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A címlapon Edward Poynter (1839-1919) Salamon fogadja Sába királynőjét című festménye. 

A hátlapon Siklós József Salamon című verse.



Prédikáció a címlap témájára
Kurta Bozsena
Kolozsvár

Az istenkereső királynő
Alapige: 1 Királyok 10,1-13 
Bibliaolvasás: Máté 12,1-42

Akarsz-e jó példa lenni mások számára? Még mielőtt azt mondanád, hogy nem vagy 
az a típus, aki a középpontban szeretné illegetni magát, szólok: akár akarod, akár nem, 
példa vagy más embereknek. Választanod csak aközött lehet, hogy jó vagy rossz példa. És 
akkor most újra felteszem a kérdést: Akarsz-e jó példa lenni mások előtt? A családod, a 
munkatársaid előtt? Ha igen, Sába királynőjének története segítségedre lehet benne!

Sába királynőjét az Újszövetség példaképpen állítja elénk. Talán még nagyobb elis
merés számára az a tény, hogy maga Jézus, az Élő Ige beszél róla, a pogány nőről, azaz 
az eredetileg nem Isten népéhez tartozóról, mint jó példáról, amikor azt mondja: „Dél 
királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket” 
(Mt 12,42a), azaz a magát kiválasztott népnek tartókat. Akit származásánál fogva talán 
lenéztek, senkinek tartottak, azt Jézüs felmagasztalta. Ne becsüld alá magadban azt, aki
vé az Úr Jézus tehet téged, akkor sem, ha úgy érzed, mások sem tartanak nagyra! Talán 
azt mondod, nem vagy sem király, sem királynő, még csak vagyonod sincs sok. Hogyan 
vonhatnál párhuzamot saját életed és Sába királynőjének élete között? Nézzük meg job
ban. Jézus sem azért beszélt róla elismerően, mert közéleti személyiség, befolyásos sze
mély volt. A következők miatt: „mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa 
Salamon bölcsességét”. A királyok könyve ezt így mondja el: „Sába királynője hallotta a 
hírét Salamonnak és az Úr nevének, azért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdések
kel.” (10,1) Hát itt van elrejtve az üzenet.

Nem lenne ennek a történetnek semmi különös jelentése, ha csak Sába királynőjének 
a kíváncsiságáról és látogatásáról, Salamon királynak a gazdagságáról és bölcsességéről 
szólna. De minden külsőség és diplomatikus mozzanat mögött ott van az a Valaki, aki 
ezt a befolyásos nőt Salamon udvarába vonzotta, és ez maga az Úr. Ez a nő enged ennek 
a számára csodálatosan titokzatos Erőnek, vállal minden fáradságot, hogy az akkoriban 
hihetetlen méretű távolságot megtéve utánajárjon kérdéseinek, saját szemével győződ
hessen meg arról, létezik-e az a csoda, amiről saját országában követek által hallott. El
megy és visz kincseiből.

Hallott és elment utánajárni. Emlékezz vissza arra az időre, saját életedből azokra az 
alkalmakra, amikor meghallottál valamit Istenről, és megéreztél valamit Belőle, aki gyö
keresen meg tudja változtatni az ember életét, mert élő Isten és hatalma van! Elmentél és 
utánajártál, hogy is van ez! Jézus ezt tartja követendő példának és megáldja azt, aki éle
tének értelmet az élő Istenben keres!

Ha az Úr nevét a történetből kihagyjuk, a történet így hangzana: Sába királynője, aki 
egy távoli, kereskedelmileg fejlett déli országnak, valószínűleg Etiópiának az uralkodója 
volt, meghallotta, hogy Izráelnelc olyan uralkodója lett, aki az addig jelentéktelennek 
számító országot nagy irammal jelentősen felfejlesztette: kulturálisan, vallásilag, gazda
ságilag, kereskedelmileg, hadiipar szempontjából. Azt is hallotta, hogy ez a király szo
katlan bölcsességgel rendelkezik. Sába királynője a híreszteléseknek nem nagyon hitt, de 
mivel nem mindennapi hír volt, a biztonság kedvéért személyesen ment el meggyőződni
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a valóságtartalmáról, és úgy gondolta, hogy jó lesz szövetséget kötni azzal az országgal, 
amely veszélyeztette kereskedelmi monopóliumát. Óriási mennyiségű és értékű ajándék
kal indult el, hogy a király előtt kedvességet találjon.

De Salamon udvarába a pompával és magabiztos megjelenéssel megérkezett államfő 
személyében nemcsak egy fürkésző diplomata, hanem egy istenkereső és az Igaz Isten 
számára nyitott ember áll előttünk. A félmondat, hogy hallott az Úr nevéről, nem csak 
arra utal, hogy tudomást szerzett Izráel vallási kultuszának felvirágzásáról. Azt érezzük 
ki belőle, hogy hallott arról, hogy ez az Isten más, mint a bálványistenek -  és ő szívében 
vágyhatott arra, hogy mégis legyen valaki a világ és az emberi történések mögött, valaki, 
aki válaszokat ad a benne és körülötte felmerülő kérdésekre.

Amikor megérkezik Salamon udvarába, először próbára teszi Salamont kérdéseivel. 
Nekünk is mennyi kérdésünk van! És nekünk magunknak is hány kérdést tesznek fel 
istenkereső emberek! Ezek a legtöbbször talán éppen olyan kötekedő kérdések, amilye
neket Sába királynője tehetett fel Salamonnak! Salamon megválaszolta őket. Nem vette 
el a kérdések élét, nem bagatellizálta el őket, nem futamodott meg a kérdések elől, nem 
mondta magában, hogy „ez csak szokás, ez csak játék, ez csak tudálékoskodás”, hanem 
teljes, Istentől kapott bölcsessége szerint válaszolta meg őket. Vajon mi mit tudunk vá
laszolni keresztyén emberként a nekünk feltett kérdésekre? Megakad-e a tekintetünk a 
feltett kérdés stílusán, elgondolkozunk-e a hátsó szándékokon? Legyintünk: ez csak a 
művelt vagy éppen kötekedő ember játéka a gondolatokkal? Vagy teljes igyekezettel 
válaszoljuk meg őket, és sokszor mégis úgy érezzük, nem tudtunk semmi okosat monda
ni, ami Istenhez, a dolgok lényegének megértéséhez közelebb vitte volna a kérdezőt? 
Vagy magunkban tudjuk, hogy jól kellene felelnünk, mert a másik embernek és környe
zetének a boldogsága, jövője függhet válaszunktól, de mi sem tudunk zöldágra vergődni 
pár kérdésben? Jakab apostol megmutatja nekünk a bölcsességhez vezető első lépést: 
„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen 
és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jak 1,5) A másik elmaradha
tatlan lépés az Úr félelme. Salamon is így kapta uralkodása kezdetén!

Ne becsüljük alá a kérdező embert, legyen az számunkra szimpatikus ember vagy 
éppen olyan, akit az ismerősi körünk vagy a társadalom mélyen megvet és kizár! Jézus, 
az Isten Fia sem a szép szemére, jólneveltségére való tekintettel és a ruhájának állapotát 
nézve törődött az ember életkérdéseivel. O ismerte minden ember belső hajtóerejét, égető 
kérdéseinek őszinteségét vagy csalárdságát. Nekünk pedig szabad bölcsességet és Szentlei
ket kémünk ahhoz, hogy tudjunk jól megfelelni rájuk. A kereső ember óriási energiát és 
sok fáradságot fordít arra, hogy kérdéseire megoldást kaphasson. Ha egyszer te is végigjár
tad már ezt az utat, mindig jusson eszedbe, amikor kérdező emberrel találkozol!

Sába királynője hallott valamit és elment utánajárni a dolgok állásának és eredetének 
-  és látott! Óriási fáradságot vállalt fel. Abban az időben majdnem kétezer kilométert 
megtenni hosszú időbe telt! De megérte! Megláthatta azt, ami a szeme elé tárult, és Is
tentől kapott belső fogékonyságának köszönhetően megláthatta azt is, ami és aki a dol
gok mögött van! „...látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építtetett, az 
asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és 
öltözetét, pohárnokait, valamint égőáldozatát, amelyet az Úr házában szokott bemutatni, 
még a lélegzete is elállt.” (4-5) Először megállapította: „Igaz volt, amit országomban 
hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg 
magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem 
mondták el. Bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Bol
dogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hall
gatják bölcs szavaidat.” (6-8) Amikor hallotta őket, meseként, túlzásként hatottak a hí-
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relc, amikor saját szemével látta a dolgokat, úgy tűnt neki, visszatartották a teljes igazsá
got. így van ez az Isten országával is, amelyet Isten az övéinek készített. Bárhogyan is 
próbálnánk leírni szépségét, gazdagságát, sőt, bármekkora élményt jelent életünk egy- 
egy eseménye, amikor az Úr megmutat nekünk belőle valamit, az eljövendő Isten orszá
ga elképzelhetetlen mértékben felülmúlja azt. „’Amit szem nem látott, fül nem hallott, és 
ember szíve meg sem sejtett’, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (IK 01* 2,9)

De már itt, a földön is, ahol Isten bölcsessége fel-felcsillan és istenfélő élet van, ott 
virágzásnak indul az élet. Ott rend uralkodik. Ott boldogok a ranglétrán alacsonyabban 
levő emberek is. Jó annak az embernek a közelében lenni, akinek életén Isten áldása és 
jelenléte sugárzik át. Olyan ember az, mint meleget adó otthon, madaraknak árnyékot 
nyújtó lombos fa! Ezt is megérezte Sába királynője! Megérezte, hogy Salamon népének 
Istene nem egy élettelen, erőtlen vagy éppen önző tulajdonságokkal felruházott kőszo
bor, aki az emberek életéveljátszik, sem a szeszélyes Sors, hanem az övéit melegen sze
rető valóságos Személy: „mivel az Úr szereti Izráelt örökké” (9b) Azt is megértette, 
hogy Salamon hatalma nem emberi erőfeszítésnek köszönhető, hanem Isten ajándéka, és 
az ő népe iránti kegyelmének jele: „Mivel az Úr szereti Izráelt örökké, azért tett királlyá 
téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.” (9c)

A kissé kihívóan érkezett királynő, aki eleinte úgy gondolta: olyan nem is létezhet, 
amiről ő otthon hallott Salamonról és az Úrról, meghajol Isten előtt. Elismeréssel, alá
zattal és Istent dicsőítve mondja: „Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, 
és Izráel trónjára ültetett!” (9a) így van ez, amikor a mások istentapasztalása a sajátunk
ká válik. Kételkedve forgatjuk magunkban, aztán amikor mi magunk is részesévé vá
lunk, elakad a lélegzetünk, és térdre hullva imádjuk Istent! Bárcsak olyan emberek le
hetnénk, akiknek életén átsugárzik Isten szeretete, és az Ő megismerésére vezethetnénk 
így másokat!

Sába királynőjének megadatott, hogy Salamon király udvarában találkozzon az élő 
Istennel, és ennek köszönhetően megváltozzon a gondolkodása és minden bizonnyal az 
élete is. Nem akadt meg a szeme a külső pompán, Salamon ugyanis mindenért az Úrnak 
adott dicsőséget, az Úrról tett bizonyságot. Nem rejtette el őt saját nagyszerűsége mö
gött. Tudta, hogy Istentől kapta a tehetséget, a bölcsességet, az erőt, a hatalmat, a lehe
tőségeket, és nem titkolta. Hálás szívvel fogadta, élt velük, és amíg alázatos maradt Is
tennel szemben, folytatódott életében az áldás, a felemelkedés, a virágzás. Te hogyan 
tekintesz mindarra, amid van? Hálásan fogadod-e, kihasználod-e, az Úrnak adsz-e értük 
dicsőséget? Ha igen, nem marad el az áldás az életedből!

Ha valaki Isten népéhez tartozik, már puszta létével is Isten felé vagy Isten ellen for
dít másokat. Vagy azt sugallja másoknak, hogy Isten hatalmas és gondviselő Úr, vagy 
azt, hogy Istent nem kell komolyan venni. Ha keresztyén ember vagy, akkor életviteled, 
szavaid, tetteid -  így vagy úgy -  Istenről is beszélnek. Isten megtérésre hívó, ítéletének 
és felszabadító örömhírének hirdetésével megbízott követe vagy. Hegyen épített város 
vagy, sötétben égő lámpás vagy -  nem tudsz elbújni az emberek tekintete elől, Nem 
mindegy, hogy látva téged milyen következtetéseket vonnak le mások Istenről, márpedig 
tetteid nemcsak rólad beszélnek, hanem arról is, hogy kicsoda számodra Isten -  akit 
szeretsz, tisztelsz, vagy csak biztos, ami biztos alapon veszed szádra a Nevét. Az embe
rek élete, boldogsága, üdvössége attól is függ, hogy milyennek látják Istent. Jézus mond
ja: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteite
ket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16) Sose teljesedjen be az, amiről Pál 
apostol ír: „miattatok káromoltatik” az ő neve! (Rom 2,24) „Mert Krisztus jó illata va
gyunk Isten dicsőségére mind az üdvözölök, mind az elkárhozók között: ezeknek a halál 
illata halálra, azoknak az élet illata életre.” (2ICor 2,15-16)
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A 10-12. versekben olvashatunk arról, hogy miket ajándékozott Sába királynője Sa
lamon királynak: „Azután adott a királynak százhúsz talentum aranyat, igen sok balzsa
mot és drágakövet. Soha sem hoztak annyi balzsamot, mint amennyit Sába királynője 
adott Salamon királynak. Hírám hajói, amelyek aranyat hoztak Ófirból, igen sok ébenfát 
meg drágakövet is hoztak Ófirból. A király az ébenfából oszlopokat készíttetett az Úr 
templomába és a királyi palotába, az énekeseknek pedig citerákat és lantokat. Sohasem 
hoztak olyan ébenfát, nem is láttak olyant a mai napig sem.” Szinte az az érzésünk tá
mad, hogy a kincsek, drága ajándékok, amiket Sába királynője Salamonnak vitt, kegye
ket kereső eszközökből a hálaadás, az önátadás jeleivé változtak. Az ajándékozó számá
ra nem volt az a mérték, amit sajnált volna odaadni. Isten kegyelmét és szeretetét tapasz
talva életünkben tetteink is, amiket talán arra szántunk, hogy kiérdemeljük velük Isten 
szeretetét, kegyeit, hálaáldozattá változnak, és adnánk velük mindenünket, mindent meg- 
téve azért, aki szeretett minket és engedte megismertetni jóságát mivelünk. Ugyanazok, 
és mégis teljesen átlényegülnek: könnyebbé válnak, már kevésnek is tűnnek. Olyan jó 
Isten szeretetét megtapasztalva énekelnünk: „Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből 
nyertem; Vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, Hogy kedves 
légyek néked!” (197. ének)

A történet azzal fejeződik be, hogy miután a királynő is kapott ajándékokat, még 
kérhetett is, hazament országába. Természetes, hogy ha valaki elment otthonról, az haza
tér. Sába királynőjéről maradtak fenn olyan legendák, melyek szerint hazatérve egész 
népét az élő Isten tiszteletére vezette rá. Ebben is példa számunkra, számodra.

Ha a szerető és megváltó Isten megmutat nekünk magából valamit, megváltoztatja 
gondolkozásunkat, ajándékokat ad nekünk, azzal célja van. Nem misztikus elvonulásra, 
nem elszigetelődésre, hanem a mieinkhez való visszatérésre buzdít, mert azt akaija, 
hogy ők is részeseivé lehessenek annak a boldogságnak, gazdag életnek, amely Nála 
van. A te életedet, példádat látva ismerik meg jobban Istennek az emberrel való szándé
kát!

Amikor Jézus meggyógyított valakit, általában azt mondta: menj. Menj, és többé ne 
vétkezz, menj, mutasd meg magad, hogy meggyógyultál. Amikor a hegyen három tanít
ványa láthatta megdicsőült arcát, azt mondták: jó nekünk itt lennünk, építsünk magunk
nak itt sátrat. Jézus nem válaszol, kicsit később már a sokaság kellős közepén vannak, 
Jézus pedig gyógyít. Amikor feltámadása után megjelent az asszonyoknak, azt üzeni 
tanítványainak, menjenek Galileába, ott találkoznak vele -  ott, ahol gyógyított, ahol ve
lük volt Jézus, ahol éltek, ahol dolgoztak.

Amit Isten megéltetett veled, megtanított neked, az akkor működik és kamatozik, ha 
a gyakorlatba átülteted. Mindig a legszűkebb környezetedben alkalmazva. Otthon, a 
családodon belül, a munkahelyeden a munkatársaid közt, a szomszédhoz való viszonyu
lásodban derül ki először, hol tartasz hited fejlődésében. Meg akarod változtatni a vilá
got? A világ ott kezdődik, ahol éppen vagy. Engedd meg, hogy Isten akarata -  a világ 
helyreállítása saját életedben, a gyakorlatban is elkezdődhessen. Élj is aszerint, amit 
megértettél nála! Hogy ki ő és mit akar, a te példádon, életeden látva, talán nem is egy 
ember ismerheti meg lassan a szerető Istent. Ehhez az is kell, hogy naponta találkozz 
vele az Igében, az imádságban, benned kell élnie lelke által, hogy átragyoghasson rajtad. 
Látva példádat, hallva híredet, talán kíváncsiság ébred fel bennük, megérinti őket az Úr, 
elindulnak az istenkeresés minden fáradságot megérő útján, utánajárva, ki áll a világ és 
saját életük felett. Bárcsak sokan érkeznének meg így a megértéshez, a nagybetűs Cél
hoz, ismerhetnék meg az élő, hatalmas, szerető Istent és mondhatnák el szívükből, mint 
Sába királynője drága kincseiket, hódolatukat felajánlva Istennek: minden igaz, amit 
hallottam erről a csodálatos Istenről, áldott legyen az Úr! Ámen.
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Prédikációk új esztendő napjára
Fehérvári Gyula
Szilágybagos

Boldog új évet kívánok!
Alapige: 2Timóteus 2,7 
Bibliaolvasás: Zsoltárok 81,9-17

Isten kegyelméből megértük egy újabb esztendőnek az első napját. Kivételes ez a 
nap nemcsak azért, mert egy új év kezdetét jelenti, hanem, mert ezen a napon így kö
szöntik egymást az emberek: „Boldog új évet kívánok!” Vajon csak megszokásból hasz
náljuk ezt a régi köszöntést, vagy pedig őszinte, határozott tartalmat magába foglaló jó 
kívánság ez? Mert ha csak szokás és szólásmód, akkor semmit sem ér, ha pedig jókíván
ság, akkor mi a tartalma? Boldog új évet! Azért köszöntjük így egymást, hogy mindenki
re egyformán érvényes jobbat hozzon az új esztendő, mint az elmúlt. De ki tudja azt, 
hogy kinek volt az elmúlt év a megelégedés esztendeje? Vágyaink határtalanok, terveink 
felmérhetetlenek, s minden kielégített vágy nyomán ezer újabb születik és így valóban 
boldog esztendőnk soha nincs. Jobb esztendőnk lehet, de tökéletes megvalósítást hozó 
év ebben az életben soha nem volt és nem is lesz!

E földi életben a bölcsek, tudósok, sőt még az evangélium is az ember életének cél
ját, törekvését a boldogságban jelölik meg. De ha minden remény csak „csalfa délibáb”, 
akkor miért kívánunk boldogabb napokat egymásnak?

Az újévi köszöntés is egyetemes bizonysága az ember töretlen hitének a jó, az igaz 
és a szép győzelmében. Hála Istennek, van az embernek az Úrtól kapott reménysége, 
ami meg nem szégyenít. Boldog új évet! Nemcsak megszokott szóbeszéd ez, hanem 
komoly figyelmeztetés is. Áldottabbak lesznek a napok, melyekkel Isten megajándékoz 
bennünket, ha megértjük az újévi jókívánság tartalmát, amit csodálatosan és megragadó 
egyszerűséggel fejez ki alapigénk:

Adjon azért az Úr néked belátást mindenekben...
Hogyha egy röpke pillanatra visszagondolunk az elmúlt esztendő utolsó napjára, 

benne a küzdő, halandó embert egy megszakított gondolatjellel ábrázoljuk, akkor az új 
év első napját megért ember jövendőt fürkésző tekintete egy nagy kérdőjelt tartalmaz. 
Nem véletlen, hogy ebben a teremtett világban az ember a „nagy kérdező” Feleletet és 
választ keres mindenütt. Életünk egésze a soha el nem hallgató kérdések sorozata. Kér
dések özöne hangzik el minden nap kezdetén és végén, óesztendő napján és újév regge
lén. Vajon ki adhat feleletet az ember leikéből feltörő kérdésekre? Minden hívő ember 
lelkében az újévi jókívánság visszhangja csendül fel.

Boldog új esztendőt! De hát boldogabb lesz-e az új esztendő, de hát mi adhat nekem 
boldogságot az új esztendőben? Milyen nagy és nehéz kérdés, hogy mi is a boldogság? 
Az igazi boldogságot számomra gyermekem kipirult, bársonyos arca jelenti? A mező 
hullámzó búzatengerének szépsége, pénztárcám vastagsága, életem sok-sok tapasztalata 
életem alkonyán? Vajon ez az ember boldogsága? Vagy talán nincs is igazi boldogság? 
És ha nincs, miért keressük és miért kívánunk boldogabb esztendőt a másiknak? Hála 
Istennek, az életnek van célja és értéke is. S ha van értéke, van öröme is!

Az Istentől kapott életet az ember mindig önmagából indulva ki szemléli és értékeli, 
holott az életnek forrása nem ő, hanem az élet csak ajándék számára. És mert nem látja 
az élet forrását -  hibásan értékeli magát az életet. Az ember élete értelmét a külső viszo
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nyokban keresi, azokban, melyek a „múlandóság szomorú leple alá vannak zárva” Min
den múlandó, csak egy örökkévaló: az Isten és az, akit elküldött: Jézus Krisztus. Azért 
az ember életének igazi értéke, öröme és boldogsága csak Őbenne van. Ebben a változó 
világban „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsid 13,8). Van tehát az 
emberi életnek öröme, értéke és boldogsága az Úr Jézus Krisztusban.

De hogyan valósul meg életünk boldogsága Jézus Krisztusban és Általa? Jézussal való 
kapcsolatunknak sokféle formája van. Emberi sorsunk nyomorúságának okai javarészt 
bennünk vannak. A körülmények nem uralkodnának annyira rajtunk, ha a mi látásaink 
fényszóróját az Úr Jézus tartaná kezében. Mit jelent ez? Semmi mást, minthogy a mi látá
sunk szempontjai éppen olyanok legyenek és azok legyenek, mint az Úr Jézus Krisztusé 
volt, mikor itt, ezen a földön emberi testben járt. Ha mi minden dologban azzal a tekintettel 
néznénk, amivel Jézus látott, akkor mennyi nyomorúságtól szabadulhatnánk meg! Hogyan 
látta Ő az életet és a dolgokat? Ő maga tanítja: „ha azért a te szemed tiszta, a te egész tes
ted világos lesz” (Mt 6,22). De mert szemed nem tiszta, nem látod a veszélyeket és nem 
veszed észre a bűn nyomorúságának összemorzsoló veszedelmét. Szélmalomharcot vívsz a 
reménylett boldogságodért és sajnos, mindenekben csak csalódást, lelket bénító hiábavaló
ságot találsz. Az élet igazi boldogságát csak azok láthatják, akik eljutnak odáig, hogy na
ponta, imádkozva kérik Istentől: „tiszta szívet teremts bennem...” (Zsolt 51,12)

Az evangéliumi vak embertől azt kérdezte Jézus: „Mit akarsz, hogy cselekedjem ve
led? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak.” (Mk 10,51) Nemcsak az élet másik 
felén, a láthatatlan felén vagyunk tájékozatlanok, de itt a látható világban is vakok va
gyunk. Miért megy tönkre annyi szépnek ígérkező élet? Miért lesz élősködő, rabló, gyil
kos annyi tehetséges fiatalból? Sajnos, vakok és ezért nyomorultak vagyunk. Azt hiszi a 
rabló, hogy boldog lesz azáltal, hogy kifosztotta embertársát. De ha belátna az ember a 
dolgok rendjébe, akkor boldogsága nem csak pillanatnyi lenne.

A mi újévi köszöntésünk azért Istennek szent Igéje:,Adjon azért az Úr néked belátást 
mindenekben.” A tudósok is nagyra becsülik a belátást, mert azt mondják, hogy ez egy 
hatalmas segítőeszköz a boldoguláshoz az ember életében,. Azonban mi nem emberi böl
csességről szólunk nektek. Nem arról a belátásról van itt szó, ami az okos embereket jel
lemzi. Nem ezek segítenek bennünket az igaz, áldott örömök forrásához, a boldogsághoz.

Az apostol világosan ki fejezi: „Adjon azért az Úr néked belátást mindenekben...” 
Tehát ezt a dolgokba való belátást Jézus adja. De hát hogyan adja? Igaz az, hogy házastár
sak, akik 40-50 évet élnek békességben, egyetértésben, azok felfogása, gondolkozása ha
sonló lesz. Miért? Mert ugyanabból a látószögből nézik az élet jelenségeit és dolgait. Ha 
valaki Jézussal él és naponta igyekszik Jézus cselekedeteivel azonosulni, akkor észrevét
lenül és akaratlanul az Ő szemével fog látni mindeneket. Jézust valójában nem érte csaló
dás. Őelőtte ismert volt saját sorsa is. Kikerülhette volna a keresztet, ha akarta volna, de az 
Ő élete a mennyei Atya akaratának teljesítése volt. És bár mint ember szenvedett, mert 
szenvednie kellett Isten akaratából, de ki merné azt mondani, hogy Ő nem volt boldog?

Hát lehet-e boldogabb életforma, mint a Jézusé, aki soha le nem tért még egy pilla
natra sem rendeltetése útjáról? Tudod-e, mi a boldogság? Szolgálni Isten akaratát! Hogy 
ezt tehessed, fel kell ismerned saját életedben a választó falakat, melyek emelkednek 
közted és Jézus között. Ezt meglátni csak Jézus tanít meg.

Kedves testvéreim! Jertek, menjünk Hozzá, s akkor nemcsak emberi szóbeszéd, hanem 
igazi, az életet átható és gazdagító kívánság az, amivel újév kezdetén köszöntjük egymást.

Adjon azért az Úr néked és szeretteidnek belátást mindenekben az előttünk lévő új 
esztendőben. Ámen.
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Incze Attila

Azon a földön
Alapige: lMózes 26,12-15 
Bibliaolvasás: Lukács 8,4-15

Az Ige alapján Izsáknak, Isten népének megérkezik az „áldás” Tanúi lehetünk, hogy 
van új élet, új föld, új munka, új szolgálat „abban az esztendőben” Emlékezzünk, mi
lyen is volt az elmúlt esztendő, éreztük-e benne Isten közelségét. Vajon, valóban a szol
gálat, hit, becsület, igazság esztendeje volt-e? Idegenek között, megtört emberként éltük-e 
át a mindennapokat?

Lehet-e itt letelepedni, gabonát vetni az élet gyűlölséges szárazságában? így, év vé
gére érkezve érezzük meg az Ige erejét. Filiszteusok, pogányok között le kell telepedni, 
hajlékot, sőt gazdagságot teremteni. Itt a föld, melyet megáldott Isten, és el kell kezdeni 
a munkát. Itt a kút, itt van az élet, és itt van Isten! Betömött kutak, terelőutak, gyűlölkö
dő életkutakat betömő emberek közt vállalni kell az atyák örökségét és azt tisztán to
vábbadni.

Mi lesz a források sorsa, csobog-e még a jövő évben is a béke, szeretet, hűség, igaz
ság vize? Sokszor éreztük, hogy mindezeket szemünk láttára betemették. Izsák mind
ezek ellenére letelepszik és vet. Olyan emberként, mint aki megtűrt, kicsi és szegény, de 
tudja, hogy Isten mindent jóvá tud tenni, hogy Isten segítségével ő gazdaggá és naggyá 
lesz.

Isten azt akarja: itt szánts, itt vess búzát és itt arass! Akaija: tanulj, taníts, építs! A 
múltból jövőt építeni -  ez a ma feladata. így ad Isten alkalmat arra, hogy emlékezzünk. 
Ti és mi -  mindannyian. Ti, akik eltávoztatok Istentől, a szülőföldről, és mi, akik meg
maradtunk, együtt kérdezzük: kik temették be kútjainkat? Kik bilincselték meg a lelket, 
a hitet...?

Erős, kemény munka vár ránk a következő évben is. Ki kell ásni a múlt templomait, 
iskoláit, s ha kell, egyetemeit, mert ezek mind a mi kútjaink. Mert ott fakad fel a víz, a 
hűség, a becsület tiszta életformája. Ha kell, az igazság erejével, hitünk biztonságával 
felhozzuk a „vizet” egy olyan kútból, mely kiapadhatatlan. Ez az Isten kútja. Együtt dol
gozva, ha százszor betemetik is, kibontjuk és megtaláljuk Isten vizét. Ez a kút sokszor 
mély, de mikor vizet találunk, az felüdít. Gyógyít, mint egykor a Bethesda tavánál. Élő 
vizet kapunk, mint a samáriai asszony.

Mikor elvetjük a jó magot, mikor élővé tesszük atyáink forrásait, akkor érezzük, 
hogy ha nehéz is volt egy esztendő szolgálata, munkája, megérte. A mag el van vetve, a 
víz tiszta, az Ige testté lett, a következő évben is vár az aratásnak ura, az Úr Jézus Krisz
tus. Várja az útfélre esett magokat, azokat, amelyek a kősziklára hullottak és elszárad
tak, melyek a tövisek közt vergődnek, és ugyanakkor gyönyörködik a jó földben kikelt 
tiszta búzát termő, benne bízó, Őt és embertársait szerető emberekben. Ez a mag az Isten 
beszéde. Ez van velünk a kísértések idején, velünk van, mikor a körülöttünk lévő világ 
gazdagsága, bűne megöli még a maradék jót is. Ez az Ige, mely megtisztított, vezetett -  
földünket, szívünket, életünket termővé, gyümölcsözővé tette. Ezért legyen Istené a di
csőség.

A kicsi, szegény, megtűrt Izsákból gazdag, irigylésre méltó ember lett. Jézus Krisz
tus gazdag lévén, szegémiyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagod
junk.
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„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen! Oh Uram, se
gíts most; oh Uram, adj most jó előmenetelt!” (Zsolt 118,24-25)

Kívánok a gyülekezetnek békés, boldog, Istentől megáldott új esztendőt, Jézus 
Krisztusban való igaz és tiszta életet. Kívánom, hogy emlékezzünk mindarra, ami drága 
és szép nekünk, hogy valóra váljanak álmaink, régi kívánságaink, hogy legyenek betöm- 
hetetlen kútjaink, melynek vize erőt ad, hogy ha kell, tíz körömmel is kikaparjuk, amit 
az őseink ránk hagytak. És kérdem még egyszer, jösztök-e velünk megtalálni Isten vizét, 
mely léleküdítő, jösztök-e elsőnek lenni ebben a keresésben. Itt nincs lemaradás, nincs 
hátranézés, mert Krisztus mondotta, aki az eke szarvára vetette kezét, az ne tekintsen 
hátra. Ámen.

Ezzel a prédikációval emlékezünk elhunyt lelkésztestvérünkre.

A haragról

Seneca római filozófus intelmei a haragról:
„Ha nyugodt ésszel mérlegeled, miért is haragudtál, száz eset közül kilencvenkilenc

ben szégyellni fogod magad. Ha utána gondolsz, ki volt az a személy vagy mi volt az a 
dolog, amelyik miatt haragra geijedtél, tüstént belátod, hogy bizony nem volt érdemes.”

Ki ingerelt haragra? A gyerekek? Csak nem veszed komolyan őket?
Szüleid? Joguk van parancsolni neked és irányítani téged!
Feleséged, vagy férjed? Tévedhet, de a te mérged nem javítja meg.
Valaki olyan, akinek hatalma van feletted? Legyen eszed és engedelmeskedj!
Betegség, vagy veszteség miatt vagy mérges? Csak fölöslegesen növeled kínjaidat a 

mérgeddel.
Avagy valaki, aki semmit sem számít neked? Akkor mit adsz rá olyan sokat?
A harag és méreg a legjobban magunknak árt!
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Vasárnapi prédikációk
Mészáros Mihály
Szamosdob

Isten gondotokat viseli, ne aggódjatok!
Alapige: Habakuk 2,4b
Bibliaolvasás: Máté 6,25-34

Az igaz ember a hite által él -  azt jelenti, hogy akik Isten ígéreteiben bíz\>a Hozzá 
hitek maradnak, azok az eljövendő dolgok közepette is megtartatnak. Ebből az igei lá
tásból kiindulva nyílnak távlataink, a földi jövőnkre és az örök üdvösségre, ahog}> Pál 
apostol -  a héber szó görög megfelelőjéből, a „pistis ’’-bői kiindulva -  meg is fogalmaz
ta (Róm 1,16-17). A LXX itt kiteszi a birtokos névmást: élni fog a bennem való hit 
által (ele pisteos mou). Legyen ez mindannyiunk látomásává ez év kezdetén! .. .írd le ezt 
a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni! (Hab 2,2) Istent nem lehet 
sürgetni vagy visszatartani. Meg kell tanuljuk türelmesen várni az ígéretek beteljesedé
sét. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik. (Hab 2,2-3) Minden év 
kezdetén az emberek nagy része tele van új reményekkel, látással. Mindannyiunkat fog
lalkoztat a gondolat: mit hoz a holnap, mi minden fog történni velünk és a szeretteinkkel 
az elkövetkező hetek, hónapok alatt? Aggodalmaskodunk, nemcsak a múlt és a jelen, 
hanem a jövő dolgai miatt is: a régi hibákért, a betevő falatért, munkahelyünk biztonsá
gáért, a tovarepülő ifjúságért, az egészségi állapotunkért, a minket elhagyó fizikai erőn
kért, gyermekeinkért, unokáinkért, szüléinkért, testvéreinkért, öreg napjainkért, hogy mi 
lesz velünk, ha ágynak esünk. Ki ad egy pohár vizet, ki temet majd el minket, mert 
gyermekeinkre sem lehet számítani, hisz sokan külföldön dolgoznak. Aggódunk mi, 
lelkipásztorok, amikor látjuk a megüresedett padokat a templomainkban. E kérdések 
közepette, mint fényes villámlás a sötét éjszakába belehasít az Úr szava az életünkbe. 
Isten gondotokat viseli, ne aggódjatok! Jézus, tanítványaival beszélgetve, arra inti 
őket, hogy ne aggodalmaskodjanak. Miért? Mert Istennek gondja van a megteremtett 
világra, ő ad mindeneknek táplálékot és életet. Három fontos dolgot magyaráz: Azt, 
hogy miért szoktunk aggodalmaskodni, mikor szoktunk aggodalmaskodni és mi a ke
resztyén ember kötelessége. (Mt 6,33) Hanem keressétek először Istennek országát, és 
az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Minél kevesebb az Istenbe vetett bi
zalmunk, annál nagyobb a félelmünk és az aggodalmunk. Az aggódás hátterében a bi
zalmatlanság és a félelem áll. A Káté 27. kérdése és válasza így hangzik: Mi az Isten 
gondviselése? A felelet: Isten mindenható és mindenütt jelen való ereje, mellyel a meny- 
nyet és a földet minden teremtménnyel együtt mintegy kézen tartja, és úgy igazgatja, 
hogy fa  és fű, termékeny és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és ital, a jó  
egészség és betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden, nem véletlenségből, 
hanem az ő atyai tanácsából és akaratából jő. Isten kézen tartja a világot, és igazgatja 
azt. Persze ezt nem vesszük sokszor észre. Ha egy kicsi bogarat a kezünkbe veszünk, az 
nem tudja, hogy a kezünkön van, mert nem éri fel ésszel. Mi is sokszor csak későn vesz- 
szük észre, hogy Isten védelmező keze vigyázott reánk. Pedig Isten gondviselése minde
nütt jelen való erő, ami kiterjed a világegyetem állapotára és személyesen reánk is. Ez a 
gondviselő erő tartja fenn a világot. Az Istentől kapott látás, megbízás beteljesedése at
tól függ, hogy felismerjük-e azt Istentől eredőnek. Ez azt jelenti, hogy várni és kérni kell 
Istent, hogy akaratát kijelentse nekünk személyesen/ Időt és energiát, türelmet és fe
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gyelmezettséget kell erre szentelnünk, hogy megtudjuk Isten velünk kapcsolatos akara
tát. És ha megkaptuk a látást, tudnunk kell áthaladni az akadályokon, ami felkészülést 
igényel. A példabeszédek 29,18 mondja, hogy ha nincs isteni kijelentés, a nép elvadul 
Ha nincs álmunk (látásunk Istentől), akkor be se teljesedhet. Az isteni látás irányt, belső 
motiváltságot ad. Alkotóvá és szorgalmassá tesz. E nélkül passzívak, céltalanok, unal
masok, szétszórtak vagyunk és feladjuk a harcot. Isten e pillanatban e helyen is adhat 
látást. De a beteljesedés egy egész életen át való gyakorlást, tanulást és az élet kihívá
saival való jó  gazdálkodást feltételez. Megpróbálok felvázolni néhány fő irányelvet, 
amely minden, Istentől eredő látás esetében megfigyelhető.

I. A látások (álmok) mindig akadályokat és lehetőségeket hordoznak magukkal 
Raymond Dawson több 10 éves amerikai tartózkodás után örökölte a nagyapja vagyo
nát. Hazament Angliába, hogy megtekintse az örökséget, talált egy lerobbant farmot, 
összedőlt istállókat, egy kövekkel teli földet. Kiábrándulva készült visszamenni Ameri
kába, de eldöntötte, hogy mielőtt visszamegy, utoljára még végigsétál az értéktelen bir
tokon. A birtoknak az egyik távoli sarkában megállva, észrevett egy pici csermelyt (víz
folyást), amely egy kő alól folydogált. Közelebb ment, hogy jobban, figyelmesen meg
nézze és felfedezett egy termálvízforrást. Ezek után egy virágzó üdülőközpontot épített, 
éppen a kezdeti csalódásának a helyén. Amikor Istentől kérsz látást az életeddel kapcso
latosan, lehet, hogy sok lehetőséget láttat veled, de e lehetőségek nagy akadályok mögé 
vannak elrejtve. A lehetőségek földjén vagy, de nagy hegynyi problémák és próbák 
vesznek körül. Isten félrevonul (magadra hagy) és figyeli, hogyan fogsz neki és hogyan 
készülsz a munkára, a problémák, akadályok elhárítására, kezelésére. Neked milyen 
látásod, álmod van a 2014-es évre nézve? Az akadályok nem vehetik el az álmodat, látá
sodat a te beleegyezésed nélkül. Winston Churchill Angliát mozgásba hozta egyetlen 
bátorító mondatával, bár már az összeomlás szélén voltak. Soha ne adjátok fel! Az aka
dályokat nem lehet elkerülni, de a feladás önkéntes, rajtunk álló dolog! Ha hitben já
runk, akkor visszautasítjuk a feladást. Isten garantálja, hogy az akadályok nem tudják 
meggátolni, hogy a látomás megvalósuljon. Izráel fiai rabságban voltak, és az egyipto
miak szét akarták zúzni őket. De Istentől erőt kaptak és győztek az egyiptomiak erőfölé
nye dacára is. Az ő sikeres túlélésük mondja: „minél jobban sanyargatták őket, annál 
inkább szaporodtak és terjeszkedtek. (2Móz 1,12) Pál apostol látomása, hogy a világot 
evangelizálja minden útkanyarnál akadályokba, ütközött. De ő felülkerekedett rajtuk és 
kijelentette, hogy: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeske- 
dünlc, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipomak, de el 
nem veszünk.” (2Kor 4,8-9) Vagy nézzük meg József útját a trónig! Hosszú út volt. 
Szembetalálta magát árulással, üldözéssel, elhagyottsággal. Az álma még elevenen élt 
emlékezetében, nem adta fel, pedig már sok éve nem teljesedett be. Várakoznia kellett. 
Mint Egyiptom miniszterelnöke, az őt meghurcolok előtt emlékezik arra a rendkívüli 
módra, ahogyan Isten valóra váltotta az álmát. .. .Megszaporitott engem Isten nyomorú
ságom földjén. (lMóz 41,52) József nem adta fel az álmát, a látást, amit Isten láttatott 
vele. Az tartotta életben. Ő lehetőségeket keresett az akadályok között, és Isten gyümöl
csözővé tette nyomorúságának földjén. Megszabadította a szomorúságtól előre segítve 
őt éppen ott.

II. Az utadban álló akadályok és próbák nem állíthatják meg Istent, de ne engedd, 
hogy téged megállítsanak! Az álmod és a megvalósulása között Isten megpróbál. Te is 
szembetalálkozol azokkal a dolgokkal, amivel például József is. Józsefnél ötféle próbát 
lehet megfigyelni.
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1. A hit próbája. Ő meg kellett őrizze hitét egy ellenséges környezetben. Hinnie kel
lett az álmában, amiben már senki sem hitt. Nem volt senki, aki bátorította volna, aki 
mellé állt volna. A saját lábán kellett megálljon, egyedül. Ezzel nekünk is számolnunk 
kell.

2. A türelem próbája. Az ő álma nem teljesedett be hamar. Fiatal fiú volt, amikor 
álmait álmodta, és érett férfiú lett, mire azok megvalósultak. Kitartó kellett legyen. A 
türelem nem azt jelenti, hogy csak reménykedünk, hogy a dolgok megvalósulnak, hanem 
hinnünk kell, hogy amit Isten mondott, az beteljesedik. Közben pedig cselekednünk kell 
Isten akaratát. (Zsid 10, 36)

3. Az erő próbája. Egy ideig a körülmények, amelyek között József élt, látszólag azt 
mutatták, hogy az ellenségeinek van igaza. A végén testvéreitől elhagyatva egy kútban 
találta magát. Egyedül. Aztán egy idegen országban, család nélkül, barát nélkül, tömlőé
ben egy igazságtalan ítélet alapján. Neki erősnek kellett maradnia meggyőződésében, 
hogy a fiatalkori álma Istentől volt és meg fog valósulni az Istentől rendelt időben.

4. A folyamatos célra nézés próbája. Annyi érzelem gyűlt már fel a sok átélt ese
mény miatt, hogy egy vonatot is kiborított volna. Átélte, hogy elhagyták, eladták, igaz
ságtalanul elítélték, sok veszteség közben kellett koncentráljon, és a célra tekintsen. Ha 
a problémába, akadályokra tekintett volna, akkor kiábrándult volna. De a folyamatos 
célra nézés megmentette őt!

5. A felkészülés próbája. Amikor Isten a végén elkezdett ajtókat nyitni, József készen 
állt arra, hogy lépjen és közreműködjön. Ha bizalmatlan hozzáállású, akkor nem vette 
volna észre a lehetőségeket. De József megerősítette lelkét és képességeit, hogy minden 
kínálkozó helyzetet megragadva szemlélje, ahogy Isten valóra váltja egykori álmát. Ezt 
kell neked is és nekem is tennünk! Segítsen Istenünk, hogy ez új esztendőben valameny- 
nyien ismerjük fel Isten akaratát és álmaink, látásunk mellett kitartva, a próbák között, a 
lehetőségebe tekintve, hittel a szívünkben tegyük a dolgunkat. És Isten célba vezérel, 
megsegít bennünket! Az „igaz hűsége által él” -  olvastuk az alapigében.

III. Azok a dolgok, amelyebe figyelned kell a látásoddal (pályaválasztásoddal) kap
csolatban:

a) Látásodnak Istentől kell jönnie. Nagy különbség van aközött, hogy célokat tűzöl 
ki magadnak, vagy hogy Istentől kapott célod van. Ha látásod Istentől való, „...biztosan 
bekövetkezik...” Nem neked kell összehangolnod az eseményeket; Isten majd biztosí
tani fogja a szükséges forrásokat, és meg fogja nyitni a kellő ajtókat a megfelelő időben. 
Lépteidet Ő fogja irányítani. íme, egy érdekes Ige: ...nem a gyorsak győznek a futás
ban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a 
gazdagság és nem a tudósoknak a jóindulat, mert mindezek az időtől és a körülmények
től függnek... (Préd 9,11) Isten fel fogja fedni előtted rendeltetésedet, és lehetőséget fog 
adni arra, hogy betöltsd. Persze azt is megteheted, hogy ellenállsz, halogatod, vagy más 
dolgoba szánod az életed. Végül aztán nem lesz sem időd, sem lehetőséged! Nehogy 
beleess ebbe a csapdába, ebbe a hálóba, nehogy emiatt elveszítsd, amit Isten neked 
szánt!

b) Látomásodnak egy bizonyos területhez kell kapcsolódnia. József álma egy gabo
nafölddel kezdődött. (lM óz 37,6-7) Mi a te területed? Legyen az akár az orvostudo
mány, akár az oktatás, akár a pénzügyek, ingatlanértékesítés vagy bármi más, azért kap
tad, hogy áldássá lehess általa mások számára. Isten ezt mondta Ábrahámnak:

...naggyá teszem nevedet, és áldás leszel” (lM óz 12,2). Ne keress hírnevet! Keresd 
inkább mások szolgálatát! Ha ezt teszed, hatásod nagyobb lesz, mint a jó híred, és örök
kévaló jutalmad nagyobb lesz, mint bármi, amit vezethetsz, amit viselhetsz, amiben lak
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hatsz, vagy amit kiakaszthatsz a falra. (Zsolt 23,1-6; Jn 10,7-18) Jézus ezt mondta: ...én 
azért születtem... (Jn 18,37) Amikor tudod, hogy miért vagy itt ezen a világon, hogy mi 
az Istentől kapott célod, akkor gyakorlatilag megállíthatatlan vagy. Nem leszel tökéletes, 
de meglesz a veled született erő ahhoz, hogy felülkerekedj minden akadályon, amivel 
találkozol. Ha valami elterelné a figyelmedet, Isten szeret eléggé ahhoz, hogy újra maga 
felé irányítson, helyreigazítson, és visszatereljen a helyes útra.

c) A megfelelő válaszok megtalálásához a megfelelő kérdéseket kell feltenned. 
Szembesítsd magadat például a következő kérdésekkel: Mely vágyaim hozzák felszínre 
ötleteimet, kreativitásomat ? Mi tart mozgásban még akkor is, amikor fáradt vagyok? Mi 
segít abban, hogy ne adjam fel akkor sem, ha ellenállással találkozom? Mi az, amit ha 
végzek, nem is tűnik munkának? Mi az, amit ha teszek, arra mások pozitívan, támogatój
án válaszolnak, s az ajtók szinte maguktól nyílnak? Mit gondolnak munkámról bölcs 
vezetők és Isten szerinti tanácsadók? Mi az, amit most mond Isten? Még nincs túl késő, 
fontos, hogy fedezd fel az Ige szerinti látást, és kövesd azt! Ámen.

Nagy Róbert
Apa

Kövess Engem!
Alapige: Máté 8,22a 
Bibliaolvasás: Zsoltárok 23

Egy új év kezdetén, telve reménnyel afelől, hogy ez az év majd jobb lesz, mint a ta
valyi volt, szövögetjük terveinket arra nézve, hogy mit is szeretnénk elérni, megvalósí
tani ebben az új esztendőben. Legtöbbször a földi életre vonatkozó terveink vannak. 
Szeretnénk felújítani házainkat, vannak, alak új autót szeretnének vásárolni, mások be
fektetésekkel növelnék vagyonukat. Természetesen olyanok is lehetnek közöttünk, akik
nek családalapítási terveik vannak, vagy esetleg gyermekáldásban reménykednek. Egy
szóval szeretnénk egy kicsit többet, jobbat kapni, elérni, mint az elmúlt esztendőben. 
Tervezgetéseink alapja az, hogy látjuk jelenlegi helyzetünket, amivel nem vagyunk 
megelégedve, de látjuk azt is, mit kell elérnünk ahhoz, hogy elégedettekké váljunk.

A mai Ige arra buzdít bennünket, hogy lelki értelemben is tervezzünk. Vagy arra 
nincs szükségünk?! Vajon lelkileg minden rendben van velünk?! Talán még túl is teljesí
tettünk?! Olyan szomorú, hogy a fizikai életünkre nézve látjuk, honnan hova kell elér
keznünk, de a lelkiekre nézve nem. Míg az élet minden területén igyekszünk előbbre 
jutni, fejleszteni, megfelelni a kor elvárásainak, addig lelki értelemben semmi előrejutás 
nem jellemzi az életünket. Pedig a hívő ember élete egy állandó mozgás kell hogy le
gyen. Gyökössy Endre tanít erről, amikor azt írja, hogy a hívő életben nincs megállás, 
csak előrehaladás vagy visszacsúszás. Jézus követése nem statikai állapot, hanem állan
dó előrehaladás a hit útján. Drága testvérem, bárcsak rádöbbennél ma, hogy lemaradtál, 
elmaradtál. Bárcsak észrevennénk, honnan hova kell eljutnunk lelkiekben is, mert csak 
az ilyen ember tud majd engedelmeskedni Igénk felszólításának: kövess engem!

Mióta az ember Isten ellen lázadt, elveszítette a tájékozódó képességét, csak ezt sen
ki nem meri bevallani még önmagának sem. Mindenki keresi a helyét a világban, leg
többen külföldön, mert ott magasabb az életszínvonal, s egy jobb, boldogabb élet remé
nyében hagynak mindent és mindenkit. Sok fölösleges utat teszünk meg, s a temérdek 
zsákutca bebarangolása után halálosan fáradtak leszünk. Egyedül maradva hamar el
gyengülünk, senkiben sem bízunk meg igazán, így mindenben csak önmagunk véges 
erejére támaszkodunk. Vigasztalan, erőtlen, szomorú az ilyen élet. Babits ez ellen lázad
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az Ars poetica című versében: „Csak én bírok versemnek hőse lenni / Első és utolsó 
mindenik dalomban.” Egyedül marad az ember az élet harcaiban, egyedül betegségben 
és egyedül a halálban. Messze kerülve Istentől már csak a földi életet látja, üdvösségben 
reménykedni sem mer. Ezért olyan borzalmas sokak számára a halál pillanata. Ott már 
látják, hova lehet jutni, és sokan azt érzik, elrontott útjukat látva, hogy bizony, késő.

Isten ebben akart nekünk segíteni azzal, hogy elküldte egyszülött Fiát, Jézus Krisz
tust. Olyan Ő számunkra, mint a térkép a kirándulónak, visszavezet a helyes útra. Ám 
ahhoz, hogy tudjon rajtunk segíteni, be kell vallanunk, hogy nem vagyunk a helyes úton. 
Keressük a helyünket, de nem Tőle kérdezzük meg annak hollétét, mintha mi jobban 
tudnánk azt. Pedig nem tudjuk, és jó lenne ezt megvallani Istennek. „Elegendő harc, 
hogy a múltat be kell vallani” -  hja József Attila A Dunánál című versében, s ma ezt a 
harcot meg kellene vívnunk. Állj oda Isten elé és mondd el: elrontottam az életemet, 
nem vagyok a helyemen, nem kérdeztelek téged. Küldtél betegséget, gyászt, kudarcot, 
csalódást, hátha észreveszlek -  de én nem vettelek észre. Annyi igehirdetést végighall
gattam, de egyiktől sem lettem jobb. Számtalanszor álltam meg a kegyelem asztalánál, 
mégiscsak növekedett haragosaim és rendezetlen bűneim száma. ítéletet ettem és ittam 
önmagámnak: félek az élettől, de félek a haláltól, mert soha nem gondolkodtam el azon, 
hogy honnan hová tart az életem. Uram, irgalmazz nekem, bűnösnek!

Milyen nagy kegyelem, hogy szabad nekünk így odaállni Isten elé, s Ő a mi bűnval
lásunkra Fiával felel, aki azt mondja: „Kövess engem!”, indulj utánam, én kivezetlek 
ebből a tehetetlenségből, zsákutcából. Utánam jőve nem kell félned sem élettől, sem 
haláltól, mert megváltottalak, életem, vérem árán tulajdonommá tettelek. Bízz Benne! O 
nemcsak jobban tudja az utat, mert Ő maga az út. A történelem során sok olyan hadve
zér volt, aki az íróasztal mögül, vagy a jól védett óvóhelyről utasította katonáit a táma
dásra. Jézus nem ilyen hadvezér. Ő előttünk megy, mint ahogy pásztor vezeti a juhokat. 
Ezsaiás próféta azt írja, hogy a betegség ismerője a te betegségedet is felvette, s ha Őt 
követed, rátalálsz a gyógyulásra. Az elmúlt években több szerettemet is elkísértem a 
műtő ajtajáig. Szorítottam a kezüket, amíg csak lehetséges volt. Egyszer megszólalt a 
nővér: tovább nem jöhet. De tudtam azt, hogy van, Aki továbbmegy, mert Jézusnak a 
műtőbe is szabad bejárása van, s ettől békesség és nyugalom költözött a lelkembe. Azért 
vállalta a földi életet, annak minden gondját-baját, hogy meggyőzzön minket afelől, 
hogy ismeri szükségeinket, vágyainkat, és segíteni akar rajtunk. Olyan sok minden hi
ányzik nekünk ebben a földi életben! Jézus ezekkel kapcsolatban is azt mondja: kövess 
engem. Kellj fel a letargiádból, az elesettségedből, az önsajnálatodból, én tudok adni 
neked munkahelyet, erőt és bölcsességet az élethez, tudok neked jövőt mutatni, én le 
tudom csendesíteni a viharokat, hogy legyen békességed és örömöd.

Látod már, testvérem, honnan hova kell elérkezz, hogy áldott és gazdag életed le
gyen? A magányos, Isten nélküli állapotból egy áldott életen keresztül az üdvösségbe. 
Igen. Jézust követve az is a tied lehet, mert az Ő útja biztosan az Atyához vezet. Ő nem
csak a földi élet és a kereszt fájdalmain lett úrrá, de a halált is legyőzte, hogy számunkra 
az csak egy átmenet legyen Isten egyik tenyeréből a másikba.

Jézus sokakat hívott az Ő követésére. Voltak, akik elindultak, és voltak, akik helyben 
maradtak. A helyben maradók mindig a DE szócskával védekeztek, ahogy ma is sokan 
teszik. Követnélek én, de... és sorolják a sok kifogást. Jézus ma személyesen téged szó
lít meg. Mivel válaszolsz az Ő megszólítására? Egy DE szócskával, vagy engedelmes
séggel? Bízz benne, hisz aki utolsó csepp vérét is odaadta érted, az nem akarhat neked 
rosszat. Legyen Jézus követése az első az új esztendei terveid között, s meglátod, ettől 
lesz áldott az éved, az életed. Egy ifjúsági ének bátorítson minket a szent elhatározás
ban:
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„Ha Mesternek hívtok, kérdezzetek. Ha útnak neveztek, ó, jöjjetek.
Vagyok a fény, csak nézzetek rám, életet kap, ki eljön hozzám.
Ma jöhetsz még bűnös, van kegyelem. Ó, ne vesd meg, kérlek, szeretetem. 
Ismerhetsz jól, és mégsem hiszel, ne engem vádolj, ha elveszel.’*

Ámen.

Tatár Anikó
Sófalva

Teherhordozás
Alapige: Galata 6,1-5 
Bibliaolvasás: Filemon 2,5-11

A galáciai gyülekezet sem volt mentes a viszályoktól. Az előző fejezetben az apos
tol a test cselekedeteit taglalja, ugyanakkor a Lélek gyümölcseiről is bizonyságot tesz. 
Inti a galáciai gyülekezet tagjait a Krisztus szerinti szabadság megélésére, a Lélek sze
rinti életre, az egymás iránti szolgálatra. Bizony, gyakran előfogja az embert „valami 
bűn”, hiszen a Krisztust követő embernek is a világban kell élnie. Azonban fel kell ölte
nie a szelídség lelkét, vigyáznia kell magára, hogy kísértésbe ne essék. Hiszen a más 
bűnét olyan nagyszerűen látjuk. Az útbaigazítást szívesen vállalja a legtöbb ember, 
csakhogy nem mindegy, milyen lélekkel teszi azt. Szelídségnek leikével, mindig Krisz
tusra tekintve, a krisztusi mérce alá helyezve mind az útbaigazított, mind a maga életét, 
vagy pedig az erkölcsi tökéletesség magaslatáról, amely aztán viszályt kelt, gyűlölködést 
szít vagy éppen kísértést eredményez...

1. Egymás terhének hordozása
A teherhordozás az ember mindennapos ügye. Mindenkinek jut belőle. Egyiknek ta

lán a lelki terhe nagyobb, a másiknak az anyagi vagy a fizikai, de egyetlen ember sincs, 
aki ne hordozna terheket, nehézségeket. A kérdés az, hogy miként viselkedünk a saját és 
a más terhével szemben. A baj ott van, amikor a saját terhűnk túlságosan elfoglal, és 
nem akarunk a máséval törődni. „Van nekem elég bajom, mit törődjem a más gondjai
val, minek terheljem magam?” -  hangzik egyre gyakrabban a ma emberének ajkáról. 
Sajnos, az ember elmagányosodása ide is vezet, amikor kihúzza magát a közös tehervi
selésből, lelkileg és anyagilag is bezárkózik a maga világába. Az eredeti szöveg egy 
olyan teherről beszél, amit egy ember nem tud megmozdítani, de ketten vagy többen el 
tudnak vinni.

A mások terhének hordozásában Krisztus adja nekünk a legtökéletesebb példát. Ő, 
az Isten Fia soha senkinek nem mondta, hogy elég nekem a magam terhe. Aki hozzájött 
valamilyen lelki vagy testi nyomorúsággal, annak segítséget nyújtott. Már Keresztelő 
János úgy beszélt Róla, mint a legigazibb teherhordozóról: „íme az Istennek ama bárá
nya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1,29) Krisztus szenvedésében és halálában betelje
sedett az ézsaiási prófécia: „Az Úr Isten lelke van énrajtam azért, mert fölkent engem az 
Ú r...” (Ézs 61,1-2) A mi bűneinket mind-mind magára vette és megfizetett értük, hogy 
aki hisz Őbenne, el ne vesszen. Krisztus kimondhatatlan szeretetből vállalta fel a világ 
bűnterhének hordozását és megáldozását a keresztfán, és az Ő szeretete kényszerít min
ket is az egymás terhének felvállalására, hiszen így tölthetjük be Krisztus törvényét.

16



2. A magunk terhének hordozása
Az apostol a saját cselekedeteink szüntelen vizsgálatára figyelmeztet, óv az elbiza

kodottságtól, hiszen minden tettünkkel el kell számolnunk egyszer Krisztus ítélőszéke 
előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy 
gonoszt (2ICor 5,10). Tehát úgy hordozzuk a más terhei mellett a saját terheinket, hogy 
soha semmiféle kárt ne okozzunk, hanem igyekezzünk mindenütt és mindenben jót cse
lekedni, tudván, hogy Krisztus ítélete vár reánk.

Az apostol egy olyan teherre mutat rá a 6. versben, amely csak egyedül hordozható, 
mert személyre szabott. Az én saját terhem. A saját keresztem. Nem tudom letenni, csak 
elhordozni. Lehet keserű szívvel, zúgolódva, lehet nyögve, sírva, de lehet vidám lélekkel 
úgy hordozni, hogy nem látszik a valódi súlya. Krisztus megtanít a magam terhét hor
dozni. „Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és 
alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyö
rűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,29-30)

3. Krisztus teherhordozása
Jézus Krisztus karácsonykor magára öltötte az emberi testet az Atya akaratának en

gedelmeskedve, felvette az egész emberiség bűneinek rettenetes súlyát és terhét, és meg
áldozta azokat a keresztfán. így hordozza el a mi bűneinket és biztosított számunkra 
bűnbocsánatot és szabadulást. Ugyanakkor Krisztus a saját személyre szabott terhét is 
elhordozta, amikor engedelmeskedett az Atya akaratának. A Gecsemáné-kerti gyötrődés 
ékesen példázza a rettenetes emberi szenvedést és a fiúi engedelmes önmaga odaszáná- 
sát. „Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet.” (Zsid 
5,8)

Jézusra nézve, az O keresztjére tekintve tudjuk mi az egymás terhét megosztani és 
elhordozni a saját keresztünket. Mert a mindennapok nehézségei nem fognak ezután sem 
kímélni sem személyes, sem gyülekezeti vagy közösségi életünkben, de a kereszt Ura 
adja az Ő erejét és Lelkét mindazoknak, akik ezt Tőle kérik és várják, akik buzgó imával 
behívják Őt szívükbe és életterükbe. És így tesz a teher teherbíróvá, engedelmessé, 
Krisztus törvényét betöltő keresztyénekké. Ámen.
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Lectio continua
Id. Fazakas Sándor
Derecske, Magyarország

Az utolsó ítélet
Alapige: Máté 25,31-46 

Az Ige megértéséhez

Igénk nem tartozik Jézus példázatai közé, csupán Jézusnak királyként való megneve
zése és a 32-33. versek képei emlékeztetnek Jézus példázataira. Sokan nem is Jézusnak, 
hanem Máténak tulajdonítják. A jézusi eredet ellen szól az is, hogy míg Jézus az ő or
szágának eljövetelét és az utolsó ítéletet képekben és hasonlatokban ábrázolja, ez itt 
hiányzik. Hogy Krisztus az ítélő bíró, azt nemcsak a 31. vers, hanem az „ Uram” meg
szólítás (37., 44. v .) és az ő szolidaritása legkisebb atyafiai iránt (40., 45. v.) is igazol
ják. A Messiás olykor a juidaizmusban is királyként jelenik meg. (Zak 9,9; Zsolt 
89,19.28; Ez 37,22.24)

A 31. versben a doxa = dicsőség, az aggeloi anion = (az) ő angyalai, valamint a 
thronos doxés antou = dicsőségének királyi széke kifejezések az ember Fiának attribú
tumai, aki dicsőségének királyi trónját a Sión hegyén állítja fel. Egyébként az őskeresz- 
tyénség idején ritkán nevezték Jézust királynak, ugyanis a szó politikai töltete miatt ke
rülendő volt, bár a golgotái keresztfára a zsidók királya megjelölés kerül, és Pilátus 
sem kerüli, amikor ezt kérdezi Jézustól: „ Te vagy-é a zsidók királya? ”

A 32. versben a synagó (fut. pass.) = összegyűjteni kifejezés a pásztornyelv terminus 
technikusa. Isten cselekszik az ő angyalai által (Mlc 13,27; 24,31). Az üdvösség idejének 
egyik ismertetőjele a szétszórt nyáj egybegyűjtése (Jn 10,16; 11,52).

-  panta la ethné = minden népek, azaz az egész emberiség kivétel nélkül jelenik meg 
az ítélet napján az örök bíró előtt. Igénk szerint Jézus azon a napon kizárólag a pogá- 
nyok, zsidók és keresztyénekké cselekedeteit kéri számon. Ezért a keresztyén ember ne 
tartsa magát többre a zsidónál, sem a zsidó a pogánynál, sem az istenfélő az istentelen
nél, de még az apostol sem az egyszerű keresztyénnél (Rom 2,9-16.25-27; 2Kor 5,10 
skk.).

-  aphoridzei = elválasztani, különválasztani. Ez a kifejezés is a pásztornyelv termi
nus technikusa. A palesztin pásztor azonban nem a juhokat és a kosokat, azaz a nő- és 
hímnemű állatokat, hanem a juhokat és a kecskéket választja külön. Napközben együtt 
legelnek, de éjszaka elkülönítik őket, ugyanis a kecskék érzékenyebbek az éjszakai hi
degre, míg a juhoknak több friss levegőre van szükségük. Csak a juhnyáj jelöli Isten 
népét és nem a juhokból és kecskékből álló vegyes nyáj (2Sám 24,17; Zsolt 77,21 stb.). 
Az utolsó ítélet előtt még együtt vannak a gonoszok a jókkal és a szentekkel, ugyanab
ban a nyájban. Ezékiel 34,18-21 szerint azonban a kecskék szamaikkal támadnak a 
gyenge, védtelen juhokra, legelőiket eltapossák, ivóvizeiket felzavarják, de a pásztor 
bosszút áll juhaiért.

A 33. versben az ek dexión = jobbról kifejezés megtisztelő helyre utal, ugyanis a ju 
hok értékesebbek a kecskéknél, fehér színük a kecskék fekete színével ellentétben az iga
zakat szimbolizálja.
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A 35. versben a synagó (abszolút) -  barátságosan fogadni, vendégül látni jelentés
sel bír, és az arám kenus megfelelője, mely egyszerre jelenti: egybegyüjteni, barátságo
san fogadni.

A 40. versben az eni (= tini) toutén tón adelphón mou tón elachistón = „eggyel emez 
én legkisebb atyámfiai közül” Itt az egy nem egyetlenegyet, hanem a határozatlan 
egyet jelenti. Az adelphoi alatt pedig nem Jézus tanítványait, hanem az összes szoron- 
gattatásban, nyomorúságban élőket kell érteni, kivétel nélkül. Touto = ez (közel), azaz 
emez. Az Újtestamentum az adelphoi alatt a testi atyafiságon, azaz a vér szerinti testvé
ren túl az Izráel népéhez tartozókat, az isteni ígéret népét, Jézus tanítványait, a Jézus
hoz tartozókat is érti.

Sajnos hiányzik a Bibliából az ezek fölé helyezhető testvér-fogalom, mely embertár
sainkat, mint olyant, testvérnek tekinti.

A 41. vers to pur to aiónion = az örök tűz maga a gyehenna, mely a templomhegy lá
bánál húzódó Ge-Hinnom nevű völgy nevéből származik. A bálványimádás idején itt 
mutatták be az izráeliták gyermekáldozataikat. (2Krón 28,3; Jer 7,31; 19,6.13) Nevez
ték topethnek is, azaz tűzhelynek. Jósiás király adja ki a rendeletet: „hogy senki az ő 
fiát, vagy leányát át ne vihesse a tűzön a Mólóknak” (2Kir 23,10). Ekkor szűnik meg 
bálvány áldozati jellege.

Prédikáció

Menj be a te uradnak örömébe
Váratlanul halt meg az öreg skót. Fösvény volt és templomkerülő. Ő is ott állt a sor

ban, a mennyország kapujában, az örök bíró, Krisztus előtt, aki majd el fogja dönteni, 
hogy ki mehet be és ki nem. Riadtan és kíváncsian hallgatta, hogy kinek mit mond az Úr, 
ki mit hoz fel mentségére, s kinek mit válaszol Jézus, aki eközben egy nagy könyvben 
lapozgatott. A sor elején állóhoz így szólt az Úr: „Itt az van megírva, hogy éheztem, és 
ennem adtál, hogy szomjaztam, és innom adtál. Jól van, eredj be az én országomba.” A 
sorban másodiknak ezt mondta az Úr: „Itt az áll, hogy beteg voltam, és meglátogattál, 
fogoly voltam, és eljöttél hozzám. Menj be te is a mennyországba.” A harmadik egy 
nyolcéves kisfiú volt. Jézus lapozgatott a könyvben, majd így szólt hozzá: „Itt az áll, 
hogy amikor én kisgyermek voltam Názáretben, senki sem akart velem játszani, de te 
játszótársaddá fogadtál. Jól van, te is beléphetsz az én országomba.” Amikor a skót 
mindezt végighallgatta, megszólalt a lelkiismerete, és el kezdett remegni félelmében, 
hiszen ő soha senkinek nem adott enni, sem inni, a betegeket sem látogatta meg, a gyen
géket sem oltalmazta. „Jaj mi lesz velem, mit mond nekem az Úr?” -  kérdezte önmagá
tól. És elekor rákerült a sor. A könyvben lassan lapozgató Jézusra tekintett, s elállt a lé
legzete az ijedségtől. Aztán Jézus is ránézett és így szólt hozzá: „Itt az áll, hogy amikor 
nagyon szomorú voltam, te vicceket meséltél nekem. Vicceiddel megnevettettél, vigasz
taltál és bátorítottál. Jól van, te is bemehetsz az Isten országába.”

Ez a történet Igénk sajátos üzenetét hordozza. Ott és akkor Jézus tőled sem fogja azt 
kérdezni, hogy hittél-e bennem, hogy bizonyságot tettél-e rólam, hogy megvallottad-e a 
nevemet a pogányok között, hogy megbántad-e a bűneidet. Talán nem is fog tőled sem
mit sem kérdezni, inkább helyetted is ő fog beszélni. Vajon neked is azt fogja mondani, 
amit az Atya áldottainak, az ő jobb keze felől állóknak mond felolvasott Igénkben: éhez
tem, és ennem adtál, szomjaztam, és innom adtál, jövevény voltam, és befogadtál, mezí
telen voltam, és felruháztál, beteg voltam, és meglátogattál? De szép lenne, Istenem, ha 
így lenne! És ez csak rajtad múlik. Az idei nagy dunai árvíz alkalmával országos jóté
konysági akció indult Magyarországon Jó jónak lenni! címmel. Te tapasztaltad-e, hogy

19



jojónak lenni? Mert Igénk sajátos tanítása éppen a tejóságodtól teszi függővé üdvössé
gedet. És mégsem érdemeid szerint öröklöd Isten országát, hanem ingyen, kegyelemből. 
És jónak lenni sem érdem, hanem kegyelmi ajándék.

a) És elébe gyűjtetnek mind a népek, azaz zsidók, pogányok és keresztyének, a Mt 
24,14 szerint mindazok, akiknek hirdettetett az evangélium. Ezért ne tartsd magad több
re a zsidónál, se a zsidó az arabnál, se az istenfélő az istentelennél, de még az apostol 
sem az egyszerű keresztyén embernél. Ama napon minden népek úgy fognak megjelenni 
Krisztus trónusa előtt, mint akik hallották az evangéliumot, akár befogadták, akár nem. 
Te sem mondhatod majd, hogy nem hallottad az evangéliumot, hogy nem tudtad, hogy 
mi az Isten akarata (Mk 3,35), hogy ne szóval, hanem cselekedetekkel szeressük egy
mást. Jézus az ő királyi trónusán az utolsó ítéletkor nem arról fog veled beszélni, hogy 
hittél-e, hogy megvallottad-e az Ő nevét az emberek előtt, nem a bűneidről, nem arról, 
ami sötét és gonosz volt az életedben, hanem csak arról, amit tettél, és amit nem tettél. 
Hiszem, hogy ő veled is csak arról a jóról fog beszélni, amit vele tettél, azaz eggyel is az 
ő legkisebb atyafiai közül. Ott egy olyan szolgálatról fog veled beszélni, amelyre itt a 
földön képes voltál, amelyre nem kellett különösképpen felkészülnöd, amit nem kellett 
tanulnod.

Addig, amíg a 10,40^12-ben a jót kifejezetten a Jézus nevében cselekszik, Igénkből 
ez teljesen hiányzik. Feltétlenül a Jézus nevében kell cselekedned? Igénk szerint az az 
ember is jót cselekszik, aki nem ismeri Jézust. Cselekedetei ez esetben is „Isten szerint 
való cselekedetek” (Jn 3,21). Ez a tény is arról beszél, hogy Jézus kegyelme és bocsána
ta végtelen és egyetemes. Ő a segítő kezedet, irgalmas tettedet is látja, nem csak a hite
det, bár sohasem felejtkezhetsz el arról, hogy a jó cselekedeteid hited gyümölcsei. De itt 
és most ez a történet nem erről szól. Arról szól, hogy Jézus ama napon nem a hitedre 
vagy a hitetlenségedre, hanem csak egyedül a neki szóló cselekedeteidre tekint, melyek 
földi életedben vagy bekövetkeztek, vagy elmaradtak. Ő az a Krisztus, akinek Isten ha
talmat adott a hitetlenséget, a pogányságot is megbocsátani, és azokat is az ő országába 
juttatni, akik csak jót cselekedtek embertársaikkal. Mert ezek a cselekedetek is Istentől 
jönnek, általa történnek, még ha nem is tudunk róla. Csak azért, mert kizárólag jót cse
lekszel, üdvösséged még nem kérni veszélybe. Éppen Luther az, aki oly gyakran idézi 
textusunkat, jóllehet számára az üdvbizonyosság mindennél fontosabb.

Elégséges-e csupán jót cselekedni, hogy elnyerd az örök életet? Elégséges-e Krisz
tusba vetett hit nélkül szociálisan jótékonykodni, természetes, felebaráti szeretettel? Azt 
igazolja ez a történet, hogy Jézus egyoldalúan csak a cselekedeteidre tekint, és csak azok 
által és nem hit által leszel Isten országának örököse? Erről szó sincs! De egy biztos: 
Jézus mindenkit tettei szerint ítél meg. (16,27b) Mert az ő kegyelme nagyobb annál, 
mintsem hogy figyelmen kívül hagyná jó cselekedeteidet, és ne ajándékozná ezért neked 
az ő országát. Neked sem tűnhet kevésnek a szenvedőkön segíteni. Ha meg kevésnek 
tűnne, méltatlan vagy Isten országára.

Ne értsd félre Igénk üzenetét! Üdvbizonyosságod nem hagyatkozhat, nem támasz
kodhat kizárólag jó cselekedeteidre, miként nem támaszkodhat kizárólag csak a hitedre, 
arra, hogy te már Krisztushoz tartozol és az övé vagy. Külön-külön egyik sem garancia 
arra nézve, hogy az ő országában vele leszel. Szent félelemmel kell eltöltsön, hogy 
egyesek örök gyötrelemre, mások örök életre mennek be. Kétségtelen, hogy istentiszte
leted felette áll az emberek iránti szeretetednek, és hited és az ő nevének segítségül hívá
sa számottevőbb az alamizsnádnál. De ha csak jótékony vagy az emberek iránt, Istent 
pedig nem tiszteled, könyöríiletességednek semmi haszna. Jézus tehát a megigazulásod 
alapját nem kizárólag alamizsnádban látja, de éppen ez az a feltűnő jegy, mely igaz és 
kegyes életedre mutat. Ha igaz, kegyes életet élsz, akkor nem csak száddal vallód meg
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az ő nevét, hanem komoly gyakorlattal is igazolod, hogy csakugyan tiszteled őt. Ezért 
mindig azt nézd, hogy mit kíván tőled Isten, azt pedig ingyen, komoly jutalomra való 
tekintet nélkül, minden számítás nélkül cselekedd.

Igénk sajátos üzenete hallatán ne zúgolódj azért, hogy a későn jövők is ugyanannyit 
kapnak, mint te, aki szőlőmunkásként már korán reggel beálltál az Úr szőlősébe. Ne 
vádaskodj, ne tégy szemrehányást, ne mondd, hogy: Uram, nekem hinnem kellett ben
ned, nekem engedelmeskednem kellett neked, s te azoknak is ajándékozod a te országo
dat, akik semmit sem tettek, csupán annyit, hogy egyet a te legkisebb atyádfiai közül 
megetetettek, megitattak? Tudod, mit válaszol Jézus szemrehányó, zúgolódó kérdésed
re? Azt, hogy „Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók” Jézus végtelen 
kegyelme ne fájjon neked, végtelen irgalma ne befolyásolja hitedet!

b) örököljétek ez országot... -  így köszöni meg Jézus a te jóságodat, amit övéiért, az 
elesettekért, szenvedőkért, a nyomorúságban megpróbáltakért tettél. Ő nem szavakkal 
mond köszönetét, hanem úgy, hogy Isten országát ajándékozza neked. O nem felejtkezik 
el iránta tanúsított jótéteményeidről. Jóságodat örök élettel viszonozza. O sokra becsüli 
azt a jót, amit az O testvéreiért teszel. Azt mondja Jézus, hogy ha csak egy pohár hideg 
vizel adsz egynek is az ő kicsinyei közül, el nem veszítheted jutalmadat (10,42). Figye
lemre méltó, hogy milyen csekély teljesítmények ezek a cselekedetek, hogy mennyire 
nem állnak egyensúlyban a mennyei jutalommal. Hát micsoda egy darab kenyér, egy 
pohár víz, egy éjszakai szállásadás, egy alkalmi látogatás Isten országának örökségéhez 
képest? És Jézus mégis megköszöni ezeket a csekélységeket, és megdicsér érette.

c) ...mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Amit Jézus ajándékoz 
neked jóságodért, az nem egy kései ajándék, sem utólagos honoráriuma becsületes ke
resztyén életednek. Az már a teremtés hajnalán elkészíttetett számodra. Ez volt Isten 
kegyelmének őseredeti, kezdeti célja. Azt kapod ajándékba, mely kezdettől fogva vár 
rád, amely a teremtés óta készen áll számodra. Kálvin szerint a mennyországot „Isten 
készítette el számunkra még születésünk előtt. Jézus ezzel az Atya szeretetére utal, 
mellyel magához ölel bennünket még születésünk előtt.” Pál apostol is ezt vallja, amikor 
azzal dicsekedik, hogy eltétetett néki az igazság koronája. Bizakodj rendíthetetlen hit
tel, mert Istennek örökbe fogadott gyermeke vagy. Krisztusnak, az Atya egyetlen örökö
sének tagja. Ő pedig megígérte, hogy mindazt, ami az övé, neked ajándékozza, ingyen, 
kegyelemből.

Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna...
a) Ne dicsérd magad, várd meg, amíg Jézus dicsér téged! Óriási különbség van ab

ban, hogy jó cselekedeteidet magad dicséred fel az égig, vagy maga az Úr Jézus Krisztus 
dicséri azokat. Bízd az Úrra jó cselekedeteid felmagasztalását. Jézus csak akkor dicsér 
meg téged, ha nem kérkedsz velük, hanem mintegy sajnálkozásként, önvádként valami 
ilyesmit mondasz: „Uram, én semmit sem tehettem éretted, erre képtelen voltam, és egy
általán mikor voltál az én vendégem? Uram, én semmit sem értek, fel sem tudom fogni, 
hogy mikor szolgáltam neked s mivel érdemeltem ki a te országodat.” Igaz keresztyén 
emberként a te kérdéseid is csak így hangozhatnak: „Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és 
tápláltunk volna?” stb. Ha Krisztust követed, nem tarthatod nyilván, és nem vezethetsz 
nyilvántartást jó cselekedeteidről, arról semmit sem tudhatsz, azokra nem emlékezhetsz. 
Aki jót cselekszik, nem tud azokról, hiszen „...az ő cselekedetei követik őket” (Jel 
14,13). Csak az maradhat meg, aki nincs tudatában Jézus iránti jó cselekedeteinek, és 
azokat nem tartja számon. Ne te mondd, hogy Uram, amikor éheztél, enned adtam stb. 
így hát adósom vagy, tartozol nekem. Az a büszke és beképzelt szeretet, mely felfuval- 
kodik, és Krisztust önmaga iránt elkötelezettnek, lekötelezettnek tekinti, az a szeretet
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romlott szeretet. Ha mégis így viselkednél az öröklcévalóság kapujában, számíts közis
mert válaszára: ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. És ne kérdezd, 
hogy mindezért mi lesz a jutalmad. Csak az utolsó ítéletkor elhangzó jézusi válaszból 
lehet számodra is nyilvánvalóvá, hogy földi éltedben a gyengékben, a veszélyeztetettek
ben, a nyomorultakban, az eltanácsoltakban, a kirekesztettekben magával az Úr Jézus 
Krisztussal álltái szemben, vele találkoztál, azokkal a teljesen jelentéktelen emberekkel, 
akikre már nem is emlékszel. Az Atya áldottjaként a leghalványabb számítás sem jöhet 
szóba jó cselekedeteid kapcsán. Csak akkor leszel könyörületes és szolgálatkész, ha az 
emberben meglátod az embert.

b) ...emez én legkisebb atyámfiai közül... Találkoztál-e Jézus legkisebb atyafiai közül 
eggyel is? Ok a lelki szegények, ők azok, akik sírnak, akik éhezik és szomjúhozzák az 
igazságot, ők azok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, akiket szidalmaznak és 
háborgatnak, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenük. Jézus ezekkel azonosítja 
magát. Határozottan mondja, hogy aki tanítványait üldözi, őt üldözi. (ApCsel 9,4; 22,7; 
26,14) De ez nem jelenti azt, hogy Jézus maga lenne a tanítvány vagy a világ szegénye. 
Ő Úr. Kyrios marad, aki ítél élők és holtak felett. Szó sem lehet egy misztikus, titokzatos 
egybeolvadásról, melyben Isten és ember eggyé lesz, sem egy az egész emberiség iránti 
sztoikus szolidaritásról, hanem az olykor egyáltalán nem szimpatikus, nem hasonló for
mátumú, nem egyenrangú emberek iránti cselekvő szolidaritásról, azaz eggyel az ő leg
kisebb atyafiai közül. Varga Zsigmond ezt így fogalmazza meg: „Minden segítségre 
szoruló embertársunk mögött felragyog a Jézus személye, és minden ilyen ember egy az 
ő legkisebb testvérei közül.” Jézus testvérei nem kizárólag a keresztyének, hanem álta
lában minden éhező, szomjúhozó, idegen, beteg ember, egyszóval azok, akiknek segít
ségre van szükségük, anélkül, hogy Krisztushoz való tartozásukra rá kellene kérdeznünk. 
De azok is, akik engedelmesen követik őt, „akik az Isten akaratát cselekszik” (Mk 3,35), 
akik az ő követésében váltak szegényekké, hajléktalanokká, üldözöttekké, megkötözöt- 
tekké, miként ő is. Legyen hát gondod Jézus testvéreire!

Távozzatok tőlem ti átkozottak, az örök tűzre...
a) Távozzatok tőlem... Miért mondja ezt Jézus? Azért, „Mert éheztem, és nem adta

tok ennem, mert szomjúhoztam, és nem adtatok innom...” stb. Ok pedig ezen mélysége
sen felháborodnak: „Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál ...volna...?” 
Az örök élet kapujában ellentmondanak Jézusnak, kifogással élnek: „Mi sohasem láttunk 
téged, és sohasem találkoztunk veled megpróbáltatások és gondok között. Hát pontosan te 
lettél volna ráutalva jó cselekedeteinkre, te, akié a dicsőség égen és földön, és akinek az 
angyalok szolgálnak? Jézus, a te elmarasztaló ítéleted teljesen érthetetlen számunkra!”

Ha sohasem aggódtál egyért is Jézus legkisebb atyafiai közül, te is nagyon meg fogsz 
lepődni a feletted kimondott ítéleten. Ha nincs benned bűntudat, te sem fogsz emlékezni 
arra, hogy elmulasztottál jót cselekedni Jézus bajban és nyomorúságban élő testvéreivel. 
Lehet, hogy nem cselekedtél gonoszul, de bőven elég, ha mulasztottál, ha közönnyel 
mentél el a segítségre szoruló mellett. Ez a bűnöd (Lk 16,19-31). Nem Isten akarata 
szerint cselekedni istentelenség. Tudatában vagy annak, hogy mennyi jó cselekedeted 
maradt el?

b) És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre... Az örök élet annyi, mint Krisztussal 
lenni. Amikor így szól hozzád is: „Jöjjetek én hozzám...”, téged is a vele való közösség
be hív, melyben uralkodni fogsz. A garancia erre kijelentett nagylelkűsége: „Örököljétek 
az országot...” Az örök tűz pedig nem más, mint Krisztustól távol lenni: „Távozzatok 
tőlem...” Hová? Az ördög és angyalai közösségébe. Te kivel vállaltál közösséget, a
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mennyeiekkel vagy az ördöggel és az ő angyalaival? Életed gyökerei hol vannak, fent a 
magasban, vagy lent a mélyben?

Ahogy ezek cselekedtek itt (vagy nem cselekedtek), akképpen cselekszik velük most 
Jézus, azaz érdemeik szerint. Miért? Mert irgalmatlanságukban nem látták meg mások 
nyomorúságát, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Az ilyenek nem Istennek, ha
nem az ördögnek engedelmeskedtek, és nem az ő országába mennek, hanem oda, 
„...amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett”

Nem lehet két úrnak szolgálni „...nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak” 
Előtted is két út van: vagy az Isten akaratát, vagy a sajátodat cselekszed. Ha a sajátodat 
cselekszed, akkor már kifogyott az olaj a szíved korsójából, mint a bolond szüzeknek, és 
elástad talentumodat, mint a gonosz és rest szolga. A halott hit sohasem cselekszik jól. 
Ezért élő hitért könyörögj, mert csak az élő hitnek vannak gyümölcsei. Ezért így énekelj:

„Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Jézus, te visszajössz: várni taníts!
Majd ha kegyelmesen Nézed az életem:
Állhassak csendesen. Hinni taníts!”

(MRÉ 479,4)
Ámen.
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Eslcetési prédikációvázlat a magyarországi 
homiletikai irodalomból

Dr. Boross Géza

Isten gondolata a házasságról*

10.

Alapige: lPéter5,7

Ahány ember, annyi elgondolás a házasságról. Ebben a zűrzavarban teremt rendet az 
Igét ajándékozó Úr. Hallgassátok meg, s vigyétek el a közös útra, mint a legdrágább 
kincset!

1. A házasság: gondközösség! A gond mostantól fogva nem kevesebb lesz, hanem 
több. Gondoskodnotok kell egymásról, családi otthonról, kenyérről, öreg szüléitekről, 
kisgyermekeitekről. Ebben a pillanatban még nem is tudjuk belátni a gondok seregét, 
ami reátok várakozik. Össze is szorulhatna a szívünk, hogyan fogjátok bírni, ha nem 
szólalna az Ige másik üzenete:

2. A házasság: imaközösség! Reám vessétek! -  mondja az Úr. Nos, ez a „reávetés” 
ez az imádság. Milyen más üzenet ez az imádságról, mint amit az emberek gondolnak: 
gyerekszokás, monológ, illúzió stb. Nos, nem: hanem a teherátadás. Isten könnyűvé teszi 
övéinek az életet, azáltal, hogy felveszi gondunkat. Próbáljátok ki, házasságotok legyen
imaközösség is.

3. A házasság: közös hittapasztalat. „Néki gondja van reátok.” Minden hívő házas
ságban megvan ez a tapasztalás. Az enyémben is, aki itt most nektek prédikálok. (Cso
dákat tudnék mesélni, hogyan tapasztaltuk meg mi szegénységben, betegségben, embe
rek által félreértve és félretéve: Neki gondja van reátok.) A ti házasságotoknak is boldog 
tapasztalása lehet Isten gondviselő szeretete. Maradjatok azért élő kapcsolatban az Úr
ral.

* Dr. Boross Géza: Lásd, h ited  tő le  m it várh a t! Esketési igehirdetési vázlatok. (Budapest, Kálvin tér) 
1958-1963. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Pápa 2010.
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Prédikációk az egyetemes imahétre
Az egyetemes imahét igehirdetési terve 2014-re

Ne legyenek  közö tte tek  szakadások!
lKor 1,1-17

1. nap. Vasárnap.
2Móz 19,3-8 
Zsolt 95,1-7 
lPt 2,9-10 
Mt 12,46-50

Együtt... arra kaptunk elhívást, hogy legyünk szentek
Papok birodalma és szent nép lesztek
Legelőjének népe és kezének juhai vagyunk
Egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok

Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát,
az az én fiútestvérem, nőtestvérem és anyám.

2. nap. Hétfő. Együtt... hálát adunk Isten kegyelméért,

5Móz 26,1-11 
Zsolt 100 
Fii 1,3-11 
Jn 1,1-18

amely bennünk kölcsönösen megtalálható
Kihozott minket az Úr Egyiptomból
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét
Hálát adok Istenemnek, valahányszor emlékezem rólatok
A kegyelem és igazság Jézus Krisztusban jött el hozzánk

3. nap. Kedd.
Jób 28,20-28 
Zsolt 145,10-21 
Ef 4,7-13

Együtt élve ... nem szűkölködünk semmilyen lelki ajándékban
Való igaz -  az Úr félelme a bölcsesség 
Kinyitod tenyeredet, és ingyen megelégítesz minden élőt 
Mindegyikünk a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesül 
a kegyelemben

Mk 8,14-21 Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek?

4. nap. Szerda.
JSir 3,19-26 
Zsolt 57,7-11 
Zsid 10,19-25 
Lk. 1,67-75

Együttes tapasztalatunk és hitvallásunk..., hogy Isten hű
Az Úr rendíthetetlen szeretete sohasem szűnik meg 
A felhőkig ér a te hűséged 
Hű az, aki ígéretet tett 
Az Úr gondviselésével meglátogatta népét

5. nap. Csütörtök.
Ézs 43,1-7 
Zsolt 133

Együttesen... közösségre hivattunk el
Veled vagyok
Mily jó és mily gyönyörűséges, amikor a testvérek 
egységben együtt laknak

ÍJn 1,3-7 
Jn 15,12-17

Közösségünk van egymással 
Titeket barátaimnak mondalak

6. nap. Péntek.
Bír 4,1-9 
Zsolt 34,1-15 
lKor 1,10-15 
Lk 22,24-30

Együtt, közösen... arra törekszünk, hogy egységben legyünk
Ha velem jössz, elmegyek 
Keresd a békességet és kövesd azt 
Legyetek egy értelmen és azonos véleményen 
Versengés támadt közöttük



7. nap. Szombat.
Ézs 19,19-25 
Zsolt 139,1-12 
lKor 12,12-26 
Mk 9,38-41

Együtt, mindannyian... Krisztushoz tartozunk
Az Úr küld nekik megmentőt 
Hová menjek lelked elől
Ha szenved egy tag... ha dicsőségben részesül egy tag 
Aki nincs ellenünk, az velünk van

8. nap. Vasárnap.
Ézs 61,1-4 
Zsolt 145,1-7 
lKor 15,1-8 
Lk 4,14-21

Együtt kell hirdetnünk ... az evangéliumot
Az Úrnak lelke elküldött, hogy hirdessem a jó hírt 
Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet 
Azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam 
Ma teljesedik be ez az írás fületek hallására
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Első nap

Fazakas Sándor
Varsolc

Megtanulni az együvé tartozás leckéjét
Alapige: lKorinthus 1,1-17

Az idei imahét alapgondolata: „Ne legyenek közöttetek szakadások”, úgy járja át a 
szívünket, hogy tükröt tart elénk és némi önvizsgálatra késztet. Valóban vannak szaka
dások, hézagok közöttünk? E hét minden napjának mondanivalója azzal a felszólítással 
kezdődik, hogy „EGYÜTT”, melynek megélése ma is, minden területen nagy lehetősé
get hordoz magában. Egy bölcs ember mondta -  s minden bizonnyal nagy igazságot 
mondott - ,  hogy egész életünkben Istent tanuljuk, merthogy egész életünkben Istennel 
van dolgunk, aki nélkül nem tudjuk teljesíteni az Ő igényeit. Hogy miképpen tanuljuk 
Istent egész életünkben, arról sok mindent kell mondanunk. A felolvasott Ige néhány 
szempontot hoz ide, de azt hiszem, talán a legfontosabbak és a legdöntőbbek éppen azok 
a leckék, amiket az apostol felsorol, s amikre meg akar tanítani minket is a felolvasott 
Igében. Először is azt kell elmondani, hogy mindent tanulunk. Nem olyan iskola a ke- 
resztyénség, ahova azzal a szándékkal vagy céllal írat be bennünket Isten, hogy néhány 
ismeretet megtanuljunk, ami szükséges és fontos, majd a végén levizsgázzunk és kap
junk egy diplomát ebből, abból, amabból. Van, akinek C, másnak A típusú vizsgája van, 
amannak meg B típusú. Tehát volna C típusú, A típusú, B típusú keresztyénség? S 
mindegyik jó valamire, sokra vagy kevésre? Aztán ha az egyiket megszereztük, be lehet 
iratkozni egy következő tanfolyamra, de ha nem akarunk, akkor nem iratkozunk be, 
merthogy egyébként vannak olyan emberek, akik életük végéig tanulnak és diplomákat 
szereznek, és vannak, akik örülnek, hogy befejezték tanulmányaikat, és többet nem 
akarnak tankönyvet látni. Nem ehhez a személyhez igazodik Isten, ahogy minket az Ő 
iskolájába, nagyon egyszerűen, az Anyaszentegyházba meghív és beírat. Hanem úgy 
van, ahogy az apostol mindjárt itt, a Korinthusi levél elején elmondja, Isten mindenre 
hív bennünket. Hálát adok az én Istenemnek -  mondja -  mindenkor tifelőletek Isten 
kegyelméért, melyet néktek a Krisztusban adott, mivelhogy mindenben meggazdagodta
tok Őfelőle. Mindenkor mindenben. Olyan iskola, olyan tanulnivaló a keresztyén élet -  
merthogy Istennel van dolgunk - , amely mindig és mindenre kiterjed.

Persze, mondhatnánk rögtön, hogy ez lehetetlen -  az ember felfogó képessége véges, 
s eltérő alkatúak vagyunk, ki ezt tudja, ki azt tudja megtanulni! Túl nagy igénnyel lép fel 
Isten velünk szemben -  mondhatnánk. De máris válaszolni kell, hiszen amikor az apos
tol ezt a mindent mondja -  tudniillik, hogy Isten mindent nektek adott - ,  akkor így 
mondja: mindennel meggazdagított benneteket. Isten áldása ugyanis, amelybe befogadja 
gyermekeit, az áldás, amit Isten nekünk ad, mindig a mindenre irányul. Nem egy-egy 
részt kapunk Istentől -  vagy még pontosabban fogalmazva, ha egy részt kapunk is Isten
ről - ,  akkor is az mindig a mindenre, a teljességre tekint. Ezek előrebocsátásával kell 
néhány olyan tételről szólnunk, amit ebben az iskolában tanulunk meg.

Először is, azt tanuljuk meg Isten iskolájában, hogy csodálatos áldások vesznek ben
nünket körül. És bizony, meg kell tanulnunk, hogy ez nem magától értetődő. Nemcsak 
úgy van, hogy az áldás ott van a lábunk előtt, csak le kell érte hajolni, mert az jár ne
künk. Az első nagy lecke -  és erre emlékezteti az apostol a korinthusiakat is - ,  hogy az 
áldást kegyelemből kaptátok. Vagyis amit Istentől kapunk, az Istennek az adománya,
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Isten ajándéka. Ezt meg kell tanulni. Mert ha tanultuk is, csak félig értettük meg. Mert 
amikor kérjük az áldást, akkor nagyon fújjuk a magunkét. Amikor kérünk, tudjuk is 
sorolni, hogy mennyi mindeme lenne szükségünk. így is mondjuk: mennyi mindenre 
lenne szükségünk, mi kellene még, mi hiányzik, mit kell még Istennek teljesítenie az 
életünkben. Amikor viszont megkaptuk az áldást, mintha véget ért volna a lecke egy 
szempillantás alatt. Úgy teszünk, mintha az isteni adomány mindig is a miénk lett volna, 
természetes része lenne az életünknek. Mintha a bölcsesség, a szeretet, az áldás, a józan
ság, a tisztaság, az életünk gazdagsága velünk született valami volna. Mind-mind termé
szetes folyomány -  és nini! -  most került elő, most bontakozott ki, eddig ott volt a sub
lótban, hogy nem vettük észre? De nyilván mindig ott volt. Nagy lecke, testvérek, hogy 
ez még csak a lecke fele. S ezt mindjárt a következő tétel kapcsán fogjuk megérteni. És ha 
ezt is megtanuljuk, vagyis az áldást nemcsak tudomásul vesszük, hanem magunkat bele
gyakoroljuk abba is, hogy miután kértük és miután megkaptuk az áldást, meg is köszönjük, 
vagyis keresztyéni módon hálát adunk, akkor azt tanuljuk, hogy az egész életünkkel kell 
hálát adnunk Istennek. így mondja ezt az apostol: mivelhogy mindenben meggazdagodta
tok Krisztusban, minden beszédben, minden ismeretben, amint megerősített benneteket a 
Krisztus felől való bizonyságtétel. Mert ezt a mindent, amit végtelenségig lehetne sorolni, 
azt is csak úgy tanulhatjuk meg, hogy egy határozott ismerethez kötjük. Ha nem vagyok 
hálás az ajándékért, nemcsak az ajándékot nem ismerem meg igazán, hanem az ajándéko
zót sem. Az ajándékokból, az áldásokból ugyanis mindig ismeret is jön. Kitől kaptam? 
Mert az áldás nemcsak van, nemcsak úgy itt van, nemcsak élhetek vele, hanem valakitől 
kaptam. Ezért mondja az apostol, hogy akkor éli át igazán az ember, hogy Isten meg
ajándékozott gyermeke, amikor a Krisztus ismerete megerősödik benne. Isten tehát ösz- 
szeköti az ajándékot az ajándékozó ismeretével. Sokszor előfordul ünnepségen, szüle
tésnapon vagy esküvőn, miután átadják az ajándékokat, és egy helyre hordják a csoma
gokat, egyik vagy a másik csomagról leesik a címke, mely jelzi, hogy kitől kaptuk. Ki
bontjuk a csomagot, nézzük, szép az ajándék, és találgatjuk, hogy ezt vajon kitől kap
tuk? Bizony, kellemetlen is lehet, hiszen illene megköszönni, jó lenne jelezni valakinek, 
hogy valóban megkaptuk ajándékát, de ha nincs rajta a közlés, hogy ki a feladó, mi ma
gunk is bizonytalanságba kerülünk. Mennyivel erősebb, szilárdabb, mennyivel mélyebb 
a hálaadás, ha tudjuk is, hogy leitől kaptuk.

Mindezeket azért mondtam el, mert újra meg újra ezt a leckét kell megtanulnunk, s 
mindegyre ebbe az osztályba kell újból és újból beiratkoznunk. Mint a korinthusiaknak 
is. De nem azért, mert megbuktunk és ismételnünk kell, hanem azért, mert Isten az, aki 
mindig ismétli, Isten az, aki mindig újra adja, Isten az, aki újra meg újra emlékeztet ben
nünket, hogy kiért, ki által kapunk áldást! Tudniillik Krisztusért és Krisztus által vesszük 
a kegyelmet és kapjuk az ajándékokat. Erre kellett a korinthusiakat is emlékeztetni. Pe
dig ők valóban, azt lehet mondani, hogy párját ritkították a tekintetben, hogy mennyi 
minden ajándékuk volt! Ha fellapozzuk a korinthusi levél közepét, ott az apostol tétele
sen felsorolja a sok lelki ajándékot, aminek szinte csodájára lehetett járni. Irigyelni lehe
tett a korinthusiakat. Annyi áldást, annyi ismeretet kaptak, hogy ettől még magukat is 
nagyra tartották! S lám, mégis emlékeztetni kellett őket, hogy kitől kapták. Azt hallom -  
mondja az apostol hogy közöttetek a gyülekezetben -  a megajándékozott gyülekezet
ben! -  versengések vannak. És itt mi máris megzavarodunk, de mégis értjük, hogy ott 
kell maradnunk a Krisztus iskolájában, tanulnunk kell még a leckénket. Hiszen ha azt 
látjuk, hogy Istennek ez a gyülekezete, a korinthusi keresztyének ennyi mindent kaptak, 
s mégis versengenek, akkor megkérdezzük: hogy is van ez? Mindenkinek bőségesen 
terít Isten asztalt, mindenkinek csodálatos ajándékokat ad, mindenkit átölel áldó szerete- 
tével, ám a korinthusiak, ahelyett, hogy arra tekintetének, akitől kapták, a másik tányér
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ját nézik, a másik ajándékát nézik, a másik áldását nézik -  és máris versengés támad 
köztük. Pedig ugyanazt kapták mindannyian, mindegyre. De tudnunk kell, hogy egyszer
re kellene kimondanunk, de tudnunk kell, hogy ez az egész együvé tartozik. Erre emlé
kezteti az apostol a korinthusiakat is, mindig így mondja: nektek adatott. Nektek adott 
Isten mindenkor mindent bőséggel. Itt még nem sorol neveket -  majd fog. Majd később 
jönnek a nevek, jönnek a frakciók, jönnek a versengő pártok, jönnek a szakadárok, jön
nek a megáldottak, jönnek a háttérben maradottak -  névvel és név nélkül, egyenként és 
külön-külön. De most még nem, mert most egyszerre kell kimondani: ti kaptátok, együtt 
kaptátok, és mivel együtt kaptátok, kaptátok külön-külön is, és megfordítva, mivel te 
kaptad, és kapta a másik is, mindannyian kaptátok. Miért vannak hát közöttetek versen
gések?!

Ez a következő nagy lecke, testvérek, amit Isten iskolájában meg kell tanulnunk. Azt 
könnyű talán megtanulni, elismerem, és erre szívesen emlékeztetünk másokat is, hogy 
vedd már észre, mennyi áldás vesz körül. Kezdd csak felsorolni -  és nem fogysz ki a 
szóból! Kezdd el reggel, és másnap reggelig sorolhatod, és akkor is úgy érzed, hogy még 
nem jutottál a végére. Erre jó magunkat emlékeztetni! Teljesen fordítva van ez, mint volt 
szegény gyötrődő Luther, amikor még nem ismerte az isteni áldásokat. Elment a gyónta- 
tójához, és sorolta neki a vétkeit, sorolta, sorolta, sorolta -  ugyan mit tud egy szerzetes 
felsorolni, bezárva a kolostorba, milyen vétket követhetett ő el? De csak sorolta, sorolta. 
Aztán kirótták rá a penitenciát, és megkapta a feloldozást. Ahogy ment kifelé Luther a 
templomból, a templom kilincsére tette a kezét, majd visszafordult, visszament a gyónta- 
tójához. Kérdezi a gyóntatója: miért jöttél vissza? Azt mondja: még eszembe jutott va
lami! Hát most ezt megfordítva, kedves testvérek, amikor Isten áldásait sorolod, nem 
érzed néha, mikor a végére értél, a kilincsre tetted a kezed és mennél a dolgodra, hogy 
meg kell állni, vissza kell fordulni, és azt kell mondani: még eszembe jutott valami! 
Eszembe jutott még a bőség, eszembe jutott még a vigasztalás, eszembe jutott még az 
erő, eszembe jutott még a kegyelem, eszembe jutott még a megerősíttetés, mennyi min
den -  nem fogyunk ki belőle!

De mint mondtam, ennél nehezebb lecke megtanulni legyőzni az emberi természetet, 
s nem versengeni. Nehezebb lecke megtanulni, hogy mindnyájan egyképpen szóljunk, ne 
legyenek közöttünk szakadások, de legyünk teljesen egyek, egy ugyanazon értelemben. 
Ez Isten iskolájában az egyik legnehezebb lecke. De nem lehetetlen megtanulni! Nem 
véletlenül idézi az apostol a levele elején a Szentháromság Isten csodálatos egységét, 
nem véletlenül utal arra, hogy miképpen adta nekünk az Atya Jézus Krisztust, miképpen 
töltötte be Krisztus az Atya akaratát. Miképpen élte Jézus azt, amit mondott: hogy ne
kem az a kenyerem, hogy az én Atyám akaratát cselekedjem, és hogy én és az Atya egy 
vagyunk, nemcsak a személyi, titokzatos isteni valóságban, hanem az akaratban és a 
célban is. És Jézus elküldi nekünk a Szentlelket és megtanít minket minden ismeretre, 
ami Istentől való. Nem véletlenül idézi ezt az apostol, mert azt, hogy egyazon vélemé
nyen, egyazon gondolaton, egyazon szándékon legyünk mi, akik annyifélék vagyunk, 
mi, akiknek annyiféle a sorsa, mi, akinek annyiféle a gondolata, a tapasztalata, az nem 
lehetséges másképp, csak úgy, ha ezt a csodálatos isteni akarat egységét tanuljuk.

Amikor az apostol ebbe a titokba vezeti a korinthusiakat, veszélyes útra hív bennün
ket is. De el kell indulnunk ezen az úton. Miért mondom, hogy veszélyes út ez? Azért, 
testvérek, mert emberi adottságainknál, a felfogóképességünk korlátozottságánál, az 
életünk végességénél fogva valóban nem vagyunk alkalmasak arra, hogy a véghetetlent 
és az örökkévalót egy szempillantás alatt felfogjuk. Nem vagyunk erre alkalmasak. S 
ebből adódóan gyakran rossz útra megyünk -  nem annyira rossz út az, csak nem maga a 
jó út, párhuzamos útja a jó útnak, de nem ér végig. Nevezetesen, mikor Istenről kezdünk
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beszélni (ahogy az apostol is elkezd beszélni Istenről: a kegyelem Atyjáról, Istenről, aki 
a Fiú, aki az irgalmat hozta el nekünk, Istenről, aki a mindent betöltő Szentlélek!), mi 
szinte automatikusan rátérünk a magunk útjára, a magunk észjárására, és máris csak ma
gunkról beszélünk. Isten az -  mondja az ember - ,  akit én megtapasztalok, Isten az, aki 
valamilyen titokzatos módon bennem és velem van. Ez igaz is, mert Jézus Krisztust csak 
jótéteményeiből lehet megismerni, ez igaz, mert Istent csak az áldásaiból lehet megis
merni, Isten akarja azt, hogy így ismerjük meg Őt. Tehát veszedelmes út ez, látja az 
apostol is. Látja, hogy a korinthusiak is elindulnak az Isten áldásainak az útján, aztán 
letérnek róla, és elkezdenek magukról beszélni. S mindjárt rátérnek, hogy ők egymástól 
mit tudnának tanulni -  ez is fontos dolog, egymástól is tudni kell tanulni. De most azt 
akarja, hogy ezt a belső, gondolati, akarati egységet Istentől tanulják meg, mert egymás
tól soha nem fogjuk megtanulni.

Egymástól mit tanulunk, testvérek? Azé szebb. Egymástól mit tanulunk? Az ő aján
déka nagyobb. Egymástól mit tanulunk? Az ő tányérján több van. Ezért most azt mondja 
az apostol: Istentől tanuljatok, Isten csodálatos szentháromságos titkából, az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek az akarat-egységéből tanuljatok, a jóra való egységéből tanul
jatok. És ezért mondja azt, hogy az Űr Jézus Krisztus nevére kérlek, hogy mindnyájan 
egyképpen szóljatok! A kegyelmet nevezzétek mindannyian kegyelemnek, a jóságot 
nevezzétek mindannyian jóságnak, a vigasztalást nevezzétek mindannyian vigasztalás
nak, a kegyelmi ajándékokat nevezzétek kegyelmi ajándékoknak. Ne legyenek közötte
tek szakadások, szóharcok, vitatkozások és megoszlások, hanem legyetek teljesen egyek 
egy ugyanazon értelemben, egy ugyanazon véleményben. Szó szerint fordítva: növeked
jetek, vagy formáljátok, alakítsátok magatokat arra, hogy egy ugyanazon értelemben, 
ugyanazon felfogásban, ugyanazon szemléletben legyetek. Hogyan lehetséges ez? Úgy, 
ha az ember nem vonja ki önmagát ebből a mindenből, amit Istentől kapott, mivel min
dig mindent Istentől kap. Úgy, ha megértjük -  és ezt egy szemvillantás alatt kell megér
teni, kedves testvérek, csodálatos megértésben - ,  hogy én, akit Isten mindennel körül
vesz, nem vonhatom ki magamat ebből a mindenből, nincs külön másik mindenség, s én 
nem egy külön univerzum vagyok, hanem Isten ebbe a csodálatos mindenbe helyezett 
bele. Isten engem ezzel a csodálatos mindennel körülvett, én nem egy zsűri elnöke va
gyok az isteni szeretet-történetnek, az isteni megasztár versenynek, hogy úgymond, kiáll 
az Atya, Fiú, Szentlélek, mindenik eljátssza a maga műsorát, én pedig lepontozom, hogy 
melyik ér többet. Nem vagyok kívül. Éppen ellenkezőleg, amikor Isten meghív az Ő 
iskolájába, akkor az isteni életre hív meg, akkor belehív engem mintegy ebbe a minden
be - ,  mert amíg kívül vagyok rajta, addig Jézus szava szerint éppen a külső sötétségben 
vagyok. Amíg kívül vagyok rajta, addig -  megint csak Jézus szava szerint -  az ajtón 
kívül vagyok, amíg kívül vagyok, addig még mindig csak tiltakozom, és elutasítom Is
tennek a boldog életre vonatkozó meghívását. De amikor belépek, akkor már Isten logi
kájával kell gondolkodnom, akkor már Isten szemléletmódjával kell látnom a dolgokat. 
Ezért bátor az apostol, és kéri a korinthusiakat is, kér bennünket is, hogy ne csak az első 
leckét, a könnyű és szép leckét tanuljuk meg, nevezetesen, hogy minden jó és tökéletes 
adomány onnan felülről van a szeretetnek és a kegyelemnek Istenétől. Hanem tanuljuk 
meg a második leckét is, ami nehezebb, mert ebben önmagunkat kell legyőznünk, mert 
ebben önmagunkat keli odavinnünk az istenihez, hogy együtt is, közösen is egyazon 
értelemmel legyünk. Ámen,

30



M ásodik  nap

Nyeste László Csaba
Gyalu

Vígan énekelj!
Alapige: Zsoltárok 100,1-5

Egyetemes imahetünkön egyetemes a felszólítás: Vígan énekelj az Úrnak, te egész 
föld! Ott és akkor Izráel földjét értették alatta, ma már azonban Krisztus által kitágult a 
kör, minden nép előtt feltárult az Úrnak való éneklés lehetősége. Egyetemes a felszólí
tás. De én mégis úgy érzem, hogy nekünk, magyar református keresztyéneknek szól. 
Felénk hangzik a buzdítás, mert nekünk különösen szükségünk van rá. Ez az érzés min
dig hatalmába kerít, amikor a Szentírást olvasom, de a zsoltárokra ez hatványozottan 
érvényes, hiszen annyira személyesen érintenek minket, mintha rólunk lenne szó. Ez a 
zsoltár bennünket szólít fel örvendezésre, mert megkeseredett, reményvesztett néppé 
váltunk. Hallgassuk hát úgy e serkentő mondatokat, hogy most mi vagyunk a címzettek! 
Nekünk is be kell kapcsolódnunk abba a hatalmas kórusba, amely örömmel zengedez az 
Úrnak hálaéneket.

E zsoltár olvasása vagy éppen hallgatása közben észrevehetjük, hogy egyaránt tar
talmaz megállapításokat és felszólításokat. A megállapítások Istenre vonatkoznak, róla 
szólnak, a felszólítások pedig az ember felé hangzanak, mozgósítanak. Ezt szem előtt 
tartva, nézzük meg közelebbről a 100. zsoltár mához szóló üzenetét!

I.

Foglalkozzunk először a zsoltár megállapításaival! Tudtunkra adja, hogy az Úr az Is
ten, ő a mi Alkotónk, mi az ő népe és nyája vagyunk. Továbbá elmondja, hogy Isten 
jóságos, kegyelme örök, hűsége pedig nemzedékről nemzedékre való. E felsorolás halla
tán mondhatnánk, hogy mi mindezt tudjuk már. Ismerjük ezen megállapítások igazságát. 
A zsoltáros sem azért mondja azt, hogy tudjátok meg, mintha az akkori kultuszközösség 
nem tudta volna mindezt, hanem abban az értelemben hangsúlyozza mindezeket, hogy 
gondolják el újra, éljék át megint, mit jelent számukra az Istennel való kapcsolat. Ezen 
megállapítások mind-mind arról szólnak, hogy mennyire szoros kapcsolat, milyen tartós 
összefonódás van Isten és az övéi között. Ezt kell újra meg újra átélnünk, átéreznünk, 
tudatosítanunk.

Ezt a zsoltárt templomba menet énekelték. Istentiszteletre sereglettek össze a gyüle
kezet tagjai, Istent pedig értelmesen kell dicsérni, azaz tudnunk kell, hogy kit és miért 
imádunk. Az akkoriaknak is tudniuk kellett, nekünk is tudnunk kell. Református Anya- 
szentegyházunk ezért fektet oly nagy hangsúlyt a tanításra, minden egyes korosztálynak 
az oktatására. Akkor igazi az istentisztelet, akkor szívből jövő a hálaadás, ha tudjuk, 
hogy az Urat Istenként kell imádni, hogy rajta kívül nincs más Isten. Az istenfélő ember 
tudja azt is, hogy kiben van létezésének eredete: Ő alkotott minket. A jeremiási prófécia 
szavai csengenek fülünkben, valahányszor Isten teremtő voltára gondolunk: Imé, mint az 
agy>ag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, ó, Izráel házaI (Jer 18,6b) 
A zsoltár megállapítása tudtunkra adja, hogy a dicsőségnek egyetlen morzsáját sem igé
nyelhetjük magunknak. Ezért kell mindig imáinkba foglalnunk: Nem nékiink, Uram, nem 
nékitnk, hanem a te nevednek adj dicsőséget! (Zsolt 115,1) Viszont azt is tudnunk kell, 
hogy mi az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk Milyen nagy tisztesség ez a hívő
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ember számára! Milyen csodálatos biztonságérzet tölti el szívünket, ha erre gondolunk! 
Az övéi vagyunk. A teljes függés boldog tudata ez, minden hittapasztalat végső gyökere. 
Ezért énekeljük: Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus véve, bére. (MRÉ 157) Ezt foglal
ja össze a Heidelbergi Káté is: Jézus Krisztus tulajdona vagyok (HIC 1) Boldog ember 
az, aki ezt tudja!

Azt is megállapítja ez a zsoltár, hogy Isten jó, kegyelme örökkévaló, hűsége megma
rad nemzedékről nemzedékre. Ha számbavesszük életünket, annak minden történését, ha 
felsoroljuk mindazt, amit kaptunk, megrendítő, megindító érzés melegíti fel szívünket: 
milyen jóságos Atyánk van, milyen nagy és véghetetlen az ő kegyelme, és milyen válto
zatlan hűsége! Életemben minden erről tanúskodik, mindent ennek köszönhetek. Ezért 
kell minduntalan szem előtt tartani e zsoltár megállapításait arról az Úrról, aki cseleke
dett tegnap, és aki cselekszik ma is szüntelenül értünk.

II.

Az Úrról szóló megállapítások után figyeljünk oda az ember felé hangzó felszólítá
sokra, melyek mind-mind mozgósítani akarnak bennünket. Látjátok, milyen csodálatos 
Urunk van? Akkor hát vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak ör
vendezéssel, menjetek eléje vígassággal! Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba 
dicséretekkel! Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét/ Aki tudja, hogy neki milyen 
Istene van, az hálával fordul hozzá. Ezek a felszólító módban levő mondatok erre buzdí
tanak minket. Isten cselekedett/cselekszik, az ember pedig mit adhat cserébe? Semmi 
mást, mint hálát. Csak ezzel járulhatunk színe elé, és ő csak ezt váija el tőlünk. Arra vár, 
hogy kimozduljunk, és örvendezve induljunk el feléje.

A 100. zsoltárt éneklő gyülekezet ujjongva ment bemutatni hálaáldozatát, pedig a 
külső körülmények miatt Isten népének nem sok oka volt az örvendezésre. Mégis vígan 
mentek, mert Isten volt örömük oka. E rövid zsoltár minden mondata, figyeljük csak 
meg, az Úrról szól. Ha Isten az örömöd forrása, akkor nem számítanak a külső körülmé
nyek, akkor nem aszerint indulsz el a templomba, hogy milyen az időjárás, vagy hogy 
milyenek a templom fűtési lehetőségei, hanem egyszerűen elindulsz a vele való közös
ségbe, mert mindaz, amit megtapasztaltál, hálára indít. Ne panaszokkal járuljunk elébe, 
hanem örvendezve! Ne úgy menjünk templomba, mintha temetésre mennénk, hanem 
mint akik menyegzőbe indulnak! A zsoltárt éneklő ószövetségi gyülekezet örvendező 
kiáltása olyan, mint amikor az alattvalók üdvözlik uralkodójukat, királyukat. így kell 
nekünk is az Úr színe elé járulnunk, mert a vele való találkozás örömünnep.

Sokan mondják ma, hogy nincs minek örülni, nincs miért hálát adni. Mit köszönjek 
meg Istennek? Megkeseredett, reményvesztett emberek ezek. A statisztikák szerint ilyen 
a magyar ember is. Annyi Mohács után, annyi veszteség után miért örülnénk?! Ilyen 
reményvesztett a mai modern ember is. Kiábrándult már oly sok mindenből, látja a mé
lyülő, minden szinten eluralkodó válságot, nehezen könyveli el a kudarcot, a sikertelen
séget, és legyintve kérdi: „Minek örüljek, miért adnék hálát?” Pedig mindenkiben ott 
van a vágy az öröm után. Ezt használja ki nagyon sikeresen a szórakoztatóipar, amely az 
egyik legjobban jövedelmező iparág. Ideig-óráig tartó örömöket nyújt, kihasználja az 
embert, akiben aztán ez az öröm megkeseredik.

A mindannyiunkat hívogató harangszó viszont minduntalan hirdeti: van öröm! A so
kak által mellőzött, félretett Biblia üzeni: van öröm, van okunk a hálaadásra! Az Istennel 
járó ember örvendező ember, mert az öröm forrását Istenben látja. Ő nem úgy adja az 
örömöt, mint a világ. Nem múlandó örömöket ad. Jézus Krisztus mondta: ezeket beszél
tem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem, és a ti örömötök beteljék
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(Jn 15,11) Egy másik helyen pedig ezt ígéri övéinek: ismét meglátlak majd titeket, és
örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket. (Jn 16,22) A 100. 
zsoltár is arra tanít most minket, hogy örvendezzünk, legyünk hálásak, mert Isten jó, az 
ő kegyelme örök, és hűsége nemzedékről nemzedékre való. Aki ezt átélte, aki ezt meg
tapasztalta, az beáll abba az egyetemes kórusba, amely vígan zeng Isten kegyelméért 
háladalt. Ámen.

Harmadik nap

Kiss Csaba
Balázstelke

Szolgálatban a Krisztustól kapott ajándékokkal
Alapige: Efézus 4,7-13

Az egyetemes imahét mára kijelölt egyik Igéje a lelki ajándékokról szól, hogy a 
Krisztus földi Anyaszentegyházában ki milyen kegyelmi ajándékot kapott a szolgálatra, 
az Úr szőlőskertjében való munkálkodásra. Hála legyen az Úrnak, hogy Ő a mennyei 
tárházból nemcsak egyféle ajándékot osztogat, hanem sok ajándékot ad az ő szolgáinak. 
Aki aktív tagja akar lenni Isten Anyaszentegyházának, és mint élő kő szeretne beleépül
ni, az kell kérje az Urat, hogy: Megváltó Uram, kérlek, adj nekem is a te lelki ajándéka
idból hogy a Tőled kapott képességeim szerint szolgálhassak neked földi életemben. 
Kértél-e már ilyet Istentől, kedves testvérem? Imádkoztál-e azért, hogy te is hasznos 
tagja lehess az egyháznak a földi vándorlásod idején? Vagy azt gondolod, hogy a lelki 
ajándékok csak a klérus tagjainak adattak és a te feladatod nem más, mint egy életen 
keresztül a templom padjaiban ülve alkalomról alkalomra végighallgasd a prédikációt, 
és hazamenve próbáld gyakorlatba ültetni a hallott Igét, de még mindig nem jutottál az 
egyről kettőre?

A felolvasott alapige 7. verse azt mondja hogy: Mindenikiinknekpedig adatott a ke
gyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ebben a „mindenikünknek” 
szóban érzed-e azt, hogy te is beletartozol? Ha őszinte szívvel megállsz az Úr előtt, 
kérdezd meg, hogy a sok lelki ajándék közül melyikkel szolgálhatsz hűségesebben és 
odaadóbban annak, aki elhívott és elküld a szolgálatra. Tudnunk kell azt is, hogy minden 
tagnak külön szerepe van és Isten úgy adja a lelki ajándékokat, ahogyan O jónak látja. 
Ne félj attól, hogy olyan szolgálatra kapsz elhívást, amit nem lennél képes teljesíteni. 
Először úgy gondolod, hogy erődön felüli a feladat. Gondolj Mózesre! Amikor Isten 
elhívta őt, hogy hozza ki az ő népét Egyiptom földéről, és elmondta neki, hogy mit kell 
tennie, akkor Mózes azt mondta, hogy ő alkalmatlan a szolgálatra, mert nehéz ajkú em
ber és keressen Isten mást helyette. De az Úr felruházta őt, ez esetben csodatevő erővel, 
és végül a szolgálatot teljesíteni tudta. Sok száz évvel később Jeremiás a fiatalságára 
hivatkozott és ezért gondolta azt, hogy még alkalmatlan a szolgálatra. Később pedig 
látjuk, hogy ő is nagy prófétája lett az Úrnak. Téged is tud használni az Úr drága testvé
rem, és hiszem, hogy te is képes vagy kisebb vagy nagyobb feladatok elvégzésére, ha ezt 
őszinte szívvel és odaadó szeretettel akarod végezni.

A 8. vers azt mondja, hogy Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott 
ajándékokat az embereknek. Tehát mi, emberek, megajándékozottak vagyunk. Ugye,
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hogy szeretünk ajándékokat kapni? Karácsonykor vagy születésnapunk alkalmával bol
dogan és örömteli szívvel fogadjuk őket. Ne felejtsük el, hogy Isten a legdrágább aján
dékot adta nekünk Szent Fia által. Örök üdvösségünket szerezte meg. Csak sajnos sokan 
vannak, akik nem tőrödnek az ilyen nagy üdvösséggel és még mindig a világ folyása 
szerint járnak és élnek. Ameddig tart a kegyelmi idő, feléjük is kell szolgálnunk az alább 
felsorolt lelki ajándékokat, hogy az ördög karmaiból és hatásköre alól kikerüljenek és 
megtérjenek teremtő Urunkhoz. Ahhoz az Úr Jézus Krisztushoz, aki felment a mennybe. 
A földről emelkedett fel tanítványai szeme láttára az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem 
mellett van. Az pedig, hogy felment, mit jelentene mást, mint hog}> előbb le is szállott a 
föld alsóbb részeire? -  mondja a 9. vers. Megváltásunk érdekében Jézus elhagyta a 
menny dicsőségét, felvette az emberi ábrázatot és mikor olyan állapotban találtatott, 
mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának halá
láig. Halála után pedig még lejjebb szállott, az előbb idézett Ige szerint a föld alsóbb 
részeire. Apostoli Hitvallásunk ezt úgy fogalmazza meg, hogy alászállt a poklokra. Mi
ért? Ugyancsak hitvallásunk szavaival válaszolunk a Heidelbergi Káté 44. kérdésére 
adott válaszával. Hogy az én legnagyobb kísértéseimben biztosítva legyek afelől, hogy 
az én Uram, a Krisztus, az ő kimondhatatlan gyötrelmével, fájdalmával és rettegéseivel, 
melyeket lélekben a keresztfán és azelőtt is elszenvedett, engem a pokol rettegéseitől és 
gyötrelmétől megszabadítson. Ha erre az éltünk hozott nagy áldozatra gondolunk, ak
kor a szívünk még inkább arra kell indítson, hogy a Golgota Hősének minél odaadóbb 
élettel és szentséggel szolgáljunk.

Aki leszállóit, ugyanaz, aki fe l is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket be
töltsön -  mondja a 10. vers. Ugyanarról a Jézus Krisztusról van szó.

Ő a mennyben az Atya színe előtt közbenjárónk. Hitvallásunk szerint a mi testünk 
Őbenne a mennyben van, hogy ez bizonyos záloga legyen annak, hogy Ő, mint a mi Fe
jünk, minket, tagjait szintén felvisz majd önmagához. Viszontzálogul pedig a Szentleiket 
küldi alá nekünk, hogy ennek segítsége által szolgáljunk azokkal a javakkal, amit Tőle 
kapunk ajándékba.

Most pedig lássuk azokat a lelki ajándékokat, amikről beszél Pál apostol az alábbi 
versekben. Az ajándékokat Jézus adja. Ő az elhívó Úr. Ő adott némelyeket apostolokul, 
némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és taní
tókul. Most pedig nézzük meg ezeket az úgymond szolgálati tisztségeket, amire elhívást 
kaptak Jézus egyházának hűséges tagjai.

Az apostolok olyan férfiak voltak, akiket közvetlenül az Úr bízott meg, hogy hirdes
sék az Igét, és alapítsanak gyülekezeteket. Olyan férfiak voltak, akik látták Jézust feltá
madva, volt hatalmuk a csodatételre és az általuk hirdetett üzenet megerősítésére. Az 
újszövetségi prófétákkal együtt szolgálatuk főképpen a gyülekezet létrehozásával volt 
kapcsolatos. Ide sorolhatjuk Jézus 12 tanítványát és Pál apostolt.

A próféták Isten szószólói voltak, akik közvetlen kijelentést kaptak az Úrtól és to
vábbították azokat a gyülekezetnek. Amit a Szentlélek által mondtak, az Isten szava volt. 
Az újszövetségi próféták közül előttünk áll Agabus és Filep diakónusnak a 4 szűz leá
nya. Feltevődik a kérdés, hogy a mai nap vannak-e szolgálatban olyan személyek, akik 
azt mondják magukról, hogy ők apostolok vagy próféták? A bibliamagyarázók vélemé
nyének a többsége megegyezik abban, hogy ezeknek a szolgálata befejeződött akkor, 
amikor a gyülekezet alapjait lefektették és amikor az újszövetségi kánon teljessé vált.

A következő szolgálat, amire elhívást adott az Úr, az az evangélistáké. Ők azok a 
személyek voltak, akik a megváltás jó hírét hirdetik. Ők isteni módon fel vannak készít
ve, hogy elveszetteket nyerjenek meg Krisztusnak. Képességet kaptak arra, hogy megál
lapítsák egy-egy bűnös ember állapotát, próbára tegyék lelkiismeretét, válaszoljanak
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ellenvetéseire, bátorítsák a Jézussal kapcsolatos döntéseit és segítsenek a megtérteknek, 
hogy bizonyságot tegyenek az Igén keresztül. Az evangélisták általában kiküldetést kap
nak a helyi gyülekezetből, hogy hirdessék az Igét a világnak, azután elvezetni a megtér- 
teket egy helyi gyülekezetbe és átadni őket a pásztoroknak és a tanítóknak, hogy tovább 
foglalkozva velük, hitükben és döntésükben állhatatosságot nyeljenek. Az ApCsel 21- 
ben a diakónus Fiiepet is evangélistának nevezi a Szentírás, mert a diakóniai tisztség 
mellett Isten alkalmasnak találta őt az evangéliumi örömüzenet továbbadására, mint 
ahogy a samáriai ébredésben és a szerecsenországi komornyik esetében is látjuk. Van
nak olyan emberek, akik többre bízattak. Pál apostol is íija Timóteusnak, hogy a jól for
golódó presbiterek kettős tisztségre bízattassanak. Az evangélista szolgálata nemcsak az 
apostoli korra szól, hanem minden időre, úgy a jelenlegi korra is. Örömmel mondhatjuk, 
hogy Isten a magyar református egyházból is hívott el embereket, akik hűséggel és elhí- 
vatásukhoz méltóan végzik e szolgálatot.

Pál apostol efézusiaklioz írt levelében a felsorolás végén találjuk a pásztorokat és ta
nítókat. Fontos szolgálat ez is! A pásztorok Krisztus juharnak az alpásztorai. A Főpász
tor az maga Jézus. Ok irányítják és táplálják a nyájat. Az ő szolgálatuk a bölcs tanácso
lás, helyreigazítás, bátorítás és vigasztalás. Amikor a Genezáret tavánál Jézus a tagadó 
Pétert „rehabilitálja”, akkor a pásztori feladatokra kéri és szólítja fel az apostolt. Ennek 
nevezzük mi is magunkat, akik 5 vagy 6 év teológiai képzéssel rendelkezünk, erre a lel
kipásztori szolgálatra kaptunk kibocsátást akkor, amikor felszenteltek bennünket. De ezt 
a pásztori szolgálatot kell végezze egy presbiter is a maga körzetében és minden szülő a 
gyermekei körében és családjában.

A tanítókat Isten arra hatalmazza fel, hogy megmagyarázzák, amit a Biblia mond. 
Értelmezzék a jelentését és alkalmazzák a hívek szívére, lelkiismeretére. Nagyon fele
lősségteljes feladat. Jakab apostol figyelmeztet is arra, hogy „ne legyetek sokan tanítók, 
tudván, hogy súlyosabb ítéletünk lesz”. A sok hamis tanítás és a Biblia félremagyarázása 
következtében alakult annyi egyház, szekta, különböző gyülekezeti közösség. Ilyenkor 
eszembe jutnak a keresztyén könnyűzene énekesnek, Pintér Bélának a sorai, aki egy 
lelki énekében azt mondja: Olyan furcsán alakult minden, a nag)> terv nem ez volt, a 
mennyei forgatókönyv egész másról szólt. Létrejött sok egyház, millió kis közösség, 
ugyanarról beszélnek, mégis oly sok a különbség. A sok különbség és a sok szakadás 
pedig abból adódott, hogy sok hamis tanító jött e világba, és a legszomorúbb az, amit 
János apostol ír a levelében, hogy közülünk váltak ki\

Hogy miért hívta és miért adta Krisztus ezeket a szolgákat az egyháznak? Miért hí
vott vagy hívhat el téged is Jézus valamilyen szolgálatra? Az Ige válasza szerint a szen
tek tökéletesbítése céljából a szolgálat munkájára és a Krisztus testének építésére. És itt 
nem csupán olyan foglalkozásokra kell gondolnunk, melyek valamilyen hivatalos képe
sítést igényelnek, hanem olyat is, amelyre Isten akárkit elhívhat. Álljon előttünk Ámos 
személye. Mi prófétának nevezzük őt, mert Isten hívta el. De az Amáziás pappal folyta
tott beszédében Ámos elmondja magáról, hogy az ő mestersége nem a prófétaság, ha
nem barompásztor, aki vadfiigét szed, de elhívta őt az Úr a nyáj mellől és feladattal bízta 
meg. Téged is, kedves testvérem, elhívhat az Úr a traktorod mellől, az esztergagép mel
lől, a kőműveskanál vagy akármilyen szerszámod mellől, hogy végezd azt a munkát, 
amire Ő megbíz téged. Építsd te is a magad tudása és elhívatása szerint a Krisztus földi 
Anyaszentegyházát, hogy a Vőlegény eljövetelére tiszta, szeplőtelen, megszentelt és 
tökéletes legyen.

Addig kell végezni ezt a feladatot, amíg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való 
hitnek és az O megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével 
ékeskedő kornak mértékére. Azt látjuk, hogy egyelőre ez az egység hiányzik a Jézus
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földi egyházából. Mondják a híveink is, hogy sokan sokfélék vagyunk, a nagy ünnepek 
megtartásának a dátumában sem tud egységre jutni az egyház. Pedig sokféle ökumenikus 
mozgalom alakult, beszélünk az Egyházak Ökumenikus Tanácsáról is, de úgy látszik 
nagy előrejutás mégsem tapasztalható! Megtörténhet, hogy e földi életben minden köze
ledés ellenére mégsem jutunk egységre a hit dolgaiban. A lényeg az, hogy bennünk le
gyen igaz, bibliai alapokon nyugvó hitvalló élet, és ahogy Megváltónk kérte: legyünk e 
föld sói és e világ világossága, hogy egy megszentelt és istenfélő életben találjon minket 
Jézus, amikor az ő szentjeiért visszajön. Ámen.

Negyedik nap

Kovács Sándor
Egri

Együttes tapasztalatunk és hitvallásunk, 
hogy Isten hű

Alapige: Jeremiás siralmai 3,19-26

Amikor elolvastam a kanadai keresztyén egyházak által összeállított imaheti prog
ramot: „ne legyenek közöttetek szakadások”, akkor az jutott eszembe, milyen meghitt 
volt a tanítványok várakozása, és „mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarat- 
tal együtt valának” (ApCsel 2,1). Csakis így, ilyen isteni közelségben tapasztalhatjuk 
meg és hitvallásszerűen mondhatjuk ma este együtt teljes szívvel és lélekkel, hogy „Is
ten hű”, hogy „az Úr rendíthetetlen szeretete sohasem szűnik meg”

A felolvasott bibliai Igének üzenetét egyszerűen így szeretném megfogalmazni: jó az 
Úr, Isten hű, Isten szeretete soha nem szűnik meg. Hiszem és vallom, hogy ezek az igei 
üzenetek megerősítenek, vigasztalnak, meggyógyítanak bennünket.

Jeremiás próféta akkor írta ezt, amikor Krisztus előtt 587-ben a babiloni birodalom 
lerohanta a kis Júdát, elpusztították Jeruzsálemet, leégett a templom és az egész ország, 
s a templom értékeit, valamint a nép színe-javát az ellenség magával vitte Babilonba. A 
virágzó városok helyén üszkös romok maradtak, sokfelé holttestek hevertek, sebesültek 
jajgatása hallatszott, és Jeremiás külön megemlíti, milyen szívszorító volt látni a kiszá
radt csecsemőket. Olyan éhség volt hosszú időn keresztül, hogy a végén az anyák már a 
tulajdon gyermekeiket főzték meg.

Ezt írja a próféta könnyeivel küszködve: „Feltátotta száját ellenünk minden ellensé
günk. Rettegés és tőr van mi rajtunk, pusztulás és romlás. Víz-patakok folynak alá az én 
szemeimből népem leányának romlása miatt.” (JSir 3,46-48)

Mi volt ennek az oka? Az is világosan kiderül a próféta könyvéből. Isten így panasz
kodik az Ő kiválasztott és szeretett népének: „Bizony háttal fordulnak felém és nem arc
cal. .,” (Jer 2,27b) Az egyének, a családok, a társadalom életéből teljesen kimaradt Isten. 
Ahol istentelenség van, ott az emberiség sokféle formája megvalósul. A hitetlenségnek 
mindig erkölcstelenség a következménye. Az pedig magában hordja az ítéletet. Isten 
többször figyelmeztette az Ő népét, küldött hozzájuk prófétákat. Azok tükröt tartottak az 
emberek elé, leírták, milyenek lehetnének. Persze, hogy akkor sem tetszett a makacs 
embernek a figyelmeztetés, a prófétákat sorban elhallgattatták. Magát Jeremiást is bör
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tönbe csukatták, aztán pöcegödörbe dobták, hogy ott fulladjon meg. Miért meri őket 
megfeddni, miért meri megmondani az igazságot!?

A próféta ebben a lelki állapotban visszanéz, és azt mondja, hogy tragédia, amit lá
tok. Szomorú a szívem, mert csak üszkös romok vannak körülöttem. Látom, ahogyan az 
elnyomók jöttek, amit tettek, lerombolták Jeruzsálemet, a szentélyt, meggyalázták mind
azt, ami szent. Tönkretettek mindent, és lám, itt maradtunk, még nincs végünk. Ez egy 
olyan embernek a látása és gyásza, aki alapvetően az életét és népének sorsát Isten kezé
be látja. Ha most itt befejezném a prédikációt, áment mondanék, hogy maradunk a ro
mokban, a halál árnyékának völgyében, akkor ez nagyon-nagyon szomorú lenne. Való
ban azt mondhatnánk, hogy minden hiábavaló.

Azonban, ahogyan hallottuk az Igéből a biztatást, az örömüzenetet: „Az Úr kegyel- 
messége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az O irgalmassága. 
Minden reggel meg-megújul: nagy a te hűséged.” (22-23. vers) Mielőtt bárki is azt 
mondaná, hogy Isten elfordult, elfeledkezett az O népéről, rólunk, egy pillanatra álljunk 
meg, és szálljunk magunkba. Itt most Isten népén érthetjük a testi Izráelt, akiket kivá
lasztott. De érthetjük Pál apostol bizonyságtétele alapján lelki Izráelként mindazokat, 
akiket Jézus Krisztus által megszólított, elhívott, mint azt a népet, akik bárhol, bármikor 
Istenhez kiáltanak segítségért. Tekintsünk vissza az elmúlt időre, akárcsak a saját éle
tünkre vagy a nemzetünk történetére. Vajon nem Isten megtartó irgalma, kegyelme-e, 
hogy ma este itt vagyunk, és hogy együtt dicsérhetjük kegyelmes Istenünket? Nem Isten 
kegyelme-e, hogy megpróbált nemzetünk így imádkozhat: „Isten, áldd meg a magyart”? 
Nem Isten kegyelme az, hogy Erdélyben és a Partiumban kilenc Református Gimnázi
umban taníthatjuk gyermekeinket Isten, Krisztus követésére? Nem Isten kegyelme-e az, 
hogy kórházakban, börtönökben szólhat az evangélium?

A romokon siránkozó próféta megkérdezi önmagától: vajon mi tartja vissza Istent az 
ítélet végrehajtásától? Én hiszem, hogy megkérdezed ma este, testvérem, hogy mi tartja 
vissza Istent, hogy még tűr, hogy még nem vetett el lábai elől? Benne van az Igében, 
segít nekünk Jeremiás: a kegyelem és irgalom. Kegyelme az, hogy még nincs végünk, 
mert nem fogyatkozott el az Ő irgalma. Ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy ott 
állt Kr isztus keresztje a Golgotán, aki kiengesztelte az Atyát. Krisztus egyetlen tökéletes 
áldozatával, amit a Golgotán véghezvitt érettünk, felélesztette Isten kegyelmét és irán
tunk való irgalmát. Meg az érettünk mondott imádság a szenvedésnek hegyén: „Atyám, 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.” (Lk 23,34)

Miben látom ezt az isteni kegyelmet? Van-e egyáltalán kegyelem? Lelki szemeimmel 
látom Jeremiást magába roskadva a romokon, hallom mély sóhajtásait, de szemeit a he
gyekre emelve, mert tudja, hogy csak onnan jöhet segítség. Megnyitja ajkát. Most már 
tud beszélni és ezzel az Isten által megerősített ajakkal Igét mond. Örömüzenetet hirdet, 
értékeli a halál árnyékának völgyében a keserű helyzetet: az Úr kegyebnessége, hogy 
nincs végünk. A háborút, a fogságot megjárt öregjeinktől hányszor lehetett hallani, test
véreim, Jeremiásnak örömüzenetét: az Úr kegyelmessége, irgalma, megtartó szeretete 
miatt nem volt végünk. Istennek irgalma, kegyelme abban is kiteljesedik, hogy prófétát 
küldött, aki vigasztalja népét. Isten Vigasztalót küldött nekünk Jézus Krisztusban, ne
künk, akiknek élete sokszor romokban hever. Hallgass Krisztusra, hallgasd az Ő öröm
üzenetét, halld meg, hogy meg-megújul az Ő kegyelme, mert nagy az Ő hűsége!

Jeremiás, mint a jó tanító, a nép fülébe kiáltja: tudod, miért nincs végünk? „Mert 
nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága.” Ez azt jelenti, testvéreim, hogy mi az Ő kezében 
vagyunk, s tőle függ, mikor van végünk, mikor lesz az ítélet. Ne félj, ne rettegj életedet 
Isten kezébe letenni, segít neked Jézus Krisztus, aki a golgotái kereszten így imádkozott
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a kegyelmes, irgalmas, szerető Atyához: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelke- 
met.” (Lk 23,46b)

A kicsi, félénk gyermek a sötétben milyen bizalommal szorítja meg édesanyja kezét, 
milyen hittel helyezi kezét kezébe bízva abban, hogy így anyja közelében biztonságban 
van az élete. Hidd el, testvérem, jó kezekben van az életünk! Ezért ne aggódjatok élete
tek felől, mert az jó kezekben van! Igaz, ezeket a kezeket naponta átszegezzük. Mind
ezek ellenére még tart az Ő kegyelme, mert szeret bennünket az Úr. Ne élj vissza ezzel a 
kegyelemmel! Helyezd életedet az Ő kezébe! Ne te, hanem Ő legyen minden mindenek
ben, Ő legyen a te szerető Istened! Nem könnyű életünket Isten kezébe letenni, mert a 
Sátán megkötözte azt. Isten segítségével tépd ki kezedet a Sátán kezéből! Térj vissza, 
hűtlen ember, a hűséges Istenhez! Merjük kérni az Atya segítségét: „Segíts, Uram, ebben 
minket, mert Hozzád visszatérni sem tudunk magunktól.” A készségnek, a vágynak a mi 
szívünkben kell megszületnie. De ebből valóság Isten kegyelméből lesz. Mert ha minden 
baj oka az volt, hogy hátat fordítottunk Istennek, akkor minden baj igazi megoldása az 
lehet, ha leborulunk előtte és megköszönjük, hogy még tart a kegyelnie és még nincs 
végünk! Ámen.

Ötödik nap

Tolnay István
Nagykároly-Kertváros

Titeket barátaimnak mondalak
Alapige: János 15,12-17

Ha egyetlen mondatba akarnánk belefoglalni mindazt, amit ma esti Igénk üzen ne
künk az imahét 5. napján, akkor ez így hangzana: Jézus Krisztus a barátságát kínálja fel 
mindazoknak, akik benne hisznek és Őt követik.

Barátság. Különleges és mély tartalommal bíró kifejezés. Olyan gondolat, amely két 
ember kapcsolatában a személyes kontaktust feltételezi, és ezt, úgy érzem, különösen ki 
kell hangsúlyoznunk akkor, amikor a 21. században az ember és ember közötti viszony
ról beszélünk. Ifjúsági bibliaóráknak is egyik legkedveltebb és leggyakrabban kért be
szédtémája a barátság, nem véletlenül. Lelkipásztorként különösen örülök annak, hogy 
vannak még a mai embertelen, agyondigitalizált és agyonmediatizált világunkban szép 
számmal olyan fiatalok, akik a személyes barátságot, az embertársaikhoz való személyes 
kötődést fontosnak tartják. Ugyanis abban a korban, amikor Jézus ezeket az igei gondo
latokat elmondja, még nem volt számítógép, ma viszont egyre inkább szembesülünk 
azzal a jelenséggel, miszerint a legtöbb barátság már csak virtuálisan, már csak a köz
kedvelt közösségi oldalakon létezik, és így szigetelődik el szinte észrevétlenül az egyik 
ember a másiktól.

Szokás mondani, hogy az ember a rokonait nem választhatja meg, de a barátait igen. 
Nem szoktuk minden elénk kerülő embernek felajánlani azt, hogy „legyünk barátok”, 
mint ahogy számunkra is megtisztelő, ha más ember a barátságát kínálja fel. Azt is tud
juk, tapasztaljuk, hogy vannak ideig-óráig tartó barátságok, és vannak olyanok, amelyek 
egy egész életen keresztül végigkísérik az embert. A legjobb és legtartósabb, az érdekek
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nélküli barátságok alapja pedig az a szeretet, amely „mindent elhisz, mindent eltűr és 
mindent remél, és soha el nem fogy” (lKor 13).

Az a tény, hogy Jézus barátainak nevezi a tanítványait, nagy kiváltságnak számított. 
Abban a korban is érvényes volt ugyanis a kellő távolságtartás gyakorlata a tanító és a 
tanítvány között. A tanítómester oktatott, nevelt, de nem bizalmaskodott a neveltjeivel. 
Ha egy tanító a tanítványait egy adott pillanatban barátainak nevezi, az azt jelenti, hogy 
attól kezdve leomlanak azok a falak, amelyek eddig elválasztották őket, a kapcsolat bi
zalmasabb lesz, a felek pedig sokkal jobban kezdenek kötődni egymáshoz. Megfigyel
tem, hogy érettségi vizsga után létezik ez a jelenség, amikor fiatal középiskolai tanárok 
kezdik barátként kezelni egykori diákjaikat, és nem egy esetben valóban nagyon jó bará
ti kapcsolatok alakulnak ki.

A barátság felajánlása az emberek között általában magában hordozza annak a lehe
tőségét is, hogy attól kezdve a felek egyenrangúnak tekintik egymást. Ha viszont az Is
ten Fia nevez bennünket barátainak, ez nem azt jelenti, hogy „egy szintre”, azonos kate
góriába kerülünk vele. Isten (Jézus Krisztus) barátjának lenni nagy lehetőség. Azt jelen
ti, Isten egyfajta bizonyságot tesz a bennünk való bizalmáról, de ezt úgy is mondhat
nánk: Isten bizalmat előlegez nekünk. Ha elolvassuk a mai imaesti Ige szövegkörnyeze
tét, megérthetjük ennek a megelőlegezett barátságnak, bizalomnak az előzményeit, az 
okát. A János evangéliuma 15. részében ugyanis azt hangsúlyozza ki Urunk, hogy O az 
igazi szőlőtő, az Atya a szőlőműves, mi pedig a szőlővesszők vagyunk. Az a barátság 
tehát, amelyet Jézus felajánl nekünk, nem egy felszínes dolog, hanem „mélyről gyökere
zik”: Jézus a szőlőtő, a szeretet és a barátság forrása -  az Újszövetség egy másik köz
kedvelt hasonlatával élve O az alapkő, a fundamentum, akire ezt a mennyei baráti szere- 
tetkapcsolatot ráépíthetjük.

Mindazok után, hogy megérthettük azt, hogy Jézus barátsága milyen nagy kiváltság a 
számunkra (ha úgy tetszik, kiválasztottság), akkor ki kell hangsúlyoznunk azt is, hogy ez 
azért egyfajta kötelezettséggel is jár. A szőlővessző sem azért kapja táplálékát a szőlő
tőből, hogy csak leveleket növesszen és árnyékot tartson maga fölé, hanem, hogy gyü
mölcsöt teremjen -  Isten megelőlegezett barátsága, bizalma az evangélium szolgálatára 
akar rávezetni. Ezt a kötelezettséget az Újszövetség úgy is nevezi: Isten munkatársai 
vagyunk (lKor 3,9). Ez a munkatársi viszony a krisztusi barátság fényében azt jelenti, 
hogy szolgálatunkat nem kényszerből végezzük, nem is csupán a Jézus iránt való tiszte
letből (mert a tanító és tanítvány közötti kapcsolat legfeljebb csak eddig megy el), ha
nem abból a szeretetből fakadóan, amit az Ő barátsága jelent számunkra, s amivel mi 
viszontszeretjük Őt. Jézus Krisztus nem olyan viszonyt akar velünk ebben a munkatársi 
kapcsolatban kialakítani, ami egy tipikusan mester-tanítványi, más szóval főnök és al
kalmazott közötti viszonyhoz hasonló. „A szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura” -  
mondja az Igében -  „titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én 
Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.” Vagyis Jézus barátja tudja, hogy mi az értel
me és célja ennek a szolgálatnak, mert ezt Jézus, a mi barátunk kijelentette nekünk. Tit
kokat bízott reánk, Isten országának titkait, mert a barátoknak nincsenek egymás előtt 
titkaik.

Felolvasott Igénkből megtudhatjuk azt is, mi jellemzi Jézus irántunk való barátságát: 
az önfeláldozás, Urunk szerint nem létezik annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki 
az életét adja a barátaiért. Tudjuk jól: ezt Ő megtette már értünk. Bebizonyította, hogy 
az Ő szemében a barátság és a szeretet nem csupán egy szép frázis, egy nemes gondolat, 
amit kimondunk, és aztán a szó elszáll, hanem beteljesített ígéret. Barátságát és szerete- 
tét a Golgota hegyén mutatta meg a tanítványainak és mindazoknak, akik hisznek benne, 
és elfogadják az Isten baráti jobbját. És értük, értünk, a mindenkori barátaiért is támadt
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fel a halálból, hogy bizonyságát adja az Ő igaz barátságának, szeretetének és bizalmá
nak.

Ezek után már csak azt a kérdést kell megválaszolnunk, hogy miképpen fogadjuk el 
az Isten Fiának nekünk nyújtott baráti jobbját? Hogyan válaszolunk erre az előre felkí
nált bizalomra? Belátjuk-e, hogy bár Ő a szőlőtő, mi a szőlővesszők, Ő mégis titkait 
osztja meg velünk, hogy lássuk életünk és szolgálatunk értelmét és célját? Hiszem, hogy 
akit egyszer Jézus barátjának nevez, aki egyszer is megérzi és elfogadja ezt a feléje 
nyújtott segítő kezet, az nem tud többé Neki hátat fordítani, nem tud többé mellette kö
zömbösen elmenni, hanem vállalja önzetlenül, Jézusért és Jézus dicsőségére ezt az ön
feláldozó, szolgálatot vállaló barátságot. Isten Lelke adja, hogy ez az imaheti alkalom is 
ebben erősítsen meg mindnyájunkat! Ámen.

Hatodik nap

Tamás Orsolya
Szászrégen

Keresd a békességet és kövesd azt!
Alapige: Zsoltárok 34,13-15

Az egyetemes imaheti programot összeállító kanadai testvérek az első korinthusi le
vélen alapuló felhívással fordulnak hozzánk: Ne legyenek közöttetek szakadások! 
Nem véletlenül esett a választás erre a levélre, hiszen ebben a nagyvárosban már Pál 
idejében gondok, széthúzások, szakadások voltak. No, és mi van ma? Korinthusi idők és 
állapotok uralkodnak, mert a szakadások mellett mélyre süllyedt az erkölcs, sok a válás, 
új bálványimádás folyik és egyre csökken az istentiszteletekre járók száma. Az említett 
súlyos problémákat éppen a Pál korinthusiakhoz írt első levele tárgyalja és mindegyikre 
megvan az apostol tanítása, üzenete. Mi ma este egyetlen témakört emelünk ki ezekből, 
mely az említett korinthusi életvitel helyett egy más, egy minőségi, a Krisztus szerinti 
életen alapszik. így hangzik: Keresd a békességet és kövesd azt!

Miben látja felolvasott Igénk azokat a feltételeket, melyek teljesítésével jó napokat 
láthatunk és Isten kegyelméből eljuthatunk egy minőségi életre? Igénknek három üzene
te szólít meg ma bennünket:

1. Figyelj a beszédedre!
2. Vedd számba cselekedeteidet!
3. Légy a békesség embere és kövesd azt!

1. Nézzük tehát az első üzenetet: Figy>e!j a beszédedre! A 14. vers beszédünkre, aj
kunk tisztaságára utal: „Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen 
csalárdságot!” Napjaink egyik nagyon súlyos és szinte gyógyíthatatlan problémája az a 
vélemény, és úgymond szólásszabadság, mely legtöbbször sebeket ejt, hamis, lesújtó és 
megalázó. Az egyik vallásórás kisgyerek mondta el, hogy az osztályteremben milyen 
csúnya, durva beszéddel illetik egymást az osztálytársak. Azt hangoztatta, hogy szerinte 
sokkal jobban lehet szavakkal ölni, gyilkolni, mint bármilyen fegyverrel. Ugyanis a sza
vaink bent maradnak a másik ember lelkében, amit sokáig nem törölhetünk ki onnan. 
Láthatjuk, testvéreim, hogy egyre inkább gúnyolódó, cinikus megnyilvánulással van tele

40



a környezetünk. így beszélnek az utcán, az éttermekben, a munkahelyen, a sajtónyilat
kozatokban. Nekünk pedig, hívő embereknek, miért kell a mai világot és annak beszéd- 
stílusát követnünk? Jakab apostol a nyelvet olyan erőnek tartja, melyet nem lehet meg
szelídíteni, és hozzáteszi, hogy tele van halálos méreggel: „a nyelvet azonban az embe
rek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos mé
reggel” (Jak 3,8) Jézus is beszél a képmutató, hízelgő, hamis beszédről, és a Hegyi Be
szédben arra int, hogy: „A ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami 
pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” (Mt 5,37) A jézusi felhíváshoz szorosan kap
csolódik a zsoltáros intése: „nyelved ne szóljon rosszat és ajkad ne beszéljen csalárdsá
got” A kérdés az, hogy miért nem tudunk kedvesek, türelmesek és szelídek lenni beszé
dünkben egymáshoz?

Ha megfigyeljük emberi kapcsolatainkat, megállapíthatjuk azt, hogy nagyon keveset 
beszélgetünk, ritkán ülünk le a szavak és a gondolatok asztalához. Aránytalanul kevés az 
az idő, amit az egymással való beszélgetésre fordítunk, azzal szemben, hogy mennyi időt 
töltünk el saját munkánkkal. A negyvenötödik zsoltár 2-3 verseiben ezt olvassuk: „Szí
vem zsong a szép szavaktól... nyelvem gyors, mint az írnok tolla... kedves szavak árad
nak ajkadról.” Ez költészet -  mondhatják némelyek - ,  de a Biblia sorai ezek, melyek 
mindig az életre mutatnak. A példabeszédek könyve szintén arra a beszédmodorra mu
tat rá, ami az Úr előtt kedves: „Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd 
szó a csökönyösséget is megtöri.” (Péld 25,15)

Rengeteg idézet kínálkozik ide a beszéddel, az emberi szóval kapcsolatban, de csu
pán még egyet említek Jakab leveléből. A nyelvről, a beszédről mondja az apostol: „Ez
zel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embe
reket: ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ennek így len
nie.” (Jak 3,9-10)

2. Igénk második felhívása, hogy Istennek tetsző életet éljünk és jó napokat lássunk: 
cselekedeteink számbavétele. A zsoltárban ezt olvassuk: „hagyj fel a rosszal és cselekedj 
jót” Valójában ugyanannak a problémának kétirányú megközelítéséről van szó. A sor
rend egyértelmű: előbb a rosszal kell felhagynunk, majd ezután kezdhetjük el a jónak 
cselekvését. Olyan belső, szívbéli megújulásra van szükségünk, amikor már tisztán lát
juk, hogy mi a rossz és mi a jó, és azt választjuk, amit Isten tart jónak. A bűnbeesés nagy 
kérdése is e problémakörhöz tartozik. Hiszen az ember olyan akart lenni, mint aki tudja, 
hogy „mi a jó és mi a rossz” (lMóz 3,5b). Korábban ezt Isten megtiltotta Ádámnak, 
mondván: „A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról 
nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod.” (lM óz 2,16b—17) Az ember önmagá
tól képtelen a tökéletes életre, csakis Isten segítségével jut el a helyes döntésekhez, hogy 
jót cselekedjen. Arra a kérdésre pedig, hogy mi a jó és mi a rossz, a választ ne emberek
nél keresd, hanem Isten Igéjében. A Tízparancsolat az alaptörvény, a Hegyi Beszéd pe
dig annak krisztusi értelmezése, melyek eligazítanak bennünket abban, hogy mi az, ami 
Istennek kedves és az embereknek hasznára van, mert ez vezet minket a jó cselekedetek 
gyakorlására. Ugyanis mindaz, ami Isten- és emberellenes, az rossznak tekinthető. Gon
doljunk csak a tékozló fiúra, aki akkor hagyott fel a rosszal és követte a jót, amikor így 
szólt magában: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és Te ellened.” (Lk 15,18b) Tehát Isten 
és ember ellen elkövetett bűnét belátva a tékozló fiú ettől a pillanattól megtért, más iíjú- 
vá lett. Miután bűnbánatot tartott, megfogalmazta magában az új élet lehetőségét: azon
nal útra kelt, elhagyta előbbi szabad életét és elindult az otthon felé: a jó cselekvésének 
színterére. Mi egymásért sok mindent tehetünk, de a tékozló fiú döntését csak a tékozló 
fiú hozhatja meg.
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3. Igénk harmadik üzenete: Keresd a békességet és kövesd azt!
Feltevődik a kérdés: miért béküljünk meg? Azért, mert Isten kér bennünket erre, Ő 

szólít meg, aki a javunkat akarja. Krisztus azzal a céllal jött, hogy megbékéltessen min
ket Istennel, hogy mi megismerve Istent, igaz, örömteli életet éljünk. Az embertársunk
kal való megbékélés a jó napokhoz vezető életet eredményez.

Eszembe jut Ézsau és Jákob története, akik testvérként évtizedekig éltek haragban, 
gyűlöletben egymással. Harminckét év után döntött úgy Jákob, hogy elmegy bocsánatot 
kérni testvérétől, Ézsautól. Kezdeményezése nem volt hiábavaló, hiszen a megbékélés 
által mindketten hatalmas lelki tehertől szabadultak meg. Isten ma azt üzeni neked, test
vérem, hogy békülj meg, minden módon békülj meg a te embertársaddal. Jézus egyetlen 
viszályban sem veti fel azt a kérdést, hogy ki a hibás és kinek van igaza. Nekünk, akik 
hitben erősebbek vagyunk, kell elkezdenünk a megbékülést, ha haragszunk felebarátunk
ra. Arra int Krisztus: „Ha a te atyádfiának valami panasza van ellened... menj el, békülj 
ki előbb atyádfiával.” (Mt 5,23b-24) Nem az a kérdés, ki teszi meg az első lépést, ha
nem az a fontos, hogy meglássuk azt, hogy a megbékélésből mindig gyógyulás szárma
zik. Ne hagyd a haragot egy pillanatig sem uralkodni magadon, különben minden élet
forrást megmérgez benned. A megbékélés halasztása mulasztást jelent és mennyi öröm
től fosztja meg magát az, aki a megbékélést sokáig halogatja. Ézsau és Jákob könnyes 
szemmel döbbent rá arra, hogy mennyire „eltékozolták” az elmúlt évtizedek lehetőségeit 
a megbékélésre.

A zsoltáros felhívása: „Törekedj békességre, és kövesd azt!” a családi, munkahelyi, 
gyülekezeti és társadalmi életünk minden területére vonatkozik. Ha Istent engedjük, 
hogy megbékítsen önmagával, akkor ezt a békességet továbbvisszük az életünk különfé
le helyzeteibe.

Mindnyájunknak vannak elintéznivaló dolgaink a békesség útján. Ehhez a magunk 
ereje nem elég. Kérjük a békesség fejedelmét, Krisztust, hogy az Ő ereje által valóban 
keressük a békességet, és kövessük azt. Ámen.

Hetedik nap

Bereczlci András
Paptamási

Krisztus teste, a gyülekezet
Alapige: lKorinthus 12,12-26

Menenius Agrippa tanmeséje a testrészekről. A hagyomány szerint a mese így 
hangzott: „Egykoron, igen-igen régen, az emberi test részei még önálló élőlények voltak, 
szabad akarattal; mindegyik tudott gondolkodni és gondolatait ki is tudta fejezni; megér
tették egymást, mint egy család tagjai. Nos, ebben az ősi időben történt egyszer, hogy az 
emberi test részei fellázadtak a gyomor ellen. Nem igazság, hogy mi mindig csak dolgo
zunk, fáradozunk, a kéz kapát fog, a láb hordja a testet, a száj és a fogak rágnak, és így 
tovább, a gyomor pedig tétlenül élvezi munkánk és fáradságunk gyümölcsét. Nincs 
gondja semmire, mégis szó nélkül befalja mindazt a jót, amit mi, többiek verejtékes 
munkával megszerzőnk.
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Fogadalmat tettek, hogy a kéz nem visz a szájhoz egyetlen falatot sem, de ha vinne 
is, a száj ne fogadja el, de ha el is fogadná, a fogak ne rágják meg, és így tovább... Fo
gadalmát mindegyik testrész meg is tartotta... És mit gondoltok, mi történt? Egyszerre 
csak észreveszik ám, hogy a kéznek már mintha nem is lenne ereje, hogy felemelkedjék 
a szájig, a száj a kapott falatot nem képes befogadni, de ha befogadná is, a fogaknak már 
nincs erejük megrágni. Valamennyit titkos kór gyötörte, meggémberedtek, elgyengültek. 
Most derült csak ki, milyen fontos a gyomor szolgálata. Hogy az sem henyél ám, hanem 
feldolgozza a sok jó falatot, azután igazságosan elosztja azt: továbbadja a test részeinek. 
Mert ugyan mi tenne bennünket elevenné, mi táplálná tagjainkat -  mondták a végtagok -, 
ha nem az a vér, melyet éppen a gyomor frissít fel újra meg újra? Belátták ennek igazsá
gát a test részei, nem is lázadoztak többé, hanem végezte mindegyik a maga dolgát, mert 
rájöttek, hogy egy test, egy szervezet az, amit közösen alkotnak. Ebben a testben pedig 
mindegyiküknek megvan a maga feladata, amit el kell látnia. Nem irigykedtek tovább 
egymásra, és nagy egyetértésben élnek azóta is, az idők végezetéig.”

Megmosolyoghatjuk a kis tanmesét, de attól nem tekinthetünk el, hogy Pál apostol is 
érthető egyszerűséggel hasonlítja az egyházat, a gyülekezetét a testhez, amelynek sok 
része van, és mindeniknek megvan a saját rendeltetése. Bár könnyen gondolhatjuk azt, 
hogy valamely testrész nélkül még lehet teljes életet élni. Ismerek testvért, akinek csak 
egy nagylábujja hiányzik, de láthatóan kisebb egyensúlyzavart okoz bizonyos lépések
nél. Ismeretes a fantomfájdalom. Valakinek egyik végtagját kellett eltávolítani, de gyak
ran úgy érzi, a nem létező lába fáj, viszket. Bennünk is sajog minden lemorzsolódó test
vér fájdalma. Igaz ugyan, hogy egy eltávolított lép, vese, szem hiányában is lehet élni, 
úgymond teljes életet, de csak az tudja igazán, aki így él, hogy valójában mégsem teljes. 
Pál apostol „csak” tövist hordozott a testében, írja, és ez annyira zavarja, hogy imádság
ban kéri az Úrtól, szabadítsa meg tőle, mert a jóban, az evangélium szolgálatában akadá
lyozza. Tudjuk, nem kicsi tövis volt a betegessége, de azt is tudjuk, elég egy az ujjúnk
ba, lábunkba szúródó galagonyatövis, hogy máris akadályozzon, megfertőzzön.

Krisztus teste az egyház, és teljesen természetes lenne benne a harmonikus élet, 
amelyben egyik tag a másikért él, és valamennyien Isten dicsőségére.

Mindig csodálattal töltött el Az apostolok cselekedeteiben olvasható, az őskeresztyén 
gyülekezet életében időnként, esetenként megmutatkozó egység, harmónia. Nézzük csak 
meg, az ApCsel 2,42-47 szakaszt, majd a 4,32-37-et. „Mindnyájan, akik hittek, együtt 
voltak és mindenük közös volt... És az Úr minden nap szaporította a gyülekezetei az 
üdvözülőkkel.” Vagy: „A hívők sokaságának pedig szíve lelke egy volt” Ma már nehe
zen értjük, hogyan volt képes egy akkora közösség vagyonával is közösséget vállalni. 
Hiszen tudjuk, hogy a gyülekezet egy része kifejezetten szegény volt. A zsidó keresztyé
nek elfogadták a pogány származásúakat. Az apostoli testhasonlatban joggal gondolha
tunk arra, hogy egyik testrész a másik támogatásában érezte meg feladatát és felelőssé
gét. Nem volt közöttük szűkölködő, mert a másik testvér iránti szeretet sietett segíteni. 
Látjuk, milyen hamar megbomlik a közösség. Anániás és Zafira szívét elfoglalta a Sátán 
és eltagadják eladott mezejük árának egy részét. Csaló döntésükkel sérül a gyülekezet 
egész közössége. Nem túl nehéz következtetni, hogy ettől szenved az egész gyülekezet. 
Még akkor is, ha nagy félelem támadt közöttük. Mert a két beteg tag már nem is gyó
gyítható. Elvesztek az ítéletben.

Ugyancsak az ApCsel könyvéből hallunk egy tudósítást. (9,31) „A gyülekezeteknek 
egész Júdeábán, Galileában és Samáriában békességük vala, épülvén és járván az Úrnak 
félelmében és a Szendéteknek vigasztalásában, sokasodnak vala.” Épülésük bizonnyal 
olyan épülés, amelyben szintén minden tag a másik taggal együtt, élő kőként igyekezett 
hasznosan beépülni a közösségbe. Nehézkes az egyszemélyes építkezés, ahol nincsen a
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kőműves keze alá maltert keverő és téglát adogató társ. A gyülekezeti közösség igazi 
összetartó ereje az Űr félelme. Hiányában magunk is hiányosan szolgálunk. Ahol ez nem 
teljes szívből táplálkozik, ahol egyik tag megsérül, félreáll, ott épülés helyett leépülés 
kezdődik.

Krisztus-test és emberi test hasonlatában az lehet a különbözőség, hogy míg saját tes
tünkön aligha tennénk meg, hogy valamelyik részt levágjuk vagy mellőzzük, hiszen kí
nosan vigyázunk egészségünkre, a Krisztus teste-gyülekezetben, mint mégiscsak emberi 
közösségben, sokféle módon jelenik meg a sérülés helyett a sértés, az együttmunkálko- 
dás helyett a széthúzás, az épülés helyett a leépülés. A tékozló fiú nem érzi jól magát az 
atyai házban és elmegy, Démás elhagyja Pált, mert a jelenvaló világhoz ragaszkodott 
(2Kor 4,10), a Sátán kikéri a szívünket, sokan elhagyják Jézust is, mert nem ismerik fel, 
hogy örök életnek beszéde van nála (Jn 6,67-69). Leépülési folyamatok egész sora mu
tatkozik az egyházban ott, ahol már nem az Isten dicsősége mindenki fő célja, hanem a 
magunk törpe dicsőségével okozunk kisebb-nagyobb sérüléseket egymásnak. Bábel tor
nya nem épülhetett meg soha, mert építői szétszórattak a földön. De Isten a maga egyhá
zát éppen az élő kövek által emelné szüntelen. De mi nem szegődünk el Hozzá munkás
nak.

Míg fizikai testünk tagjait féltésünk mellett is baj érheti, az egyháztestben legtöbb
ször magunk okozzuk a bajt. Hallottunk olyan véleményt is, hogy többet árt valamely 
gyülekezetnek a belső feszültség, mint a külső ellenség. Idézzük Jakab apostolt: „Honnét 
vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti 
tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irigykedtek, 
és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéri
tek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. 
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az 
Istennel? Aid azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.” (Jak 4,1^4)

Olvassuk az ApCsel 6,1-ben, hogy azokban a napokban, mikor a tanítványok szapo
rodtak, panaszkodni kezdtek a görög zsidók a héberek ellen, mert közülük való özvegy
asszonyok mellőztettek a mindennapi szolgálatban. Ma vajon hány gyülekezetünk leg
hűségesebbjei éppen az özvegyasszonyok? Arra panaszkodunk többet, hogy a kispadról 
nézik a gyülekezeteinkben szorgoskodókat, de biztosan találnánk példát arra is, hogy 
egymás közötti nézeteltérések okoznak gondot a gyülekezeti munkában. Szomorú ta
pasztalat a presbiterek közötti feszültség, amikor egyesek élenjárnak templomlátogatás
ban, közmunkában, míg mások inkább a hangoskodásban igyekeznek elsők lenni.

Márk evangéliumának 9. fejezete -  szintén mai témánkhoz kapcsolódó igeszakasz -  
beszámol a tanítványok közötti rangvitáról, ki a nagyobb közöttük. Milyen kiváló peda
gógiai érzékied hallatja el Jézus e vitát: aki úr akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek 
szolgája! Naponta találkozunk betegekkel, akik állandóan a cukorszintjükkel, a vérnyo
másukkal foglalkoznak. Jó lenne valamiféle alázat- és engedelmesség-mérőt is használ
ni. Presbiterünkre gondolok, akinek a szavát nagyon ritkán lehetett hallani, de rendsze
resen eljárva parókia előtt, be is köszönt, megkérdezte, rendben van-e minden, tehet-e 
valamit. Bármikor kész volt abbahagyni saját otthon elkezdett munkáját is, ha segíteni 
hívtuk. Aztán kiöregedett és megbetegedett, de sokszor emlegetem, ő volt a jobbkezem. 
Ő mondogatta: „Miénk ez az egyház!”

Aztán Jézus feltalálja, bemutatja a legegyszerűbb alázatmérőt. Ölébe vesz egy 
gyermeket és azt mondja nekik, aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az ő nevé
ben, az magát Krisztust fogadja be. A gyermeki alázat is, mely nélkül pedig soha nem 
láthatjuk meg Isten országát, gyakran hiányzik a gyülekezet lelki testéből. Vajon mekko
ra távolságra vagyunk a lábmosó szeretettől és alázattól, mellyel maga Jézus hajolt le és 
mosta meg a tanítványok lábát?

44



Harmadik, bennünket is érintő kérdés áll elő ugyanott. A tanítványok beszámolnak 
arról, hogy láttak valakit, aki Jézus nevében ördögöket űz, és eltiltották őt. Olykor felis
merhető a gyülekezeti életben is az a fajta irigység, mely a nem a hozzánk tartozó jóte
vőket is félreállítaná. Éppen elég felekezeti vita támadt már ebből is. Szétszakadozottsá- 
gunk ezen a síkon is közeledhetne egymáshoz, ha a kegyelmi ajándékainkat a keresz- 
tyénség hitelének helyreállítására fordítanánk és ilyenkor félretennénk a felekezeti szűlc- 
keblűséget. Tanbeli egység nincs a láthatáron, de szeretetbeli közeledésre szükségünk 
van.

A gályarabok egyháza, a kommunista rendszer üldözöttjeinek egyháza mára szabad 
egyház. De nem felejtheti a rengeteg áldozatot, melyet jeles mártírjaink hoztak élte. 
Napjainkban is vannak tehetősebb gyülekezetek, melyek felkarolnak egy szórványt. 
Nem felejthetjük, hogy Krisztus testének tagjai szenvednek ma a harmadik világban. 
Döbbenettel olvasom a tudósítást:

Sok szudáni keresztyén elszigeteltnek és elfelejtettnek érzi magát. Számos keresz
tyén vezetőt kivégeznek, de az is megtörténik, hogy összeterelt keresztyéneken szovjet 
tankokkal hajtanak át. Ha valaki nem tagadja meg hitét, azzal már az is előfordult, hogy 
fejébe szöget verve végezték ki. Enyhébb büntetésnek számít nők és gyermekek eseté
ben a 15-20 korbácsütés és a 7-20 napig tartó magánzárka. Nemzetközi emberjogi cso
portok jelentik, hogy keresztyén és más, nem moszlim asszonyokat és gyermekeket rab
szolgának adnak el, s utána áttérésre kényszerítenek. Gyermekek meggyilkolása és asz- 
szonyok megerőszakolása mindennapos esemény.

Mi pedig azon is megsértődünk, ha valaki elfoglalja szokott helyünket a templom
ban.

Mindenki kapott valamilyen szolgálatra képesítő kegyelmi ajándékot. Csupán a kéz 
lássa be, hogy ő nem láb, és ne akarja nélkülözni. Az öttalentumos ne érezze hátrányos 
helyzetűnek magát a tíztalentumossal szemben, az egytalentumos se rejtegesse zsebken
dőben. A nagyobbik fiú örüljön a hazatérő kisebbiknek. A farizeus ne verje mellét nagy 
adományától, míg mellette a kedves özvegy a maga két fillérét adja jó szívvel. Miköz
ben mindenkinek megvan a maga terhe, a gyülekezeti nagy családban hitünkből és há
lánkból fakadóan tudjuk egymás terhét is vállalni. így nagyobb tisztesség is éri a meg
csonkult hitelű keresztyénséget. Tud só és hegyen épített város lenni a világban! Ámen.

Nyolcadik nap

Jakab István
Galambod

Együtt kell hirdetnünk az evangéliumot!
Alapige: Ézsaiás 61,1-4

Imahetünk záró alkalmához érkezve, vessünk néhány pillantást arra, hogy milyen 
igei üzenetekben, áldásokban részesültünk az elmúlt hét során. Isten szentségre hívott el 
bennünket (1. nap), melyet az Ő kegyelme munkál mindannyiunkban (2), akik részesül
tünk a hűséges Isten ajándékaiban, melyek birtokában nem szűkölködünk (3). Akkor, 
amikor nemcsak tapasztaljuk, hanem meg is valljuk, hogy Őhozzá tartozunk (4), aján
dékként tekintünk a mellettünk élő embertársunkra, társként és testvérként fogadjuk el 
(5) és egységben, együttesen törekszünk Krisztus szolgálatára mindazokkal (6), akik 
szintén ismerik és követik Őt, a mi Urunkat (7). Feladatunk, küldetésünk ebben a világ-
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ban -  és itt érkezünk meg a mai témánkhoz hogy mi, akik megismertük szeretetének 
gazdagságát, kiválasztó kegyelmének megigazító és megszentelő voltát, a Jó Hírről, az 
Evangéliumról, együtt tegyünk vallást (8). Szóban és cselekedetben hirdetnünk kell, 
hogy közöttünk van Isten. Valljuk, hogy nem mondott le rólunk, jövőt készített nekünk. 
Érdemes imádkozni, érdemes keresni az Urat, érdemes szolgálni Neki, mert Nála, és 
csak Nála van gyógyír bajainkra, betegségeinkre. A jó hír, hogy van megoldás gondja
inkra, rabságainkból, megkötözöttségeinkből Ő meg tud szabadítani, jövendőnk nem 
kilátástalan és reménytelen, mert terhes és terhelt múltunkat Isten kész megbocsátani és 
reménységet ad a jövőre nézve.

A prófécia elhangzásakor Isten választott népének életében romos állapotok uralkod
tak: a babiloni fogságból szabadult nép nem találja a boldogulás útját. Kiderül, mint 
mindig, a külső fogvatartónál nagyobb a belső, a lélek nyugtalansága, bizonytalansága, 
aggodalma, félelme. A nép nem tud leszámolni a múlttal, nincs hozzá ereje, segítségre van 
szüksége. Romos állapotban az ország, romos állapotban a lélek, az egyének, a családok, a 
közösség. Az anyagi válság, a lelki-, a morális-, a hitbeli krízis letargiába sodorta Izráel 
népét. Levertség, kiábrándultság, csalódottság, kétségbeesés lett úrrá a népen: „Világosság
ra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk... Morgunk mindnyájan, 
mint a medvék, nyögdécselünk, mint a galambok.” (Ézs 59,9.11) Nagyon érzékletes, fáj
dalmas képekben mutat rá a próféta a nép lelkében eluralkodott kétségbeesésre. Mintha 
csak ugyanezt az állapotot fogalmazná meg kortárs költőnk, Maksa H. Balázs is:

„Bezárva cikázik a vágy,
Makacs énem romos várfalán,
Omladozik a hit-pillér is 
Lélek-szobám kopott ajtaján.”

Ebben a romos élethelyzetben szólítja meg Isten a népét a próféta szaván keresztül. 
Később Jézus Krisztus az első prédikációja alkalmával a názáreti zsinagógában magára 
alkalmazza ezt a próféciát: „Az Úrnak Lelke van énrajtam...”

A mi világunkban is sok minden omladozik, sok minden romos, és bizony „hitünk pil
lérei” meg-meginognak. Milyen csodálatos ajándéka Istennek, hogy a prófécia pontosan 
olyan dolgokról szól, amelyekre a legnagyobb szükségünk van: örömhírről, sebek bekötö- 
zéséről, fogságból való szabadulásról, az új élet lehetőségéről. Csupa olyan dologról, ame
lyeknek hiányában gyakran szenvedünk. Túl szép, hogy igaz legyen! -  szoktuk mondani, ami
kor valami nagyon megragad, de elérhetetlennek tűnik. Jézus Krisztusban viszont mindez 
elérhető. Nem mese, nem rege, isteni ígéret. Ezért valóság! Ezt állította a Messiás kétezer 
évvel ezelőtt a zsinagógában, és ezt hirdeti ma is a Biblia, erről kell nekünk is vallást tennünk. 
Derűs bátorsággal, félelem nélkül kell hirdetniük az evangéliumot ellentmondásokkal terhelt 
korunkban: Jézus Krisztus megbocsátja bűneinket és örök életre vezet. Csodálatos távlatok! 
Egyszer egy skót igehirdető (George MacDonald), amikor a fiával a mennyről, Isten országá
ról, a végső dolgokról beszélgetett, a fiú így szólt: „Apám, ez túl szép, hogy igaz legyen!” 
Az apa válasza így hangzott: „Éppen ellenkezőleg, fiam: olyan szép, hogy igaznak kell 
lennie!” Ez a jó hír, amire minden ember lelke vágyakozik, valóban igaz!

A Jó Hír tartalma ott és akkor a testben és lélekben megtört. A fogság utáni válasz
tott nép számára, és ma, a sokféle fogság által megbénított közösségünk számára sem 
lehet más, mint hogy van öröm, gyógyulás, szabadulás, építés, gyarapodás, megerősö
dés, vigasztalás, egy szóban: VAN KEGYELEM. Ez a kegyelem! Azt kapom, amit nem 
érdemiek meg, ami nem jár ki nekem, amiért nem dolgoztam meg, amit nem tudok sem 
magamnak, sem másoknak megszerezni. Isten megszerezte számomra, számunkra és mi 
ennek az Úrnak lehetünk a követői és követei ebben a világban.
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Van-e kinek hirdetni? Van-e, aki meghallgassa, komolyan vegye? Hiszen az elhide- 
gülés, közömbösség, nemtörődömség, a Krisztus- és egyházellenesség korában, amikor a 
gonoszság áradata vesz körül, amikor sokszor azt látjuk, hogy az evilági siker vagy a 
siker utáni vágy kiszorítja az Isten országa iránti érdeklődést, érdemes-e szólni? -  kér
dezzük. Miért hirdetni az evangéliumot? Kinek hirdetni? Nem hat-e ránk is sokszor bé
nítóan mindaz, amit látunk, nem vagyunk-e sokszor mi magunk is a lemondás, a csügge- 
dés emberei? Mi, mint egyház, a megváltottak serege, vállaljuk-e a világ előtt a „botrán- 
kozás kövét”? Milyen hírt közlünk a világgal, mit olvas le rólunk, „egyháziakról”, a vi
lág, a kívülállók? Van-e jó hírünk a beteg számára? Balzsamként hat-e a szavunk a meg
tört, megkeseredett szívek számára? Felvállaljuk-e a Jó Hírt egy olyan világban, amely 
ki van ugyan éhezve a jó hírre, de nap mint nap rossz hír érkezik hozzá a televízión, a 
világhálón és sokszor közvetlen társain keresztül is. És lassan-lassan hozzászokott, hoz
zászoktunk a rossz hírekhez, hisz világunkban csak a rossz hírnek van hírértéke. Bizony 
Jeremiás egykori fájdalma, kísértése a mi nyomorúságunk is: Nem szólok! Nem hirde
tem! (Jer 20,9) Látván a közönyt, bizony, mi hajlamosak vagyunk az elbizonytalanodás
ra. De Isten Igéje, a „csontjainkba rekesztett tűz” új erőt ad a szolgálat útján.

Tudnunk kell, hogy Ki a megbízónk, mi a megbízatásunk és azt is ismernünk kell, 
mire van szüksége a világnak. Ha a szenvedő ember nincs is tisztában azzal, hogy rajta 
csak Isten segíthet, mi, akik tudjuk, hirdetnünk kell neki a evangéliumot. Ez a mi mun
kánk, ez a mi feladatunk! „A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjele
nését” -  olvassuk a Rom 8,19-ben, „Bárha nem is tudja, Téged vár minden” énekeljük 
énekeskönyvünk 451. énekében.

Figyelemre méltó, hogy a prófétának az Úr kegyelmének esztendejét és bosszúállá
sának napját kell hirdetnie. Igen, mert „csak pillanatig tart haragja és életfogytiglan jó 
akarata” Nem fordítjuk-e sokszor meg mindezt, és kegyelem helyett nem hirdetünk-e 
időnként bosszúállást? Megértettük-e Istennek velünk kapcsolatos tervét? Jézus Krisztus 
a szolgálatát Názáretben, a zsinagógában ezzel a próféciával kezdte: „Ma teljesedett be 
az írás számotokra!” Milyen csodálatos, amikor az ember homályos látása egyszer csak 
megtisztul és megérti: Kegyelmes az Isten! Ez az igazán jó hír, nincs ehhez fogható! 
Amikor megértjük, hogy nincs minden elveszve, lehet újrakezdeni, van megbocsátás, 
van gyógyulás, szabadulás. Istentől új esélyt kaptunk az életre. A Messiás nem elítélni 
jött a világot, hanem megtartani azt!

Mindezek az Igék, és mindez a küldetés nem csupán Jézusra vonatkozik. Bár Ő tudja 
ezeket a legtökéletesebben megcselekedni, és Benne élve mi is átélhettük már mindezt. 
De a keresztyénségünk nem csupán erről szól. Krisztus ugyanis az Igében említett teen
dőket: az örömhír továbbadását, a bátorítást, a kegyelem hirdetését és gyakorlását ne
künk is feladatul adta. Lehet, hogy csetlünk-botlunk hívő életünkben, és közel sem va
gyunk olyan jók és tökéletesek, mint ahogy azt magunktól elvárnánk, ezt a feladatot ak
kor is küldetésként kaptuk. Urunk nemcsak azért hívott el és szólított meg, hogy nekünk 
boldogságunk és üdvösségünk legyen, hanem hogy örömhírt vigyünk a világba, hogy 
bekötözzük a megtört szíveket és szabadulást hirdessünk a foglyoknak. És ez nem fakul
tatív házi feladat, hanem ez a kötelessége minden keresztyén embernek, „nem tehetjük, 
hogy amiket láttunk és hallottunk, arról ne szóljunk!” (ApCsel 4,20), sőt, az apostol sza
vaival valljuk: „Jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem” (lKor 9,16).

„Ó, Sión ébredj, töltsd be küldetésed,
Mondd a világnak: hajnalod közel!

(MRÉ419.)
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Ez pedig nagy felelősséget helyez vállunkra. Nem élhetünk önmagunknak és nem él
hetünk önmagunkban! Aki Krisztus testének tagja lett, a keresztyének közösségébe lé
pett, az mindig kap feladatot is. Keresztyénnek lenni annyi, mint vallani és vállalni 
Krisztust.

Ézsaiás próféta nehéz történelmi időben elhívásának megfelelően vállalta a mennyei 
üzenet továbbadását. Jézus Krisztus tulaj dóriképpen, mai terminológiával élve, prog
rambeszédévé tette az elhangzott szavakat, nekünk, az ő követőinek, keresztyéneknek 
szintén ezen gondolatok jegyében kell eleget tenni küldetésünknek. Evangéliumot, 
örömüzenetet kell hirdetnünk, mert erre kaptunk isteni parancsot, és mert erre éhezik és 
szomjúhozik a világ. Hugh Thomsen Kerr szavaival élve: „Nem szociológiát, hanem 
üdvösséget; nem közgazdaságtant, hanem evangéliumot; nem reformokat, hanem meg
váltást; nem kultúrát, hanem megtérést; nem haladást, hanem bűnbocsánatot; nem új 
társadalmi rendszert, hanem újjászületést; nem forradalmat, hanem megújulást; nem 
renoválást, hanem ébredést; nem felélesztést, hanem feltámadást; nem új szervezetet, 
hanem új teremtést; nem demokráciát, hanem örömhírt; nem civilizációt, hanem Krisz
tust kell prédikálnunk; mert mi nagykövetek és nem ügynökök vagyunk.”

Túrmezei Erzsébet

Ma!
Holnap talán az ajkam néma.
Hogy ne maradjak 
szerető szóval 
senki adósa; 
úgy szóljak még ma.

Holnap talán merev a lábam.
Segíts, Megváltóm, 
hűséges szívvel 
szüntelen veled 
járni a mában.

Holnap talán karom se mozdul.
Ma szent örömmel 
úgy tegye dolgát, 
mint a Te szolgád 
itt s a síron túl.

Holnap tán a szívem is hallgat.
De ma hirdesse 
minden verése:
Áldom, Megváltóm, 
mentő hatalmad.

A tegnapot befödte véred.
Tied a holnap.
Nekem csak mám van.
Segíts hűséggel
ebben a mában szolgálni néked!

Ámen.
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A Genezáret partján
(Lelkigondozói rovat lelkipásztorok részére)

Gyökössy Endre

VII.

Akarsz-e meggyógyulni felemás életedből?

Sok mindent elmondottunk már erről a harmincnyolc év óta beteg emberről. Sok 
mindent kielemeztünk szavaiból, magatartásából. Megtudtuk, hogy össze volt törve az 
akaratereje; gondolatai, képzeletvilága tele lehettek ún. negatív töltéssel: félelemmel, 
gyűlölettel. így jellemezhetjük: felemás életű ember volt. Ott volt a tó partján, mégsem 
volt ott. Úgy volt ott, mintha ott sem lett volna. Várta a vizek megmozdulását, és lénye
gében már nem várt senkitől semmit. Hitt a lehetséges csodában, hiszen különben nem 
lett volna ott; „hívő” létére mégis tele volt panasszal, félelemmel, gyűlölettel, negatív 
gondolatokkal. Ő a félig megtért emberek tipikus példája: megtért valami csodavárásra, 
de nem tért meg igazán Istenhez.

Bizony, nem ő az egyetlen a fél-megtérésben. Sokan voltak és vannak, akik megtér
nek pl. valami Jézust körülvevő dologhoz, jelenséghez, de nem térnek meg soha magá
hoz Jézushoz. A mágusok például megtértek a betlehemi csillaghoz, amely el is vezette 
őket Jézushoz, de azután kisétálnak a Biblia lapjairól. Vagy a pásztorok megtértek „Jé
zuska” jászlához, aztán mégsem ők lesznek Jézus első pásztortársai, hanem a halászok.

De sokan megtértek már egy-egy egyházhoz vagy közösséghez, egy szenthez vagy 
egy paphoz, prédikátorhoz -  de nem tértek meg Jézus Krisztushoz! Vagy megtértek régi 
vallásos szokásokhoz, de nem az Úrhoz. A fél-megtérés pedig -  fél-kereszténység. A 
fél-kereszténység pedig rosszabb, mint a semmilyen, mert feszültséget, ingerültséget 
okoz. „Fél-elmes” kereszténység ez.

Képzeljünk csak el valakit, akinek fél lába az egyik, másik fél lába a másik csónak
ban van! Nos, ez valószínűleg némi feszültséget okozhat az illető közérzetében. Valami 
ilyes feszültséget okoz a fél-megtérés eredményezte fél-kereszténység. Ha a keresztény
ség teljessége erő, akkor a fél-kereszténység csupa bonyodalom, zűrzavar és eredmény
telenség, mint amilyen a harmincnyolc éve beteg ember élete volt a Bethesda tavánál.

Gyakori, hogy életünk tele van zűrrel, bajjal, bonyodalommal, lelki betegséggel. 
Mintha kissé olyanok volnánk, mint a félig gyógyult emberek. Ha pedig ez így van, en
nek legtöbbször fél-megtérésünk, fél-hívő voltunk, fél-tanítványságunk, fél-keresztény- 
ségünk az oka. Ideje hát ráébrednünk: minden nyavalyánk lelki gyökere: felemás éle
tünk, fél-megtérésünk.

Hogy milyen is a fél-megtérés, következésképpen a felemás hívő élet, arra egyszer a 
nagy indiai misszionárius, Stanley Jones hívta fel a figyelmemet egy könyvében, Jákob 
életén keresztül.

Bizonyára emlékszünk, hogyan csalta meg anyja, Rebeka segítségével apját, hogyan 
csapta be Jákob Ézsaut, egy tál lencséért kicsalván az elsőszülöttségi jogot. Majd ho
gyan csapta be apját Ézsau ruhájába öltözve és szőrös bőrbe csavarva kezét, hogy vak 
apja megtapogatván őt: összetévessze Ézsauval.

Semmi sem volt olyan fontos számára, mint önnönmaga és a haszon: mindenáron, 
testvére és apja becsapása árán is. Amikor pedig ebből baj kerekedik, anyja gyors éghaj
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latváltozást ajánl neki: menjen Lábánhoz, anyai nagybátyjához. Rebeka azzal a kegyes 
megokolással menekíti fiát a bajból, hogy „menj és nősülj meg”

Nos, Jákob elmegy. Útközben, a Mezopotámia felé vezető úton álmában látomása 
támad. Angyalokat lát egy lajtorján fel s lejárni, s az Úr hangját hallja. Jákob akkor egy 
megtérés-félén megy át. így mondom: megtérés-félén, de így is mondhatnám, fél
megtérésen. Bár minden külső jel azt mutatja, hogy ez egy tökéletes és teljes megtérés, 
hiszen még a tizedet is megajánlja és sok közösség ezt már az egész megtérés jeleként 
könyveli el. Ám fogadalmát, Istennek tett ígéretét mintegy feltételes módba teszik az Úr 
felé támasztott elvárásai: Ha velem Iesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most 
járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám 
házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. (lM óz 28,20-21)

Emellett Jákob további élete és magatartása is azt mutatja, hogy megtérése csak fél 
megtérés volt. Hiszen a fa gyümölcseiről ismerhető meg, Jákob gyümölcsei pedig még 
elég furcsa gyümölcsök.

Mert mi is történik vele tovább? Az apósa, Lábán, bár megígérte, hogy neki adja 
Rákhel lányát, ha hét évig becsülettel szolgálja, becsapja őt, és az esküvő éjszakáján az 
öregebb és vaksi Leát csempészi be sátrába. A csalót íme, megcsalják.

Mert valahogy így van ez: ha hamis világot építünk fel magunk körül, valamiképpen 
az emberek is hamisan kezdenek viselkedni körülöttünk. Valószínűleg azért, mert van 
egy belső rezonancia is. Ha én hamis hangot adok, hamisan rezonálnak rá. Valamikép
pen úgy van ez, hogy külső világunk belülről épül ki, belőlünk. -  Nos, Jákob lénye, bel
seje, Én-je, lelke lényege a fél-megtérésben érintetlen maradt. Továbbra is csak önmaga 
maradt saját középpontja. Csaló maradt, önző -  és megcsalattatik.

Csak természetes, hogy erre ő újabb ügyeskedéssel és fondorlattal válaszol, amikor 
szolgálatának béréről egyezkedik Lábánnal (lM óz 30,29-43). Olyan ügyesen és ugyan
akkor olyan kegyesen ügyködik a pettyegtetett, foltos és csíkos juhokkal, hogy nemcsak 
Lábánt, hanem még sok ezer esztendő múlva a gyanútlan bibliaolvasót is becsapja. 
Mintha valaki „itt a piros, hol a piros”-t játszana és hozzá még kegyes szavakat is mor
mol! Mert ezt teszi Jákob: még önmaga előtt is fenntartja a becsületesség látszatát. Az a 
kevés, amid volt jövetelem előtt, sokra szaporodott, mert megáldott téged az Úr a lábam 
nyomán. De mikor tehetek már valamit a magam családjáért is? (lMóz 30,30)

Csak természetes, hogy ez az álszent ügyeskedő magatartása előbb-utóbb leleplező
dik. „De Jákob meghallotta Lábán fiainak a beszédét, akik ezt mondták: Elvette Jákob 
mindazt, ami apánké volt, apánkéból szerezte minden gazdagságát. Lábán arcán is látta 
Jákob, hogy nem olyan hozzá, mint azelőtt ” (lMóz 31,1-2) Nem lehet soká büntetlenül 
csalni Isten erkölcsi világát! Ha csalni akarok, mindig magamat csalom meg.

Amikor Jákob látja, hogy szorul a hurok: újból menekül. Először Ézsau elől menekül 
Lábánhoz, most Lábántól menekül Ézsauhoz. De hogyan? Hogyan menekül ez a „meg
tért” ember? Az Ige ezekben a versekben csak úgy vibrál a „lopás” szótól. (lMóz 
31,20,27.30) -  íme, egy kegyes, „megtért” ember, aki mindent megengedhetőnek tart, ha 
a maga érdekéről van szó! Közben lehetetlen észre nem venni a történetben, ahogy bű
nei bekerítik ezt az embert, „megtérése” után való bűnei. Talán így is mondhatnám: „hí
vő bűnei” Fél! -  Jó, ha észrevesszük ebből a történetből is, hogy Isten nem annyira a 
bűnért, mint inkább a bűnnel fizet. Legtöbbször az elkövetett bűn maga a büntetés. Já
kobnak most együtt kell lennie önmaga reszkető leikével. Most éppen Lábán elől fut 
Ézsau karjaiba.

íme: elöl és hátul körülzárták a bűnei. Ez az, amire azt kell mondanunk: a fél
megtérés eredménye. De még mindig nem adja meg magát. (lMóz 32,11) Szabadíts meg 
kérlek az én bátyám, Ézsau kezéből, mert félek tőle. Isten segítségével még mindig csak
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bűne következményeiből szeretne kikecmeregni, és nem bűneiből. Még mindig csak kife
le néz és nem befelé. Azt nézi, mi a rossz és nem azt, ki a rossz.

Végül a kör bezárni. Bűnei, fél-megtérése és mindennek következményei minden 
„fegyvert” kiütnek a kezéből. Pontosabban: Isten ezeken keresztül üt ki mindent a kezé
ből, és saját bűneivel és fél-megtérésével keríti be. Mégpedig úgy, hogy végül is egyedül 
marad. Rettenetesen egyedül.

Mögötte Lábán, előtte Ézsau -  de fölötte az Isten. Aki teljes körülzártságában, és a 
totális magára maradottságában és magányában megjelenik: benne. Vagy mellette? Nem 
a forma, a „hogyan” itt a lényeg, hanem a Tény! Hogy egy isteni küldött birkózó az, aki 
megjelenik, vagy a „birkózó” Isten teríti le belülről -  szinte mindegy, de leteríti, s ebben 
a birkózásban végül is elhangzik egy döntő kérés: áldj meg! -  és egy döntő kérdés: Mi a 
neved?

Minden élet legdöntőbb kérdése -  Isten felől. Ma talán ártatlannak látszóbb kérdés 
ez, de akkor lényegbevágó, Én-be vágó kérdés volt, mert a név mindig az ember lénye
gét, jellemét fejezte ki. Mai módon azt kérdezné az angyal: most valld be, ki vagy? Mi a 
te igazi valód? És Jákob kimondja, bevallja a nevét: Jákob, ami annyit tesz magyarul: 
csaló, bitorló.

Ez volt Jákob első, igazi, meztelen, becsületes szava Istenhez. Itt nincsenek feltételek 
és elvárások Istennel szemben, és nincs semmi fogadkozás tizedről és egyebekről. Itt 
csak a régi „tartásából”, „álláspontjából” teljesen kificamított és lemeztelenített lélek 
didereg Isten színe előtt, néven nevezvén lénye magját: csaló és birtokló vagyok.

Lehet, hogy már sokszor és sokféleképpen megtértünk. Megtértünk felszólításra. 
Megtértünk Jézus csillagához vagy jászlához. Egyházunkhoz vagy közösségünkhöz, 
vagy egy emberhez. És megtértünk talán Jézus keresztjéhez is, csak magához az élő Jé
zus Krisztushoz nem, következésképpen bennünk maradt jó néhány elvárás Istennel 
szemben. Megtértünk, csak éppen lényünk, énünk magja maradt annak, aki volt. És még 
soha, de soha igazán meg nem neveztük magunkat. (Legfeljebb csak úgy, általánosság
ban mondottuk, vallottuk magunkat.) És most a fél-megtért, fél-keresztény énünkhöz 
hangzik a kérdés:

Mi a te neved?

Én? Nagy én?
Beteg képzeletvilág?
Félelem? Aggodalom?
Indulat? Gyűlölet?
Mária Magdaléna? Tamás?
Tagadás? Büszkeség?
Érzékenység? Egy nagy könyök?
Képmutatás? Meghasonlás? Pénzsóvárság?...

Elcsuklik a hangod? Nem baj. De egyszer mondd már ki! Amíg ki nem mondod, Is
ten nem tud új névvel megajándékozni! Ezt a gyónást nem lehet megspórolni.

Mihelyt Jákob kimondja és bevallja nevét, az angyal azonnal új nevet ad neki: 
Izráel\ Ami azt teszi: Isten uralkodik. És valóban, ettől a perctől kezdve a Jákobból lett 
Izráel életében Isten uralkodik. Mert most már valóban megtért. Aki csak félig tér meg, 
jobb volna, ha felig sem tért volna meg.

Hogy a teljes megtérése most történik, azt nemcsak új neve, hanem új körülményei, 
életének új gyümölcsei is mutatják:

1. Megbékél Istennel.
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2. Kiderül számára az ég is és felragyog a nap. Addig is sütött a nap, de ö mindent 
sötétnek látott.

3. Megbékél Ézsauval. Mihelyt Jákób-Izráel belül megváltozik, körülményei is meg
változnak. Ézsau, addigi fő ellensége testőrévé változik.

4. Végül mindezt erkölcsi és szellemi nagytakarítás, a múlt bálványainak a kidobása 
követi (lM óz 35,2^4).

5. S mindez kihat az egész háza népére.
Megismertük hát az utat, ami a fél-megtérésből vezet a teljességre. Gyürkőzzünk ne

ki, s birkózzunk mi is az áldásért, az új névért -  lényünk legbelsejében, saját magunkkal.

Hogyan járjunk?

Őbenne
„Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is Őbenne!” (Kol 2,6)

Amint ő járt
„Aki azt mondja, hogy Őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan Ő élt!” (ÍJn

2,6)

Új életben
„...amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsőségé által, úgy mi is új életben jár

junk!” (Róm 6,4)

Nem test szerint
„Mint nappal illik, tisztességben járjunk... a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kí

vánságok ébredjenek benne.” (Róm 13,13-14)

Hitben
„Mert hitben járunk, nem látásban.” (2Kor 5,7)

Szent Szellemben
„Intelek titeket, Szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.” (Gál 5,16)

Egy szabály szerint
„Csak éppen, hogyha valamire eljutottunk már, abban szilárdan meg kell állni!” (Fii 3,16; 

Csia ford.)
Méltóan az Úrhoz

„Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértekben az Ő tetszésére, és teremjetek gyümöl
csöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében!” (Kol 1,10)

Az elhíváshoz méltóan
„... éljetek méltóan ahhoz az elhívatáshoz amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, 

szelídséggel és türelemmel...” (Ef 4,1-2)

Világosságban
„Ha pedig a világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással, és Jézus

nak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (ÍJn 1,7)

Mint a világosság fiai
„...éljetek úgy, mint a világosság gyermekei,.A világosság gyümölcse ugyanis csupa 

jóság, igazság és egyenesség.” (Ef 5,8-9)
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Alkalmi prédikációk
Keresztelési igehirdetés

Jakab Viktor
Vadasd

Keresztség
Alapige: Máté 28,18-20

Keresztelési istentiszteletek alkalmával a Máté evangéliumának záró verseit hall
juk, mint a keresztség sákramentumának szereztetési Igéjét.

1. A Megváltó Jézus Krisztus, a minden ellenség felett győztes Úr szolgálatra küldő 
missziói parancsát egy csodálatos kijelentés előzi meg, mely így hangzik: Nekem 
adatott minden hatalom mennyen és földön. Ez ad súlyt a tanítványok, majd a ké
sőbbi tanítványok szolgálatának nemzedékről-nemzedékre, egészen az idők végéig. 
Olyan teljhatalomr ól van itt szó, amit az Úr Krisztus joggal gyakorol.

Mire használta egész földi életében az O isteni hatalmát? A mi megmentésünkre, 
megtartásunkra. A Sátán felkínálta neki e múlandó világ dicsőségét, Ő azonban a leg
határozottabb NEM-mel válaszolt erre és minden más kísértésre, hiszen „az embernek 
Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét 
váltságul sokakért” (Mt 20,28). Volt hatalma értünk letenni az életét és volt hatalma 
ismét felvenni azt (Jn 10,18). Az Űr Jézus Krisztus hatalma olyan teljhatalom, mely 
mindig a mi javunkat, boldogulásunkat, üdvösségünket munkáló cselekedetekben nyil
vánul meg.

Kedves szülők, keresztszülők! Elengedhetetlenül fontos így ismerni Őt, mint élete
tek győztes Urát és dicsőséges Királyát, hogy neki hódoljatok, akinek halála által van a 
ti számotokra is megváltás hiábavaló életetekből. Krisztus mind a ti éltetek, mind a 
gyermeketek élete feletti hatalmat jogosan igényli, mint sajátját. Ő jött el ebbe a magán 
segíteni képtelen, elveszett, bűnös emberi világba, hogy kiemeljen a bűn szennyéből, 
amelyben születtünk mindannyian, kivétel nélkül. Amint azon a galileai hegyen az Ő 
tanítványaihoz menve megszólította és a legkomolyabb feladattal bízta meg őket, úgy 
szólít meg ma is, Szent Igéje által.

2 . Élményén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztel
vén őket... Nem kevesebbről szól, mint tanítványságról, nem csupán valami hagyo
mány ápolásáról. Mert mi is a keresztség? Jelkép és pecsét! Jelképe Isten szeretetének, 
aki úgy szeretett, hogy képes volt értünk odaadni a legdrágábbat, egyszülött Fiát, hogy a 
Krisztus bűneinkért való tökéletes elégtételét hittel elfogadva, ne kelljen rettegnünk tőle 
bűneink miatt, hanem bízhassunk benne, mint szerető memiyei Atyánkban. Pál apostol 
ezt írja a római gyülekezetnek: „...nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, ha
nem a frúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” (Róm 8,15). Ez az 
ígéret jut kifejezésre, amikor Urunk parancsára az Atyának, Fiúnak, Szentiéleknek 
nevében keresztelünk. Az Atya nevében, aki irgalmáról, könyörületességéről biztosít 
(Zsolt 103,13).

Hát a Fiú neve mit mond nekünk? Jézus, azaz Messiás, Megváltó, Szabadító. Immá
nuel, vagyis „Velünk az Isten”, Krisztus, azaz Felkent. A benne való hit által elnyerjük
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a fiúságot, Őérette kegyelemből Isten gyermekei és országának örökösei lehetünk. Meg
váltásunk, örök életünk bizonyossága felől pedig a Vigasztaló Szentlélek biztosít. Ezt 
jelenti a Pártfogó Szent Lélekkel való közösségünk ígérete a szent keresztségben.

A keresztség sákramentuma ugyanakkor pecsét is. Mint ahogy a jegygyűrű arról 
szól, hogy viselője nem független ember immár, hanem valakihez tartozik, ugyanúgy 
a keresztség az Istenhez való tartozásunk ígéretét akarja megértetni és megpecsételni, 
amelyet ez a kisgyermek személyesen kell megismerjen és hit által kell majd elfogad
jon. Ti arra nézve tesztek fogadalmat, vállaltok felelősséget, hogy nemcsak egy szer
tartásnak tesztek most eleget, hanem ti magatok is igyekeztek Krisztust követni. Csakis 
így fogjátok megérteni mindazt, amit Urunk parancsolt, hogy aszerint cselekedjetek és 
ezáltal a keresztség üdvígérete valóra váljon e most még öntudatlan kisgyermek életé
ben.

3. íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az Örökkévaló Úr, 
Király ígérete ez, akinek országa örök. Ővele van értelme az életünknek még akkor is, 
ha olykor nagyon nehéz küzdelmekkel van tele, mégis Őrá nézve bátran vallhatjuk, 
hogy „Jézus miénk, nekünk már elég Ő, benne bízva miénk a jövendő”

Az emberek ígérete a legjobb esetben is olyan, mint egy ciszterna, melynek tartalma 
csak időleges. Urunk ígérete viszont biztos isteni ígéret, ki nem apadó forrás, mely 
mindig túlárad. Mindig lehet belőle meríteni és felüdülni, hitben megújulni, akkor is, 
amikor sokan aggodalmaskodva kérdezik; „Vajon milyen jövő vár gyermekeinkre?” 
Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de ismerve azt, aki a holnapnak is Ura, hitben állhatunk 
az Ő ígéretén.

„Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet 
tett.” (Zsid 10,23b) Ámen.

Esketési igehirdetés

Király Lajos
Batiz

Eljegyezlek magamnak örökre...
Alapige: Hóseás 2,18

Kedves ifjú pár, ünneplő és hálaadó gyülekezet!
Engedjétek meg, hogy a mai napon átadjak nektek egy olyan Ige-ajándékot, melyet 

ha közösen kibontunk, három kisebb csomagot is találhatunk benne. Vizsgáljuk meg, 
mit jelent az, hogy Isten eljegyez (1), ajándékokat ad (2) és eljegyzése őröltre szól (3).

1. Eljegyezlek
Bájos virág, ne értsd balul: /  Eljegyezlek menyasszonyul... /Késő! Szentgyörgy éjjé- 

lén / Kikircs mátkája lettem én! -  olvashatjuk Bemart de Ventadour Vadrózsa című köl
teményében. A felolvasott igevers arról szól, hogy Isten eljegyzi az ő népét, Izráelt, füg
getlenül attól, hogy az kezd nem a kikircs, hanem egy istenség, a Baál mátkájává válni. 
Ki lenne az közülünk, aki egy parázna, hazug, erkölcstelen asszonyt venne feleségül? Ki 
szeretne ilyen mátkát, jegyest magának? Hóseás próféta Isten akaratának engedelmes- 
kedve házasságot köt egy paráznával. Ezzel is hitelesíti igehirdetését, szolgálatát és üze

54



netét, melynek lényege: Isten visszafogadja népét, újra eljegyzi, annak ellenére, hogy 
tudja, a jövőben más isteneket is fog szolgálni.

Isten abban a tudatban jegyez el minket, hogy mi sem tudunk hűségesek, igazak, alá
zatosak és tökéletesek lenni. így viszonyul bűnös népéhez, hozzánk. Mi mennyire tudjuk 
felelősséggel végezni azt a munkát, melyet reánk bízott? Tudjuk-e úgy végezni, hogy 
nem mindig hallgatnak az Ige szavára, reánk, elfordulnak, bántanak -  ahogyan tette 
Izráel is. Számolunk-e azzal, hogy küldetésünk emberi szempontból teljesen kudarcra 
van ítélve? Isten mégis új szövetséget, egy új lehetőséget ajánl népének.

Kedves ifjak! Nemcsak egymást, de Isten ma titeket is eljegyzett, hogy leendő csalá
dotokban és gyülekezetetekben felelősséggel végezzétek azt a munkát, mellyel megbí
zott benneteket. Ehhez Ő ad erőt, és Jézus Krisztusban egy olyan új lehetőséget és szö
vetséget, mely alkalmassá és késszé tesz a házassági és gyülekezeti szolgálatra és építés
re.

2. Ajándékok
Szokás, hogy eljegyzéskor, esküvőkor ajándékot adnak az ünnepeiteknek. Isten a 

mai napon egy borítékot ad át nektek, melyet ha felnyittok, a következő szó-ajándékokat 
kapjátok: igazság, törvény, kegyelem és irgalom. Lehet, hogy először meglepődtök, hi
szen valami mást vártatok, esetleg azért, mert olyan fogalmak ezek, melyek nemcsak 
elvontak, de idejüket múltak is. Azonban, ha jobban megnézzük ezeket a szavakat, rá
döbbenhetünk, hogy nem csupán elvont fogalmak, hanem cselekedetekben megnyilvánu
ló magatartásformák, melyek a házasságban is ott kell legyenek. Vizsgáljuk meg ezeket 
az ajándékokat!

Az igazság fogalma mára üressé vált, hiszen látszatra annak megy jól, aki csal, lop 
és hazudik. Az Istentől kapott igazság azt jelenti, hogy az O akaratához és törvényéhez 
igazodunk, továbbá, hogy igazságosan járunk el embertársaink irányában. Ézsaiás az 
igazság palástjáról beszél (61,10). A kegyelem olyan magatartásforma, amely egyben 
segítségnyújtás is: kegyelmet gyakorolni, jóindulattal lenni, bűnt megbocsátani, szeretni. 
Az irgalom szót általában a szeretettel együtt használja a Szentírás (pl. Zsolt 25), míg a 
törvény summájaként Jézus a szeretet parancsolatát adja. Tehát az Istentől kapott aján
dékok summája és éltetője a szeretet és az abból fakadó cselekedet. A kérdés az, hogy 
hogyan fognak házasságotokra, szolgálatotokra tekinteni az emberek, és hogyan néz 
majd rátok Isten? Mint akikben megvannak ezek az ajándékok, vagy mint akikben nin
csenek? Számoljatok azzal, hogy a világ számára ezek értéktelenek, mert egy olyan lelki 
magatartás alakul ki nyomában, amely a világ számára bolondság, hisz semmiféle anyagi 
haszon nem jár vele. Feladatotok az, hogy ezeket az ajándékokat megosszátok azokkal, 
akikkel közös életetek folyamán Isten megajándékoz titeket.

3. Örökre
Nem szeretnélek titeket válási adatokkal elszomorítani, de sajnos, kitűnik belőlük, 

hogy sok esetben csak néhány évre szól az esküvői fogadalom. Az Isten által kínált 
ajándékok azonban tartósak, állandóak, véglegesek, örök érvényűek. Ezt a Krisztustól 
kapott időtállóságot, folytonosságot, biztonságot kell a ti házasságotok is kiábrázolja és 
megtestesítse, melyben a szeretet soha el nem fogy. (lKor 13,8)

Kedves ifjak! Az Isten szeretete az, melyre szolgálatunk folyamán támaszkodni le
het, s ebből a szerétéiből meríthettek, hogy házasságotok, szolgálatotok állandó, tartós 
alapot biztosítson családotok, a gyülekezet és nemzetünk számára. Ámen.

(Elhangzott teológiát végzett, lelkipásztori szolgálat előtt álló ifjak esküvőjén.)
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Temetési igehirdetés

Farkas Antal
Nagyvárad-Velence

Boldognak mondjuk őt
Alapige: Jelenések 14,13

Beharangoztak. Református egyházunkban akkor szoktuk ezt mondani, amikor az is
tentisztelet kezdete előtt elhallgat a harangszó. Most is beharangoztak, igaz, nem vasár
napi, hanem gyászistentiszteletre.

Református temetéseink velejárója, hogy a vigasztalás igehirdetésén túl szót ejtsünk 
arról is, aki elhunyt. Most a Kudelász Erika nevét kell említenem, gyülekezetünk nagyon 
szeretett és hűséges könyvelőnőjét. A felolvasott Ige őt boldognak nevezi. Mi is. Sőt, mi 
több, annak tartottuk már akkor is, amikor köztünk volt. De még súlyos betegsége idején 
is, hiszen elfogadta a boldogság forrását, Jézus Krisztust, aki azt mondja: Boldogok, 
akiknek szívok tiszta, mert ők az Istent meglátják. (Mt 5,8)

Mivel nagyon tág a boldogság fogalma, tekintsünk az Igére, s belőle merítsünk taní
tást és vigasztalást.

I .

A klasszikus nagy szenvedő, Jób óhaja az volt: Oh, vajha az én beszédeim 
leirattatnának, oh, vajha könyvbe feljegyeztetnének! (Jób 19,23) Vágya beteljese
dett, hiszen a Jób könyvét megtaláljuk a Bibliában. De még inkább az Újszövetségben 
teljesedett be, hiszen Isten a mennyei látnoknak, Jánosnak parancsolja: írd  meg, amiket 
láttál és amik vannak, és amik ezek után lesznek (Jel 1,19), aki megíija a hét pecséttel 
lezárt könyvet, melyet csak a Bárány nyit majd fel. János parancsra teszi: És hallék az 
égből szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: írd  meg (Jel 14,13a), ami ezután kö
vetkezik, abból mi általában csak azt jegyezzük meg, hogy: Boldogok a halottak. Bol
dogok, mert nem kell többet szenvedniük, fájdalmat hordozniuk. Mintha csak ennyire 
lenne szükségünk ahhoz, hogy boldogok lehessünk. A Bibliában nem olvasunk arról, 
hogy a halál lenne a boldogság. A halál ugyanis büntetés, ahogyan a Róm 6,23-ból ol
vassuk: M ert a bűn zsoldja a halál. Nekünk nem féligazságokra van szükségünk, ha
nem a teljesre, mely az Istennél van. Hiszen az előbbi Ige így folytatódik: az Isten ke
gyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk, Krisztus Jézusban.

Nézzük meg, hogy alapigénkben a boldogság fogalma hogyan van megfogalmazva.

II.

A jelenések könyvéből vett Ige azokat nevezi boldogoknak, akik az Úrban halnak 
meg. Ami feltételezi, hogy már földi életükben is az Úrban éltek. Vagyis hittek. Ebből 
adódik az, hogy akik nem hittek, azok a haláluk után sem lehetnek boldogok. Aki tehát 
boldog szeretne lenni a halála után, már itt a földi életben meg kell tanulja az Úrban való 
életet. Meg kell tanulnia! Mit jelent ez? Tanulnia, tanulmányoznia a Szentírást, hogy 
tudhassa, mi az Isten akarata és célja az ő életére nézve.

Amikor Kudelász Erika beállt gyülekezetünk szolgálatába, egy másik keresztyén 
egyház tagja volt. Formálisan. Vallását nem gyakorolta, imaéletet sem élt. De a lelkészi
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hivatalban eltöltött évek során, a napi közös igeolvasás, annak megbeszélése és az 
imádkozás arra indította, hogy leélje felvételét gyülekezetünkbe. Pedig még csak nem is 
céloztunk rá. Egyik felnőtt-konfirmandus csoportunkkal vallotta meg a Krisztusban való 
hitét. Minden vasárnap jelen volt az istentiszteleten, ott ült vagy állt a portikusban, ki
csiny asztala mellett nyugtatömbjével, hogy egyházfenntartó járulékot, adományt fogad
jon el. S ha gondozónőnie, Piroska, aki egyben munkatársa és barátnője is volt, „beha
rangozott”, beült az utolsó padba, hogy majd az istentisztelet után elsőnek mehessen ki, 
elfoglalván újból „hivatalát” a kisasztalnál. De jelen volt úgy a nőszövetségi, mint a 
presbiteri bibliaórákon is. Tanult. Nagyon szerette a havonta megszervezett ifjúsági is
tentiszteleteinket is. Lelkesen énekelt a gyülekezettel. A napi Ige napi lelki kenyerévé 
vált.

Mi voltunk az ő lelki családja. Lánya Olaszországban, fia Magyarországon, s bár na
gyon szerette őket is, hiszen nem csak az édesanyjuk, de egyben a barátnőjük is volt, 
gyülekezetünkben érezte magát otthon. Hányszor vett részt velünk gyülekezeti kirándu
lásokon, bel- és külföldön egyaránt.

És mosolygott. És mindig vidám volt. Pedig az ő életének is megvoltak a maga ter
hei, melyekkel azonban senkit sem fárasztott. Megoldotta. Az Úrral oldotta meg. Mi 
csak a mindenkihez kedves szavára, mosolyt sugárzó arcára, s a másokat is felüdítő 
megjelenésére emlékezünk. Mindig úgy nézett ki, ahogy mondani szokás, mintha skatu
lyából húzták volna ki. De a külső „rendbetettség” párosult a belsővel, hiszen ismerte a 
péteri intést, mely szerint ékességetek ne legyen külső, hanem a szívnek elrejtett em
bere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt 
(lP t 3,4). Mert mennyire igaz a példabeszédekben Ige: Csalárd a kedvesség, és hiába
való a szépség, amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának! (Péld 
31,30)

III.

Végtisztességtevő gyülekezet, az ilyen emberek földi élete futásának elvégeztéről 
(2Tim 4,7) mondja az apostol: megnyugosznak az ő fáradságuktól. A Kudelász Erika 
„fáradsága” egy nagyon ritka betegség volt, mely testileg egy esztendő alatt megbénítot
ta. Előbb kerekes székhez, majd ágyhoz kötötte. Pontosan egy éve, hogy 
Biharkeresztesen, az idősek otthonában születése napján meglátogattuk: lelkipásztorok, 
ifjak, presbiterek, nőszövetségi tagok, egy istentiszteletnyi közösség. A gutaütött meg- 
gyógyítása történetéről szólt az igehirdetésem az otthon kápolnájában (Lk 5,17-26). 
Amikor kerekes székével behozták, bár a szeméből folytak a hálaadásnak, köszönetnek 
és szeretetnek könnyei, azért mosolygott. Örvendett, hogy nem felejtettük el és utólago
san is becsüljük. Vigassággal ültük körül a születésnapi tortáját, majd elköszöntünk. 
Nem utolsó „Isten hozzádot” mondva, hanem a legközelebbi viszontlátásig. Mert ezt 
követően is, nem szervezett formában bár, sokan egyénileg vagy családjaikkal még fel
keresték.

Tudta, hogy napjai gyorsan peregnek, és készülnie kell az Úrral való találkozásra. 
Igényelte, hogy az intézmény lelkipásztora naponta olvasson Igét az ágya mellett és 
imádkozzanak. S amire készült, íme bekövetkezett. Urunk 68 földi életévvel ajándékozta 
meg, mely idő alatt jó sáfára volt családjának, munkahelyének és a gyülekezetnek.

Nem perlekedett sorsa miatt, akárcsak a már említett nagy szenvedő, Jób, akiről azt 
olvassuk: Mindezekben sem vétkezék Jób az ő ajkaival. (Jób 2,10b) Mert elvette éle
tében a jót és elvette a rosszat is. Erika számára drága biztatás volt a Jakab 1,12: Boldog
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ember az, aki a kísértésben kitart, mert minekutána megpróbáltatok, elveszi az 
életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.

Azt szoktuk mondani arra, aki meghalt, hogy megboldogult. Elvette szolgálatának 
jutalmát Krisztustól. Hitünk reménysége szerint Kudelász Erika is „megboldogult” 
Megszabadult a test börtönétől. Itt a templomban, az úrasztala előtti kicsi állványon a 
bekeretezett fényképe mellett csak a földi hamva van. Lelke pedig az Úmál, mert meg
mutatja az Úr: ki az övé, és ld a szent, és kit fogadott magához, mert akit magának 
választott, magához fogadja azt. (4Móz 16,5b) Hiszen maga Jézus Krisztus is ígérte: 
És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek 
titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (Jn 14,3)

IV

...és az ő cselekedeteik követik őket -  hangzik az Ige harmadik üzenete. Kudelász 
Erika cselekedeteit ismerjük. De méginkább ismeri a mi Urunk. Ezért legyünk hü sáfá
rok, kiktől az Úr elvárja azt, hogy mindenik hívnek találtassák (lKor 4,2b), tudván, 
hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban (lKor 15,58b).

Kudelász Erika boldog ember volt. Ezt megerősítik szerettei is, főként a gyermekei. 
Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt -  olvassuk A példabeszédek könyve 
31,28a-ban. Igen, testvérek, fel kell tudni kelni a gyászból, a fájdalomból is. Tudjuk, 
hogy nehéz. Mi bár erőtelenek vagyunk, de erős az az Úr, aki Szentlelke erejével meg
vigasztal, felemel, lábunkra állít, hogy Kudelász Erikához hasonlóan végezzük munkán
kat az Ő dicsőségére és embertársaink javára. Bárcsak sok hozzá hasonló sáfárral aján
dékozná meg Isten Anyaszentegyházunkat.

A mi Urunk azt kívánja, hogy Őbenne valamennyien már itt a földön, s majd az 
örökkévalóságban boldogok legyünk. Ámen.
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Siklós József

Salamon
Egy csecsemő, két asszony 
kibogozhatatlan perét 
borotvaéles elme, 
mint gyors kard hasítja szét...

-  Fiatalon 
sugárzó bölcsesség!

Egy király -  sok-sok asszony, 
pogány varázzsal telt világ, 
idegen, mámoros csók, 
tompa, fülledt bujaság...

-  Öreg fejjel 
végzetes balgaság!

Telt kincseskamrájának 
tengeren túl szállt a híre, 
sok mesebeli kincsért 
jártak hajói messzire,

-  de az Úrtól 
elfordult a szíve...

Palotája aranyától, 
drágakövektől csillogó, 
kertjében édes illat, 
asztalán minden földi jó...

-  S a Nap alatt 
mind hiábavaló...


