kell egyedül élnem, nem kell bolyon- 
ganom, nem vagyok árva, Istent Atyámnak szólíthatom. Nem egy távoli Isten Ő a szá
momra, aki elérhetetlen messzeségben lakozik, hanem Ő édes Atyám. Maga a Lélek tesz 
bizonyságot a mi lelkűnkkel együtt. A két lélek, az Isten Lelke és az én lelkem, lelkiis
meretem együtt tanúskodnak, hogy a bizonyosság rendíthetetlen lehessen. Vallhatjuk 
Pállal együtt: meg vagyok győződve. Nem emberek győztek meg, hanem maga Isten 
Lelke, hogy én testestől-lelkestől az én Mennyei Atyámhoz tartozom. így bátran kiált
juk: Abbá, Atyám!

Sokszor beszélgetünk az emberekkel örökkévaló sorsunkról, és nagyon gyakran azt 
mondogatják: hát azt nem lehet tudni, majd elválik... De ha ennyire bizonytalan az örök
kévaló sorsunk, akkor Pál tévedett volna? Pálban ott volt az Isten Lelke és az határozot
tan bizonyságot tett benne erről, s ha Isten Lelke bennünk van, akkor Ő ezt a bizonyos
ságot nekünk is adja, hogy ne maradjunk bizonytalanságban. Isten Lelke által nekünk 
igenis bizonyosságunk lehet, és ezt nem kell szégyellni, Kálvin is arra buzdít, hogy teli 
torokkal kiáltsuk, hogy mi nem bizonytalanra futunk. De mit is jelent a valóságban, hogy 
Ő minket Szentleikével biztosít az örök élet felől? Mi a biztosíték? A Lélek zálogát adta, 
elpecsételt. Ha valamin rajta van a pecsét, akkor az egy hivatalos levél, ha nincs, akkor 
csak egy szórólap. A korinthusi gyülekezet nem volt egyszerű közösség, nagyon sokan 
számon kérték ott Pált, megkérdőjelezték apostolságát. Pál erre azt mondta: én nem 
ajánlom magamat, mert a mi levelünk ti vagytok. Pál egy fantasztikus képet használ, 
hogy megértesse velünk az Isten titkait. Ő szereti ezeket a képeket. Van, amikor temp
lomhoz hasonlítja testünket, máskor cserépedényhez, itt pedig azt mondja: ti vagytok a
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mi levelünk. A ti szívetekbe Isten írt az Ő Leikével. Ti levelek vagytok s a ti életeteken 
ott van a pecsét, mert Isten belétek adta az Ő Lelkét. Azért lehetünk mi hitelesek, mert 
Isten minden gyermekének az Ő Lelkét adta. Amikor egy levelet a kezünkbe veszünk, 
annak hitelességét nem az dönti el, hogy épp milyen kedvünkben vagyunk, hogy milyen 
a pillanatnyi hangulatunk, hanem az, hogy rajta van-e a pecsét vagy sem. Nem az a fon
tos Isten gyermeke életében, hogy mit érez, hogy mit szólnak az emberek. Ha az Isten 
Lelkének a pecsétje rajtam van, mondhatnak bármit az emberek. Isten jól ismer minket, 
s ezt is nagyon jól tudják az emberek, hogy mi sokat adunk arra, hogy mit mondanak 
mások rólunk, hogy nekünk ez egy nagy harc. Pálnak is az volt s nekünk is az. De vi
gyázzunk, nem az emberek döntik el, hogy mi kik vagyunk, s ha Isten Lelke bennünk 
van és bizonyságot tesz, akkor mondhatnak bármit az emberek, nem számít már.

Pál apostol az Efézusbeliekhez írott levelében beszél arról, hogy aki hisz, azt az Úr 
elpecsételi a Szentlélek pecsétjével. Az eljegyzés annak a megerősítése, hogy két ember 
mostantól fogva egymáshoz tartozik. A hívő ember csodálatos, boldog érzése, hogy ő 
Istenhez tartozik, Ő az enyém s én az Övé, s ez már elég. Ennél több nekünk már nem 
kell. Nem kellenek különös érzések, nem kellenek rendkívüli élmények, nem kellenek 
eget-földet rázó jelek. Nekem az elég, hogy én hiszek Istenben, aki értem Jézus Krisz
tust odaadta, akinek áldozata engem Atyám tulajdonává tett, és ezen már senki és semmi 
nem változtathat. Ezzel a boldog érzéssel élhetek már, s ebben a bizonyosságban fogok 
egyszer meghalni is, mert ahogy egy kedves hívő testvér mondta, a halálban nem törté
nik más, mint hogy Isten az egyik kezéből átvesz a másik kezébe. Ez a biztosíték így 
tesz engem örökké boldoggá. Ámen.

Késszé tesz
Alapige: Titus 2,14

A mai estén végére érkezünk egy áldott útnak, melyen a mi drága és szeretett Hitval
lásunk, a Heidelbergi Káté első kérdésével és feleletével foglalkoztunk. Ezt a kérdést 
talán mindnyájan tudjuk kívülről is, de most belülről is jobban megismerhettük. A Káté 
első kérdésének utolsó mondta így hangzik: „szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, 
hogy ezután őneki éljek.” Bizonyságtételemet egy meghökkentő kérdéssel kezdem: Tu
dunk-e mi szívátültetést végezni? A válaszom az, hogy senki. (Megtörténhet, hogy a 
gyülekezetben épp egy szívsebész van, de ennek nem nagy a valószínűsége.) Vagy fel
tennék egy másik kérdést is: tudtok-e vonatot vezetni? Erre is valószínűleg legtöbben 
nemmel kell válaszolnunk, bár mozdonyvezetők ülhetnek a sorokban. Igen, testvéreim, 
mert ezeket mind meg kell tanulni, ezek nem egyszerű dolgok. Eveken át kell tanulni, 
aztán gyakorolni, hogy ezeket a dolgokat hogyan kell csinálni. Még egy sütemény elké
szítése se olyan könnyű dolog, a legtöbb háziasszony nem tud egy tortát úgy fejből elké
szíteni, kell vegye a receptes könyvét vagy füzetét, s nagy gonddal, a receptet s az elké
szítési folyamatot pontosan követve fog az csak sikerülni. A keresztyén életet se csak 
úgy kiszopjuk az ujjúnkból, bocsássatok meg a kifejezésért. Szív szerint késszé tesz, 
mondja a Káté. Nem lehet csak úgy Hübele Balázs módjára keresztyén életet élni, nem 
lehet Istent úgy szolgálni, ahogy azt mi csak úgy kigondoljuk. Sajnos, vannak ilyen ke
resztyének, akik nem kérdeznek senkit, öntörvényűén próbálnak mindent úgy tenni, 
ahogy nekik az épp jólesik, ahogy azt ők épp gondolják. Hallottam olyan keresztyénről, 
aki tizedet ad az Úrnak, de a saját gyülekezetének egy bánit se ad, mert ő azt mondja,
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hogy neki azt senki ne szabja meg, hogy ő a pénzével mit csináljon, ő azt oda adja, aho
va akarja.

A keresztyén életet is meg kell tanulni, mint minden mást is ebben a világban. Ami
kor egy gyermek megszületik, akkor semmit se tud, ezért a szülők rengeteg időt, energiát 
kell fektessenek a gyermekek tanításába, kezdve attól, hogy hogyan kell fogni a kanalat 
egészen addig, hogy hogyan kell az utcán, az iskolában viselkedni. De ilyenek a keresz
tyén emberek is, főleg azok, akik nem születtek hívő keresztyén családba, akiket Isten 
úgymond a világból hív el, ők a megtérésükkor még semmit nem tudnak, nekik is min
dent meg kell szépen tanulni. Minket is fel kell készíteni arra, hogy Istennek tudjunk 
élni. Isten ebben nagyon sok mindent felhasznál.

Ilyen az ismeret. Meg kell ismerjük, hogy Isten mit akar, gazdagodnunk kell az isme
retben. A Szentírás az a forrás, amiből mi pontosan megtudhatjuk Isten akaratát. Ezért 
azt szüntelenül olvasni, tanulmányozni kell. A Szentírás egy kiváló „receptkönyv”, ami
ből Istennek tetsző életet lehet „főzni”. A Szentírást egy használati utasításhoz is lehet 
hasonlítani. Ma már a legegyszerűbb műszaki cikkek is olyan bonyolultak, digitalizáltak, 
hogy mielőtt használatba vesszük őket, azelőtt figyelmesen el kell olvassuk a használati 
utasítást. Ha ezt nem tesszük, nagyon nagy az esély arra, hogy a gépezetet már az első 
használatkor tönkretesszük. Ilyen esetben a garancia se ér semmit, mert a gyártó, az üz
let minket tesz felelőssé, mert a gépet nem úgy használtuk, ahogy azt kellett volna. Ha 
egy műszaki cikk is ilyen bonyolult, összetett dolog, mennyivel inkább az a mi életünk, a 
lelki életünk is. Mennyire szükség van a használati utasításra! Ha szétnézünk egy kicsit 
magunk kőiül, akkor rengeteg tönkrement, elrontott életet látunk. Miért mentek ezek az 
életek tönkre? Mert nem olvasták a használati utasítást, a Bibliát. Még a keresztyén élet 
is összedőlhet, ha nem használjuk a Szentírást. Amint már az imént mondtam, a haszná
lati utasítások legelejére oda van írva: a nem rendeltetésszerű használatért a gyár nem 
vállalja a felelősséget. Van olyan, hogy az ember nem rendeltetés szerint éli az életét. 
Sokat kell olvassuk a Szentírást, hogy megkapjuk a megfelelő válaszokat. De vannak 
más könyvek is, amelyek eligazítnak. Igyekezzünk ezeket is használni, amelyek segíte
nek, hogy Istennek tetsző életet éljünk.

Aztán ott van a gyülekezet közössége. Ott éljük meg hitünket, ott dicsérjük és ma
gasztaljuk Istenünket. Itt elmondhatjuk egymásnak tapasztalatainkat, mintákat láthatunk 
arról, hogy mások hogyan élik meg hitüket. Aztán szükségünk van Isten Lelkének veze
tésére, hiszen Ő érteti meg velünk az Igét, Ő segít, hogy Isten akarata szerint tudjunk 
élni. Kell aztán az akarat. Hisz elhatározás is kell, komolyan oda kell szánnunk magun
kat, el kell határoznunk, hogy mi ezt meg akarjuk valósítani az életünkben. Nagyon sok 
ember életében nincs kitartás. Nagyon sokan vannak, akik elindultak a keresztyén élet 
útján, de valahol megrekedtek, valahol megálltak, valahol abbahagyták. Ha Isten egyszer 
elhívott minket a keresztyén életre, a szolgálatra, akkor abban nekünk ki kell tartanunk. 
Először úgymond kicsiben el kell kezdenünk és aztán szüntelenül fejlődnünk, növeked
nünk kell. Ezt Isten tőlünk várja, ezt nekünk kell elvégeznünk magunkban.

De leginkább mégis a szívre van szükség. Ez a legfontosabb! Az emberi oldalnak ez 
a legmeghatározóbb eleme. Ha valamit nem szívvel csinálunk, az olyan is, azt mindenki 
érezni fogja. S amikor valaki odateszi a szívét, akkor az is meglátszik. Tegyük hát oda 
szívünket. Mert ha nincs szív a keresztyén életünkben, szolgálatunkban, bizonyságtéte
lünkben, akkor az semmit se ér.

A mi keresztyén életünknek van tehát isteni és emberi oldala. Ami Istent illeti, Ő 
mindent odatett, mindent megadott, amire szükségünk van. Nem riadt vissza a legna
gyobb áldozattól sem a mi érdekünkben. De ha Isten mindent megtett, akkor tegyünk 
meg mi is mindent. Tegyük oda szívünket és akaratunkat. Mert a baj mindig a mi olda
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lunkkal van. De ha a kettő találkozik, akkor már semmi akadálya sincs annak, hogy ez
után őneki éljünk.

Drága reformátoraink, hitvalló őseink ezt tették. Ursinus és Olevianus ifjú szíve is 
égett a reformáció, az evangélium ügyéért. Ők megírták nekünk ezt a csodálatos köny
vet, aminek különösen az első kérdése úgy fénylik, hogy annak ragyogása négy és fél 
évszázad távolából sem halványult el. Nemzedékek szívták ezt magukba és adták tovább 
az utánuk következő nemzedékeknek. Most a sport nyelvén szólva a stafétabot a mi ke
zünkben van. Most mi futunk vele. Hogy meddig, azt csak Isten tudja. Igyekezzünk azt 
úgy megőrizni, hogy tudjuk átadni az utánunk következő nemzedékeknek, hogy Krisztus 
visszajöveteléig legyenek olyan boldog emberek, akik vallják, hogy életükben és halá
lukban az a vigasztalásuk, hogy ők Jézus tulajdonai, akik készek arra, hogy Őneki élje
nek. Isten adja, hogy ez az elhangzott igehirdetési sorozat is segítsen ebben minket! 
Ámen.

(Z ila Péter budapesti, V in cze  András debreceni lelk ipásztorok  gondolatainak felhasználásával 
szerkesztette L őrincz István M arosvásárhelyen 2013  január havában, a H eidelbergi K áté m egje le
n ésének  4 5 0 . évfordulója alkalm ából.)

„Ha tudnám, hogy ez az utolsó alkalom, néznélek, amint elalszol,

betakargatnálak, m egköszönném  az Úrnak drága életedet.
N ézn élek  egy  k icsit álm odban.

H a tudnám , hogy  ez  az u to lsó  alkalom , a kapuig k ísérnélek, am íg elm égy, 
m egcsókolnálak  és m egö le ln élek , és v isszahívnálak, h og y  m ég egyszer m egtegyem .

Ha tudnám, h og y  ez  az u to lsó  alkalom , a te hangodat hallgatnám , k ikapcsolnám  
a tévét, letenném  az újságot, m inden figyelm em et neked szentelném . E m lékeznék, 
hangod csen gésére és szem ed  fényére.

Ha tudnám, h ogy  ez  az u to lsó  alkalom , hallgatnám , ahogy énekelsz, ve led  énekelnék , és arra 
kérnélek, énekelj m ég egyet.

Ha tudnám, h og y  ez  az u to lsó  alkalom , h ogy  veled  vagyok, azt szeretném , ha m inden pillanat 
fontos lenne. N em  törődnék a tányérokkal, az udvarral, m ég a szám lákkal sem .

Ha tudnám, h ogy  ez  az u to lsó  alkalom , m indig  veled  szeretnék lenni.
Ha tudnám, h ogy  ez  az u to lsó  alkalom , h ogy  együtt vagyunk, a kedvenc ételedet 

főzném , a kedvenc játékodat játszanám . K ivennék  egy  nap szabadságot, 
csak h og y  veled  legyek . N em  m érgelődnék a rendrakás és a beágyazás miatt.
E szedbe juttatnám , h ogy  m ilyen  fontos vagy  nekem .
Elm ondanám  neked, h ogy  azt k ívánom  a m ennyországba juss.
A zt m ondanám  neked, h ogy  ne félj, hanem  légy  erős.
E lm ondanám , h ogy  szeretlek, és n evetve  m egosztanánk egym ással legkedvesebb  
em lékeinket.

H a tudnám, h ogy  ez  az u to lsó  alkalom , h og y  együtt vagyunk, a B ib liát olvasnám  
veled , és im ádkoznék Istenhez. M egk öszön ném  Istennek, h og y  találkoztunk, 
és h ogy  ezen  a k ü lönleges m ódon v ise lt ránk gondot.

Ha tudnám, h ogy  ez  az u to lsó  alkalom , h og y  együtt vagyunk sírék, 
mert több időt szeretnék veled  tölteni.

Ha tudnám, h ogy  ez  az u to lsó  alkalom ... Egyáltalán nem  tudom , m ikor lesz  
az u tolsó  alkalom  Segíts nekem  Uram , h og y  kim utathassam  szeretetem et, 
azok  iránt, akik életem  útját keresztezik .

Lehet e z  az u to lsó  alkalom , h og y  együtt vagyunk .”
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Prédikációk reformáció ünnepére
Pásztori Kupán István
Kolozsvár

Szolgaságból szabadságra
Alapige: Galata 5 ,1-6  
Bibliaolvasás: Róma 4 ,1-16

Gál 5,1: „Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, áll
jatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.”

Ez a vers összefoglalja szinte a teljes Galata-levél mondanivalóját. Az előző két fe
jezetben Pál világos különbséget tett az Ábrahámmal kötött szövetség és a mózesi tör
vény között. Hangsúlyozta, hogy azok Ábrahám igazi fiai, akik hitből vannak (Gál 3,7), 
és hogy ők veszik az áldást is a hívő Ábrahámmal együtt (3,9). A Római levélben külön 
hangsúlyozza, hogy Isten a még körülmetéletlen Ábrahámot az ő hite miatt fogadta el 
igaznak. A hit tulaj doníttatott néki igazságul -  nem a körülmetélkedés.

A Galata levél címzettjei azonban újból meg akarják kötni, meg akarják béklyózni 
magukat a rabszolgaság jármával. Ez a rabszolgaság az apostol szerint nem más, mint a 
mózesi törvényhez való visszatérés. Ábrahám, aki az ő hite által mind a körülmetéletle- 
nek, mind a körülmetéltek közös atyjává lett, olyan hitbeli szövetségre léphetett Istennel, 
amely előbbre való a törvény betűjénél. A kegyelem szövetsége erősebb a törvény igájá
nál. Az apostol most afölött csodálkozik, hogy azok, akiket Krisztus a kegyelem szabad
ságára szabadított fel, egyszerűen nem tudnak megállni ebben az új szabadságban, és 
visszakívánkoznak a törvény szolgaságába. Körül akarnak metélkedni, mert úgy gondol
ják: ebben rejlik az ő üdvösségük. Mintha nem az Ábrahám módján való hit és engedel
messég, hanem a tőle való testi származás (vagy annak valamiféle utánzása) volna az 
üdvösségre vezető út.

A börtönök világából vett példával élve: a galaták azokhoz a rabokhoz hasonlítanak, 
akik a letöltött börtönévek után nem találják helyüket a szabadok világában, és visszakí
vánkoznak a viszonylagos biztonságot kínáló, de mindenesetre ismerős börtöncellába. 
Annyira megszokták a rabságot, hogy már csak ott tudnak eligazodni. Sokan el is követ
nek újabb bűncselekményeket pusztán azért, hogy visszakerülhessenek.

A szabadság ugyanis óriási felelősséggel jár. Krisztus szabadsága nem kevésbé. Hi
szen a szabad ember felelős a tetteiért: a rabszolga csupán parancsot teljesít, és ha élete 
nem is mindig rózsás, szinte soha nem kell nehéz döntést hoznia. Meghozzák helyette 
mások. Ez pedig nemcsak a galaták számára, hanem a mi számunkra is kényelmes meg
oldásnak tűnhet, akár közéleti oldalról, akár az egyház közösségének szempontjából 
vizsgáljuk. A mások akaratának kiszolgáltatott ember mindig hibáztathat valakit a hely
telen döntésből származó sikertelenségekért: a szabad ember viszont nem. A kérdés 
ugyanolyan élesen tevődik fel ma is, mint 2000 évvel ezelőtt Kis-Ázsiában, vagy 500 
esztendővel ezelőtt szerte Európában: Krisztus szabadosai vagy inkább a törvény rab
szolgái kívánunk-e lenni? Mert a szabadságnak, a hit szabad megélésének nemcsak ára, 
hanem felelőssége is van.

Pál nem kíméli levele címzettjeit: balgatagoknak és eszteleneknek nevezi őket, akik 
testben akarják befejezni azt, amit Lélekben kezdtek el (3,1-3). Elismeri, hogy a törvény 
Krisztushoz vezérlő mesterünkké lett, de hozzáteszi: miután eljött a hit, nem vagyunk 
többé a vezérlő mester alatt, hanem Krisztust öltöztök fel. Akiket pedig Krisztus felsza
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badított, azok Isten fiai, Krisztus örökösei. És ezek az örököstársakká emelt egykori 
szolgák mégis visszavágynak a szolgaságba. Pontosan úgy, ahogyan a pusztában ősapáik 
visszakívánták az egyiptomi húsosfazekakat, vagy ahogyan ma is sokan balgatagul visz- 
szasírják a két évtizeddel ezelőtti aranykor „áldásait”.

Gál 5,2: „Imé, én Pál mondom nélctek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek 
semmit sem használ.” Szigorú, ellentmondást nem tűrő szavak ezek. Emlékeztetnek Jé
zus figyelmeztetésére: „aki az eke szarvára veti a kezét és hátratekint, nem alkalmas az 
Isten országára”. Nem lehet felemás igában kétfelé sántikálni. A pogányok apostola, aki 
az apostolok jeruzsálemi zsinatán éppen a Krisztusban felismert keresztyén szabadság 
mellett állt ki, pontosan tudja, hogy ez a visszalépés milyen veszedelmes folyamatokat 
indíthat el. Egy befejezett korszak eszközeihez való visszatérés kockára teheti mindazt, 
amit a Krisztusban való hit nyújtott az új tanítványoknak. Hiszen maga Péter apostol 
mondotta ugyanazon a zsinaton, hogy istenkísértés a tanítványok nyakába olyan igát 
akasztani, amit sem az elődök, sem ez a nemzedék nem tudott elhordozni. Ma is vannak 
ehhez hasonló veszélyek mind az egyházban, mind a társadalomban.

A biztonságérzet igénye az ember szinte ösztönös szükségleteihez tartozik. Mennyire 
furcsa azonban, hogy történelmi kortól függetlenül inkább ragaszkodunk a szolgaságot 
állandósító intézményekhez és jelképekhez, semhogy Krisztus szabadságát válasszuk. A 
galaták a mózesi törvényben, a középkori egyház a maga kialakult, a Szentírással részint 
egyező, részint attól eltérő hagyományaiban kereste azt a biztonságot, amely ha együtt is 
jár a szolgasággal, de legalább ismerős. Rossz, de megszoktuk.

Mennyire másképpen hangzik Pál apostolnak Krisztus szabadságáról szóló bizony
ságtétele! Az sem véletlen, hogy Luther Márton 1520-ban A keresztyén ember szabad
ságáról című munkáját egyenesen X. Leó pápának ajánlotta. Annak a bankárivadék 
Giovanni di Lorenzo de Medici pápának küldte el tehát, akinek kisebb gondja is na
gyobb volt annál, semhogy a rábízott híveket az evangélium világosságára vezesse. 
Megválasztásakor azon igyekezett, nehogy Bakócz Tamás, a történelem egyetlen ma
gyar pápajelöltje kerüljön a pápai trónra és európai segítséggel megpróbálja megszaba
dítani Európa keleti részének keresztyénéit a török veszedelemtől. Igen, a keresztyén 
emberek szabadságára abban a korban ilyen konkrét értelemben is szükség lett volna. 
Nem így történt. És lélekben ma sem így történik. Inkább választjuk újból és újból a 
szolgaságot. Mennyire szomorú ismételten látni azt, hogy hittel, lelkesedéssel, tenni aka
rással tele iijak kilépnek a szolgálat mezejére, és sokszor bámulatosan rövid idő alatt -  a 
húsosfazekakat ígérgető környezet hatására -  Krisztus szabadosaiból szolgalellcűekké 
válnak, egykori evangéliumi bátorságukat pedig kenetteljes, sőt gyáva törvényeskedésre 
cserélik fel.

Gál 5,3: „Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, 
hogy köteles az egész törvényt megtartani.” Pál figyelmeztet, hogy ezt a játszmát nem 
lehet félig játszani: aki a mózesi törvényhez tér vissza, annak a teljes törvényt kell meg
tartania, az összes előírást megcselekednie. Arra pedig senki sem képes: éppen ezért jött 
el értünk Krisztus. Az apostol még keményebb szavakkal folytatja:

Gál 5,4: „Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a ke
gyelemből kiestetek.” Hatalmas mementó ez a kegyelem korában élő, újszövetségi gyü
lekezet számára: mi, akik Krisztusban felszabadultunk, sem önmagunkat, sem másokat 
nem kötözhetünk meg a törvény vagy a törvényeskedés béklyójával annak a veszélye 
nélkül, hogy kiessünk Isten kegyelméből. Krisztus a kegyelemre szabadít fel, ahol a sza
badságnak felelőssége van, de visszatáncolásnak nincs helye.

„Álljatok meg a szabadságban, amelyre Krisztus felszabadított” -  mondja Pál. „Itt 
állok, másként nem tehetek” -  válaszolja erre másfélezer esztendővel később egy
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ágostonrendi szerzetes. Mi ma hogyan válaszolunk erre a felszólításra? Ma talán nem 
annyira a mózesi törvényhez való visszatérés jelenti a veszélyt: vannak itt olyan 
aggasztó törvények a mi keresztyén Európánkban, amelyek a hetvenszeres gyilkosságot 
elkövető embert is „csak” 21 évnyi börtönbüntetésre ítélik -  és még ebből is csak tízet 
kell feltétlenül letöltenie. Vannak olyan egyházi törvények is, amelyeket az evangélium 
fényében sürgősen felül kellene vizsgálni, hiszen adott esetben megengednek olyasmit, 
amit a keresztyén erkölcs elutasít. Márpedig Krisztus tanítványai között nincs olyan, 
hogy valami „törvényes, de nem etikus” Ez a legnagyobb hazugságok és ámítások egyi
ke. A sort hadd ne folytassuk.

A szabad ember bátor, míg a szolgáról, a szolgaságba kívánkozóról nem mondhatjuk 
el ugyanezt. A keresztyénség előtti időkben a régi gondolkodók a bátorságot a négy leg
fontosabb erény egyikének tartották. A gyávaság erényéről viszont senki nem tud. Ma
gyar nyelvünkben sem hízelgésnek számít a „szolgalelkű” kifejezés. Bennünk vajon 
milyen lélek lakozik?

Gál 5,5: „Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.” Pál nem a 
szolgalelkűségre, hanem Isten Szendéikére hivatkozva jelzi, hogy ebben a bűnös, erköl
csileg egyre mélyebbre süllyedő világban, ahol némákként cinkosokká válunk -  sőt: 
naponta és akarva-akaratlanul hozzájárulunk a sokrétű rabság fenntartásához -  nos, eb
ben a világban a valódi megigazulás reménységét csakis hitből várhatjuk. A világot nem 
kell megváltanunk: ezt már megtette Krisztus. Nekünk viszont az a feladatunk, hogy ezt 
a megváltást, ezt a szabadulást, a hitből fakadó megigazulás reménységét továbbadjuk 
azok számára, akiknek a lelki szolgaság közepette lassan már reményük sem maradt. 
Azokhoz kell eljutnunk, akiket a szolgaság olyan mélyre sújtott, hogy reménykedni sem 
mernek, vagy remélni is elfelejtettek: akár a látható egyházon belül vannak, akár azon 
kívül. Azokhoz kell eljutnunk, akik sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését: igen, 
éppen a mi megjelenésünket, azon a helyen, ahová Krisztus rendelt vagy rendelni fog 
bennünket.

Gál 5,6: „Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a 
körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit” -  hangzik Igénk záró 
üzenete. Mindnyájan testvérei vagyunk egymásnak. Pál apostol eltörli a zsidó és görög, 
a férfi és nő, a szolga és a szabad közötti különbségeket, amikor Krisztus megváltottai- 
ról beszél. Ennek a versnek a magyarázatánál az egyik óegyházi tanító, Theodorétosz, 
1500 évvel előzi meg a mai törvényalkotásunkat, amikor így fogalmaz:

„A törvény szerelmese vagy? Akkor tartsd meg a legszükségesebbet: szeresd feleba
rátodat, mert ezzel az egész törvényt betöltötted. A hit eltörölte a körülmetélkedés és 
körülmetéletlenség közötti különbséget. Emlékezz: a vitézek között semmilyen jelentő
sége sincs annak, hogy valaki fekete vagy fehér, hiszen a hadvezéreket a hadban való 
jártasság, a küzdeni tudás érdekli.”

Igen, mindnyájan ugyanannak az Úrnak a seregében szolgálunk. De nem besorozott 
rabszolgákként, hanem önkéntes, Krisztusban felszabadított vitézekként. E nemes küz
delemben az apostol szavai szerint semmire sem megyünk származásunkkal -  hiszen 
teljesen mindegy, hogy Ábrahámtól vagy mástól származunk-e, netán megpróbálunk az 
ő leszármazottaira hasonlítani - , nem kérkedhetünk a magunk őseivel vagy azok megva
lósításaival. Azoknak, akik Krisztus szabadságára ébredtek, egyetlen ismertetőjelük van: 
a hit, amely a szeretet által szabadon munkálkodik, és ebben a szeretetben eltörülhetet- 
lenül és eltagadhatatlanul valósul meg az emberek között. Erről a szeretettől ismeri meg 
a világ, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Erre a hitre, a hit szeretetben való gyakorlá
sának erre a felelősségére és bátorságára tanítson meg és indítson minket Isten Lelke. 
Ámen.
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Tímár Zsolt
Alsósófalva

Őrállónak lenni, szolgálni
Alapige: Habakuk 2,1 
Bibliaolvasás: Ezékiel 3,16-21

Minden embernek megbízatása van. Neked is, nekem is, mindnyájunknak. így látod-e 
ezt? Vagy más a felfogásod, a véleményed ebben a kérdésben?

Isten már az első emberpárt, ősszüleinket megbízta az Éden kertjének őrizésével, 
művelésével, gondozásával. Az első emberpár óta milliárdok lakták e földet és lakják 
manapság is, s Isten, mindenek teremtője mindent és mindenkit megbíz valaminek az 
elvégzésével. Isten nemcsak az embereknek ad megbízatást, hanem az égitesteknek, az 
állatoknak s a növényeknek is.

Most eltekintve az égitestektől, meg az állat- s a növényvilágtól, emeljük tekintetün
ket és gondolatunkat teljes egészében a teremtés koronájára, az emberre, hisz róla sze
retnénk beszélni és róla szeretnénk képet alkotni. Róla, az őrhelyére álló és vigyázó em
berről.

Hallottuk, hogy Isten Ádámnalc és Évának is megbízatást adott. De megbízatása volt 
Noénak is, Ábrahámnak is, Jákobnak is. Ha Izráel bíráira gondolunk vagy akár királyai
ra: Dávidra, Salamonra, Jósiásra s a többiekre, akkor szintén a megbízatás jut eszünkbe. 
De még nem szóltunk a prófétákról: Illésről, Elizeusról, Ézsaiásról, Jeremiásról s a töb- 
biekről.

Ha átlépünk az Újszövetség világába, feltűnnek előttünk az apostolok, Jézus elvá
lasztott tanítványai: Péter, Jakab, János, Pál, de gondolhatunk az evangélistákra is: Má
téra, Márkra, Lukácsra s a többi szentíróra.

Soroljam még tovább? Szükség van más, vagy több névre? Nem hinném, bár még 
egyet megemlítek: Jézus Krisztust. Ő maga is, Isten Fiaként, mikor elhagyta a mennynek 
dicsőségét, s lejött erre a földre, megbízatással jött hozzánk. Az O megbízatása szent 
feladat volt; személyesen az Atya bízta meg, hogy gyűjtse magához Izráel eltévedt 
gyermekeit. Azaz: hirdesse mindenkinek, hogy Isten kivétel nélkül mindenkit hazavár, 
mint szerető Atya.

Jézus maga is őrhelyére állott és vigyázott a bástyán. Mindig az Atya szavára, utasí
tására figyelt. Mikor eltávozott e földi világból, mikor lejárt az Ő földi küldetése, az Ő 
megbízottjai, az apostolok álltak oda a bástyára. Előzőleg az apostolok, őket követően 
az egyházatyák, az Úr Krisztus mindenkori megbízottjai. Pár száz évig a bástyán állók 
még hallgattak az Úrra, szava számukra még szent volt, akár életüket is rátették küldeté
sükre, megbízatásukra.

De beköszöntött az az idő is az egyház életébe, amikor a bástyán állók már nem az 
Úrra figyeltek, már nem a megbízatás szent voltát tartották szívügyüknek. Megbízatásu
kat felcserélték s elcserélték anyagi juttatásokért, tisztségekért, pozíciókért. A Szentírást, 
Isten Igéjét meghamisították, emberi hagyományok, tradíciók fontosabbak lettek, mint 
Isten szava, illetve az annak való engedelmesség.

Isten 1517-ben elérkezettnek látta az időt, hogy cselekedjék. Hogy ismét bátor szívű 
és igaz lelkű őrállók foglalják el helyüket a bástyán. Akik arra hivatottak, hogy mindent 
megtegyenek azért, hogy a középkori egyház hibáira, sőt bűneire és vétkeire rámutassa
nak, és felemeljék a szavukat Isten Igéje mellett. Ők a nagyok, az Isten szerint elhívóttak 
és elválasztottak: Luther és Kálvin, Knox és Húsz János, Melanchthon és Zwingli. De 
mellettük ott sorakoznak a magyar reformátorok is: Szegedi Kis István, Méliusz Juhász
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Péter, Dévai Biró Mátyás, Kálmáncsehi Sánta Márton, Károli Gáspár, a bibliafordító és 
Misztótfalusi Kis Miklós. De még nem szóltunk a magyar gályarabokról, akiknek a gá
lya volt a bástya, ahol odaláncolva és megbilincselve tettek bizonyságot az egyház Urá
ról, az Úr Jézus Krisztusról. S inkább meghaltak, de nem tagadták meg őrállói tisztüket 
és küldetésüket, amit vettek magától az Úrtól.

Ma rájuk emlékezünk -  a reformátorokra, az őrállókra, a bástyán állókra.
Ők Istenbe vetett hittel, szilárd eltökéltséggel megálltak a bástyán, az őrhelyen. Illő 

dolog részünkről, kései utódoktól, hogy az évből egy napot nekik szenteljünk, megkö
szönvén Istennek, hogy rendelte őket, hogy adta általuk az egyház reformációját. Ők 
voltak azok a bátor hitvallók, azok az igaz lelkű őrállók, akik tudták, hogy nekik meg 
kell állniuk a bástyán, vigyázva s őrizve azt, amit Isten mint drága kincset rájuk bízott. 
Ez a drága kincs nem más, mint az Ő Igéje. Csodálatos dolog, hogy Isten ezt reánk bízta, 
hogy őrizzük, védjük, hirdessük s prédikáljuk tisztán és híven.

A reformáció bár 1517-ben megtörtént, távolról sem úgy értendő és magyarázandó, 
hogy az egy lezárt dolog. Ma is szükség van reformációra. Holnap is és holnapután is 
szükséges annak gyakorlása, kiváltképpen a mindennapok rendjén. Az egyházi életben, 
de a családokban is nagy szükség van a reformációra. A fiatalság java része az egyházi 
élettől távol tölti életét. Gyakran még a gyermekek körében is tapasztalható egy fajta 
elidegenedés az Isten dolgaitól.

A bástyán, az őrhelyen nemcsak a lelkipásztornak kell állnia. Minden család tulaj
donképpen egy-egy bástya. Minden édesapa és minden édesanya egy-egy őrálló, aki 
mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy betöltse őrállói tisztét és küldetését. 
Isten minden szülőt mint őrállót megbíz a család hitben történő nevelésével.

Te vállalod-e őrállói tisztedet, akár mint lelkipásztor, akár mint családapa vagy csa
ládanya? Istentől kérhetsz bölcsességet, hitet, alázatot és kitartást, hogy megállj a vártán, 
hogy bástyán lakó legyen életed és szolgálatod Isten kegyelméből. Ámen.



Lectio continua
Id. Fazakas Sándor
Derecske, Magyarország

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga?
Alapige: Máté 24,45-51

Az Ige megértéséhez

Ha a példázat eredeti, Jézus szerinti értelmezését szeretnénk megismerni, fel kell 
tennünk a kérdést, hogy a különleges bizalommal és felelősséggel felruházott szolga 
képe, akit oly váratlanul érhetett ura hazaérkezése, miként hatott Jézus hallgatóira, és 
mit üzent nekik? Számuh'a egyébként is jól ismert volt az Ószövetség vezetőinek, ural
kodóinak, prófétáinak, Isten embereinek Isten szolgái ként való megjelölése. Jézus hall
gatóinak szemében az írástudók olyan Isten által rendelt intézők, gondviselők, akik a 
mennyország kulcsát tartják kezükben (23,13; Lk 11,52). A példázat hallgatói a gazda 
„minden jószága fölött gondviselővé tett" szolga képében koruk vallásos vezetőit látják. 
Ez a felismerés teremt szoros kapcsolatot a példázat és Jézus élethelyzete között. A pél
dázat tehát egy ébredésre való felhívás Izráel vezetői, elsősorban írástudói felé. Nekik 
üzeni Jézus, hogy a számonkérés közel van, és Isten rövidesen megvizsgálja, hog)> mél
tók voltak-e a nekik ajándékozott és irántuk táplált bizalomra és hatalomra, vagy pedig 
visszaéltek vele.

Az ősegyház ezt a példázatot is saját szituációjára alkalmazza, és a ház ura, azaz 
Jézus visszatérésének késlekedése alatt a parúzia pillanatnyi elmaradását érti. A ház 
ura a mennybe ment, aki azonos az utolsó ítéletre visszatérő ember Fiával. A szolga 
alatt a gyülekezet tagjait, Lukácsnál annak vezetőit, az apostolokat érti, akik a parúzia 
késlekedése miatt kísérletbe nem eshetnek. Isten hatalmat adott nekik, rájuk bízta egyházá
nak vezetését, akaratának ismertetését és országának kulcsait. Az ítélet bármikor bekövet
kezhet. Vajon Isten teológusai akkor és most, éltek vagy visszaéltek Isten ajándékaival, 
hasznosították-e azokat, vagy pedig önzésből és félelemből visszatartották és elrejtették 
embertársaik elől? Kinyitották-e vagy elzárták előlük Isten országának kapuit?

o kakos doulos ekeinos = ama gonosz szolga. Példázatunkban csupán egy és nem két 
szolgáról, nem egy hű és bölcs, és mellette egy gonosz szolgáról van szó. Erre utal az 
ekeinos a 48 skk. és Lk 12,45 versekben. Példázatunk egyetlen szolgája bizalmi állást 
nyer, s csak akkor derül ki, hogy méltó volt-e erre a bizalomra, amikor ura váratlanul 
hazatér. Ekkor lesz nyilvánvalóvá, hogy hű és bölcs szolga volt-e, vagy pedig engedvén 
a kísértésnek ura késlekedése miatt, hatalmával visszaélve, a rábízottakat terrorizálva, 
duhajkodó, tobzódó életmódot folytatva, gonosz szolga volt. A pistos jelentései közül a 
hangsúly a megbízhatóságra esik a hű, hűséges mellett. A phronein = bölcs, megértő, 
értelmes, de mindenekelőtt gondolkodó, aki valamire gondol, valamire odafigyel, itt ura 
háza népére.

oikonomos = sáfár. Bár a sáfár is csak egy rabszolga, mégis kiemelt munkaköre van 
ura háza népe között. Feladata gondoskodni ura valamennyi rabszolgájáról Az egysze
rű doulosból így lesz oikonomos.

A kyrios az ítélő bíróként visszatérő ember Fiára utal, aki arra inti tanítványait, 
hogy a késlekedő parúzia miatt hűségükben ne lankadjanak. Lukács parallelje egy lé
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péssel tovább megy. A szolgatársai fölé helyezett, fölérendelt sáfár alatt az apostolokat 
érti (Lk 12,41). Ezt a fölérendeltséget az oikonomos sáfár, gondnok, intéző, „felelős” 
jelentése teszi egyértelművé (Lk 12,42). Ez a kifejezés egyébként a példázat tartalmába 
nem illeszkedik, mely azt jelzi, hogy az eredeti, a Jézus által mondott példázatban nem 
is volt jelen. Az, hog)> a doulosból oikonomos lesz, azt jelzi, hogy Lukács a kifejezést az 
apostolokra korlátozza. Számukra az Úr akarata mindenkinél jobban ismert (Lk 12,47), 
nekik mindenkinél több adatott (Lk 12,48), de ugyanakkor szigorú számadásra is szá
míthatnak, ha netán a parúzia késése következtében tisztségükkel visszaélnének.

kathistémi = rendelni, alkalmazni, Károdnál (gondviselővé) tenni. A LXX-ban leg
gyakrabban beállítani, hivatalba helyezni jelentéssel fordul elő (ISám 8,1; Zsolt 
105,21). Az Újszövetségben is ebben az értelemben fordul elő, pl. diakónust (ApCsel 
6,3); presbitert (Tit 1,5); főpapot (Zsid 8,3), gondviselőt (Mt 24,45) tisztébe helyezni. Itt 
keresendő a leendő püspökség gyökere? Az episkopalizmus megszületésében Ignatius 
éppen az antiochiai gyülekezet jelentőségét emeli ki. Ha Lukács valóban antiochiai ere
detű, akkor ennek az értelmezésnek nag> a valószínűsége. Jézus Lukácsnál a maga bú
csúórájára tekint, miként a Mit 13,34-ben is. Míg ez utóbbinál Jézus szeme előtt összes 
tanítványai ott vannak, az előbbinél csupán egyetlen szolga, csak egyet emel ki (a leen
dő püspököt?).

oikodespotés = házigazda, a ház ura. Míg a LXX-ból hiányzik ez a kifejezés, az Új
szövetségben annál gyakrabban fordul elő, főleg Máténál. Igei alakja az oikodespoteo 
= (a házat) uralni, vezetni, ott intézkedni, mely csak az ITim 5,14-ben fordul elő, hol azt 
az utasítást kapják a fiatal nők és asszonyok, hogy férjhez menjenek, gyereket szüljenek, 
háztartást vigyenek. Maga Jézus is oikodespotés, aki „bezárja az ajtót” azok előtt, akik 
későn érkeznek (Lk 13,25 skk.). 0  Isten országában is oikodespotés, azaz a menny ura. 
Mt 10,15-ben ugyanezzel a kifejezéssel Jézus saját magát is házigazdának nevezi.

dichotomeó (fut.) = (középen) kettévágni, kettéhasítani, feldarabolni. Az eredeti 
arám jephallegh leh kifejezést a görög fordító tárgyesetben látja, tehát valamit kettéha
sítani, holott részeshatározó esetben áll, éspedig ebben az értelemben: „...és ő (ütése
ket) mér rá (neki) ”, vag)> „...a (részét) neki kiossza” Ezt támasztja alá a kifejezés szír 
fordítása is: pallegh = osztani, szétosztani, részesíteni. Tehát a gonosz szolga osztályré
sze egy felülről jövő büntetés, a képmutatók sorsa jut ki neki, ebben részesül. To meros 
= rész, estai (fut.) = lesz, azaz a gonosz szolgának abban lesz része, amiben a képmuta
tóknak: csapásokban, ütlegelésekben, verésben, kettéhasításban.

Prédikáció

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga?
A hű és bölcs szolga, ellentétben a gonosz szolgával, azt látja, amit más nem lát, és 

azt szépnek, nagynak, szolgálatra, gondviselésre érdemesnek, véren megváltott drága 
kincsnek látja. Amikor gyerekek voltunk, gyakran játszottuk azt a játékot, melynek ez 
volt a neve: Én látom, amit te nem látsz, és az (pl.) kék. Ezt itt és most, istentisztelet alatt 
is eljátszhatnánk. Én látom azt, amit te nem látsz, és az nagyon gazdag. Te csak azt lá
tod, hogy egyre kevesebben vagyunk egy-egy vasárnapi istentiszteleten, hogy Magyaror
szágon az utóbbi népszámláláskor, 2010-ben ötszázezer (!) emberrel kevesebb vallotta 
magát reformátusnak, mint 10 évvel azelőtt, hogy egyre szegényebbek vagyunk, hogy 
felelős egyháztagjaink egyre gondterheltebbek, hogy sokan már mindenről, reményt 
vesztve, lemondtak, gyülekezeteink jövőjét illetően. Én látom azokat a lelkipásztorokat, 
akik nem pásztorolják a gyülekezeteiket, mondván: „Oszt nyitva a templom kapuja, jöj
jön, aki akar” Már csak álom a gazdag áldás, a gyarapodás, a keresztyén ember korlát
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lan lehetősége és igaz istenismerete. Én azonban látom azt, amit te nem látsz. A ránk 
bízott kicsiny nyáj mögött a távol levő, egykor majd a mennyből visszatérő gazdát, aki 
Szentlelke és Igéje által itt és most az ég és a föld Ura, övé a hatalom és a dicsőség. Én 
látom azt, akit te nem látsz, vagy csak bizonytalanul az Úr háza népe feletti gondviselé
sedben: Jézust, ő a te harcostársad a bűn elleni küzdelmedben, hogy ő győzedelmes Úr 
életed beszűkült korlátái fölött. Én látom az Isten ígéreteiben rejlő korlátlan lehetőségeit 
a keresztyén embernek a rábízottak felett, „hogy a maga idejében adjon azoknak ele
delt”, akiket rábízott a mennybe ment gazda. Én látom azt a helyet, ahová engem állított 
a jó Pásztor, hogy éppen ott viseljem gondját a rám bízott nyájának. Én kincsnek látom a 
rám bízott gyülekezetét, Isten háza népét, melyet megőrizhetünk a bennünk lakozó 
Szentlélek által. Micsoda gazdagság az, amit látok, s talán te nem látsz, amit oly sokan 
lekicsinyelnek és máris temetnek. Én úgy látom Isten népét, Krisztus egyházát, gyüleke
zeteinket, mint amelyek fölé éppen engem és téged tett gondviselővé a mennyei gazda, 
aki visszajön, és boldognak nevez majd bennünket, és így szól hozzánk: „Jól vagyon, jó 
és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” 
(Mt 25,21)

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga? -  kérdezi Jézus. A választ erre a kérdésre szemé
lyesen tőled várja. És nem könnyű a kérdésre felelned, hiszen nem csak Jézus akkori, de 
mai tanítványai között is voltak és vannak Júdások, nem hű és bölcs, hanem gonosz 
szolgák. Mit gondolsz magadról, te is hű és bölcs szolga vagy, vagy inkább mások azok? 
Jézusnak saját gyülekezetünkben is hű és bölcs szolgákra van szüksége, megbízható 
emberekre, példaképeibe, olyanokra, akikre minden további nélkül rábízhatja gyüleke
zetünk kicsinyeit és nagyjait, erőseit és gyengéit, egészségeseit és betegeit, a mély hitűe
ket és az ingadozókat. Ha hű és bölcs szolga vagy, odafigyelsz a rád bízottakra, mindig 
arra gondolsz, ami helyes Uradnak, Jézus Krisztusnak szeme előtt. Nektek, gondno
kunknak, presbitereinknek, családfőknek kell megbízhatóknak lennetek, folyamatosan 
odafigyelnetek a rátok bízott nyájra és arra a szolgálatra, mely mindenkire nézve kötele
ző,, melyet Jézus mindenkire kiosztott. Ezt pedig Isten előtti felelősséggel kell teljesíte
ned. Jézus olyan szolgákhoz hasonlítja gyülekezetünk vezetőit, alaktői mindenekelőtt 
hűséget vár. „Ami egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek 
találtassék.” (lKor 4,2) A hű és bölcs szolga tisztában van megbízatása jelentőségével, 
és gondját viseli a rábízott szolgatársaknak, gyülekezetünknek. A hűséges és bölcs szol
ga belátással rendelkező szolga, áld magától értetődő módon hűségesen kitart köteles
sége mellett, bármennyire is bizonytalan legyen az Úr visszajövételének, a számonké
résnek az ideje. Az ilyen szolga az engedelmesség útját jáija, a rábízott feladatot elvég
zi, és nem mondja: „Én ezt nem tudom felvállalni” (pl. egy mentálhigiénés intézet bete
geinek lelki gondozását). Ez az út a hűségesek és a bölcsek útja. Vizsgáld meg magad, 
és válaszolj az Úr hozzád intézett kérdésére: Kicsoda hát a hű és bölcs szolga?

Addig, amíg a hű és bölcs szolga Ura szeme előtt szolgál, addig könnyebb, különö
sebb gond. sincs vele, hűsége nem volt igazán próbára téve, hiszen ura jelenléte erőt 
adott és lehetőséget kínált fel akarata teljesítésére. De ura távollétében már jóval nehe
zebb, nagyobb a ldsértés. A hűség próbáját most kell igazán kiállnia. A hű és bölcs szol
ga ura szeme előtt és annak távollétében is kiállta a hűség próbáját. Jézus ma arra a 
szolgálatra mutat, melyet az ő tanítványaként éppen az ő távollétében, azaz mennybe
menetele után kell végezned gyülekezetünkben. Ez a feladat embert próbáló feladat, 
hűséget és bölcsességet igényel. Urad távollétében sem felejtheted el az ő beszédét, az ő 
rendelkezését, meghagyását. Akaratának engedelmeskedve válj az ő visszajövetelére. 
Mit kell hát tenned? Gyülekezetünket, Jézusnak rád bízott háza népét 1. vezetned, 2.
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érette élned\ 3. a gonosztól oltalmaznod és 4. megőrizned kell. Ne mondd, hogy nem 
tudod, mit kell tenned.

A hűség bölcsességgel párosul. Itt a bölcsesség nem intelligencia, hanem olyan Is
tentől nyert képesség és adottság, melynek birtokában ebben a szolgálatban helyesen, 
pozitívan éled meg a valóságot, azaz szíved egyértelműségével tekintesz arra, ami jó és 
helyes az Úr előtt. A tíz szűz példázata a bölcseket eszeseknek, a többieket bolondoknak 
nevezi (25,2). Az Ószövetség is hasonló értelemben beszél okosokról és balgákról, azaz 
kegyesekről és istentelenekről. A bölcs szolga számol Istennel. A bölcs szolga realista, 
aki kősziklára építi házát (7,24) és okos, mint a kígyó (10,16). Úgy a hűségesek, mint a 
bölcsek útja az engedelmesség útja.

Akit az ő ura gondviselővé tesz
Mekkora méltósággal ruház fel téged Jézus, amikor háza népének gondviselőjévé 

tesz! Kálvin is erről ír: „Nem gondtalan méltósággal vannak ők felékesítve azért, hogy 
nyugodtan adják át magukat a gyönyöröknek..., különösen nekik kell hitet és okosságot 
tanúsítaniuk..., megtisztelő méltóságra hívattak el, rájuk nagyobb kötelezettség hárul.” 
A gondviselő feladata egyértelmű: az Úr házának javát szolgálni. Gyülekezetünk vezetőire 
és tagjaira bízatott ez a szolgálat. Az ezzel járó lehetőséget és befolyást a rátok bízottak 
javára kell fordítanotok. Jézus munkatársai vagytok, felelősségetek rendkívüli, hiszen 
Jézus Krisztus gyülekezetében felelős helyen álltok. Itt nem az a dolgod, mint a Lk 
12,35 skk. példázatban, ahol a szolga felövezett derékkal és meggyújtott szövétnekkel 
vár a ház urára, és ajtót nyit annak zörgetésére. Mostani példázatunk szerint neked má
sokról kell gondoskodnod, éspedig, ahogy Jézus parancsolja: „Legeltesd az én bárányai
mat!”, „Őrizd az én juhaimat!” (Jn 21,15 skk.) Az ApCsel-ben pedig így hangzik a fel
hívás: „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek vi- 
gyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szer
zett.” (20,28) Jézus munkatársaként ez a feladatod, erre figyelmeztet mai Igénk.

a) ...adja ki élelmüket a maga idejében. Hát nem magától értetődő, nem ez a legter
mészetesebb dolog a világon, nem evégre teremtettél? Elnéznéd, hogy éhezzenek, akiket 
Isten rád bízott, akikért „élned-halnod kell”? Nem arra hívott el Isten és nem azért te
remtett téged, hogy „.. .az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosót házad
ba bevigyed, ha mezítelent látsz, felruházd?” (Ézs 58,7) Egy vadász az erdő szélén egy 
rókára talált, mely mind a négy lábát elvesztette. Csodálkozott, hogy még életben van a 
zsákmányszerzésre képtelen róka. Ekkor vette észre, hogy a közelében egy farkas lalc- 
mározik áldozatából. Miután jóllakott, a maradék áldozatot a rókához vonszolta, és to- 
vábbállt. Másnap megismétlődött a jelenet. Nagyon csodálkozott a vadász Isten gondvi
selő jóságán egy zsákmányszerzésre képtelen róka iránt, majd így szólt magában: „Most 
hazamegyek, s többé nem vadászom, gondoskodjon rólam is az Isten.” így teltek napjai, 
miközben az éhhalál környékezte. Elekor hangot hallott: „Rossz úton jársz! Kövesd a 
farkas példáját, és ne a szerencsétlen rókáét.” Nem sokkal később egy éhező, fázó kis
lánnyal találkozott. Erre nagyon dühös lett, és így szólt Istenhez: „Hogy engedheted ezt 
meg Uram? A rókát életben tartod, s ezt a kislányt fázni és éhen halni hagyod? Miért 
nem teszel ellene valamit?” Egy ideig hallgatott Isten. Aztán az ezt követő éjszaka így 
szólt hozzá Isten: „Már hogyne tettem volna ellene valamit, hiszen éppen evégre terem
tettelek téged\” Ezt jelenti, hogy „az ő ura gondviselővé tesz az ő háza népén” Téged is 
evégre teremtett!

...adja ki nekik élelmüket a maga idejében -  olvassuk a parallel példázatban is. Ez 
szeretetszolgálat. Diakóniát kell végeznünk, azaz kenyeret a világnak, a németeknél 
„Brot fúr die Welt” jelszó alatt. Az intéző, azaz a gondviselő feladata tehát többek kö
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zött Ura háza népének élelemmel való ellátása. A szolga urának és egész háza népének 
intézője. Ugyanezt olvassuk Mózesről, az Úr szolgájáról: „...aki az én egész házamban 
hív” (4Móz 12,7; Zsid 3,2). Példázatunk tudniillik nem is a hű és okos szolgáról, hanem 
erről a sajátos feladatról és a hozzá kapcsolódó ígéreteiből szól, mely Jézus szolgáló 
tanítványainak adatik.

b) Boldog az a szolga... Az ilyen szolgát maga Jézus mondja boldognak tettei miatt 
„...boldog lesz az ő cselekedeteiben” (Jak 1,25), és azt az ígéretet nyeri, hogy ennél is 
nagyobb boldogságban részesül: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra 
bízlak ezután...” (25,21; lTim 3,13) A boldog szolga jutalma egy még nagyobb bizalom 
Ura részéről, aki mostantól „minden jószága fölött gondviselővé teszi őt”. Aki nem szol
galelkű kiszolgálója urának, hanem igazán hű és bölcs szolga, jutalomképpen teljhatal
mú tiszttartóvá lép elé ura egész vagyona felett. Isten a te hűségedet is újabb szolgálat
tal, még nagyobb feladattal jutalmazza. Bőséges a visszatérő Jézus jutalma a te számod
ra is: bizalma jeléül még felelősségteljesebb helyre állít. Ez Jézus ígérete az ő hűséges és 
bölcs szolgáinak.

A gonosz szolga
a) Halogatja még az én uram a hazajövetelét. Azzal vigasztalja és mentegeti magát, 

hogy ura késlekedik. Szinte örvend ura távollétének, és visszatérése felől egyáltalán nem 
izgatja magát, önteltté és elbizakodottá válik, már nem tekinti magát szolgának, hanem 
úrként viselkedik. Bár nem tagadja urának visszajövételét, de szívében így szól: még 
soká lesz. Nem így szólunk mi is? A gonoszság mindig akkor indul el hódító útjára, 
amikor az Úr érkezésére való szüntelen és éber várakozást aláássa a félszívűség, a se 
nem hideg, se nem meleg, hanem a langyos magatartás. A gonosz szolga minden további 
nélkül adja át magát becsvágyó hajlamának.

Olvassuk el a reformáció korabeli és azt megelőző egyháztörténelmet, és választ ka
punk arra a kérdésre, hogy mi robbantotta ki a reformációt. A válasz: az egyház gonosz 
szolgaként viselkedett. Kálvin kora egyházáról beszél, amikor így ír a textusunkról szóló 
magyarázatában: „A gonosz szolga azt képzeli, hogy sohasem jön el majd az a nap, me
lyen számot kell adni..., a ráruházott hatalommal szemtelenül visszaél, szolgatársaival 
szemben kegyetlenkedik, féktelenül szórja szét Ura javait, s hozzá még ki is gúnyolja.” 
A középkori egyház (és a mai nem?) a gonosz szolga bűnébe esett, dacára a sok-sok 
mennyei intésnek. Ma is nagyon komoly az a veszély, melyre Jézus példázatunkban rá
mutat. Az egyház a középkorban éppen a távol levő és láthatatlan Úr Jézus Krisztus ne
vében törekedett világuralomra, gőgjében félre- és kitaszította az ég és a föld Urát, a 
láthatatlan, de eljövendő Kyriost. A középkor sok-sok pápája uralkodásra vágyó öntelt
ségében, elbizakodottságában a földi örömök és élvezetek felé fordult. Jézus nem csak 
az apostolokat, de a ma és holnap keresztyénjeit is óvja a visszaélésektől, azokat a ke
resztyéneket, akik az egyházban vezető szerephez jutnak, és „hivatalból” követik el azt. 
Gondoljunk csak a szocializmusban „szolgáló egyház” egynémely vezetőjére.

b) És az ő szolgatársait verni kezdené. Figyelemre méltó, ahogy a gonosz szolga 
egyre lejjebb és lejjebb csúszik. Hatalmával visszaélve nem csak elhanyagolja a rábízot- 
takat, de gőgjében gonoszul, kegyetlenül és keményen bánik velük, bántalmazza és veri 
őket. Milyen lelkipásztor az, aki hitoktatáson hajánál fogva rángatja fel az iskolapadról a 
harmadikos kislányt, s gyönge kis karját úgy megszorítja, hogy hetekig csupa sárga és 
kék folttal van tele? Alig lehet lebeszélni a kislány édesanyját, hogy a fiatal lelkipásztort 
ne jelentse fel a rendőrségen. A gonosz szolga megjátszotta a ház urát. Már nem tekinti 
magát szolgának, hanem úrként viselkedik és mérhetetlen gőgjében erőszakossá lesz.
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c) ...a részegesekkel pedig enni és inni kezdene. Ura rábízott javait a maga hasznára 
fordítja, valósággal habzsolja az élvezeteket, eszik, iszik, részegeskedik, egyszóval dő
zsöl, igazi rablógazdálkodást folytat. Kihasználja a helyzetet, éli világát, könnyelművé 
válik. Élvezni akarja az életet. Mindent megenged magának. Tobzódik ételben, italban. 
Olyan sötét képek ezek, melyek teljesen ellenkeznek a ház urának mértékletességével. 
Ura távolléte felelőtlen, kéjvágyó életre indítja, mely egyfelől nagyon is tudatos és én
központú viselkedésben jut kifejezésre, másfelől a rábízottak iránti szeretetlenségben és 
figyelmetlenségben.

És kettévágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja
Igazi meglepetés a gonosz szolga számára ura váratlan érkezése, mely pillanatok 

alatt halomra dönti számításait és megpecsételi sorsát. Ura véget vet fennhéjázó, arcátlan 
uralmának. Úgy bánik vele, mintha soha semmi kapcsolat se lett volna kettejük között 
(Lk 13,25). A gonosz szolga maga alatt vágta el a fát, önmagát csapta be, eljátszva az 
életét. Valószínű, hogy a kettévágja kifejezés a Zsolt 37,2.9 verseiből származik: 
„...akik az Urat várják, öröklik a földet, az elvetemültek kivágatnak.” A LXX követke
zetesen ezt a kifejezést használja az áldozati állat feldarabolására: „A kost pedig vagdald 
tagjaira.” (2Móz 29,17) Az ókori keleti népeknél ez a kifejezés a legkegyetlenebb halál- 
büntetésre mutat, és csak rendkívüli, nehéz időkben került erre sor, így az egyiptombeli- 
eknél (Herodot), a babilóniaiaknál (Dán 2,5), a rómaiaknál (Titus, Livius, Sueton), a 
görögöknél (Diodor) és a zsidóknál (lSám 15,33). Vannak írásmagyarázók, akik meg
próbálják ártalmatlanabbnak feltüntetni a kettévágni kifejezés jelentését, és alatta csupán 
elkülönítést, a többiektől való elvágást, elszigetelést értenek, pl. Grotius. Itt azonban 
többről van szó. Lukács a pokol kínjait érti alatta, azt a sorsot, mely a hitetlenekre vár 
(12,46). Máté a büntetés súlyát azzal fokozza, hogy „...ott lészen sírás és fogcsikorga- 
tás”, mely szintén az örök kárhozatra utal. A vers értelme tehát: örök kárhozat a sorsa az 
énközpontú, sohasem felfelé tekintő, Krisztust nem váró, rendeltetésével visszaélő élet
nek. Megmenekülhetünk ettől a borzalomtól, te is és én is, ha Keresztelő János igehirde
tésére figyelünk és a szerint élünk: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek or
szága. Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.” (Mt 3,2-3) 
Hű és bölcs szolgaként, Keresztelő Jánosként egyengessétek az Úr útját, hogy boldogok 
legyetek és még többre bízassatok. Isten Szentlelke segítsen, hogy az Úrnak hű és bölcs 
szolgái legyetek! Ámen.
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Madárkórház

Az angliai Lewes börtön foglyai a beteg és sérült madarak tömegét mentik meg. A 
dolog úgy kezdődött, hogy a börtön közelében fekvő Wingshaven madárrezervátum egy 
időben nem tudta a tömegesen sérült és ápolásra szoruló madarakat ellátni. A rezervá
tum gondnoka szorult helyzetében a börtönhöz fordult segítségért, kérve, hogy a foglyok 
vállaljanak részt a madarak gondozásában. A foglyok nagy része szívesen vállalkozott 
erre a szép feladatra.

Azóta a madárkórház nagyszerűen működik és rengeteg madarat mentettek meg az 
elpusztulástól.

A beteg és sérült madarak gondozásával foglalkozó foglyok is csodálatos lelki átala
kuláson mentek át.

Aid Istent keresi -  már meg is találta!
Graham Greene
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Eslcetési prédikációvázlat a magyarországi 
homiletikai irodalomból

Dr. Boross Géza

Lásd, hited tőle mit várhat!*

7.

A házasság ábécéje
Alapige: Az apostolok cselekedetei 16,31

Nem ilyen boldog, lakodalmas hangulatban hangzik el Igénk. Éppen földrengés rázta 
meg a filippi börtönt, ahol kalodába zárva ül Pál apostol és útitársa. Most azonban sza
badok. Szegény börtönőr halálra rémülten vergődik előttük, mi lesz most? Hogyan to
vább? S ekkor hangzik Pál evangélizációja: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, s idvezülsz 
mind te, mind a te házad népe. Mégis lakodalmas Ige, ti. benne van a jó házasság ábécé
je.

1. Először tehát az: mire való a házasság? Mi a házasság közvetlen célja? Igénkkel 
szólva az, hogy a magános embernek ne csak társa, párja, hanem kifejezetten háznépe 
legyen. A házaspár valóban gabonaszem, amiből gazdagon termő kalásznak kell kinőni. 
Hogy is mondja Arany János? Itt enyelgő kis családom közt van az én jó világom, künn 
borong bár a magosba, itt örökké csillagos van. Vállaljátok hát a családot! Itt kezdődik 
a boldogság!

2. De azzal a felismeréssel folytatódik, hogy a házasságnak is van orvossága. 
„Higgy az Úr Jézus Krisztusban”, mert az ember magában is, de társával együtt is csak 
akkor gyógyul meg igazán, amikor kapcsolatba lép Jézus Krisztussal. Ki ez a Jézus 
Krisztus? Isten Fia, aki meghalt a kereszten, de harmadnapon halottaiból feltámadott, 
felméne a mennyekbe, most az Atya Isten jobbján ül, s kormányoz eleveneket és holta
kat. A legdöntőbb kérdés: Számomra él-e? Igénk szerint ez most tőlem függ: akarok-e 
hinni benne? Higgy -  mondja Pál, s ez azt jelenti, hogy ne várj arra, amíg hívő leszel, a 
hit döntés is. Hozd meg, hozzátok meg itt most a templomban, az úrasztala előtt: Mi 
hívő házasságban akarunk élni! Ez a döntés a boldog házasság második titka.

3. És a harmadik? A házasság perspektívájának, kilátásainak ígérete: Üdvözülsz, 
mind te, mind a házad népe. A házasság tulajdonképpen csak átmenet: Isten örök orszá
ga felé. Előszoba. Tranzit váróterem. Indulnak a repülőgépek szüntelen. Hová? A miénk 
hazafelé, mennyei otthonunkba, de nem egyedül, hanem együtt az egész család. Van-e 
gyönyörűbb ennél? Ez lehet a ti sorsotok is, ha most együtt, örökre döntőtök nemcsak 
egymás mellett, hanem az Úr Jézus Krisztus mellett. Krisztus a házasság, a család, a 
rokonság, az ember igazi, élő, üdvözítő Megváltója. Neki legyen dicsőség!

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

Sebestyén László Ede
Hosszúmező

Szerelem és gyűlölet
Alapige: 2Sámuel 13,15 
Bibliaolvasás: 2Sámuel 13,1-39

Mintha semmit nem változna, mert nem is változott azóta sokat a világ. Mintha egy 
mai, sokak számára közkedvelt televíziós szappanopera, a „szerelem és gyűlölet” egy 
epizódja vetülne elénk.

A Szentírásnak ez a fejezete mintegy öt évnyi időszakot ölel fel. Ezt az időszakot buja, 
testi indulatokból eredő, erőszakosságról szóló leírás jellemzi. Mai Igénk által Urunk arra 
tanít, milyen következményei lehetnek annak, ha valaki meggondolatlanul cselekszik.

Figyeljünk az előzményekre! Amikor az ammóniák ellen harcolnak az izraeliták, 
Dávid otthon marad, s megtörténik ballépése a hitteus Uriás feleségével, Betsabéval. A 
hős katonát a halálba küldi. Nátán próféta példabeszéde és a későbbi ítélet kimondása 
közben elhangzik az is, hogy Dávid saját házából fog az Úr csapásokat bocsátani rá. Ez 
játszódik le most ebben a történetben. Isten betartja az Ő ígéreteit. Isten megbocsátja a 
bűnt, de a bűnnek van következménye. Éppen ezért fontos, hogy józanul éljünk és meg
gondoljuk dolgainkat.

Felolvasott alapigénkben Isten éppen azokra az ellentétekre mutat rá, amely ellenté
tek ott lehetnek az Istennek át nem adott életű ember szívében. Egyszer szenvedélyes 
szerelemre lobban, máskor pedig annyira meg tudja gyűlölni szerelme „tárgyát”, hogy 
mint egy kutyát dobatja ki házából. Először nem tud aludni a sóvárgástól, majd a kielé- 
gült királyfi a megszeplősített leányzót az utcára bocsátja bánatával s nyomorúságával. 
Nem hatott reá Támárnak egy jó szava sem. Hogy kérlelte: „Inkább beszélj a királlyal, 
bizonyára nem tagad meg engem tőled!” (13) Támárban ott van a készség, hogy akár 
féltestvéréhez is feleségül menne, annak ellenére, hogy az olyan, amilyen. Nem akar 
ilyen becstelenséget, ilyen szégyent hozni Izráel házára. Tárnái* nem magára gondol. 
Annál inkább gondol apjára, Dávidra, és Izráel egész házára.

Amnon egészen más jellem. Ő csak magára van tekintettel. Csak ő legyen jól, csak ő 
érezze jól magát. Isten Igéje tükröt tart most elénk. Rádöbbenünk arra, hogy mennyire 
igaz mindez ma is?! Hányszor helytelenül és rosszul ünnepelünk akkor, amikor csak 
önzőén magunkra gondolunk! Ünnepeink hányszor merülnek ki csak a külsőségekben. 
Csak legyen meg mindenünk, csak érezzük jól magunkat! Az ilyen gondolkozású embert 
példázza Amnon. Valahogy a lelkünk mélyén bennünk is ott van annak vágya, hogy bár 
jobban, boldogabban telne el egy-egy közelgő ünnep. De milyen áron? -  Bárcsak örö
möt szereznének nekünk? -  Bárcsak lenne, aki kedveskedne! Bárcsak! Mennyi ilyen 
kívánság megfogalmazódhat!

A színtéren megjelenik Jonádáb, az agyafúrt unokatestvér. Ennek a ravasz embernek 
a tanácsa: tettesd magad betegnek! A hazugság atyja munkálja ezt. Nem beteg Amnon, 
ó, dehogy! Nemsokára már ott sürgölődik a süteményeket készítő Tárnái*. Milyen odafi
gyeléssel gyúrja a tésztát, készít mindent, csak bátyja jobban legyen! Támárban ezt az 
ügyes teremtést láttatja velünk Isten Igéje. Tárnái* az ő apjának szavára ott van rögtön,
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Fiának életét is. így emelte magához Jézust, így támasztotta fel. Az Ő feltámadása a mi 
megújulásunknak is biztosítéka.

Továbbá azt üzeni számunkra itt Isten, hogy addig tudjunk hasznára és javára lenni 
mieinknek, amíg életünk ott van abban a cserépedényben. Nagyon törékeny a mi szívünk 
cserépedénye! Amit ma megtehetsz, holnap már nem! Ez a sürgetés van benne, és erre 
érez rá Dávid. Ráéreztél-e már a szeretetnek a sürgető unszolására? Amit ma még meg
tehetünk, azt ne halogassuk holnapra!

„íme megteszem ezt a dolgot. Eredj el, és hozd haza az én fiamat, Absolont.” (21) 
Nem habozik a király, nem napolja el ezt az ügyet, kettőt-hármat aludva még, rögvest 
cselekszik. Van azonban egy kikötése: házához nem mehet, arca elé nem járulhat. Dá
vidban még ott maradt a tüske. Kezd megengedni a haragtartás jege, az már repedezik, 
de még fagyos a szíve. Ha elindultál a megbocsátás útján, sokszor ezt tapasztaltad ma
gadon is. Kezd megengedni a jég, de még hideg van belől. Még igazán nem forrósodott 
fel a szív. Azt majd Isten tudja kimunkálni, elvégezni.

Eltelnek az esztendők, és ezt a Joábot hívatja magához Absolon. Szeretne üzenni ál
tala a királynak. Szeretné látni a király arcát. Ha bűnös vagyok, hát haljak meg, ha meg 
nem, akkor jöjjön már rendbe ez a kapcsolat! Ez így tovább nem mehet!

Eközben Absolon szolgái mindenre készek. Amikor a gyilkos parancsot kapták az it
tas állapotban levő féltestvér megölésére, készek voltak megtenni. Amikor Joáb árpájá
nak a felgyújtására kaptak parancsot Absolontól, akkor sem vonakodtak. Ezekről a név
telen szolgákról, kik rosszat tesznek, meg is feledkeznénk. Nyilván nem arra tanít Isten, 
hogy ilyen gyorsak, fürgék legyünk a rosszra, annál inkább legyünk engedelmesek és 
serények a jóra! Készek elvégezni azt, amire uruk parancsot adott. És amikor az Ur Jé
zus Krisztus valamilyen jótettre ad nekünk parancsot? Tanulhatunk ezektől a gonosz 
szolgáktól! Mi még a jó dolgokra nézve is restek vagyunk. Viszont az is igaz, hogy a 
rosszat hamarabb megtanuljuk és követjük. Nem kellene ennek így lennie! Van mit ta
nulnunk a világ fiaitól! Jézus is beszél erről. Hiszen a maguk nemében okosok ők.

Ilyenek Absolonnak a szolgái. Ha mi, akik az örökkévaló Királynak lettünk a szol
gái, akkor miért ne lehetnénk örömmel szót fogadó, engedelmesen szolgáló fiai? Hány
szor vagyunk mi Vele perlekedő szolgák? Sokszor azt mondjuk: -  Erre nekem most 
nincs időm! Majd még meglátom! Azok elmentek, és felgyújtották Joáb gazdaságát. 
Adhattak volna kitérő válaszokat is: „Mi ilyent nem teszünk!”

Ők engedelmesek voltak. Mi a jóra nézve kérjük az engedelmesség lelkét, hogy azt 
újítsa meg bennünk a mi Istenünk!

Végül itt van az a megható befejezés, amikor Dávid Joáb szavain keresztül megérti 
Absolon szándékát. Utóvégre Joáb mégis csak elmegy Absolonhoz, s Absolon szavát 
viszi a királyhoz. Ekkor teljesedik ki Dávid bocsánata.

Figyeljük meg ezt a jelenetet: Absolon a földdel érinti homlokát. Magát földig, porig 
megalázva jön atyja elé. A további események arról beszélnek, hogy ez az alázata nem 
volt valódi, hiszen apja ellen lázad majd. Ám most csak ezt a jelenetet lássuk! Aki magát 
megalázza, az felmagasztaltatik. A magát földig megalázó fiút felemeli a király, és meg
csókolja. Nem mond se jót, se rosszat. Nem hánytorgatja fel a múltat. Nincs olyan, hogy 
megbocsátok, de... -  ezt csak mi mondjuk. Fölemeli, és megcsókolja. Majd ezen a Dá
vidon keresztül tanít bennünket Isten így: „Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék 
és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgeijed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik 
Őbenne bíznak!” (Zsolt 2,12)

Absolon hazaérkezett. Ezt a hazaérkezett, Istenhez megérkezett helyzetet, állapotot 
kérjük magunkra nézve is! Ámen.
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A becsvágyó, fontoskodó Absolon
Alapige; 2Sámuel 15,2.6 
Bibliaolvasás: 2Sámuel 15,1-12

Isten Igéje minden időben tanít bennünket. A mai igerészen keresztül is úgy szól 
hozzánk, hogy az Absolon életében jelentkező bűnöket ne kövessük, ezektől őrizked
jünk.

Absolon, bár megtapasztalta, mit jelent a visszafogadás, a kegyelem és irgalom, most 
csak mutatja a szeretetet. Megtapasztalta az irgalmat, de benne nincs irgalom.

Nagyon veszélyes az, amikor az ember csak addig Isten-hívő, míg szükségben van. 
Addig szeretne Isten közelébe kerülni, amíg nyomorúságokat él át, és utána elfelejti, 
hogy honnan jött, elfelejti, hogy ki is ő tulajdonképpen.

Absolon helytelen módon barátkozik az emberekkel, sőt aláássa édesapja királysá
gába vetett bizalmukat. A Szentírás alapján Heidelbergi Káténk is arra tanít, „hogy fele
barátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, 
hogy mások cselekedjenek velem.” (HK 111. kérdés) Isten szent Igéje különösen a szü
lők iránti tiszteletre nevel bennünket. Absolon pedig édesapja ellen készül lázadni. Elő
ször jó hírét ássa alá. Alattomosan próbálja megnyerni az emberek szívét. Mindenki felé 
hízelgőén közeledik, mímeli a szeretetet. Minden emberi kapcsolatot aszerint épít fel, 
hogy mennyire hasznos az számára. Kihasználja az embereket.

Nagyon veszélyes, ha csak annyira értékeljük a mellettünk élőket, amennyire ők ja
vunkra lehetnek. Hadd vegyük észre bennük azokat a lelki-testi keresztekkel megpróbált 
atyánkfiáit, akiknek szükségük van a segítségünkre! Absolon mindenkit ugródeszkának 
tekint. Akár idősödő apjára, Dávidra gondoljunk, akár Joábra, de még a Jeruzsálembe 
innen-onnan feljövő emberekre nézve is igaz ez.

A tanulság a mi számunkra a következő: óvakodjunk minden időben a megejtő mo
dorú fecsegőktől! Óvakodjunk azoktól, akik egyik napról a másikra kínálnak csodálatos 
javulást, akik szemfényvesztő próbálkozásaikkal kecsegtetik az egyszerű embereket! 
Sok ilyen hatalomra éhes ember van ma is. Ők azonban az Isten rostáján kirostálódnak.

Olvasunk kétszáz férfiről is, akik Absolon hívására jóhiszeműen utána mentek, akik 
nem tudtak a dologról semmit. Nagyon érdekes kitétel ez a Szentírásban! Absolon úgy 
intézi az eseményeket, hogy csak annyi kerülhessen napfényre belőle, amennyi számára 
hasznos. A többi maradjon csak titokban! Szép termetével, nyájas szavával idős embe
reket is a maga pártjára állíthatott. Ezek a vezetők elmennek vele Hebronba, oda, ahol 
az Úr oltára van. Dávidnak csak annyit mond, hogy korábbi fogadását szeretné megerő
síteni, és hálaáldozatot akar bemutatni. Ám közben sokkalta többről, Dávid elleni láza
dásról, és egy következő polgárháborúról van szó.

Jaj nekünk, ha a kegyességet, az istenfélelmet csak látszatszerűen éljük meg! Hány
szor semmibe veszi keresztyén a keresztyént, csakhogy ő előbbre jusson, s aztán a meg
nyert pozícióból dirigálhasson! Krisztus Urunk ilyet nem tanít nekünk!

Ott vannak ezek a jóhiszemű emberek. Figyeljük csak meg, mit is tanít Isten azokról, 
akik nem vizsgálódnak, akik mindig mindenkinek igazat adnak, akiket ide-oda dobál a 
tanításnak ilyen-olyan szele! „A tapasztalatlan mindent elhisz, de az okos vigyáz a lépésé
re.” (Péld 14,15) Ilyen tapasztalatlan volt az a kétszáz férfi is, alak elhitték, hogy Absolon 
hazajött, hogy hálás a szíve. Nem látják, nem veszik észre, mi készül ott. Ám, ha „az okos 
látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyüek belekeverednek, és megjárják” (Péld 22,3) 
Adjon Isten nekünk olyan bölcsességet, hogy tudjuk lábunkat visszahúzni, tudjunk távol 
maradni a piszkos ügyektől, s maradhasson életünk a becsületes úton.
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Pál apostol ilyen értelemben figyelmezteti Timóteust: „Igyekezz kipróbált emberként 
megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejte
geti az igazság Igéjét!” (2Tim 2,15) A jóhiszeműség és az együgyüség, a kipróbáltság és 
a bölcsesség -  milyen ellentétben állnak egymással! Isten éppen azért adja elénk e törté
netet, hogy kérjünk Tőle bölcsességet a jó és rossz, az igazság és hamisság megkülön
böztetésére nézve. Életünknek sok-sok napján kell ezek között választanunk, s döntése
ket hoznunk.

így van aktualitása ennek a több mint háromezer éves történetnek a mában. A már 
idézett páli levél további szavai így figyelmeztetnek: „Azt pedig tudd meg, hogy az utol
só napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, di- 
csekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szent- 
ségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra 
nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, 
mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét meg
tagadják. Fordulj el tehát ezektől!” (2Tim 3,1-5) Ezt az apja felé való engedetlenséget, 
valamint a dicsekvést és gőgösséget ott láttuk Absolon életében is.

Isten őrizzen meg bennünket, a magyar református egyházban élőket, hogy ne csak a 
kegyesség látszatát mutassuk, s annak erejét megtagadjuk! Isten kegyelmét szívünkbe 
zárva valóban hálás élettel szolgáljuk Őt! Hadd legyen a szeretet megélése köztünk va
lóság, és ne csak mímeljük azt! Hadd tudjunk alázatosan és szelíden élni, hogy más 
ajánljon, ne a mi szánk, hiszen nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem, akit más 
ajánl. Dicsérjen meg téged más, ne a te szád!

Absolon azt mondja: „én majd. . -  Majd én igazságot szolgáltatok!
így beszél a gőgös, felfuvalkodott ember.
Mit tudunk mi tenni Jézus Krisztus nélkül? Semmit. „Mert nélkülem semmit sem 

tudtok cselekedni.” (Jn 15,5)
Absolon rossz példája arra figyelmeztet, hogy amikor az ember ezt a féket kioldja a 

maga életében, akkor ez olyan veszedelmes, mintha fék nélkül jönnél le megrakott sze
kérrel vagy utánfutóval a hegyről. Ha Isten Igéje nem tud ilyen fékként jelen lenni éle
tünkben, mennyi emberek közötti kapcsolat sérül és megy tönkre. Ha Istennel való kap
csolatunk sérül, akkor ahelyett, hogy segíteni tudnánk, csak rombolni tudunk, és a ha
misság oldalára állhat életünk.

Absolon életében, magatartásában azt látjuk, hogy zseniálisan szövi a hálót. Minden 
ügyeskedő zsenialitása, alakoskodó fondorkodása ellenére sem tudja Dávidot félretenni, 
királyságát magához ragadni. Dávid, mint az Úr felkentje -  maga minden eshetősége, 
temérdek hibái ellenére is - ,  az Úr szíve szerint való pásztor-király marad. Amíg Isten 
az ő napjaihoz napokat told, addig félre nem teheti őt az útból senki, még Absolon sem.

Absolon telebeszélte az emberek fejét. Mindenféle hazugsággal próbálta őket magá
hoz csábítani. Nagyon vigyázzunk azokra, akik református testvéreink fejét is próbálnák 
telebeszélni mindenféle kétes értékű beszéddel! Maradjunk az igazság beszédének he
lyes hasogatói, annak megértői és cselekvői!

Dávidból hiányzott a kellő erőnlét a zűrös ügyek eldöntésére, azok megoldására. Ta
lán ez is lehet a további sok nyomorúság, a rendetlenség másik oka is. Bizonyos idő
szakokban nem tud határozott lenni. Későbbi bajokat kerülhetnénk el, ha nem néznénk 
el könnyelműen dolgokat, hanem Isten elé kerülne életünknek minden ügyes-bajos kér
dése.

A testvérgyilkosságtól a hebroni kürtök megszólalásáig eltelik hét esztendő, és nem 
olvasunk arról, hogy Dávid kérné az Urat. Nátán prófétához sem fordul tanácskérés vé
gett. Mindenki a maga feje szerint cselekszik. Isten éppen ettől szeretne óvni minket.
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Felnézhetünk Jézusunkra, Aki a tanácsosok Tanácsosa, az uralmak Ura, a királyoknak 
Királya, aki az erős Isten, Hozzá jöhetünk megfáradva, megterhelve is, lelki-testi nyo
morúságainkkal együtt. Ő elfogad minket úgy, amint vagyunk. Sőt, ő szívesen fogad 
életünk minden órájában, jobban, mint a reggelenként a kapuba kiálló Absolon. Jöhe
tünk bármikor. Hozzuk életünk minden gondját felséges trónusa elé! Ő jelen lesz életed
ben, bátorítani, tanácsolni és segíteni fog!

Hogyha ezen az úton járunk, akkor meg fogjuk tapasztalni, mit jelent az a szeretet, 
amelyet Ő elénk élt és halt! A világnak nincsen olyan kincse és gazdagsága, ami felül
múlhatná azt a gazdagságot, ami a szeretet útján való járásban Istentől már elkészítve 
vár reánk. Hogyha ezen az úton kívánsz járni a továbbiakban, vagy ezen az úton, ame
lyen régen már elindultál, de valahol megtorpantál, és e világnak bája és annyi minden 
más elvont téged Isten szolgálatától, akkor most megerősödhetsz hitedben, kitartásod
ban, az Ő megbocsátó, irgalmas szeretetében. Tőle kérhetsz bölcsességet, hogy ne kell
jen tapasztalatlanként, együgyűként, félrevezetettként belekeveredjél majd sötét dolgok
ba. S megtapasztalhatod azt is, ha életed egy szakaszában elcsúsztál, Istennek van ha
talma, hogy felemeljen, kiszabadítson és a helyes útra kalauzolja lábadat.

Hadd mondjuk a zsoltárossal együtt: „Lábam előtt mécses a Te igéd, ösvényem vilá
gossága.” (Zsolt 119,105) Ámen.

Dávid kivonulása
Alapige: 2Sámuel 15,23-37

Két táborra oszlott Izráel népe. Az első tábort Dávid környezete, Dávid hadinépe al
kotja, a második pedig a lázadó Absolon tábora. Róluk röviden csak annyit hallunk, 
hogy megérkeznek, illetve bevonulnak abba a Jeruzsálembe, melyet Dávid és hadinépe 
elhagyott. A Hebronban kikiáltott ifjú király megérkezik Jeruzsálembe, a fővárosba, 
hogy királyi székét elfoglalhassa.

Dávid kivonul Jeruzsálemből, ám ezt inkább visszavonulásnak nevezhetnénk. Ez a 
visszavonulása magában rejti az eljövendő győzelemnek is a csíráját. Igaz, „félszegen” 
nevezhető győzelemnek az, amit az édesapa fia fölött arat.

Most keservesen sír. Vele együtt sír az egész város, vele együtt sírnak a harcosok, és 
ebben a sírásban és böjtölésben van valami olyan titkos és mégis megszokott erőmerítés, 
ami egy másik kétszer is síró embert, a Dávid Fiát, Jézus Krisztust juttatja eszünkbe. Ő 
ugyanígy ment zsoltárt énekelve, gyászolva, ugyanúgy ment szívében keseregve az Olaj
fák hegyén, mint itt Dávid. Milyen jó szokása volt Dávidnak! Máskor is szokott imád
kozni, most is Istenéhez fordul.

Nekünk milyen szokásaink vannak? Ó, mily sok rossz szokása van egyikünk- 
másikunknak! Ezekből nehezen akarunk engedni. Ezek a megrögzött, rossz szokások 
úgy meghatározhatják életünket, mintha azok mindig is hozzánk tartoztak volna. Nem 
tudjuk levakarni ezeket, ahogyan az anyajegy sem távolítható el. Milyen jó volna, ha 
ilyen jó szokás lenne a mindenkori imádkozás! Egy ideje talán Dávid is abbahagyta, de 
most már szokásává vált. Amikor nem látja a kiutat a holnap felé, már ismét könyörög. 
Átadja magát Istennek.

Dávid nem erőszakolja Istenre a maga akaratát. Nem viszi kényszeredetten magával 
ki a pusztába a frigyládát. A szent sátort, melyet felállított volt Jeruzsálemben, nem 
mozdítja el. Hadd legyen az ott.

Egy darabig elindulnak a papok és a léviták is vele, bemutatják az áldozatot, s ezalatt az 
idő alatt Dávid szíve, látása tisztul. Ugyanez történik velünk is, testvéreim! Miközben ott
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vagy az istentiszteleten, és hallgatod az Igét, ott vagy a szentek közösségében, eközben még 
korábbi terveidet is az Úrtól kapott erővel képes leszel átgondolni és módosítani. Nem, nem 
viszem a frigyládát magammal. Cádók, Ebjátár, térjetek vissza ti és fiaitok a városba a frigy
ládával együtt! Legyen meg az Úr akarata! Ott van a helye a ládának a szent sátorban. Ha 
Isten megengedi, újra látom majd. Itt már a reménység csírája fogalmazódik meg.

Dávid már nem a frigyládától várja a segítséget. Korábban, a filiszteusokkal való 
harc közben magukkal vitték, így várták a harc győzelemre fordulását. Dávid nem a 
frigyládához kötődik. Mi sem a betlehemi jászolhoz vagy a barlangistállóhoz kötődünk, 
hanem ahhoz a Valakihez, Aki megszületett a barlangistálló jászlában, Jézushoz. Dávid 
számára a frigyláda nem lesz bálvánnyá. Számára az csak a Tízparancsolat tábláit magá
ba záró drága láda, a szövetségnek ládája, és tudja azt, hogy Isten hatalmasabb a ládánál. 
Még ő sem látja világosan, hogyan lesz tovább, de amikor eléje áll a fejére hamut szóró 
árki Húsaj, őt elküldi, hogy általa értesülésekhez, információkhoz jusson Absolon kör
nyezetéről. Isten már alakítja a folyamatokat.

Semmi sincsen véletlenségből, minden Isten akaratából jő!
Figyeljünk a sorrendre: amikor meghallja, hogy korábbi tanácsosa, Ahitófel átpártolt 

Absolonhoz, nagy szomorúságot okoz ez számára, ezt mondta, „kérlek, Uram, hiúsítsd 
meg Ahitófel tanácsát!5’ (31) Imája meghallgattatásra talál. Már abban is megmutatkozik 
ez, hogy Isten elé állítja s küldi Húsajt. Mi sokszor nagy dolgokat várunk, de azok olya
nok, mint a hópelyhek. Isten küld valakit. Küld egyszerű embereket, küldi a betlehemi 
pásztorokat, kiküldi a tizenkét tanítványt, kirendel valakit vagy valamit akarata véghez
vitelére.

Isten küldött egy síró, kesergő barátot, és Dávid észreveszi, hogy Isten máris meg
hallgatta az imádságot. Panaszolhatott volna, sírhatott volna tovább. Ám az ő sírása nem 
a befele forduló, maga alá került ember jajveszékelő sírása, hanem Dávid -  hiszem -  itt 
Absolonért is sír. Az országért sír. Elsősorban nem önmagát siratja. Legyünk őszinték: 
mi leginkább önmagunkat szoktuk siratni. Kevésbé fáj az, hogy rendezetlen állapotok 
vannak környezetünkben vagy azoknak az életében, akik gyülekezetünknek tagjai, vagy 
nemzetünk életében rendezetlen állapotokat látunk. Ezért kevésbé szoktunk sírni. A lá
zadókért, a „nemtörődömökért”, a képmutatókért kevésbé szoktunk sírni.

A szent sátor környezetét otthagyó, Jeruzsálemből kivonuló hadinép kimegy Dávid
dal együtt a pusztába vezető úton. Együtt sírnak, keseregnek és böjtölnek Dáviddal, és 
így a jövendőnek a munkásai ők. Elkérni a jövendőt Istentől, Tőle várni a nagyon össze- 
kuszálódott állapotoknak a megoldását -  ez a mi lehetőségünk is! Előtte kiönthetjük 
szívünket, Neki elmondhatjuk fájdalmainkat.

Tanuljuk meg Dávidtól az Anyaszentegyházért való könyörgést! Tanuljunk meg, ha 
kell, együtt sírni! Ezt elsősorban Jézustól is megtanulhatjuk, Aki sírt Jeruzsálem felett, 
mert össze akarta gyűjteni, mint kotló az ő csibéit, de azok nem akarták. Jézus sír a hitet
lenség, a nem-akarás, a közöny miatt.

Isten máris kirendel egy készséges, engedelmes embert, s valami jó elkezdődik. Sok
szor csak egy emberen múlik. Lehet, hogy az az árki Húsaj te kell legyél! Ha küld vala
hová Istened, akkor végezd el, amit rád bízott! Nem szabadkozik Húsaj, hogy igen ve
szedelmes számomra e küldetés, nem mondja azt, hogy talán halálfia leszek, hanem in
dul a megbízást beteljesíteni.

Húsaj, Dávid barátja bement a városba, Absolon is megérkezett Jeruzsálembe. Egy
más mellett haladnak ezek a szálak. Isten az, Aki így rendez mindent. A folytatás már 
nem Dávid kezében van, még kevésbé Absolon kezében, ott van az Isten kezében.

A te életed, s az én életem folytatása is -  milyen jó tudni ezt! -  ebben az általszöge- 
zett kézben van. Ámen.



A Genezáret partján
(Lelkigondozói rovat lelkipásztorok részére) 

Gyökössy Endre

IV.

Akarsz-e meggyógyulni haragodból?

Már szó volt arról, hogy gondolatainknak különböző érzelmi töltése lehet -  pozitív 
vagy negatív.

Elmondottuk, hogy a bethesdai beteg gondolatainak egyik negatív töltése a félelem 
lehetett. Minden valószínűség szerint a másik negatív töltés a harag volt. íme: -  Nincs 
emberem! -  Egyik legindulatosabb szó ez a „nincs". Még akkor is, ha halkan mondjuk. 
Mennyi lázadás, keserűség sűrűsödik ebben a szóban!

A másik haragra mutató szó ez: előttem. Más lép be előttem!... Milyen fojtott haragot 
tud kiváltani az emberből a mellőzés!

Kis gyerekek versenyt futottak egyszer, s az, aki másodiknak érkezett be, keserű 
mérgében belerúgott az elsőbe. -  Mi már csak lélekben, gondolatban rúgkapálunk, de 
lényegében az indulat ugyanaz.

Hogy mi a harag biológiailag, sőt lélektanilag, azt most meg se kíséreljük meghatá
rozni. Nem is volna könnyű. Úgy vagyunk vele, mint az elektromossággal: könnyebb a 
létezési formáiról beszélni, mint meghatározni. -  De hadd mutassunk rá három formájára:

1. Van olyanféle haragos ember, akit aknaembemék nevezhetnénk. Hosszú-hosszú 
ideig csöndes. Virágok nőnek mellette, szinte nem is látszik tőlük. De ha egyszer valaki 
rálép „gyújtószögére”, akkor hirtelen felrobban. Robbanása rövid, de hangja, hatása 
nagy. Akik közelében vannak, azokat megsebzi, nemegyszer súlyosan, ő maga pedig 
megsemmisül. Ezt átvitt értelemben úgy mondhatnánk: szégyen és megsemmisülés ér
zése járja át. Robbanásával önmagának ártott a legtöbbet.

2. Van Vezúv-ember, aki szüntelen pöfög és füstölög. Olykor erősebben, olykor 
gyengébben, de szüntelen. Csak tisztes távolból lehet mellette „letelepedni”, mert hamu
jával mindig mindenkit beszór.

3. Végül van zsanér-ember, mégpedig rozsdás zsanér-ember, aki ha hozzáérnek, ha 
„megnyitják”: csikorog. Ha nem nyúlnak, nem szólnak hozzá, akkor csöndes, de az első 
mozdulatra, amellyel megérintik, kellemetlen, fülsértő hangot ad... Igen, olaj kellene 
neki, finom olaj: a szeretet olaja.

Ez még „csak” harag. A haragot meg lehet bánni, le lehet vezetni, de lehet táplálni is. 
Jób könyve szerint az álnokszívüek haragot táplálnak... (36,13) Táplálják és gyűjtik a 
haragot, így lesz belőle gyűlölet: GYŰL-ÖL-ET.

Ez az, ami már bűn. Mert azt mondja az Ige: Am haragudjatok, de ne vétkezzetek. 
(Ef 4,26). Milyen életes megállapítása ez az Igének: A fel nem számolt, a le nem tett 
haragot mondja véteknek, bűnnek! Ez pedig már nem harag, hanem feltáplált, „meghiz
lalt”, összegyííjtött harag, azaz: gyűl-öl-et...

Jellemzői: Elsősorban nem gyűlölete tárgyát öli, hanem önmagát. Ezért a lélek rák
betegsége. A ráksejtek tudniillik fellázadnak a többi sejt ellen, de éppen ezzel a lázadás
sal pusztítják el önmagukat is. Mert megölik az élő szervezetet, az embert, akiben élnek. 
Ugyanígy pusztítja a gyűl-öl-et azt, aki összegyűjtötte és táplálja a haragját. Hogyan öl?
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Lássuk részleteiben is. Vakít és süketté tesz. „Se nem látott, se nem hallott” -  szokták 
mondani. A bethesdai beteg ember azért nem HALLJA a kérdést: Akarsz-e meggyógyul
ni? És nem LAT embert: Nincs emberem! -  mondja a megsüketült, elvakított ember. 
Elvakított ember, aki csak gyűlölködni, panaszkodni tud másokra.

Hogy mennyire ott fészkel benne a mások iránt érzett gyűlölet, mutatja a történet lé
legzetelállítóan megdöbbentő befejezése is, amikor gyűlölete tulajdonképpen gyógyító
ja, Jézus ellen is fordul: Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy> Jézus az, 
aki meggyógyította. (Bizony feljelentés ez!) íme, az eredmény: A zsidók ezért üldözni 
kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. (Jn 5,15-16)

íme a vak és süket gyűlölet, amelyik maga ellen fordul -  hiszen önmaga ellen fordul, 
aki Jézus ellen fordul!

De nemcsak süketté és vakká tesz, hanem éget, sőt eléget a gyűlölet. Talán hallottuk 
már ezt a kifejezést: izzó gyűlölet. Csak éppen azt nem tudják sokan, hogy tulajdonosát, 
hordozóját égeti meg elsősorban. Hány úgynevezett gyomorégés és bőrkiütés, hirtelen 
csalánkiütés mögött ilyen elfojtott „izzó gyűlölet” húzódik meg! (Például: „Ég az arcom 
a szégyentől”) Hány gyomorfekélyműtétet elkerülnek ma már lélektani kezeléssel! De 
még ez sem szükséges; ha valaki az Úrban le tudja tenni „izzó gyűlöletét" -  testileg is 
gyógyulni fog. Mert minden, de minden összefügg az emberi szervezetben: a lélek és az 
idegzet a testtel.

Hallottuk-e már azt: „Megpukkadok a méregtől!” Ez valóban így is van. Egy híres 
ideggyógyász szokta mondani: A lélek tükre a vastagbél. A  méreg, a gyűlölet a legnehe
zebben emészthető étel: felfúj, megpukkaszt -  szinte fizikailag is.

Ez is ismerős: „Felrobbanok dühömben!” Ha a szeretet és a felülről való békesség a 
lélek oxigénje, a gyűlölet a mérges gázkeverék, amely bármely pillanatban berobbanhat.

Éppen ezért a gyűlölet, de még az úgynevezett,jogos” harag is a legnagyobb fény
űzés -  mert elsősorban önmagunknak ártunk vele. Beteggé tesz. Valaki, aki ezt már jól 
tudta, azt mondotta egy embernek, aki felháborítóan viselkedett vele szemben:

-  Kérem, most menjen el, mert nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy 
dühös legyek!

De nemcsak önmagunknak ártunk, hanem Isten ügyének, Isten országának is. Még 
,jogos” haragunkkal is. Nemegyszer kell emiatt a hívőknek Isten és az emberek előtt 
szégyenkezniük. Szokás olykor és védekezésül az ostortforgató Jézusra hivatkozni. Azt 
azonban sehol sem olvassuk, hogy a tanítványoknak ugyanezt megengedte volna Jézus 
Krisztus! Inkább arról tudunk, hogy a samáriaiakra tüzet kívánó tanítványoknak azt 
mondja: Nem tudjátok, minémü lélek van tibennetek! (Llc 9,55) Mert Ő jól tudja, hogy a 
harag, a gyűlölet és az ebből fakadó tettek visszaszállnak fejünkre.

Valahol olvastam, hogy egy erdész rettenetesen felmérgelődött egy héjára, amelyik 
le-lecsapott a csirkéire. Végre sikerült csapdával elfognia. Dühében dinamitpatront kö
tött a lábára és kárörvendően elengedte. De az állat a szokatlan súly miatt csak az er
dészlak tetejére tudott felszállni. A patron ott robbant fel és elvitte a fél tetőt...

Hogyan is mondja az Ige: „Amit vet az ember, azt fogja aratni is.” (Gál 6,7) Vagy 
másutt: „Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a 
harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél.” (Róm 2,5)

Mi a harag, s főként a gyűlölet? Stanley Jones így fogalmazza meg: Az itt elkezdődő 
pokol Aki engedi, hogy elhatalmasodjék benne, az a poklot táplálja magában.

Vannak-e KIVEZETŐ lépések?
Nem illik szójátékot csinálni, de hadd fogalmazzuk meg így a kérdést:
-  Ki vezet? Ő!
Ő! Jézus Krisztus vezet ki Szentlelke és Igéje által.
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Van egy igen komoly „kivezető” Ige: Minekutána azért most megigazultunk az Ő vé
re által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Ő általa! (Róm 5,9) Tudjuk, hogy itt 
a harag elsősorban Isten haragját jelenti -  de a mi magunk haragja ellen is Ő tart meg! 
Hogyan tart meg a saját haragunk, gyűlöletünk ellen?

Kér: -  Add ide a haragodat, nálam jobb helyen van! „Mert arra hívattatok el: hiszen 
Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az Ő nyomdokait kövessé
tek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: aki szidalmaz- 
tatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igaz
ságosan ítélőre.” (lPt 2,21-23)

Jézus tanít, hogy hagyjuk abba önmagunk állandó szemlélgetését, az önmagunk kö
rül forgást! Ma is és mindig is ez volt az egyetlen gyógyulási lehetőség. Hiszen minden 
harag, minden méreg és gyűlölet alapja éppen az, hogy énünket éri sérelem, vagy 
énünknek nem sikerül érvényesíteni célját, mi pedig teljesen „belegabalyodunk” ebbe az 
érzelembe.

Aid kilép önmaga középpontjából, az nemcsak a gyűlöletet győzi le, hanem helyet ad 
az életébe belépő Jézus Krisztusnak. S attól kezdve az az „indulat” lesz benne a döntő, 
amely volt a Jézus Krisztusban is (vö. Fii 2,5). Ez az indulat pedig az alászállás, a szere
tet, a szolgálat, a megbocsátás indulata... Mert ha van „fel”-indulás, akkor van „m eg
indulás is. És ez Jézus Krisztus szerint való.

Nos,
Jézus kér: Add oda!
Figyelmeztet: Bocsáss meg!
Tanít: Lépj ki önnön középpontodból!
Cselekszik: Elfoglalja helyét életünk középpontjában!
Ha van gyógyulás a haragból, gyűlöletből, akkor körülbelül ez az útja, hogy ne felin

dult emberek, hanem megindult tanítványai legyünk az Ő Lelke által.



Alkalmi prédikációk
Keresztelési igehirdetés

Kászoni Szilárd
Nagysolymos

Ajándékok...
Alapige: Máté 28,18-20

Mi, akik most eljöttünk e szent hajlékba, kitüntetett helyzetben vagyunk. Hiszen 
megtapasztaltuk, és tapasztaljuk a Teremtő Isten kegyelmét, jóságát és szeretetét az előt
tünk levő két csodálatos ajándék által. Egyik ez a tündöklő gyermek, a másik pedig ma
ga a keresztség sákramentuma. A Kegyelmes Isten olyan ajándékai ezek, melyek az élet
re mutatnak, s ezzel egyben az Ő tervére.

Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, rokonok, barátok! íme, Isten ajándékkal 
fokozza a már előzőleg nektek adott ajándékokat. Hiszen már megkaptátok az egymásra 
találás ajándékát, megkaptátok, kedves egybegyűltek, a testvéri, rokoni, baráti öröm 
ajándékát. Isten ezzel az új élettel egy többletet adott mindnyájatoknak, mely többlet 
egyben figyelemfelhívás is, hogy a legnagyobb ajándék maga az élet.

Mindezt az ember altkor értékeli igazán, ha (ahogy mondani szokás) nem hull az 
ölébe, hanem sok külső és belső harcot kell megvívnia érte, ha áldozatot kell vállalnia 
érte. Bizony, Isten ajándékait ingyen kegyelemből nyerjük, de ameddig némelyeket 
megkapunk, addig be kell járnunk egy utat, rá kell dolgoznunk, hogy méltóképp örvend
jünk ajándékának. Nehéz, de gyönyörűséges vállalkozás ez. Azonban, ha Isten méltóvá 
tett benneteket a szülői, keresztszülői, nagyszülői állapot megtapasztalásának örömére, 
ebben kíván méltóvá tenni egy többletfeladat elvállalására, mely erre a gyermekre néz, 
de egyben túlmutat rajta, s beleilleszkedik az Ő örök tervébe, mely maga az örök élet.

Krisztus azt mondja apostolainak: menjetek el és tegyetek tanítványokká minden né
peket. Igen, keresztyén testvéreim, mondhatom, hogy apostoli szerepkörrel ruház fel 
benneteket Jézus Krisztus, melyben a „tegyetek tanítványokká minden népeket”- külde
tés most számotokra ebben a rátok bízott gyermekben, a vele való kapcsolatban sűrűsö
dik. Hiszen Isten küldötteivé lettetek (ez maga az apostolság), s ebben a minőségben úgy 
hordozzátok a tanítvánnyá tevés feladatát, tanítóságot, hogy egyben tanítványok is kell 
legyetek. Mert tudjuk, nemcsak a szülő tanítja gyermekét, hanem a gyermek is a szülőt. 
De ez jól csak Krisztus tanítványai között működhet. A ma világában tanítványnak lenni 
már nem egészen az, mint a Krisztus szavai szerinti tanítványság, hiszen ebben a több 
iskolapadot koptató világban elhomályosodik a tanító-tanítvány kapcsolat, s maga a 
tanítványság értéke. A mai napon a rátok bízott drága kincset szívetekhez közel, az óvó
védő ölben tartjátok. Eltelik egy kis idő, s e kincs ott fog botorkálni lábatok körül. Új- 
szövetségi értelemben a tanítvány az a személy, aki ott ül mestere lábánál és fogadja 
tanítását. Emellett emlékezzünk az evangélista beszédére, aki Jánosról úgy szól, mint 
szeretett tanítványról, áld Jézus kebelén nyugszik. Gyermeketek évekig ott fog sürögni- 
forogni lábatoknál, és sokszor magasra emelt karjaival fogja jelezni, hogy oda, a szülői, 
nagyszülői, keresztszülői, biztonságot nyújtó ölbe van vágyódása, ahol most helyet fog
lal. A tanítói feladatotok, hogy úgy neveljétek és neveltessétek, hogy ezt a biztonságot 
akkor is találja meg, amikor már nem az említett gyermeki megnyilvánulás mutatja a 
biztonságkeresést. Feladatotok úgy nevelni, hogy ez a magasba vágyódás a Teremtő
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Isten ölén teljesedjen ki, ne pedig emberi gyarlóságban, becsvágyban nyilvánuljon meg. 
Ti is hozzájárulhattok ahhoz, hogy e gyermek egész életében érezze: ő ott ül a legna
gyobb mester, Jézus Krisztus lábainál, és oda hajthatja fejét Krisztus kebelére. Krisztus 
irányt ad ebben a munkában a keresztség ajándékával. Hiszen mindezt Ő maga szerezte 
az életével -  az életünkért. Azért, hogy e gyönyörű, de mégis múlandóságba haladó új 
élet ne torkoljon a megsemmisülésbe, hanem méltó legyen az örökkévalóságra. Ez 
Krisztus hatalmas ígérete a benne bízóknak. Ennek az ígéretnek megpecsételése az, ami 
most itt történik a keresztségben. Mert a megváltás ténye nélkül az emberi élet semmivé 
lenne, azonban Isten életünket keresztező kegyelme révén, kiteljesedett élet lehet. A 
keresztség ennek az ígéretnek a pecsétje, amit magunkra öltünk. Mennyivel másabb eb
ben az örömben nevelni a gyermeket! Ő nem csak egy testi lény a maga bájával, hanem 
az örök élet ígéretét elnyert személy, mely ígéretet a keresztség által magán hordoz.

Ez persze lehetőség, mellyel lehet élni -  s igazán csak ezzel lehet élni -, de figyel
men kívül lehet hagyni, el lehet tékozolni, el lehet herdálni, meg lehet vetni. Azonban ha 
komolyan vesszük, életutunk más megvilágítást nyer. Képesek leszünk istentudattal élni, 
magunkban hordozva azt, hogy a keresztség által felvételt nyertünk a Szentháromság 
Isten szövetségébe. Ez a kisgyermek be van oltva Isten közösségébe, s a hívek egységé
be, hiszen a keresztséggel felvétetik Isten Anyaszentegyházába, ahol Krisztus a fő, mi 
pedig neki tagjai. Ez által is láthatjuk, hogy Isten miképpen szélesíti ki az emberi létet. 
A véges életet örökkévalóvá formálja, a szűk családot az Anyaszentegyház révén pedig 
egyetemessé. Mindezzel Istennek célja van. A cél, hogy már ebben a véges életben úgy 
járjunk, mint akinek végállomása az örökkévalóság; hogy családunkban, családunkért 
úgy éljünk, mint aki Isten családjához tartozik. Ez pedig a Krisztus világosságában való 
élet.

Szülőkként, keresztszülőkként, nagyszülőkként, rokonokként és barátokként, taní
tókként és tanítványokként mutassatok utat e gyermeknek, hogy életét ebben, a krisztusi 
világosságban lássa. S ebben a tudatban vágyakozzon a magasságba, karjait először felé
tek nyújtva, s rajtatok keresztül rátaláljon az örök élet felé vezető útra, amit megígért 
neki is, mely ígéretnek most jelét adja a mi Urunk Jézus Krisztus. Ámen.

Temetési igehirdetés

Ötvös József
Marosvásárhely-Vártemplom

Aki templomokkal győzte le az igazságtalanságot
Alapige: János 14,6

Alapjában véve az örök emberi kérdésre válaszol itt az Örökkévaló. Az elmúlás- 
elmenés fojtó félelmében megszólaló Simon Péter egyszerű és ma is kíváncsian hangzó 
kérdése ez Jézus felé: „Hova mégy?” (Jn 13,36) Jézus szánalommal és szeretettel feléjük 
fordulva, egy megnyugtató válasszal próbálja erősíteni a még-maradókat: „elmegyek 
helyet készíteni a számotokra” (Jn 14,3).

Nem tudom, a hitében oly sokszor megpróbált Péter számára elég-e ez a jézusi fele
let, de a tanítvány magába fordulva, csendben hallgatja tovább Jézus búcsúbeszédét. A 
hitetlenkedő Tamásnak az elmenésről ennyi híradás nem elég, és akkor kitör belőle a 
félő fájdalom: „Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?” (Jn 14,5)
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És akkor a történelem legszebb drámájában az vigasztalja az itt maradottakat, akinek el 
kell mennie az úton. Azon az úton, amelyet Józsué a rábízott szolgálat elvégzése után 
így mutat be: „Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember el
megy.” (Józs 23,14) A később tagadó Péter, a hitetlenkedő Tamás, az alázatos Fülöp és 
az áruló Júdás kérdéseinek kereszttüzében szólal meg Jézus: Én vagyok az út., az igazság 
és az élet.

Kedves testvéreim!
A család által megfogalmazott tömör híradásban ott van életének három szép szolgá

lata: szerető férj, drága édesapa és igaz barát. így jelenik meg előttünk önmagában a 
teljes élet értéke és áldása. Az egyházi emberek vallomástételében valahogy így fogal
mazódik meg szerény szolgálata: tisztségviselő, templomépítő és tiszta lelkű barát. 
Nincs abban semmi sorsszerűség, hogy az elhangzott evangéliumi útmutatásban is há
rom kép jelenik meg. Igaz, bibliai jelentésében van ennek egy belső, titkos értelmezése: 
a hármas szám a teljességet jelenti. így jön elő merész hasonlatban ez a jézusi búcsúbe
szédből jól ismert bibliai útmutatás, még akkor is, ha ez a teljesség itt most 67 év.

1 .

Kedves család!
A Biblia erről az útról azt tanítja: Az út, amely a tanítványt odavezeti, maga Jézus, a 

saját személyében, éppen azért a tanítványoknak az iránta való hit kötöttségében kell 
maradniuk. Úgy érzem, ez a bibliai út-meghatározás nagyon is illik Káli Ellák földi 
életútjához. Vagy inkább így mondanám: az ő földi életútja nagyon is igazodott ehhez az 
evangéliumi út-előíráshoz.

Valamiféle József Attilás-s jövendöléssel indult útja a backamadarasi papilakon: a 
hetedik te magad légy. O abban a szép lelkipásztori családban a hetedik gyerek volt. És 
ezt így is élte meg. Még a családnak is most árulom el ennek megható képét: Komárom
ba mentünk együtt a generális konvent ülésére, amikor arra kért, tegyünk egy kitérőt 
Eger felé. Aztán a temetőhöz érve, megszólalt: Itt nyugszik bátyám, nem tehettem meg, 
hogy egy percre ne álljak meg Zsolt mellett. Igaz, abból a hétből négyen érték meg a 
felnőttkort, és ő élte túl hetedikként a testvéreket.

Azt hiszem, az is egyfajta küldetés volt, ahogy a papköltő -  Bódás János -  írta: Ki 
van jelölve a helyed, és ez már egynapos korában jelzésértékűén megtörtént. Sokunknak 
elmesélte, azért adhatom én is tovább: amikor megszületett, és az akkori szokás szerint a 
bába kezébe vette, hogy az új életet megfürössze, ahogy elfordult vele, abban a pillanat
ban a plafonról nagy darab vakolat hullott le arra a helyre, ahol egy perccel azelőtt még 
az egynapos gyerek volt. Igen, ki volt jelölve a helye, az útja, az életútja. S ha már emlí
tettem a költő nevét, hadd idézzek is a versből:

Útjelző tábla lettem én is 
ott, hol az út Isten felé vezet.
Embersorsok útfelén állva 
mutatok mindig egy irányba.

Ismereteim szerint ilyen útjelző táblaként volt sok éven át a Vártemplom presbitere, 
egy ideig gondnoka, tizenkét éven át a Marosi Református Egyházmegye főgondnoka, és 
egy ideig az Igazgatótanács tagja.
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2.

A jézusi útmutatás második képe igen határozott és kemény: én vagyok... az igazság. 
Az itt állók közül -  talán -  nem mindenki tudja: Káli Ellák egész élete az igazságtalan
ság és az igazság kemény küzdelmében edződött nemes harccá. Talán azért is áll a csa
lád gyászjelentésének mottójaként a páli hitvallás: ama nemes harcot megharcoltam. 
Találgatják is: vajon az igazságtalanság roppantotta össze erős szervezetét? Őszinte ba
rátként, aki előtte oly sokszor kitárulkozhattam, merem mondani: nem az igazságtalan
ság győzte le, mert rá is illik a Végvári ars poetica:

Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak igazabbá lenni.

Kedves barátaim!
Lehet, hogy túl merészen fogalmazok, de Ellák barátunk, ez a nagydarab férfi, kezet 

fogott azzal a szomszéddal, aki éveken át őt igazságtalanul perelte a törvényszéken. És 
én hiszem, hogy abban a kézfogásban a Krisztus igazsága volt, azért nem győzhette le őt 
a világ igazságtalansága.

És ő ehhez a nemes harchoz nagyon hozzáedződött. Mint papfiú, hordozta gyermek- 
és ifjúkorának „könnyű terhét”. Azzal kellett már gyermekként szembenéznie, hogy 
nyárádszeredai ismerősöket írtak be szülőkként, mert csak így mehetett iskolába. Alázat
tal, de évtizedeken át lelkében hordozott „gyönyörűséges igaként” mesélte nekem, mikor 
őszi, ködös éjszakákon együtt jöttünk vissza a mezőségi vizitációkból: a felvételi alatt 
szóltak, ezt a fiút nem vehetik fel, mert papfiú.

És ez a megalázott, megbélyegzett papgyermek erre úgy válaszolt, hogy egy életen át 
több mint ötven templomot és imaházat álmodott meg és tervezett. A marosagárdi, a 
cserealjai, a Szabadság-úti, a szabédi, a maroskeresztúri (és sorolni lehetne tovább) re
formátus templomok bizonyítékai: a világ igazságtalansága, gonoszsága nem győzték le 
őt.

Ennek az egésznek egyik titka ott rejlik valahol abban a lelki, szellemi erőben, amint 
egyik történészünk fogalmazta meg: az erdélyi sors azt jelenti, hogy itt az álmok csak 
félig valósulnak meg. És mindehhez én teszem hozzá: akkor nekünk kétszer akkorát kell 
álmodni, mint más tájékán a világnak. Azt hiszem, Káli Ellák nagyot-álmodásának titka 
ott indult el, abban a backamadarasi lelkipásztori családban, amelynek megszépült em
lékképeként többször is említette: egyszer gyermekkorában gyalog mentek haza édesap
jával Marosvásárhelyről abba a nyárádmenti faluba, erdőkön és mezőkön keresztül. 
Annyi szépet mesélt nekem édesapjáról és édesanyjáról, ezért sem volt neki nehéz meg
élni azt a szép igazságot, amit szerettei állítanak róla: szerető férj, drága jó édesapa.

3.

Jézus örökérvényű tanításának, biztató útmutatásának harmadik válasza így hangzik: 
én vagyok... az élet.

Legtöbbször úgy képzeljük el az életet, mint ami a bölcső és a koporsó között van. A 
bölcsőhelyről már hallottunk, most két rövid életképet villantok fel koporsó-közeiből. 
Egész élete szolgálat volt, és munkában telt el. Az elmúlt hét elején még Jedden volt, és 
oda tervezett egy ravatalozót. így lett építész-szolgálatának utolsó terve -  temetési isten- 
tiszteleti hely.

Sokéves együtt-szolgálatunk utolsó kézfogása is itt volt, ebben a temetőben: két hét
tel ezelőtt, Trianon napi megemlékezésen álltunk itt, ő díszmagyar ruhában, és így is
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marad meg emlékezetemben, ahogy fekete, vitézkötéses atillájában méltósággal áll népe 
fájdalmának napján, és fogja Margit kezét, aki fekete-piros népi viseletben áll mellette.

Az élet az a számtalan budapesti út, amikor leányaikhoz mentek, és ami szavakban 
így szólal meg: Nélküle már minden másképpen lesz, de szeretetben mindig együtt le
szünk.

Az élet az a sok szép énekléses utazás, az elmaradhatatlan Gucsival, Kisvárdától a 
Gyimesekig; s ezek csak kiragadott példák családcentrikus lelkületéből. Talán azt sem 
tudják itt sokan, hogy fiatalkorában bejutott a Színművészeti Egyetemre, de a családért 
otthagyta. Utolsó években politikai alakulatok keresték meg, mert szükség volt hiteles 
jellemére és tiszta nevére. Nekem azt is elárulta, a családért hagyta ott az egészet.

Az élet két lánya, akiknek nevét még a piros Honda rendszámába is belefoglalta, 
Kinga és Blanka kezdőbetűivel.

Az élet a megmaradt művész-faragványai, a dolgozóasztalon hagyott szemüveg, a 
ház, ahol számtalanszor útközben megpihenhettem lelkileg, hogy az egyházi szolgálat
ban felgyűlt idegességeket ne vigyem haza a családomba. Nem tudom, ezután ki fogja 
átvinni lelkünket a megnyugvás partjára. Máris hiányzik.

*

Kedves gyászoló család! Végtisztességtevő gyülekezet!
Ez a jézusi útmutatás így fejeződik be: senki sem mehet az Atyához, csakis énálta

lam. Teológiailag itt és ebből következne az örök életről szóló bizonyságtétel. Én me
rem vállalni annak kimondását, hogy Káli Ellák fogondnok barátunk hittel és alázattal 
élte le 67 éves életét. Tiszta lélekkel és egyháza iránti odaadással, szeretettel és templo
mok építésével. Ezért csak egyetlen vigasztaló szót mondok most.

Ő tudta azt a nagy igazságot, hogy nem a templom adja a megváltást, az örök életet, 
hanem a mindenható Isten, Jézus Krisztus által. És ő azt is tudta, hogy a megváltó Jézus 
Krisztus megtalálásához, a Hozzá vezető úthoz szükség van a templomra. Ezért ő temp
lomokat álmodott, s így egy életen át azon az úton járt, amely az Atyához vezet. Ezért 
hiszem, lelke már az Atyánál van, és legutolsó egyházi szolgálatával így szól: valóban 
Jézus az út, az igazság és az élet! Ámen.

(Elhangzott a marosvásárhelyi református temetőben, 2013. június 19-én, Káli Ellák, volt 
egyházmegyei fogondnok temetésén.)
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Faludy György

Október 6
A vesztőhelyre sáros út vitt 
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis -  
vigasztalódott Vécsey.
Láhner György sírt s a földre nézett, 
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentő honvédek 
árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán; 
tarlók, fák vérző foltjai, 
és ők, tarkán, libegve, hátán: 
elhulló, bús-szép tollai.

Aradon így. A pesti téren 
is ütötték a dobokat, 
de ő nem félt, csak arca széle 
vetett rózsálló lobokat.
Mosolygott. Mi bánta, hogy vége? 
Branyiszkónál nevét az égre 
karcolta kardja, a híres.
Ez volt Dembinski hadsegéde, 
Abancourt Károly ezredes.
S mi elfeledtük. A miniszter, 
bár hívták, maradt egyedül.
-  Az Al-Dunán -  szólt -  mély a gázló 
s vénember már nem menekül.
Leszek bitófán harci zászló, 
ha sorsom ezt így rótta ki -  
s habár magyar volt Csány László, 
úgy halt meg, mint egy római.
A többit, mintha friss, mély sebből 
fröccsen szét érdes cseppű vér, 
Kuftsteinbe, Grácba, Josephstadtba, 
Olmützbe vitte a szekér.
Húszán egy odvas pincelyukban, 
nehéz bilincsben, pipájukkal 
egyensúlyozták magukat: 
így éltek, sakkoztak, dohogtak

(Az ÁVO pincéjében, 1950. október 6.)

és elmélkedtek, jó urak.
Kegyelmet vártak s forradalmat, 
áldották-átkozták a hont 
és írtak vert hadakra verset, 
tábornok Bemre disztichont.

Volt, aki bírta; más kivénhedt; 
olyik megőrült, de az élet 
sodrából mind-mind kiesett.
Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól 
gömbölyödtek a hitvesek.
S az ország rothadt. A rabságot 
mindjárt megszokta s elfeküdt 
a földön, mint télvízkor vágott, 
rózsás rügyekkel tele bükk.
E rügyből egy se bontott zászlót: 
a nagy tavaszi láz heve 
kilobbant, múló szalmaláng volt 
vagy elköltözött másfele, 
Londonba, New Yorkba, Turinba 
és hűs lidércként messze táncolt.

Száz év -  s a magyar börtönéjjel 
nem változott száz év alatt.
Száz év -  s az első fordulóra 
ébredtetek és lassan róva 
a lépést, méláztatok róla, 
mit hozott Világos, Arad: 
száz év -  hűséges ingaóra, 
én folytatom járástokat, 
mások járják lépésetek, 
s míg árnyékunk a kőpadlóra 
hull -  hány nap, hét és hónap óta! -  
s kihúnyunk, pisla mécsesek: 
sok szép magyar fej, hervadt rózsa, 
Lonovics! Barsi! Berde Mózsa! 
árnyatok felénk integet.


