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Meditáció a címlap témájára

Sarkadi Nagy Pál

Judás*

Jézus életének nagy titka: Hogy lehetett árulójává az az ember, akit tanítványának 
választott? Júdás nevét mindhárom névsorban olvassuk, melyet a tanítványokról az 
evangéliumok közölnek.

Az első három evangéliumban Júdás csak Jézus életének utolsó napjaiban jelenik 
meg. János evangéliumában már korábban találkozunk vele. Az ötezer ember megven- 
dégelése után Jézust királlyá akarják tenni. Olvassuk, hogy amikor ezt visszautasította, 
sokain elhagyták, és nem követték többé. Ennél az eseménynél Júdás is ott volt. Jézus itt 
teszi fel a kérdést: Nem tizenkettőt választottam-e, és egy köztiletek gonosz?

János elmondja, hogyan kente meg drága kenettel Mária Jézust. Júdás Mária tettét 
tékozlásnak minősíti, megjegyezvén, hogy jobb lett volna a kenet árát a szegényeknek 
adni. Az Ige szerint ezt nem a szegényekért tette, hanem mert annak az árát el akarta 
lopni (Jn 12,1-8). Az utolsó vacsorán Jézus kijelenti, hogy a tanítványok közül valaki 
elánalja Őt. Júdás megkérdezi: Én vagyok? Hamarosan megkapja a választ. Te mondád 
(Mt 26,21-25).

Erre a feleletre Júdás elhagyja a termet. A tanítványok nem tudták, hogy hova ment. 
Ha tudták volna, nem engedték volna, hogy elmenjen. Júdás tudta, hogy a vacsora után 
Jézus hová fog menni. Voltak, akiknek a kertje az Olajfák hegyén volt. Jézus szeretett 
itt tartózkodni és Júdás tudta, hogy Jézus a vacsora után ide fog menni.

Ebben az időben telihold volt, és éjszaka szinte olyan világos volt, mint nappal. A 
rabbi tanítványainak az volt a szokásuk, hogy kezeiket a rabbi vállára tették és megcsó
kolták. Ez a csók volt Júdás árulásának a jele is.

E csók után következett el Júdás életének a tragédiája. Visszamegy a papokhoz és 
bevallja: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Ezután elment és felakasztotta ma
gát. Röviden elmondva, ennyiben lehet összefoglalni Júdás „külső” életét.

Miért árulta el Jézust? Vannak, akik azt mondják, hogy a pénzért tette. Ha csupán ez 
lett volna az árulás oka, kérdezhetnénk: a pénzt megkapta, miért vitte vissza a papok
nak? Az okot máshol kell keresnünk.

Júdás nevéből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy zélóta volt, mint Simon. Az 
„iskariótés” szó erre enged következtetni. Eszerint ő is fanatikus nacionalista. Valószí
nű, hogy Jézushoz azért csatlakozott, hogy álmait az Ő segítségével megvalósítsa.

Ő volt a tanítványok között az egyetlen, aki Júdeából származott, s így nem volt ga- 
lileai. Nem tartozott a tanítványok belső köréhez. Vajon ez a tény nem keserítette el? 
Jézus azonban megbízott benne, pénztárossá tette. Többször megintette. Úgy látszik, 
hogy életét azonban nem tudta döntően befolyásolni. Nagy csalódást jelentett számára a 
virágvasárnapi bevonulás. Jézust ezrek veszik körül, kitörő lelkesedéssel. Júdás nem 
gondolhatott arra, hogy elérkezett az ő órája? És csalódnia kellett: Jézus elindult a Gol
gota felé. Jézuson kívül senki nem tudta, hogy Júdás lelkében mi játszódik le.

Júdás érezte, hogy Jézus belelátott a szívébe, és eljött az idő, amikor ez a tekintet 
számára elhordozhatatlan lett. És egy napon szeretete gyűlöletté változott.

Van egy nehéz kérdés, melyre felelnünk kell: Júdás meg akarta öletni Jézust? Nem 
akarta-e Jézust olyan helyzetbe hozni a Gecsemáné-kertjében, hogy kénytelen legyen az

* Dr. Sarkadi Nagy Pál: A tanítványok. Magyar Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest 1994.
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ellenségnek ellenállni és azt legyőzni? Hiszen aki a háborgó tengert le tudta csendesíte
ni, halottat tudott támasztani, nem lett volna arra képes, hogy az ellenség kezéből kisza
baduljon, vagy azokat egyszerűen elsepeije? Amikor Názáretben meg akarták ölni, ki
szabadította magát: „Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék.” (Lk 4,30)

Júdás lelkesedve, mintha ezt mondaná: Üdvözlégy, Mester! Fel a győzelemre! És mi 
történik? Jézus magát tehetetlenül az ellenség kezébe adja. Ekkor Júdás eltűnik a szín
térről. Nem jelenik meg Jézus tárgyalásán, hogy Jézus ellen beszéljen. Terve nem sike
rült. Megölette azt az embert, aki őt szerette. Tragédiája abban van, hogy Jézust át akar
ta formálni a maga elképzeléséhez, és nem engedte magát Jézus által az új élet felé elin
díttatni.

És a végén az árulóból bizonyságtevő lett. Mégpedig a legnagyobb! Amikor a többi 
tanítvány elfut és elhallgat, Júdás bizonyságot tesz az ellenség előtt: Vétkeztem, hogy 
elárultam az ártatlan vért...

Milyen dicséret Jézusról! Olyan szent élete volt, hogy még az árulója sem tudott rá 
rosszat mondani. Ki gondolta volna Júdásról, hogy Jézust a tanítványok közül a ke
reszthalál előtt éppen ő fogja védeni?

Bűnbánatában már sajnáljuk. Volt ugyan benne annyi gonoszság, hogy Jézust elárul
ja, de annyi jóság is, hogy ezt nem tudta elhordozni.

Az ördög tud várni
Az amerikai déli államok egyikében egy hitetlen embernek volt egy néger rabszol

gája, aki istenfélő volt. Egy napon vadkacsavadászatra indult a gazda, és magával vitte a 
rabszolgáját is. Útközben a gazda odafordult a szolgájához s ezt kérdezte tőle: „Mondd 
meg nekem, Sam, miért nem bánt engem az ördög soha a kísértéseivel, de téged folyton 
gyötör? Jobban szereti kísérteni a keresztyéneket, mint a hitetleneket?”

Mielőtt választ adhatott volna a rabszolga, elrepült egy csomó vadkacsa a fejük fö
lött. A gazda lekapta a fegyverét és közéjük lőtt. Néhány madár bukdácsolva hullott alá, 
mire a gazda azt mondta a négernek, hogy először a sebesülteket szedje össze, és csak 
azután azokat, amelyekben már nem volt élet.

Amikor a néger teljesítette gazdája parancsát, megtalálta a helyes feleletet az előbb 
feltett kérdésre. Azt mondta: „Massza, éppen így tesz a Sátán is. Ha reám tekint, akkor 
azt gondolja, hogy én egy szegény, sebesült lélek vagyok, és először engem akar magá
nak egészen megkaparintani. Te azonban már egészen az övé vagy, ezért nyugodt felő
led, és nem is kísért semmivel.”

Az öreg néger válasza sok igazságot tartalmaz. Ha egy ember újjászületett Isten ke
gyelméből, akkor úgy tűnik, mintha minden kísértés ellene összpontosulna. Ha azonban 
hűségesen megmarad az Ige mellett, akkor nem nehéz az ellenállás.
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Prédikációk a böjti vasárnapokra
Csomay Árpád
Biharszentjános

Bízzál!
Alapige: Máté 9,22 
Bibliaolvasás: Máté 9,18-26

A bibliaolvasás során az Ige két erős hitű emberről szólott. Az egyik egy apa, akinek 
gyermeke meghalt már (Máté szerint, de Márk és Lukács arról írnak, hogy leánya halá
lán volt s az apa ekkor ment Jézushoz segítségét kérni. Aztán, míg Jézus a vérfolyásos 
asszonnyal beszél, jönnek az apa barátai és hozzák a szomorú hírt, hogy meghalt a leá
nya. Jézus ekkor így szól hozzá: Ne félj, csak higgy!). A másik ez a beteg asszony, aki 
hátulról érinti Jézus ruháját és meggyógyul. Neki is azt mondja Jézus: Bízzál leányom!

Bár az alapige csak az asszonyról szól, de mivel nemcsak ő, hanem Jairus is erős hit
tel fordult Jézushoz, először lássuk a Jairus történetét. Mert a mai napi Igében először 
róla van szó.

Jairus akkor megy Jézushoz, „amikor Jézus ezeket mondá”, vagyis azt, hogy 
„nem az egészségeseknek van szüksége az orvosra, hanem a betegeknek,«* Irgal
masságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem 
a bűnösöket a megtérésre.” (Mt 9,12-13) Vagyis Jézus nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
bűnbánó bűnösöket akarja megmenteni. Azért jött, hogy az ilyen emberek, akik bűnbá
nattal és alázattal fordulnak hozzá, azokat Ő megtartsa.

Ma nekünk is ezeket mondja az Úr Jézus. Milyen jó hallani ezt! Milyen jó, hogy 
már az istentiszteletünk elején megtudjuk, hogy Ő nem vet el bennünket, nem sorolja fel 
vétkeinket! Ő a szívünkben levő bűnbánatot és alázatot nézi és az ilyen embereket nem 
küldi el Magától, hanem örömmel fogadja!

így jön Hozzá, alázattal és hódolattal egy ember, név szerint Jairus, akinek a leánya 
meghalt, vagy ahogy az előbb hallottuk a másik két evangéliumból: halálán volt. En 
nem tudom, hogy a te családodban, a te rokonságodban, a te környezetedben ki haldok
lik, vagy ki élő-halott már, de jó lenne, ha elgondolkoznánk ezen. Mert élni lehet lát
szat-életet, amelyik ellobban, eltelik és nincs semmi értelme. Egyre több ilyen ember 
van... Sokan úgy gondolják, hogy minden rendben van körülöttük és bennük, s mégis 
olyan üres az életük. Csak úgy élnek a világban, nem törődnek semmivel, esteledjen- 
virradjon, s eltelik, ellobban az életük. Sok fiatalnak nincs semmi célja, terve. A legtöb
ben csak szórakoznának és az élet élvezeteit habzsolnák. Talán éppen a te leányod, akit 
hiába intesz, akinek hiába adod a jó tanácsokat, az nem ér semmit... És te tudod: halá
lán van. Vagy a fiad van éppen halálán, aki munka nélkül akar élni. Ott van a házadban, 
ott van a családban, s mégis olyan messze van lélekben. Hát igen, a gyermekeink, az 
unokáink, ők nagyon fontosak nekünk és fáj, ha elrontják életüket. S nekünk apáknak, 
szülőknek, nagyszülőknek Jézushoz kell memiünk, és elmondani Neki: Uram, a leá
nyom, a gyermekem halálán van.

Megfigyeltük-e, hogy mit tesz Jairus, amikor Jézushoz megy? Leborult előtte! Pe
dig főember volt, a zsinagóga feje. Nem akárki! S mégsem követelőzött... Nem az ér
demeit sorolta, hanem alázattal leborult előtte.

Sokan ott hibázzák el a Jézushoz való közeledést, hogy hiányzik szívükből ez az 
alázat. Nem mondják ők, de úgy gondolják. Kegyes, imádkozó, templomba járó embe
rek: így hát kijár nekik a segítség. Megérdemlik.
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így nem jó Jézus elébe jönni. Mert mit is érdemel meg az ember, a mindenkori em
ber? Kárhozatot és elvettetést! De ha alázattal jövünk Hozzá, semmiképpen sem küld el 
Magától. így jöttél ma az istentiszteletre? így jöttél Jézushoz bajaiddal? így hoztad 
imádságodban a gyermekedet, a hitvesedet (szélesítsük a kört), a szomszédodat, a test
véredet Jézushoz? Drága Testvérem, ne kérkedj semmivel, mert mindent kegyelemből 
kapunk, még a vágyat is, hogy Hozzá jöjjünk. Éppen ezért alázattal és bűnbánattal fo
hászkodjunk: jer, és vesd rá kezed és megelevenedik! Milyen csodálatos ima-kérés ez! 
Tele van bizalommal! Krisztus iránti bizalommal!

Mondjuk mi is: Jer, Jézusom, vesd rá kezed (a leányomra, a fiamra, a feleségemre, a 
férjemre stb.), és megelevenedik! Jöjj Te a házamba, mert én nem tudtam elhozni. Halá
lán van! Megrontotta a Sátán a lelkét. Más a vágya, más a kívánsága! Nem Téged óhajt, 
nem a Te erődet, nem a Te bölcsességedet! Nem a Te Igédet! Megrontotta a világ, a 
barátok. Jer, Uram, mert én látom, én tudom, hogy halálán van! Nem akarom elveszíte
ni!... Vesd rá kezed, és megelevenedik!

Az apa nem egészséget kér, hanem életet! Mikor tanuljuk már meg mi is, hogy ne 
alamizsnát kérjünk Jézustól, hanem a legtöbbet: az életet. Ne csak a földi szükségletein
ket vigyük elé, hanem kérjük el Tőle az életet, az örök életet!

Kérjünk életet, örök életet a mieink és a Krisztusban testvéreink számára!
Olyan érdekes, ahogyan Jézus viszonyul ehhez az apához. Nem oktatja ki, nem kér

dez. Nem mondja: Miért nem vigyáztál jobban reá? Nem mondja: Miért nem tanítottad 
meg igazán imádkozni? 12 évig (mert 12 éves) lett volna időd! Miért nem beszéltél neki 
Rólam?

És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt Ha baj van, Jézus rögtön segít. 
Ő nem filozofál, mint ahogy mi tesszük a legtöbb esetben. Jézus felkel és megy. Nagy a 
baj, hát segíteni kell, s Jézus megy is, hogy az alázatos és bizalommal teljes kérésnek 
eleget tegyen.

Csakhogy történik valami az úton... Egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban 
szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának a szegélyét Mert ezt 
mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. (Mt 9,20-21) 
Valami elképesztően erős hite van ennek az asszonynak! Honnan vette? Hát úgy kapta! 
Az Úristentől! Kegyelemből!

Neked nincs ilyen hited? Ne keseregj, hanem imádkozz érte! Tőled sem tagadja meg 
az Úr! Naponta kérjed az Urat, erősen, határozottan, s meglátod, hogy megadja szíved 
vágyát, hitet ad, és hitedet megacélozza, megerősíti.

Hát persze. Én is el tudom képzelni, amire most gondolsz, Testvérem. Biztosan sok 
orvost keresett fel ez az asszony, hogy segítsenek rajta. Biztosan sok ember segítségét 
kérte. S milyen sokba kerülhetett ez neki! Éppen, mint neked! Ugye! Mert hát az ember 
mit nem adna az egészségért, a gyógyulásért. Egész vagyont! De sokszor hiába! És a 
lélek is beteg marad! Vádol a lelkiismeret! Elfolyik a békesség, a szeretet s még mi 
minden!... Üresen jövünk mi is, vagyis bűneinkkel terhelten, ami miatt beteggé válik a 
lélek, a test. De jönni kell! Ha nem jössz Jézushoz, soha nem lesz gyógyulás számodra! 
Imádságoddal érintsd meg te is Jézust! Gyógyulás lesz ez az érintés. Jézus közelében, 
Jézust megérintve, imádkozva, énekelve, Igét olvasva, Igére figyelve meggyógyul a 
lélek s a test is sokszor, mert a mi Jézusunknak ilyen nagy hatalma van. Ő az orvosok 
Orvosa, az uraknak Ura! De nekünk Hozzá kell mennünk! Ezt nem lehet megspórolni! 
És a hittel való érintést sem! Ne félj, Testvérem, mert Jézus szeretettel és szelíden for
dul majd hozzád, és gyógyulást ad neked. Bízzál -  mondja az asszonynak - , a te hited 
megtartott téged! És meggyógyult az asszony abban az órában.

S ez a gyógyulás magát a szabadítást, az üdvösséget jelenti számodra. Érzed most is, 
hogy hatol beléd életet adó ereje? Érzed, hogy árad el benned a békesség? Hogy hatal-
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második el rajtad az Ő szeretete? Olyan jó megérinteni Őt! Olyan jó érezni gyógyító 
megtartó, üdvösségre vezérlő hatalmát!

Mondd ezt el mindenkinek! Mondd el, hogy Ő meggyógyított téged! Mondd el, 
hogy Jézus másokat is meggyógyít, ki hittel és alázattal jön Hozzá és megérinti imád
kozva Őt!

Közben megérkeznek Jairus házához...Sírnak-rínak, sípolnak, gyászolnak. Meghalt 
a leány! Mit érezhet az apa?! Márk és Lukács elmondják, hogy Jézus már régen megbá
torította, mondván: Ne félj, csak higgy! Te se félj, Testvérem! Tudom, nagy a Sátán 
ereje, hatalma. El akar tántorítani Jézustól. Meg akarja rabolni hitedet. Hogy össze
törj..., hogy alkoholba fojtsd bánatodat, vagy az élvezetekbe, vagy a munkába, csak ne 
higgy Jézusban. Aztán majd félredob, mint egy hasznavehetetlen rongyot. Jézus hatal
masabb, mint a Sátán! Jézus erősebb, mint a Sátán! Jézusra figyelj, és Benne higgy! Ő 
neked is ezt mondja ma: Ne félj, csak higgy!

A világ sír, lármáz, sípol. Ennyit tud csak! Jézus elküldi őket: Menjetek el innen, 
mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. Jézus számára a halál csak álom! És 
kinevették Őt. Ezt tudja a világ, ezt tudja a sokaság. Kineveti Jézust. Azt a Jézust, aki
nek adatott minden hatalom mennyen és földön. Kinevetik azt a Jézust, aki azt 
mondotta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. A világ, a sokaság nevetségesnek 
tartja az isteni erőt, csodát, hatalmat. Igen, mert csak az értelmére hagyatkozik. Ezt pe
dig ésszel nem lehet felfogni. Ezt hinni kell! Hit nélkül nem megy! Hit nélkül minden 
nevetséges, és elfogadhatatlan a világ számára.

S Jézus ezt tudja. Nem is engedi meg nekik, hogy részesei legyenek a csodának. El
küldi a nevetgélő embereket, a hitetlenkedőket.

De Márk így ír: „...és látá a zűrzavart, a sok siránkozót és jajgatót. És bemen- 
vén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem 
aluszik. És nevetik vala Őt. Ő pedig kiküldvén valamennyit, maga mellé vévé a 
gyermeknek atyját és anyját és a vele levőket (Pétert, Jakabot és Jánost -  Cs. Á.) és 
beméne oda, ahol a gyermek fekszik vala.” (Mk 5,38-40)

A gyermekért hittel és alázattal imádkozok, mi, szülők vagy mai tanítványok mind
mind tanúi lehetünk Jézus életet adó hatalmának.

Felkel a gyermek, vagyis felkel és ott hagyja addigi életét, az értelmetlen és céltalan 
életet. Már nem elégíti ki sem a mértéktelen szórakozás és élvezethajszolás. Már rájön, 
hogy van ennél szebb és tartalmasabb. S ezt az életet Jézus adja neki.

S kitágítva újból a kört: felkél a feleség, a férj, a testvér és elfordul a világtól. Már 
nem elég neki a pénz, a munka. Már érzi és érti, hogy az alkohol csak rombol, és Jézus
sal lesz ereje felkelni és Biblia fölé hajolni, imádkozni és templomba járni... Igazi életet 
nyer Jézustól és elterjed ez a hír abban az egész tartományban. (Mt 9,26) Igen, mert 
ahol Jézus elrontott életünk fölé hajol, ott megújul minden, ott megtérés lesz. Az ember 
megszentelődik és üdvösséget nyer. Krisztus által! Mert imádkoztál, mert imádkozol! 
Alázattal és hódolattal. Imádkozol, hogy Jézus megelevenítsen. (Mt 9,18) Ő azért adta 
életét, hogy nekünk életünk legyen. Meghalt a Golgotán, hogy nekünk megszerezze az 
örök életet. Hiszed-e ezt?

Örök életed van Krisztus által és azoknak is, akiket hittel és alázattal Jézushoz viszel 
imádkozva, vagy Jézust hívod hozzájuk imádságod által. Ámen.
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Márton Csaba István
Jedd

Közösség Krisztussal
Alapige: János 15,4-5 
Bibliaolvasás: János 15,1-11

I.

Életünk és munkánk tele van kudarcokkal. Mindennap felkiáltunk: ez sem, az sem 
sikerült, amit terveztem, elgondoltam, Ez a megállapítás érvényes a keresztyén életre is. 
Néha azt érezzük, mintha már nem is lenne győzedelmes Urunk. Sokszor úgy ülünk, 
mint Péter, unottan, kedvetlenül mosva üres és csak iszappal teli hálónkat. Megfáradunk 
küzdelmeinkben, vívódásainkban, félelmeinkben, és letelepszünk képzeletbeli pusztai 
bokraink árnyékában, mint Illés, semmit sem kívánva ettől az élettől. Tele vagyunk fáj
dalommal, és kitör lelkünk mélyéről a keserű panasz: nem érdemes küzdeni, hiszen 
nincs fejlődés, növekedés, nincs látszata a munkánknak. Ilyen érzések uralkodnak el 
felettem akkor, amikor azt tapasztalom, hogy az igehirdetés sokszor csak olyan, mint a 
falra hányt borsó, visszapattan és lehull a földre. Nincs nyomában látványos megújulás, 
életváltozás. Önmagunkról megállapítjuk, nem vagyunk jobbak másoknál, nem vagyunk 
szeretetteljesebbek, nincs gyümölcs életünk fáján, üres a hálónk.

Sokszor abbahagytuk volna már a keresztyén szolgálatot is, ha ebből a megkesere- 
désből fel nem rázott volna már annyiszor a Jézus szava: „Evezz a mélyre és vesd ki a 
hálót fogásra”, vagy „kelj fel és egyél”. Ilyen lelki kudarcokkal tépelődőknek szól a mai 
Ige, amely akkor hangzott el Jézus ajkán, amikor búcsúzott tanítványaitól. Vége van az 
utolsó vacsorának, asztalt bontanak és indulóban vannak a Gecsemáné-kert felé. Nem 
lehet tudni, hogy hol, talán a kijárat előtt álló szőlőlugas alatt, vagy amikor a kert felé 
haladó utat szegélyezve feltűnnek a szőlősök a holdsugár fényében, megszólal Jézus és 
tanítani kezdi az életük legnagyobb kudarca felé haladó tanítványokat: „Én vagyok az 
igazi szőlőtő...” Kudarcaink oka az, hogy mi nem maradunk Őbenne, mint a szőlővesz- 
sző a szőlőtőkén.

II.

Az Ige első tanítása ez: nem maradunk meg Őbenne.
Ennek az állításnak a valóságával mindennap találkozunk. Gondoljunk csak bele, 

hogy milyen hamar kihull gondolatunkból a reggel elolvasott Ige. Pedig elolvastuk, 
nemcsak futólag, hanem gondolkoztunk fölötte, imádkoztunk. Napi teendőink közepette 
egy percre megállunk és megdöbbenünk, nem emlékszünk az aznap olvasott Igére. 
Akárhogy is töljük a fejünket, gyötrődünk, mégsem jut eszünkbe, a napközi világosság
ban elhomályosult az üzenet fényessége. Mikor így gyötrődök napközben magamban 
arról, hogy mi volt a napi Ige, szégyenkezve gondolok arra, mi lenne, ha valaki rákér
dezne, -  mit válaszolhatnék hirtelen? Nem maradt meg bennem az Ige és én sem marad
tam meg az Igében. És aki nem marad meg az Igében, annak nincs közössége Krisztus
sal. Nélküle pedig semmit sem cselekedhetem. Ne csodálkozzunk tehát azon, ha kudar
cok sorozata a sorsunk.

A templomba járó embernek keserves tapasztalat az, hogy nagyon hamar elfelejti a 
prédikációt. Pedig odafigyelt, és haza menve talán el is mondta az otthonlevőknek, hogy 
miről szólt a prédikáció. A hét közepére azonban elpárolgott belőle minden, eltűnt, mint 
ahogy a napsugár melegére felszárad a harmat. Nem maradt meg bennünk az Ige és mi
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sem az Igében, a közösségünk Krisztussal felhígult, meglazult, s így kudarcot vallot
tunk.

Gondoljunk csak arra, hogy milyen rövid időre elegendő az úrvacsora eledelének az 
ereje. Pedig nem megszokásból vettük magunkhoz a mennyei kenyeret és italt, hanem 
lelki éhségből, nem közömbösen, hanem hittel. Éreztük ott az úrasztalánál a megbocsá
tás, a lelki megnyugvás csodáját, s aztán egyszerre elpárolgott szívünkből minden. 
Olyan érzés van bennünk, hogy úgy jártunk, mint a tanítványok. A tőlük búcsúzó Krisz
tus osztotta úrvacsora után pár óra sem telt el, és megfutamodtak, megtagadták, cser
benhagyták az Urat.

Úgy járunk, mint az autó, amelynek elfolyik az üzemanyaga. Szépen működik, lehet 
száguldani vele, amíg tart az üzemanyag, aztán egyszer csak leáll. Jól megy minden, 
amíg bennünk élt az úrvacsorában elfogadott Krisztus, amikor elfogyott, kihullt a szí
vünkből, előáll újból a régi óember, aki gyűlölködik, haragszik, irigykedik, magának- 
való, s jön egyik kudarc a másik után.

Bűneinkkel naponként harcolunk, fogadalmakat teszünk. Bajba jutott és szabadulni 
vágyó ember nagyhangú ígéretei ezek, amelyek felülről, belülről ragadnak meg: átfor
málnak, más emberré tesznek. Magukkal sodornak ezek a fogadalmak, s aztán egyszer 
csak ködbe vész a kimondott szó kötelező ereje, s nem is tudjuk, miként, újra csak ott 
vagyunk, ahol voltunk, ahonnan elindultunk. Hányán megfogadták már, hogy holnaptól 
kezdve nem isznak, nem cigarettáznak, de amint másnap kilépnek az otthonukból, a 
kimondott fogadalmat bezárják a maguk mögött becsukódott ajtóval. Mindez azt bizo
nyítja, hogy kudarcaink romjai maguk alá temetnek, s fuldoklunk a tehetetlenségünk
ben, Másként ez nem is történhet, mert igaz az állítás: akié a Fiú, azé az élet maga. Ha 
nem maradok meg benne, nem marad meg bennem az élet, nélküle semmit sem csele- 
kedhetem,

Többször is elhangzott a megállapítás: nem maradok meg benne, s a nagy kérdés az, 
hogy mi ennek az oka? Nem lehet azt mondani, hogy feledékenyek vagyunk, vagy ilyen 
az emberi természetünk.

Jézus a tanítványok nagypéntekre virradó éjszakán bekövetkezett kudarcát a Sátán
nak tulajdonítja, Emlékezzünk csak vissza, Péternek mondta, a Sátán kikérte őket, a 
tanítványokat, hogy megrostálja. Ebből arra a következtetésre jutunk, hogy a Sátán leg
főbb törekvése és szándéka, megakadályozni a Krisztussal való közösséget, a Krisztus
ban való megmaradásunkat. Megtérésünk útján haladva, elénk áll és elénk önti a múl
tunk sok szennyét, szemetét, elbizonytalanít, amikor rámutatva azt kérde te akarsz 
megtérni? Vagy megengedi, hogy megtérjen az életünk Istenhez, de m ____ erőt moz
gósít azért, hogy elbuktasson bennünket. Ezzel nagyobb győzelmet arat, mintha a meg
térést akadályozta volna meg. Mindez azért sikerül, mert mibennünk is megvan a haj
landóság az elbukásra.

Az ember nagykorúnak tekinti magát, önállóan akar élni, Istentől függetlennek sze
reti nyilvánítani magát, s ez az a pont, amelybe a Sátán beleköt, hogy lecsalogasson a 
szőlőtőkéről minket, a szőlővesszőket.

Bizonyára ismerős számotokra az a kép, amely egy hajó fedélzetén kormánykereket 
ábrázol, s ennél a keréknél ketten állnak, elöl egy gyermek, háta mögött szorosan a kor
mányos. A kormányos az apa, felnőtt, viharoktól megedzett tengerész, a gyermek pedig 
egy kis fiúcska. A képen ez a felirat áll: Én... én és Atya... az Atya. Ez a kép és felirata 
azt ábrázolja, hogy az ember a maga élethajójának a kormánykerekét a maga kezében 
akarja tartani. Az az időszak, amikor ezt mondja a gyerek: én csinálom egyedül.

Mikor azonban egypárszor elveszti az irányt, zátonyra fut, megfeneklik, úgy érzi, 
nem tud boldogulni az Atya nélkül, akkor megengedi, hogy az Atya is vigyázzon a ke
rékre, s ha szükséges, erős kézzel tartsa az irányt. Ez az idő az, amikor az ember min
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dent maga akar csinálni, de azért elvárja, hogy Isten is segítsen. Én csinálom, és Isten 
segít.

Aztán eljön az idő, amikor rádöbben arra az ember, hogy ő csak akadályozza, nehe
zíti a kormányzást, s rábízza a kormánykereket az Atya irányítására, s ő engedelmesen 
végrehajtja a parancsot. Ebben az időszakban az Atya és én csinálunk mindent. Végül 
az ember feladja minden önállóságát és engedi, hogy csak az Atya végezzen mindent. 
Ez az idő, amikor a szőlőtő és szőlővessző élő kapcsolatban van egymással. Miért cso
dálkozol tehát, hogy nem maradsz meg Krisztusban, hiszen még mindent saját magad 
akarsz csinálni?

Hogy nem maradunk meg Krisztusban, azzal a következménnyel jár, hogy elfeled
kezünk feladatunkról, az Isten által reánk bízott misszióról. A szőlővessző feladata a 
gyümölcstermés. Aki csak a saját életéért akarja a gyümölcsöt, s nem terem, nem osztja 
azt mások számára, azt lemetszi az Atya a szőlőtőről. Azt, hogy Krisztusban nem mara
dok meg, nemcsak a Sátán, nemcsak a magam bűne okozza, hanem Isten maga is vég
rehajtja az ítéletet, lemetsz. Nem másért, mint terméketlenségem miatt. Keresztyén éle
tünk fölött mindig ott van Istennek metsző kése, ítél vagy tisztít. Halált szerez, vagy 
életet növel, és mindig tőlünk függ, hogy melyik munkát végzi.

Nem tudunk megmaradni Krisztusban, ez tény és valóság. Felmerül a nagy kérdés: 
ez ellen mi az orvosság, mi a gyógyulás lehetősége?

III.

Az Igét olvasva az a benyomásunk támad, mintha egyedül a mi elhatározásunktól 
függne az, hogy Krisztusban megmaradunk vagy sem. Kétségtelen, hogy a Krisztusban 
való meg nem maradásunk a mi bűnünk. Ezért jogos az Atya részéről a felelősségre 
vonás, a kudarcba érkezés, a metsző kés szörnyű ítéletének a végrehajtása. Ki tudná azt 
állítani, hogy ő megállhat saját erejéből a Krisztussal való közösségben? Jusson eszünk
be: Nélküle semmit sem cselekedhetünk! Krisztus segítsége, áldása, ereje nélkül nem 
maradhatunk meg Benne.

Jézus azt akarja, hogy Benne maradjunk. Nem akaija, hogy veszedelembe sodród
junk, hanem, hogy éljünk. Ezért fenyegeti meg a tanítványokat velünk együtt a metsző
kés ítéletével, a félredobott venyige sorsával, amely csak arra jó, hogy tűzre tegyék és 
elégessék. Ha meginog a Krisztusban való megmaradásunk, ne akarjunk magunkba, 
akaratunkba kapaszkodni és azzal diadalmaskodni, hanem hittel kapaszkodjunk Belé, 
aki velünk és bennünk akar maradni akkor is, amikor már épp cserben akarjuk hagyni, 
el akarjuk árulni, el akarunk menekülni előle. Ha mi hátat is fordítunk neki, Ő nem ve
szíti el szeme elől a mi életünket. Végigkísér, hogy felsegítsen, megerősítsen, támogas
son, hogy az élet viharaiból a biztos, békés kikötőbe kormányozza élethajónkat. Napon
ta tegyük fel magunknak a kérdést, miből táplálkozik az életem, a lelkem? A szőlőtő 
nedve átjárja-e venyige-életemet, táplálja-e a gyümölcstermésre, az örök életre? Krisz
tusba gyökerezik-e hitem, reménységem, szeretetem? Bár a miénk lehetne a felismerés 
és a vallomás: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!” Ámen.
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Orosz Gusztáv István
Hagymásbodon

Távozz tőlem, Sátán!
Alapige: Máté 16,21-25 
Bibliaolvasás: Zsoltárok 43,1-5

A Sátán a Messiási úton
Az evangélium mai szakaszából Jézus harci kiáltása ragadta meg a figyelmemet. Ez a 

mondat: „Távozz tőlem, Sátán!”, máshol is előfordul a Máté evangéliumában. Klasszi
kus lelőhelye az evangélium elején olvasható, amikor Jézus indul prófétai hivatására, 
majd negyvennapos böjt után harcot vív a pusztában a Sátánnal. Itt hangzik fel három 
ízben a diadalmas kiáltás: „Távozz tőlem, Sátán!” Itt azonban nem a pusztában va
gyunk, Ez az evangéliumi rész a cézárea-filippi vallomás és a megdicsőülés története 
között van. Jézus tanítványaival beszélget, ekkor hangzik el ez a kiáltás. Jézus nem té
ved, a Sátán ott van a közelében. A tanítványok felismerik benne a Messiást, rálép im
már nyilvánosan a messiási útra, elindul a Golgota felé. Ennél az elindulásnál, a szen
vedés, a kínhalál bejelentésénél jelentkezik ismét a Sátán. Célja ugyanaz, mint a pusztá
ban volt. El akarja fordítani a figyelmet a messiási hivatástól. Jézus ezért kiáltja ismét 
diadalmasan a harci igét: „Távozz tőlem, Sátán!”

A látható Sátán
Ha ezt a jelenetet szembeállítjuk a pusztai harccal, meglepő, hogy itt látható formá

ban jelenik meg valaki, akit Jézus Sátánnak nevez. A pusztai harcban mi nem látunk 
senkit, semmit. Kifejező módon egy festőművész úgy ábrázolja a pusztai jelenetet, hogy 
az előtérben Jézus arca látható, amint töprengő arckifejezéssel előrenéz, a háttérben 
pedig ott van a Sátán, amint láthatatlanul próbálja fejére tenni a koronát. Itt azonban 
valaki ott áll Jézussal szemben, vagy mellette, közvetlen közelében. Egy hús és vér em
ber. Ennek az embernek mondja ki ezt a haraggal teljes szót: „Távozz.” Ennek az Igé
nek egyik figyelmeztető üzenete: a Sátán nemcsak az ember belsejében munkálkodó 
gonosz szellemiség, ahogy azt érezzük magunkban, hanem embereken keresztül mun
kálkodik. Emberi szemeken keresztül néz felénk, gyakran kedves emberi hangon szólít 
meg, baráti kezet nyújt feléd, nyájas mosollyal mondja neked, szép napot, sőt ha kell 
legjobb szolgatársad által ás alád. Akinek Jézus ezt a harci kiáltást mondja, nem a kár
hozat fia, nem Iskáriótes Júdás, még csak nem is Tamás, akiben a kételkedés ördöge 
volt, hanem Jézus legközvetlenebb munkatársa, Péter, a kőszikla. Ahogy a Sátán megkí
sértette és nem kímélte Isten Fiát, éppen úgy a legbuzgóbbakat, a tanítványokat is meg
kísérelte eszközéül felhasználni. Téged sem kímél, ezért vigyázz. Kevéssel ezelőtt val
lotta meg diadalmasan hitét Péter: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” E vallomás 
után nevezi őt az Úr kősziklának, mondván: „Boldog vagy Simon, mert nem test és vér 
jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei Atyám!” Tegnap Petros, ma Sátán. Mi
lyen szomorú, milyen fájdalmas ellentét. Wass Albert Nagypénteki sirató című versében 
mondja: „Egyik napon Tamás vagyunk, másik napon Júdás vagyunk, kakasszónál Péter 
vagyunk, átokverte, szerencsétlen nagypéntekes nemzet vagyunk, Golgotáról Golgotára 
hurcoljuk a keresztfákat.”

A Sátán bennünk
Amikor a Péter felé szálló kiáltást halljuk, mélységes megdöbbenéssel ismerjük fel a 

magunk félelmes, fájdalmas gyengeségét. Mélységek és magasságok ugyanabban az 
emberben. Milyen nyomorult ember vagyok én. Mélységesen megítél ez a felismerés,
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de ugyanakkor meg is vigasztal. Péter szomorú esetéből és hitének, életének további 
alakulásából azt láthatjuk, hogy a hit világában nincs egyenletes fejlődés. Lehetnek, és 
sajnos, vannak nagy szakadékok, mély hullámvölgyek. Ahogyan a Sátánnak nevezett 
Péter az Úr Jézus áldott lelkű apostolává válhatott, úgy te is lehetsz szeretett tanítványa, 
ha figyelmeztető szavára mindig odafigyelsz, amikor így szólít meg: Vigyázz!

A jóindulat mint a Sátán eszköze
Lehetséges, hogy jóindulatoddal a Sátánnak szolgálsz? Mit tegyek, hogy ne váljak a 

Sátán eszközévé? Hogyan vigyázzak? Péter története arra figyelmeztet, hogy nem elég 
az, hogy magadat a jóindulat és a tiszta szándék védelmébe állítod. Előfordulhat, hogy 
sokszor a jóindulatú emberi szándék visz bele, hogy a Sátán eszközévé válj. Hányszor 
mondtad már életed során, de hisz én nem ezt akartam, én jót akartam, és mégis ez lett 
belőle. Péternél is a jóindulat kétségbe nem vonható. Miután a tanítványok előtt nyil
vánvalóvá vált, hogy Jézus a megígért Messiás, beszélni kezdett nekik Jézus az igazi 
küldetésről, hogy neki szenvedni kell és meg kell halnia Jeruzsálemben. Ekkor jelentke
zett Péter részéről a szeretetteljes feddés: „Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg 
teveled.” Mit tesz a tanítvány? Valami olyat, amit te is tettél gyermekkorodban, amikor 
beteg édesanyád azt mondta, hogy egyszer meghal, és te gyermeki lelkületeddel tilta
koztál, dehogyis halsz meg, édesanyám, Isten mentsen. Péternek ez a szeretetteljes sza
va ennél is több volt, hisz ő a Messiást látta maga előtt. A Messiást pedig nem szenved
ve akarta látni, hanem diadalmasan. Úgy, ahogy az egész nép remélte eljövetelét, s akit 
elsőnek ő ismert fel. Heves tiltakozás a messiási szenvedés ellen. Látod, testvérem, 
hogy a Sátán a jóindulatodat is fel tudja használni eszközül. Péter nemcsak tévedett, 
hanem sátáni utat állított az Úr Jézus elé. Ne szenvedj, ne halj meg. Mi lett volna, ha 
Jézus Péter beszédére hallgat? Hova lett volna az áldott, az egész emberiség, s a te szá
modra is üdvösséget, szabadulást, megváltást jelentő messiási szolgálat? Hova lett volna 
a nagy ár, melyet a bűnökért fizetett le a kereszten? Mi lett volna a te bűneiddel, az én 
bűneimmel, mi lett volna az életeddel? Jézus keresztüllát a jóindulatú tanácsokon, amik 
a Sátán cselvetései, és elhangzik ajkáról a tiltakozó szó: „Távozz tőlem, Sátán, hántá
somra vagy nekem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.” 
Az Isten dolga a Messiás szenvedése és bűnbocsánatszerző halála. Jézus határozottan 
elindul a Golgota felé, azért hogy szenvedésével és váltsághalálával megvalósítója le
gyen Isten dolgainak, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akaija, hogy minden 
ember megtérjen és éljen.

Szenvedéssel a Sátán ellen
Nemcsak Pétert kísértette meg a Sátán a szenvedő Messiással kapcsolatosan, minket 

is megkísért. Nemcsak a zsidóknak volt botránkozás és a görögöknek volt bolondság 
Krisztus keresztje, hanem a Messiás szenvedésének hitbeli titkát sokszor teszi kérdéses
sé benned is a Sátán. Miért kellett szenvednie, miért kellett vér a bocsánathoz, a szaba
duláshoz? A sátáni kísértés nemcsak a Krisztus szenvedésével kapcsolatosan jelentkezik 
a lelkűnkben, hanem jelentkezik általában a szenvedés valóságával szemben. A szenve
dés hozzátartozik Isten dolgaihoz. A Szenvedést Isten beleállította a maga üdvtervébe. 
A szenvedés ellen tiltakozik emberi énünk és az egész világ. Lásd, hány országban elfo
gadták már az eutanáziát. Jézus tanítványának lenni nemcsak azt jelenti, hogy Jézus 
érettem való kínszenvedését elfogadom hívő lélekkel, de jelenti ennek a Jézusi kijelen
tésnek való engedelmességet is: „Ha valaki jőni akar énutánam, tagadja meg magát és 
vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.” Egész emberi lényünk tiltakozik minden 
szenvedés ellen. Megtagadni önmagunkat, azt jelenti, hogy emberségünk minden vágyai 
ellenére, a szenvedést elfogadod Isten kezéből, és alázattal hordozod a tulajdon életed
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keresztjeit, azokat elfogadod Isten kezéből, mint olyan eszközöket, amelyekkel az örök
kévalóságra nevel és tart meg minket. Kereszteket kell hordoznod. Fogadd alázatosan, 
és úgy kövesd Jézusodat! Ha az Úr szomorít, oka van rá. Tudom, az én javamra szomo
rít. Ezzel az ifjúsági énekkel vigasztaltam azt a volt ifjúságis testvéremet, aki kilenc 
éven át hordozott magában egy inoperábilis rákos daganatot. Gyakran látogattam, min
dig boldog volt, mindig vidám volt, végül már napokig nem evett, nem ivott, nem be
szélt, időnként egy fájdalmas jaj hagyta el az ajkát. Elvittem az úrvacsorát neki, de a 
család azt mondta, nem tudja már lenyelni és nem is tudja mi az, nincs magánál. Be
mentem a szobába, ahol feküdt, köszöntem, megkérdeztem, Árpi kéred az úrvacsorát? A 
válasz világos és érthető volt.. Igen, kérem. Miután imádkoztam és felvette az úrvacso
rát, elbúcsúztam és átmentem a másik szobába a családdal beszélni. Eközben bejött a 
lánya és azt kérdezte: Tiszteletes Úr, a maradék kenyeret odaadhatom apának, mert kéri. 
Az Úr csodásán működik, de útja rejtve van. Bőd Péter, a tudós magyar 18. századi re
formátus prédikátor írja egyik könyvében „Isten a szenvedésekkel, amelyekkel a mi telő 
életünkben körülveszi a mi életünket tanít meg arra, hogy elkívánkozzunk e földi életből 
belátván, hogy nem ez a mi igazi hazánk.” Hogy kinek miért kell szenvedni és Isten 
milyen jót hoz ki a szenvedésekből a mi számunkra, lehet, hogy e földi életben nem 
ismerjük fel, hanem csak az örökkévalóságban. A Krisztus útján haladó embernek az 
élete azonban nyilvánvalóvá teszi, hogy jó dolog Krisztus szaván haladni és elfogadni 
az Ő igazságát: „Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő 
keresztjét, és kövessen engem!” Bodelschwingh Frigyes német lelkipásztor 1831-1910 
között élt. Feleségével együtt kimondhatatlan nagy próbatételt kellett elszenvedniük. 
Egyetlen hét leforgása alatt egy gyilkos járvány négy gyermeküket ragadta el. El tudod 
képzelni ezt az óriási keresztet? Hogy tiltakozhatott ellene egész lényük, hogy fájhatott 
e miatt a nagy csapás miatt a szívük. Ők azonban a keresztet felvéve mentek Mesterük 
után, és ebből a Krisztus-követő, kereszthordozó életből csoda született. Bodelschwingh 
Frigyes és hitvestársa szolgálata nyomán létrejött a világ legnagyobb szeretetszolgálata, 
ahol a legnyomorultabb embereket gondozták és gondozzák, epileptikusokat, gyenge- 
elméjűeket, munkaképtelen nyomorékokat -  a Jézus nevében. Az 1930-as kimutatás 
szerint a Belmisszió Központi Bizottsága (Zentralausschuss ftir Innere Mission-Berlin
Dahlen) irányítása alatt több mint 12 000 intézmény működött, nevelőintézmények, 
egészségügyi intézmények és szociális intézmények, valamint szeretetintézmények 
fenntartásával. Még a leglobogóbb hitű emberben is tiltakozik a lélek a kereszthordozás 
ellen. Ha az Úr megpróbál és szeret, a kereszttel, az Úr erejével űzd el a Sátánt. Próbáld 
meg a kereszt, a keresztek hordozásával a keresztből is jót kihozó Istenbe vetett hittel 
gyakorolni a Krisztus-tanítványi életet, reménykedve a Krisztus szavában: „Mert aki 
meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét én érettem, meg
találja azt!” Ámen.
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Visky János
Kolozsvár-Bulgária-telep

A szolgáló nagysága
Alapige: Máté 20,25-28 
Bibliaolvasás: Máté 20,17-27

Máté evangéliumának 20. részében harmadszor olvasható az, hogy Jézus bejelenti 
tanítványainak a szenvedéseit. Útközben Jeruzsálem felé szól nekik arról, ami reá vár 
majd ott. Amikor ezt bejelenti nekik, mindig azt is hozzáfűzi, hogy harmadnapon feltá
mad. Tudjuk, később Jézus megfeszítésekor a tanítványok Jézusnak ezt az ígéretét telje
sen elfelejtették. Amikor az asszonyok közük velük Jézus feltámadásának hírét, még 
akkor sem jutott eszükbe Jézus ígérete az Ő feltámadását illetően.

Miközben Jeruzsálem felé haladnak, amikor Jézus teljes elszántsággal megy életét 
adni váltságul sokakért, a Zebedeus-fiak édesanyja különös kéréssel jön Jézushoz. Ked
vezményes helyet kér fiai számára a mennyben. Mintha csak a földi pozíciókért való 
tülekedés vetülne ki az asszony kérésében a mennyre. Jézus erre azt mondja: nem tudjá
tok, mit kértek. Ez a vetélkedés a pogány világ jellemzője. Ezért mondja nekik: ne így 
legyen köztetek. Hanem, aki közietek naggyá akar lenni, az legyen a szolgátok, s aki 
első akar lenni, az legyen a rabszolgátok!

Döbbenetes Jézusnak ez a kijelentése. A mi megszokott emberi természetünkkel 
megy szembe Jézus. Sok ember ma is ezért háborog az Ő tanításán. Ez a világ egészen 
más életstílust gyakorol. Mindenáron a nagyságra, a hatalomra, az elsőségre tör. Ezért 
van annyi viszály a családokban, annyi harag a testvérek között, ezért van háborús feszült
ség nemzetek között, mert még mindig nem tanulta meg az ember azt, amit Jézus nemcsak 
elméletileg adott elénk, hanem gyakorlatilag is megélt közöttünk. Hiszen alapigénkben azt 
mondja: az emberfia azért jött, hogy szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.

Zavaró számunkra Jézusnak ez a kijelentése. Amikor Ő ilyesmit mond önmagáról, 
megszégyenülünk, hiszen érezzük, nem vagyunk méltók, hogy maga Isten álljon be a mi 
szolgálatunkba. Pedig mennyire szeretnénk, hogy azt tegye, amit mi diktálunk neki. 
Mindig a javunkra döntsön. Jézus a hozzá méltatlan tanítványokat is szolgálja. Jakabot 
és Jánost, akik elsőségre törnek, Pétert, aki majd megtagadja, Júdást, aki pedig elárulja, 
Tamást, a kételkedőt. Mondhatni, mindenféle embert képviselnek ezek a tanítványok. 
Minden olyan embert, aki méltatlan Isten szeretetére, aki nem érdemli meg azt, hogy 
Jézus a keresztre menjen érte, s életét adja váltságul érettük.

Ravi Zakarias, a neves indiai származású kanadai professzor és keresztyén előadó 
idéz egy amerikai keresztyén újságból egy érdekes cikket, ami egy drogfüggő fiatalról 
szól, aki Amerika egyik városában élt. Ez a cikk egy szociális munkás tollából szárma
zik, és így hangzik: mocskos volt, arrogáns, tisztességtelen, nehezen elfogadható, meg
bízhatatlan, csúnya, mindenkitől elutasított és magányos. Ő tudja mindezeket, azt is 
tudja, hogy semmi sem teszi őt másoknak ajánlhatóvá. Nincs mit felkínálnia. Tudja, 
hogy semmi nincs a lényében, ami valakinek a szeretetét felébreszthetné iránta. Tudja, 
hogy nem lehet őt szeretni, de éppen azáltal, hogy elismeri, megváltja, hogy nem ér
demli mások szeretetét, mindnyájunkat képvisel. Mert ebben a tekintetben mind olya
nok vagyunk, mint ő. Közülünk senki sem szerethető igazán. Sőt, ennek a fiúnak az 
élete önmagán túl rámutat valamire: az evangéliumra. Arra az Istenre mutat, aki szeret 
minket, annak ellenére, hogy mi gyűlöljük őt. Szeret minket, annak ellenére, hogy mi 
nem felelünk meg szeretetének. Szeret, annak ellenére, hogy nem járunk a kedvében. 
Isten jókedvéből szeret minket és elfogad, noha semmink nincs, amit felajánlhatnánk 
Neki. Ennek a fiúnak elutasító létében rejtőzik Isten igényének botrányos titka.
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Mennyire mély igazságot fogalmazott meg az amerikai szociális munkás. Lám, Isten 
szemében mind hasonlóak vagyunk ehhez a szeretetre egyáltalán nem méltó drogfüggő 
fiatalhoz. Ez az Isten Igéjének, szeretetének a botránya. Sokakat fölháborít az, mint 
ahogy az írástudókat, farizeusokat, a nép akkori lelki vezetőit, hogy Jézus leült egy asz
talhoz a vámszedőkkel, paráznákkal, megvetett bűnösökkel. El is nevezték őt a bűnösök 
barátjának. Ezekhez jött Jézus, hogy szolgáljon nekik. Ezért van esélyünk nekünk is, min
denkori bukdácsolóknak, szeretetre méltatlanoknak, hogy mégis szeretett lények legyünk. 
Ha nem szeret eléggé a társad, szomszédod, gyermeked, munkatársad, ne feledd, hogy 
Isten Jézus áldozata árán bizonyította, mennyire szeret. Halljuk mindig a feloldozó Igéből, 
a János 3,16-ból: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött Fiát adta.” Igen, adta, 
érted is, és ez emel föl. Ez elgondolkodtat? Ez minket is szeretetre, sőt szolgálatra késztet. 
Azt mondja Jézus, hogy ha valaki első akar lenni köztetek, legyen a rabszolgátok.

Miből fakad az elsőség vágya? Az önzésből, abból, hogy én magamat szeretem a 
legjobban. A másik szolgáljon engem, segítsen rajtam, táncoljon körülöttem, szeressen, 
legyen kedves, türelmes, figyelmes. Ez mind arról szól, hogy az énem milyen nagy. A 
szolgálat pont a fordítottjáról szól: én legyek másoknak szeretetből a szolgája. Valaki 
így fogalmazta meg: az önzés nagynak tartja és kiszolgáltatja magát. A szeretet szolgál, 
és ettől nagy. Nem véletlenül szólít fel a Galata 5,13-ban Pál apostol, hogy szeretetben 
szolgáljatok egymásnak.

Egyszer egy fiatalasszony hónapokon át ápolta az őt gyűlölő anyósát, etette, itatta, 
mosdatta. Egyszer, amikor fölébe hajolt, az idős asszony magához húzta a menye fejét 
és sírva megcsókolta. Utána ez a hitben járó fiatalasszony így számolt be erről a jelenet
ről a lelkipásztorának: úgy éreztem, hogy abban a percben maga Isten csókolt meg en
gem. Igen, ilyen csókot a Jézus követésében kaphatunk. Abban a szolgálatban, amikor 
az önzésből kilépek, és az általam nem szeretettet, sőt esetleg engem gyűlölőt is tudom 
szolgálni, azzal a szeretettel, amivel Jézus szolgál nekünk, akik Őt keresztre küldtük. 
Szolgál nekünk, akik sokszor megbotránkozunk Benne, nekünk, akik gyakran nem ért
jük Ót, akik nehezen mozdulunk követésére. Azt mondjuk, hogy tanítása ugyan szép, de 
a gyakorlatban megélni képtelenség. Ezért sokszor hozzá se kezdünk. Pedig néha csak 
ennyiből áll, hogy aki minket gyűlöl, azt szeretettel ápoljuk, gondozzuk, etetjük. Mert 
csak ez az a szolgálat, ami méltó Jézushoz, és csak ezen az úton kaphatsz te is csókot 
Istentől, azt az elismerést, hogy jól van, jó és hű szolgám.

Ez a többlet Jézus tanításában, hogy Jézus elénk élte a szolgálatot. Azt mondja alap
igénk: az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és 
életét adja váltságul sokakért. Ezért indul Jeruzsálembe, ezért megy a keresztre és ezzel 
pecsételi meg az Ő tanítását, így lesz hiteles. Ő nemcsak beszél róla, hanem bemutatja 
nekünk a vérig menő áldozatot, szolgálatot. Itt van a hatalmas különbség a keresztyén- 
ség és más világvallások között. Stanley Jones, a neves amerikai misszionárius, aki év
tizedekig szolgált Indiában, beszámol egyik írásában a következő esetről: egy előkelő 
hindu asszony egyszer elvitt a keresztyén közösségükbe egy megesett fiatal nőt és ezt 
mondta: elhoztam ezt a szerencsétlen teremtést hozzátok, hogy mentsétek meg őt. A 
férjem valamikor egy csodálatos történetet olvasott fel nekem a ti szent könyvetekből 
arról, hogy amikor házasságtörésen kaptak egy nőt, mit mondott neki Jézus, hogyan 
mentette meg őt. A mi szent könyveinkben nincsenek ilyen történetek, ezért hoztam el 
hozzátok ezt a lányt. Milyen őszinte vallomás egy hindu előkelő hölgy részéről. A há
zasságtörésen kapott asszonyt Jézus különös bölcsességgel és szeretettel megmenti a 
haláltól. Nem igazolja a bűnét, de a bűnöst nem engedi kivégezni, mert tudja, hogy akik 
kivégeznék, azok sem tiszták, hanem bűnösök. Nincs hát joguk egymás fölött ítélkezni, 
hanem szolgálni, ha kell, életet menteni mindenáron. Ezt teszik sokan az elhívott ke
resztyének közül, akik őszintén követik a Mesterüket, Jézus Krisztust.
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Megint Ravi Zakariásra utalok, aki egyszer Indiában meglátogatta a Teréz anya által 
alapított egyik menhelyet, aminek neve Tiszta szív. Lehja a következőt: ott láttam egy 
elég fiatal férfit, aki koránál sokkal idősebbnek látszott. Lefogyva és nagyon fáradt arc* 
kifejezéssel feküdt egy európai nő karjaiban, aki egy csepegtetővei táplálta. Odafordul
tam a feleségemhez és azt mondtam neki: lehet, hogy csecsemőkorát leszámítva első 
alkalommal tartja valaki a karjaiban. A nővérre emelt szemei végtelen hálát sugároztak 
Tudjuk: Teréz anya menhelyein, kórházaiban ilyen szeretettel szolgálnak ma is azok, 
akik utolsó segítséget nyújtanak olyan embereknek, akik csak haláluk órájában jutnak el 
oda, hogy valamilyen méltóságban részesüljenek.

Egy bibliaiskola magas rangú tanára gyakran találta piszkosnak a diákok mosdóhe
lyét a reggeli tisztálkodás után. Türelmesen megtisztította a berendezéseket, s letérdelt, 
hogy a padlót is szárazra törölje. Előadásait tehát nem kizárólag a tantermekben tartotta. 
Ez volt a legmeggyőzőbb előadása. A tisztelt tanáruk példája nyomán a diákok meg
alázkodtak, s egy életre szóló indítást kaptak arra, hogy mindig szeretetben szolgáljanak 
egymásnak. Csak tanítani és elméletben mondani, hogyan kell szolgálni, nem elég. Azt 
bizonyítani kell türelemmel, alázattal, kedvességgel és következetességgel!

A neves amerikai elnök, George Washington, amikor még tábornok volt, egyszer 
egy alantas szolgai munkát végzett. Meglátta ezt egyik embere, s ezekkel a szavakkal 
fordult hozzá: -  Tábornok úr, ön túlságosan nagy ember ahhoz, hogy ilyen munkát vé
gezzen. -  Ó, nem -  felelte mosolyogva Washington - , éppen a megfelelő magasságom 
van meg hozzá. Ilyen derűvel és ilyen alázattal közeledni a legalantasabb szolgálathoz is 
csak az a hívő lélek tud, akit már rabul ejtett Isten szeretete. Akinek sokat mond az, amit 
Jézus tanít az alapigénkben: aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. 
Akár a legnagyobb áldozat árán is, bebizonyítva ennek a hatalomra törekvő világnak 
azt, hogy lehet Jézusért másként is élni, olyan meggyőző alázattal, ami másokat is erre a 
szolgálatra serkent. Ámen.

Zsákai Norbert
Bogdánd

Az első böjt
Alapige: lMózes 2,16-17 
Bibliaolvasás: Ámos 5,6-15

Isten megalkotta a földet és a mennyet, majd megformálta az embert a föld porából, 
élet leheletét lehelte orrába. Ez után ültetett az Úristen egy kertet Édenben, és oda he
lyezte el az embert. Sarjasztott az Úr Isten a termőföldből mindenféle fát, szemre kívá
natosat, eledelre jót, az élet fáját is, meg a jó és gonosz tudásának fáját. Édenből folyó 
jött ki a kert megöntözésére, ez négy ágra szakadt. Az ember feladatul kapta a kert mű
velését és őrzését.

Az Édenkert neve, a paradicsom díszes kertet jelent. Lehet, hogy a leírás hallatán 
festői tájak vagy saját élmények jutnak eszetekbe. Ennél sokkal szebb volt az Éden. Az 
Éden egy olyan hely volt, amilyent Ádám utódainak szeme nem látott, füle nem hallott 
és szíve meg nem gondolt. Az Édenben tökéletes harmónia volt Isten, ember és a kör
nyezet között. Az Edén leírása jelképes. A víz a termékenységet, az életet jelenti, a né
gyes szám (négy folyó) a teljességet jelöli. A fák szemre kívánatosak voltak, eledelre 
jók. Esztétikai szépség volt a kertben.

A kertben a mindenféle fa mellet ott volt az élet fája és a jó és gonosz tudásának fá
ja. Mindkettő a kert közepén. Központi jelentőségű volt! Az élet fája az életre táplált, az
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Istennel való kapcsolatot erősítette. A Jelenések könyve alapján majd a győztesek esz
nek az élet fájáról. Az élet fája megújít, megelevenít. (Jel 2,7)

A jó és gonosz tudása fájának értelme vitatott. Ahhoz, hogy megértsük jelentését, 
meg kell vizsgálnunk azokat a szentírási helyeket, ahol a jó és gonosz tudásáról van szó.

A tékoai asszony azt mondja Dávid királynak: „olyan az én királyom, mint az Isten 
angyala, meghallja mind a jót, mind a rosszat” (2Sám 17,14) Salamon király így imád
kozik Istenhez: „adj szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, 
különbséget téve jó és rossz között” (2Kir 3,9) Ez a két igehely arra enged következtet
ni, hogy a jó és a rossz tudása a király jogkörébe tartozott.

A mózesi törvény említi, hogy a gyermek még nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. 
Az ézsaiási Immánuel-jövendölés arról beszél, hogy a megszülető gyermek „tejszínt és 
mézet fog enni, amíg meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani”. A zsidóknál a 
felnőttkor nem 18-20 évtől kezdődött, hanem 13. évtől, ezt a kort nevezték bar- 
micvának. 13 éves korig, amíg a gyermek mézet és tejszínt evett, addig tanította az atya 
a gyermekét, utána már a felnőtt ifjú maga kellett döntsön a jó vagy a rossz mellett. Ez a 
két szentírási hely azt mutatja, hogy a jó és a gonosz tudása az atya jogkörébe tartozott.

Összegezve, a jó és gonosz tudása a király és az atya jogköre volt. A mi esetünkben, 
az Édenben Isten az atya és a király, ő határozza meg a jót és a gonoszát.

Amikor Isten elrendeli az alapigében olvasott törvényt: „a kert minden fájáról sza
badon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz” (lMóz 2,16-17), akkor 
tulajdonképpen azt mondja az embernek, hogy én vagyok a király és az atya, én határo
zom meg, hogy mi a jó és mi a gonosz, te vagy a szolga és a gyermek, és neked enge
delmeskedned kell.

Isten elrendelte az első böjtöt. Ezt mondta az első emberpárnak: „a kert minden fájá
ról ehetsz, de a jó és gonosz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell 
halnod” Ez Isten diétatörvénye. Diétára fogja az embert. Mintha azt mondaná Isten: 
gyönyörködj az életben, a természetben, Bennem, mindabban amit adtam, de egy dolog
tól tartózkodj, attól, hogy te döntsd el, hogy mi a jó és mi a gonosz.

Miért rendelte el Isten az első böjtöt, miért adja ezt a tiltást? Először azért, hogy kor
látot szabjon az embernek, hogy emlékeztesse arra, hogy nem ő a világ korlátlan ura, ő 
csak teremtmény, akinek feladata, hogy művelje és őrizze a kertet.

Másodsorban a törvény, a tiltás volt az engedelmesség próbaköve. Isten szabad aka
ratot, döntési szabadságot adott az embernek arra, hogy engedelmeskedjen vagy sem. 
Isten annyira tiszteli az ember szabad akaratát, hogy hagyja hogy sorsát kezébe vegye. 
Felelősséget ad neki. Választhatja a halált vagy az életet. Isten nem robotokat teremtett.

Harmadsoron a törvény, a tiltás Isten szeretetének a jele volt. Isten tudta, mi van a ker
ten kívül: bűn, gyűlölet, harag, szenvedés, halál. Isten védeni akarta az embert ezektől.

A harmadik részben azt olvassuk, hogy az első emberpár nem engedett a tiltásnak, 
engedetlen volt, evett a jó és gonosz tudásának fájáról. Ettek a fa gyümölcséből, mert 
abban reménykedtek, hogy megnyílik szemük, okosak lesznek, olyanok lesznek, mint 
Isten, jónak és gonosznak tudói. Mit akart az ember? Át akarta venni Isten helyét, a 
döntőbírói székbe akart ülni, ő maga akarta tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, ő maga 
akarta meghatározni a jót és a rosszat. A teremtmény el akarta foglalni a Teremtő he
lyét. Az ember engedetlensége következménnyel járt. Isten kiűzte az Éden kertjéből, 
hogy ne szakíthasson az élet fájáról, hogy ne éljen örökké, hanem művelje a földet, 
amelyből vétetett. Ezek után odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó 
lángpallost, hogy őrizzék az Élet fájához vezető utat. Isten kirekesztette az embert az 
Édenből, a vele való tökéletes harmóniából.

Az az ember, aki szakít a jó és gonosz tudásának fájáról, aki öntörvényűén dönti el, 
hogy mi a jó és mi a gonosz, aki engedetlen Isten tiltásaival szemben, saját sírját ássa.
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A Kánaánt kikémlelő tizenkét kém közül csak Józsué és Káleb bízott az Úr ígéreté
ben, abban, hogy elfoglalják a földet, a többiek lázították a népet Isten és a nép vezetői 
ellen. Isten csapása sújtotta a 10 lázító kémet. Meghaltak, mert Isten parancsa ellen lá
zadtak. Ákán zsákmányt szerzett magának Jerikóban, noha Isten megtiltotta ezt, ezért 
megkövezték és elégették. Úgy gondolta, hogy ezt következmények nélkül megteheti. 
Isten parancsát felülírta.

A bűn zsoldja a halál (Róm 6,23) -  íija Pál. Isten következetes, ő védi a jó és gonosz 
tudásának fáját. Aki erről a fáról szakít, az magára vonja Isten ítéletét, aki meg akaija 
másítani Isten teremtett rendjét, aki el akarja homályosítani ezt, az megégeti magát. A 
Szentírás nagyon kemény figyelmeztetéssel végződik. „Ha valaki hozzátesz a könyv 
beszédeihez, arra az Isten azokat a csapásokat méri, amelyek meg vannak írva ebben a 
könyvben, ha valaki elvesz a prófétai könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét 
az élet fájából, a szent városból, és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.” 
(Jel 22,18-19)

Mi hányszor szakítottunk a fáról? Isten mondott egyet, mi csináltunk mást. Ne kí
sértsük Istent. Hagyjuk el gonosz útjainkat, mert ezek a halálba vezetnek.

A Szentírásban nagyon sok olyan szereplőről olvasunk, akik példásan engedelmes
kedtek Isten tiltásának, akik minden erejükkel azon voltak, hogy ne szegjék meg Isten 
parancsát, hogy ne szakítsanak a jó és gonosz tudásának fájáról, hogy Isten rendje ne 
szenvedjen csorbát. Ezek az emberek a tiltásoknak való engedelmesség révén megérez
ték, megélték az édeni boldogság parányi részét, az Istennel, emberrel, környezettel való 
harmóniát. Ezek az emberek Isten áldásában részesültek.

Isten hű maradt hűséges szolgáihoz. Dániel megszabadult az oroszlánok verméből, 
Isten elküldte angyalát és bezárta az oroszlánok száját, azok nem bánthatták őt. Pétert He- 
ródes börtönbe vetette. Az éjszaka folyamán eljött az angyal, és kivezette őt a börtönből. 
Pál és Silás a börtönben volt. Mialatt éjféltájban imádkoztak és magasztalták Istent, föld
rengés támadt, megrendültek a börtön alapjai, kinyíltak az ajtók, és lehulltak bilincseik.

Hányszor maradtunk hűek a megpróbáltatásban? Ugye, hogy Isten is hű volt, mellet
tünk állt, védelmezte az övéit.

Mózes így szólt Izráel népéhez: „tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy 
élőtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy 
élhess te és utódaid is.” (5Móz 30,19) Ámosz felszólítja Izráel népét: „A jóra törekedje
tek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, veletek lesz az Úr. Gyűlöljétek a rosszat, sze
ressétek a jót.” (Ám 5,14-15)

Az első böjt arra tanít bennünket, hogy fogadjuk el Isten király és atya voltát és en
gedelmeskedjünk parancsainak: gyűlöljük a rosszat és szeressük a jót.

Most 6 hét böjti időszak következik. Ez idő alatt szigorúan tiltsunk el magunktól 
minden gonosz dolgot: szenvedélyeknek élést, fölösleges tévézést, pletykálkodást, csú
nya beszédet, haragot, gyűlöletet, indulatosságot, önzést!

Tegyük a jót. Szakítsunk időt embertársainkra! Látogassunk meg olyanokat, akiknél 
rég nem voltunk, akik betegek! Béküljünk meg haragosainkkal! Szánjunk több időt a 
lelki dolgokra. Jáijunk el a templomba minél gyakrabban! Olvassunk többet a Szent
írásból, imádkozzunk többet! Imádkozzunk másokért! Terjesszük az evangéliumot, te
gyünk bizonyságot Istenről szavakkal, tettekkel!

A jó és a gonosz tudásának fája emlékeztessen bennünket kiváltképpen a böjti idő
szakban arra, hogy Isten a jó és a gonosz tudója, ő határozza meg, hogy mi a jó és mi a 
gonosz. Törekedjünk a jóra, és kerüljük a gonoszt!

Ha ezt tesszük, megélhetjük, megérezhetjük az édeni boldogság egy parányi részét. 
Ámen!
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Prédikációk virágvasámapra
Nagy József Levente
Marosvásárhely-Tulipán utca

ígéret és illúzió
Alapige: Máté 21,9-10 
Bibliaolvasás: János 18,33-37

Milyen szépen indul a virágvasárnapi eseménysor! Amikor híre megy, hogy Jézus 
útban van Jeruzsálem felé, az emberek tömegesen vonulnak ki a fogadására. A lelkese
désük határtalan, pálmaágakat lengetnek, ruháikat hódolatuk jeléül Jézus lába elé terítik, 
hozsannáznak, örülnek, ünnepelnek.

A virágvasárnapi emlékezésünket, igehirdetéseinket is, általában ez az ünnepi elfo
gultság jellemzi.

A Jézust éltető emberek nagy része egy csúnya, ördögi átverés áldozata volt. Ezt a 
népet évszázadokon keresztül áltatta a Nagy Megtévesztő, a félreértett vagy félreértel
mezett próféciák hamis reménységével, hogy egyszer szabadító királyt küld Isten, aki a 
Dávid utódja lesz, aki hadba száll és örökre megszabadítja őket mindenkori ellenségeik
től, elnyomóiktól, filiszteusoktól, egyiptomiaktól, szírektől, perzsáktól, rómaiaktól -  
„általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait” (4Móz 24,17) -  s hely
reállítja Izráel régi dicsőségét.

Ez a hamis reménység nemcsak a köznépben, a vezetőkben, a farizeusokban, hanem 
az apostolokban is így élt.

Születését mennybéli és kozmikus jelek adták hírül a világnak. Anyja angyali sugal
latra Szabadítónak nevezi el, Kelet hatalmasságai mint az új zsidó királyt látogatják 
meg, és hajlongnak előtte, Heródes pedig trónféltő őrületében vérfürdőt rendez miatta.

Virágvasárnap ennek az illuzórikus váradalomnak a beteljesülését ünnepelik: „Örülj 
nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! íme, jön néked a te királyod, 
igaz és szabadító Ő ...” (Zak 9,9)

Ő az, akire annyit vártatok! Pontosan olyan, amilyennek elképzeltétek! Azt teszi, 
amit kívántok! Jó az Isten, megadta, amiért imádkoztatok!

Ez a virágvasárnapi nagy átverés. Mert ez a Király, akit Isten ígért, nem az a király, 
akit az emberek vártak! Isten nem az emberi elvárások, álmok, vágyak, igények, kíván
ságok mentén cselekszik. Isten nem azt adja, nem azt teljesíti, amit mi várunk, elvárunk 
Tőle, Isten azt adja, amit Ő maga ígért meg! Isten nem a mi kívánságainkat teljesítő 
Isten, hanem az Ő saját ígéreteit beváltó Isten. „Mert nem az én gondolataim a ti gondo
lataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek 
a földnél, akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitok
nál!” (Ézs 55,8-9)

Egykettőre kiderül, hogy nem az érkezett, akit vártak, s nem azt kapták, amire szá
mítottak. ^

Kicsoda ez? -  kérdezik csalódottan. Éppen a tanítványok egyike fogalmazza meg 
keserűen, hogy: „mi azt reméltük, hogy Ő az, aki meg fogja váltani az Izráelt” (Lk 24, 
21) Azt vártuk, hogy kipofozza a rómaiakat az országból, ehelyett a mi tisztességes ke
reskedőinket ostorozta ki a templomból. Sőt azzal fenyeget, hogy lerontja még a temp
lomot is, hogy kő kövön nem marad, s pusztító undokság fog állni e szent helyen.

Mi azt hittük, hogy a zsidó név, a magyar név, az én nevem, a te neved megint szép 
lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossa a gyalázatot (Petőfi-
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parafrázis), ezzel szemben arról prédikál, hogy „pusztán hagyatik... a házatok” (Mt 23,38) 
és „gyűlöletesek lesztek minden nép előtt” (Mt 24,9) Azzal riogat, hogy: „bizony, mon
dom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek”. (Mt 24,34)

A tanítványok nem értik, a farizeusok, főpapok, vezetők felháborodnak, a nép csaló
dik. Mi nem ilyen királyt akartunk, aki a köveket nem változtatja kenyerekké, aki hagy
ja magát megfeszíteni, akit hiába kértünk, hogy szálljon le a keresztről, s szabadítson 
meg minket is. Ilyen király nem kell, aki szelíd és alázatos, aki azon agitál, hogy télje
tek meg -  de miben térjünk meg? (Mai 3,7) - , mert elközelített a mennyeknek országa, 
hogy szeressétek ellenségeiteket, hogy az odafennvalókkal törődjetek, ne a földi dol
gokkal, aki a szívünket magának akarja kisajátítani. Isten királyt ígért, s ezt a hitetőt (Mt 
27,63) küldte nekünk?

De „nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. 
Mond-é Ő valamit, hogy meg ne tenné? ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?” (4Móz 
23,19) f

A Nagy Megtévesztő nem tagadja Isten létét, sem Krisztus istenfiúságát, hogy Őt az 
Atya rendelte (legfőbb?) prófétánkká és tanítónkká, (egyetlenegy?) főpapunkká, (örök
kévaló?) királyunkká, hiszen ezt még „az ördögök is hiszik, és rettegnek” (Jak 2,19). 
Hiszi, s mert retteg -  meghamisítja.

Megtévesztésig hasonló képet fest Istenről, az Ő dolgairól, az Igéről, Krisztusról és 
áldozatáról, majdnem olyat, ahogy ezek Isten kijelentésében állnak, csak éppen mesteri, 
s egyben ócska hamisítványai az eredetinek. A megkísértés pusztájában is az Igét idézi, 
Istenre hivatkozik, csak egy kicsit másképpen. Észre sem vesszük, hogy felcserélte a 
szórendet, eltolta a hangsúlyt, áttett egy vesszőt, fel sem tűnik első látásra, hogy ez á 
király nem az a Király, hogy olyan Krisztust hirdet, mutogat, kínálgat nekünk elfoga
dásra, követésre, akinek nincsenek tenyerében a szegek ütötte sebek.

A gonosz hitetésnek pedig mindig csalódás, düh, harag, kiábrándulás, istenkáromlás 
a vége. Ezért „mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami go
nosznak látszik, őrizkedjetek!” (IThessz 5,21-22), hogy meg ne csaljon a Sátán. (2Kor 
2,10)

Milyen jó, hogy Istent nem lehet eltéríteni mennyei tervétől. Bármennyire is „hiszti- 
zünk”, toporzékolunk, vagy fanyalgunk, mégsem küld más királyt. Bár bolondság és 
botránkozás, ami a Golgotán történt, mégsem győzelmes csatában, hanem a kereszthalál 
gyalázata által vált meg, s nem a rómaiaktól, hanem a rómaiakkal együtt a bűntől és a 
kárhozattól. Milyen jó, hogy Isten ilyen Királyt küldött, akinek a hatalmát a szeretet 
irányítja, s aki ezt a világot megváltani jött.

A tanítványok is csak utólag értették meg, hogy mi történt. Jézus Krisztus életének 
és cselekedeteinek minden mozzanata akkor tárja fel igazi értékét, s értelmét, ha azokat 
az Ő végső megdicsőülésének fényében látjuk.

Ő olyan Király, akinek országa nem e világból való. Ő örökkévaló (!) Király, aki 
minket Igéjével és Szendéikével kormányoz, és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz 
és megtart. (HK 31.)

Urunk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a 
földön is!

Itt a földön, ebben az életben hol valósul meg Krisztus királysága? Nem ott, ahol 
uram-uramozva hozsannáznak, hanem ahol lélekben és igazságban imádják Őt és enge
delmeskednek az Ő akaratának. Akik átadják engedelmességre a szívüket és szolgálatra 
az életüket, Krisztus kegyelme által, már e mostani életben érezni fogják szívükben az 
örök élet kezdetét, s ez élet titán pedig oly tökéletes boldogságuk lesz, amit soha szem 
nem látott, fül nem hallott, sem emberi szív meg nem gondolt, amelyben Istent mind
örökké magasztalják. (HK 58.) Ámen.
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Stile Zsolt
Vérvölgy

Virágvasárnapi prédikáció
Alapige: Lukács 19,37-38 
Bibliaolvasás: Lukács 19,28-40

Virágvasárnap alkalmából, több gyülekezetben virággal díszítik a templomokat. 
Szép szokás ez, illata, szépsége emlékeztet Jézus jeruzsálemi bevonulására.

Az első virágvasárnap ragyogó, szikrázó napsütésben zajlott le Jeruzsálem felett, az 
Olajfák hegyén. Minden szép, felemelő, ünnepélyes. A kovásztalan kenyerek egyhetes 
ünnepsorozatának nagy, diadalmas indulása volt ez a nap, amikor minden irányból elin
dultak a családok Jeruzsálem felé. Az ünnepi kórus felállt a kapuk előtt, a főbejárattól 
egy nagy lépcsősor vezetett fel a templomhoz. Mielőtt kinyíltak a kapuk, felállt a fehér 
ruhába öltözött énekkar, és hajnaltól kezdve egymás után zengték az ünnepi zsoltárokat: 
„ Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső 
király! Ki az a dicső király? A Seregek Ura, ő a dicső király!” (Zsolt 24,9-10) A bevo
nulás azzal kezdődött, hogy a papok vállukra vették a frigyládát, bevitték és utána betó
dult az ujjongó tömeg. Utána tovább hangzottak az énekek, a dicséretek, a próféciák.

Mind a négy evangélium feljegyezte, tehát fontos, hogy Jézus elfogadta a hozsan
nát, a dicsőítő szavakat. Korábban mindig tiltakozott ellene. De most egyszerre világos
sá lett a nép előtt, beteljesedve látták, miről szólt Isten a próféciákban. Most már nem a 
frigyláda vonult be legelőször, hanem Jézus Krisztus személyén keresztül Isten követe, 
nagykövete, felhatalmazott Fia, aki képviselte Isten országát és annak titkait -  Ő vonult 
be.

Egy Jeruzsálemben járó turista, aki húsvét táján járt ott, leírja a nagy tömeget, a za
rándokok sokaságát és azt a feszültséggel teljes várakozást, amit érzett, hogy találkoz
zon azzal, amiről eddig csak a Bibliában olvasott. Sok könyvet is elolvasott, készülve az 
utazásra, hallgatta az idegenvezető szavait, de rádöbbent, hogy olyan pontosan, tisztán 
megírva az eseményeket sehol sem találja, mint a Bibliában. Elővette hát és így járta be 
az ünnepi utat. Életünk sok útvesztője közepette, jusson eszünkbe nekünk is naponta a 
Biblia gazdag tárházából meríteni, útmutatást, tanácsot, vezetést, bátorítást, vigasztalást 
kérni. Ez segít rajtunk.

Jézus tudta, mi vár rá Jeruzsálemben, készült erre a napra. Sokan készültek rá ott is, 
ki örömmel, ki gonoszsággal. Jézus bevonja tanítványait a szolgálatba. Az Olajfák he
gyéhez érkezve, elküldi tanítványait a szemben lévő faluba és azt mondja nekik, hogy 
kérjenek el egy szamárcsikót, mert azon akar bevonulni Jeruzsálembe, mert „az Úrnak 
szüksége van rá” A tanítványok eddig azt érezhették talán, hogy minden értük van, de 
most már rajtuk a sor, hogy ők is adjanak valamit. Vajon ma mit vár tőled az Úr, ma 
mire van szüksége? Rád biztos, hogy szüksége van! A tehetségedre, a szolgálatodra, a 
kezedre, a szádra, a szívedre, a pénzedre. Elengeded, eloldod, odaadod? Isten országa, 
uralma ott valósul meg, ahol engedelmeskednek neki, így lehet a te életed is egy darab 
Isten országa. Jézusnak szüksége van eszközökre, rád és rám, hogy mozdulj vagy moz
gósíts, tedd láthatóvá Isten üzenetét a „ma” világának is. Jézus ma is be szeretne menni 
a nagyvárosokba és a kis falvakba. Ebben lehetek én és te a szolgálatára. Azért szólít 
meg most is, mert be akar vonulni sokaknak az életébe. Ezért szüksége van rád! Ne állj 
ellent, ne mondj „nemet” , ne élj vissza az Istentől kapott kegyelemmel. Add tovább az 
örömhírt, légy örömszerző. Nagy dolog adni, vagy továbbadni, tedd meg addig, amíg 
teheted! Légy Krisztust hordozó, éld oda Krisztust mások elé. De ne téged dicsérjenek, 
hanem az Ő nevét! Bármit teszünk, az Ő nevét kezdjék el dicsőíteni, magasztalni: „Úgy
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fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

O nem fényes körülmények között akar bevonulni. Ebben is egy prófécia fog betel
jesedni. Nem harci paripán, erővel akar bevonulni -  lásd ma: tankok, harci helikopterek, 
állig felfegyverzett katonák, bombázók képezik a bevonuló sereget. Prófécia teljesedik 
be. Több Ige jut eszünkbe -  Zakariás 9,9: „Örvendj nagyon, Sión leánya, ujjongj, Jeru
zsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, 
szamárcsikó hátán.” Mégis azt mondja az Ige: Ő a diadalmas! Sokan megértették akkor: 
Isten követe érkezett el, Isten beváltotta ígéretét, Ő a jel, itt van, Immánuel -  velünk, 
köztünk az Isten.

A názáreti zsinagógában, amikor kezébe adták Ézsaiás próféta könyvét, nem vélet
lenül olvasta fel: „Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. 
Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, sza
badulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem 
az Úr kegyelmének esztendejét...” (Ézs 61,1-2) Majd ezt olvassuk Lukácsnál, így szól 
Jézus: „Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.” (Lk 4,21) Itt és most és közötte
tek! Csodálatos ez a felismerés: Ő az Isten által küldött Messiás, Ő az istenijei.

Jézus bevonul, nem kivonul -  nem hagyja ott a problémákkal teli világot. Nem 
mondja: nem érdemes vele bajlódni, érte áldozatot hozni. Őt nem lehet megállítani az 
Isten által kijelölt úton, pedig sokszor próbálták megállítani. Ha mi követői vagyunk, 
akkor mi sem hagyjuk ott a problémákat, hanem türelmes helytállással, szeretetünkkel, 
kész vagyunk szolgálatába állni. Erre kaptunk megbízást, ránk bízta a békéltetés szolgá
latát: „Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kéme általunk: Krisztusért 
kérünk, béküljetelc meg az Istennel!” (2Kor 5,20)

Jézus Krisztusban Isten kegyelme jön felénk, nem várja, hogy mi menjünk, Ő jön. 
Jézus békítette ki az Atyát az emberrel, már nem haragszik Isten -  „kegyelmes szívvel 
van hozzánk.” Jézus engedelmességéért, egyszeri, tökéletes áldozatáért elfogad, megbo
csát. Amíg lehetséges, legyetek készek Istennel rendezni dolgaitokat!

Az a kapu, amely felé Jézus tart -  az Ékes kapu -  ma be van falazva. Mikor a mo
hamedánok elfoglalták Jeruzsálemet és megtudták, hogy a zsidók visszavárják a Messi
ást, akkor befalazták. Még egy temetőt is kialakítottak ott, ezzel tisztátalanná téve a 
helyet. Céljuk az volt, hogy soha többé ne vonuljon be oda a Messiás. Azt gondolták, 
vagy azt gondoljuk, hogy van akadály előtte? Az evangélium szerint mindenkinek 
szembesülnie kell a diadalmasan visszatérő Krisztussal: „íme, eljön a felhőkön, és meg
látja minden szem, azok is, akik átszegezték...” (Jel 1,7) Amikor visszatér „minden térd 
meghajol előtte” (Fii 2,10) Csodálatos ígéret ez, így tekinthetünk előre. Kezdjük el 
most, imádjuk, hódoljunk most!

Jézust nem lehet erről az útról lebeszélni, továbbhaladt, mert szeretett. Ámen.
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Prédikáció konfirmációra
Lőrincz István
Marosvásárhely-Alsóváros

Válaszd az életet!
Alapige: 5Mózes 30,19-20

Nagyon szép és ünnepélyes alkalom a konfirmáció. Azok közé tartozik, amik meg
ismételhetetlenek az ember életében. Hiszen csak egyszer álltok meg így a gyülekezet 
színe előtt. Csak egyszer térdepeltek le az Úr asztala köré, hogy vegyétek Isten áldását 
és a felhatalmazást az úrvacsora vételére. Az ilyen nagy, egyszeri alkalmaknak megvan 
a maguk súlya és jelentősége az ember életében. Nagyon sokszor választóvonallá válik, 
eldőlhet, hogy kinek merre vezet tovább az útja. Mert ebben a korban már nektek is 
dönteni kell, és e döntéstől függhet egész életetek. Ez a mai Ige is választásra, döntésre 
hív benneteket. Választhattok az élet és áldás, vagy a halál és átok között.

Amikor ezek a szavak először elhangzottak, egy sorsdöntő pillanat volt Izráel népé
nek az életében. Hosszú és fáradságos vándorlás után eljutottak az ígéret földjének a 
határáig, Sok minden volt mögöttük. Nem volt könnyű és akadálymentes az eddigi út. 
Most ott van előttük a várva várt pillanat, hogy beléphetnek erre a rég áhított földre. De 
Isten még nem engedi őket belépni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy miként lépnek 
ide be. Az Isten által adott földön nem lehet akárhogyan élni. Ezért Isten most is szól 
lánglelkű prófétáján keresztül. Mózes nem a maga nevében szól. Ezért hívja bizonysá
gul a mennyet és a földet. Bár a ti helyzetetek egészen más, de mégis sok szempontból 
hasonló. Hisz ti is megtettetek már egy elég hosszú életszakaszt. A gyermekkor már 
mögöttetek van. Most léptek be az ifjúkorba, életeteknek második nagy szakaszába. Az 
első szakaszban a szülők hordozták értetek a felelősséget, most már nektek is egyre több 
felelősséget kell magatokra vennetek. Kezditek érezni, hogy az élet egy nagyon komoly 
dolog, nem gyermekjáték. Nem mindegy nektek sem, hogy ebbe a második és döntő 
szakaszba miként léptek be. Ezért van a konfirmáció, ezért jártatok két évig a felkészítő
re, mert Isten most egy komoly üzenettel akar titeket továbbvezetni. Isten ezért szól 
most hozzátok. Nem egy lánglelkű prófétán, nem egy híres emberen, hanem egyszerű 
szolgáján keresztül, de mégis ugyanaz az Isten és ugyanolyan komolysággal szól hozzá
tok. Egy nagy parancs hangzik itt el: válaszd az életet, válaszd az áldást. A mai igehir
detésben arra a kérdésre szeretnék választ adni, hogy hogyan lehet az életet választani. 
A mai Igénkben en*e nagyon világos válasz van. Három dolgot kell tennünk. Szeretni az 
Urat, hallgatni az Ő szavára és ragaszkodni Hozzá. Lássuk most ezeket részletesebben.

Szeresd az Urat! Olyan sokszor hallottuk ezt már, meg is tanultuk, hogy Isten törvé
nyének a lényege is ez, ezt követeli, ezt váija tőlünk Isten. De mit jelentsen ez nekünk a 
mi valóságos életünkben? Egy meleg érzést, egy kedves gondolatot? Az ószövetségi 
ember számára ez sokkal világosabb és egyértelműbb volt, mint a mi számunkra. Az 
Izráelt körülvevő népek bálványokat imádtak. Minden dolognak megvolt a maga istene. 
A földnek, a pénznek, a testnek, a termékenységnek, a bornak, a szerelemnek. Amikor 
Isten népe szívében erős volt az Úr szeretete, akkor hiába csalogatták, hívogatták őket 
ezek a bálványok, mert az Úr és az Ő szolgálata mindennél fontosabb volt számukra. De 
amikor nem szerették az Urat, eltávolodtak Tőle, akkor mindig a bálványokat kezdték 
imádni és szolgálni, azok után futottak. Azt mi mindnyájan jól tudjuk, hogy ma Európá
ban nincsenek ilyen értelemben vett, kőből, fából, vasból készült bálványok, de azért 
ezek az ember számára mégis nagyon valóságosak. Mert a legtöbb ember ma sem Isten
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nek szolgál, hanem a pénzt hajhássza, a testi vágyai kielégítésére vágyik, minden idejét 
a szórakozásra költi, ezekre sokkal több időt és erőt fordít, mint Istenre. Ki lesz számo
tokra fontos, ki áll életetek középpontjában, kit szeretünk jobban, a legjobban? A bálvá
nyok csalogatnak minket, s aztán tönkretesznek, nyomorult rabszolgaság lesz az éle
tünk. És mi mégis ezeket szeretjük, követjük, s nem Istent, aki pedig minket annyira 
szeretett, hogy Egyszülött Fiát adta értünk! Aki minket ennyire szeret, azt nem kellene 
nehéz legyen viszontszeretni. Szeressétek hát, szeressük hát mindnyájan az Urat, aki a 
legjobban szeretett minket, aki a legnagyobb áldozatot hozta meg értünk!

Hallgass az Ő szavára! A szeretetnek az egyik legegyszerűbb, de talán legfontosabb 
bizonyítéka. Hiába mondja egy gyermek, hogy ő szereti szüleit, de közben semmibe 
veszi szülei szavát. Akkor ez a kijelentés csak hazugság az ajkán. Hiába mondja valaki: 
szeretem az Urat, de nem hallgat az Ő szavára, és nem is engedelmeskedik annak. Mert 
ezt így is meg lehetne fogalmazni: mondd meg, hogy kire hallgatsz és én megmondom, 
hogy ki vagy. Lassan olyan leszel, mint amilyen az, akire hallgatsz. Jó és rossz példákat 
lehetne itt felsorolni. Hányszor látjuk azt, főleg fiataloknál, ha valaki egy rossz barátra 
kezd hallgatni, az szép lassan szintén olyan rosszá és gonosszá válik, mint a barátja. 
Vannak hála Istennek jó példák is! Van olyan is, hogy valaki előbb rossz úton jár, de 
elkezd egy jó, istenfélő barátra hallgatni, s az élete csodálatosan megváltozik. Szinte 
nem jön hogy higgyük, hogy milyen nagy változás ment végbe benne. Végső soron az 
életünkben két hang szólal meg: az egyik az Isten, a másik pedig a Gonosz, a Sátán 
hangja. Megszólal Isten is az Igén vagy a lelkiismeretünkön keresztül, de megszólal a 
Sátán is bűnös természetünkön vagy bűnös embereken át. Naponta ott állunk a döntés 
előtt: mi kire hallgatunk? Mert ez a két hang teljesen ellentétes irányba hív. Csak egy
két példát mondjunk erre. Megszólal a harang. Megszólal Isten hangja és azt mondja: 
menj oda, mert én ott beszélni akarok veled, szólni akarok hozzád, oly nagy szükséged 
van az erőmre, a bocsánatomra, a kegyelmemre! Oly nagy szükséged van egy jó közös
ségre! De ilyenkor megszólal egy másik hang is, aki ilyeneket mond: minek oda menni, 
hisz ott is csak egy bűnös ember beszél, tudod te már úgyis, hogy ott miről papolnak, 
meg nézd, annyi más jó lehetőséged is van, maradhatsz nyugodtan az ágyadban, elvégre 
égész héten dolgoztál, megérdemelsz egy kis pihenést, vagy nézheted a tévét, inteme- 
tezhetsz, kimehetsz a szabadba egyet kirándulni! Meg még különben is ráérsz ezekre a 
dolgokra, hisz még fiatal vagy, majd később, akkor majd több időd lesz minderre! Kire 
hallgatsz? Vagy: Isten hangja azt mondja, hogy élj mértékletesen és józanul, vigyázz, 
nehogy a testet-lelket ölő szenvedélyek hatalmába kerülj. De rákontráz a másik hang: 
elvégre csak egy életed van, igyekezz azt kihasználni, élvezzed az életet, szakítsd le 
minden percnek az örömét és gyönyörét! Kire fogsz hallgatni ilyenkor? A példákat foly
tathatnám, de nem teszem. Csak egyet teszek, hogy nyomatékosan kérlek benneteket, 
kedves ifjak, és kedves testvéreim, hogy hallgassunk az Úrra! Meglátjátok: nem fogjá
tok ezt soha megbánni! Higgyétek el, hogy akkor lesztek igazán boldogok, ha az Úr 
szavára tudtok figyelni!

Ragaszkodjatok az Úrhoz. Hadd tegyem ezt is néhány példával érthetőbbé, gyakorla- 
tiasabbá. Mit jelent ragaszkodni az Úrhoz?

Ragaszkodjatok mindenekelőtt Isten Igéjéhez. Azért adunk most mindnyájatoknak 
egy Bibliát ajándékba, hogy azt olvassátok, ne porosodjon majd egy eldugott helyen. Én 
is konfirmációmra kaptam az első Bibliát, s olyan jó, hogy olvastam, s oly sok Igét kí
vülről is megtanultam belőle. Tudom ezt nektek is ajánlani!

Ragaszkodjatok az imádsághoz! Ne felejtsetek el naponta imádkozni! Ne csak a Mi- 
atyánkot mondjátok el, hanem próbáljatok saját szavaitokkal is Istenhez imádkozni, 
tanuljátok meg elmondani kéréseiteket, tanuljatok meg minden elvett jóért, a mindenna
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pi táplálékért is hálát adni! Kérjétek az Úr segítségét nehéz döntéseitek (pályaválasztás, 
párválasztás) előtt!

Ragaszkodjatok egyházunkhoz! Legyen drága számotokra a református egyház! 
Megtanultuk azt is ezekben az években, hogy a reformáció idején sokan voltak a mi 
népünk tagjai között is, akik készek voltak rabságra, gályákra, halálba menni is azért, 
hogy ez a hit megmaradjon. Talán egy nyelv se tudja olyan szépen kifejezni, hogy a mi 
egyházunk számunkra egy lelki édesanya, csak a mi nyelvünkön hangzik olyan édesen 
ez a szó: anyaszentegyház. Ez az egyház, ez a gyülekezet a ti lelki édesanyátok. Milyen 
gyermek az, aki megtagadná anyját, aki nem szeretné azt, aki őt keserves kínnal a világ
ra szülte? Milyen gyermek az, aki évekig rá se néz az anyjára? Milyen egyháztag az, aki 
nem törődik egyházával, aki soha nem jár templomba, nem hajlandó áldozni érte? Mit, 
mennyit ér az ilyen embernek az egyház? Semmit! Ó, kedves konfirmálók, ti ne legye
tek ilyen gyermekei ennek a lelki anyának!

Ragaszkodjatok ehhez a templomhoz! Ezért a templomért őseink rengeteget fára
doztak, sokszor évtizedekig nehéz, háborús körülmények között is építették a templo
mokat. Sokszor életük árán védték, mint végső menedéket. Legyenek ezek az ősök haló 
porukban is áldottak! Ragaszkodjatok a templomhoz és azokhoz a maradandó értékek
hez, amit ebben a templomban kaptok! Mennyire tudunk mi sokszor haszontalan, mú
landó, csecsebecse dolgokhoz ragaszkodni. Mennyi időt, energiát tudunk mi például egy 
hobbira pazarolni, de az Úrhoz nem tudunk és nem akarunk ragaszkodni.

Végül az Igében egy ígéretet is kapunk, hogy az Úr lesz még az életünk hosszúsága 
is. Aki az Úr parancsolatai szerint él, annak még az élte is hosszabb lesz, hisz nem fog 
szenvedélyek rabságába esni, mértékletesen, igazán és szentül fog élni ebben a világ
ban. Isten áldása sok mindenben meg fog mutatkozni. Az Újszövetség erről még nem 
beszél nyíltan, de mi azt is tudjuk, hogy nemcsak hosszú életünk lehet itt ezen a földön, 
hanem örök életünk lesz a mennyek országában. Ne felejtsük el, hogy ma virágvasárna
pot is ünnepiünk! Jézus azért vonult be Jeruzsálembe, hogy ott meghaljon értünk, s ez
zel engesztelést szerezzen a mi bűneinkért. Ezért újszövetségi megfogalmazásban így is 
mondhatnánk, válaszd az örök életet, és ne juss örök kárhozatra. Az Úr áldjon meg így 
benneteket és mindnyájunkat is! Ámen.
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Lectio continua
Id. Fazakas Sándor
Derecske, Magyarország

A gazdagról és Lázárról
Lukács 16,19-31 

Az igehirdetés megértéséhez

Kálvin szerint „Példázatunk azt matatja ki, hogy milyen sors vár azokra, akik a sze
gényekkel nem gondolva, teljesen a gyönyöröknek adják magukat, ...felebarátaikat 
nyomorultul éhezni hagyják, sőt kegyetlenül éhen vesztik azokat, akiknek segítséget kel
lett volna nyújtaniuk”

19. v. „ ...öltözik vala bíborba és patyolatba... ” Porphyra = bíbor, azaz vörös színű, 
igen értékes ruha, mely a rabbinisztikus irodalomban Istennek és a királyoknak van fenn
tartva. A Római, majd a Bizánci Birodalomban a császárok kizárólagos privilégiuma. A 
bussos = patyolat, egyiptomi gyapotból készült hófehér fehérnemű, alsóruha, igazi lu
xuscikk.

„...minden nap dúsan vigadozván.” Az euphrainou -  vigadozni, a 12,19-ben 
„...tedd magad kényelembe, egy>él, igyál, gyönyövködjér jelentéssel bír. Bár példáza
tunk nem beszél a gazdag ember bűnéről, a 19-21. versek mégis kemény vádat írnak 
körül, ugyanis a törvény és a próféták nemcsak irgalmasságot követelnek, de tiltják a 
nagy’zoló és gőgös magatartást. A gazdag ember istentelensége tehát nemcsak abban 
áll, hogy’ a koldus Lázáron nem segít, hanem abban is, hogy könnyelmű, fényűző életvi
telt folytat.

20. v. „ ...Lázár... az ő kapuja elé volt vetve... ” Ladzaros = Isten segít. Jézus példá
zatainak egyetlen olyan szereplője, akinek van neve. A név az Eliézer görög alakja, és 
Ábrahám szolgájára emlékeztet. Az ebeblétó (plusquamperf pass.) — oda lett vetve, 
dobva ige arra utal, hogy Lázár mozgásképtelen, és mások vitték oda és tették le a kapu 
elé.

21. v. „És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal... ” Epithymeó = vágyakozni. 
Lukácsnál infinitivus alakjában mindig kielégítetlen vágyat jelöl. A morzsalékok alatt 
nem morzsákat, hanem azokat a kenyér-, azaz lepénydarabkákat kell értenünk, melyeket 
a tálba mártottak, vagy pedig a maszatos ujjak letörlésére használtak, és az asztal alá 
dobtak. Lázár ezekkel az asztal alá dobott, kéztörlőként használt lepénydarabkákkal is 
megelégedett volna.

22-23. v. -  eis tón kolpon Abraam = Ábrahám kebelén. Jelenti az Ábrahámmal való 
meghitt közösséget. Az igazak a földi szenvedések és gyötrelmek fáradalmait Abrahám 
kebelén pihenik ki.

-  ltolpos = öl, kebel, a ruhának a mell alatti és öl feletti zsák-, zsebszeríí része. Ókori 
epigrammák és sírfeliratok szerint a halott gyermek remélhetőleg elhunyt édesanyja 
kebelére vitetik fel. Ábrahám még nem a Paradicsomban tartózkodik, csupán a holtak 
birodalmában, reá is vár még az utolsó ítélet. Az ottani átmeneti várakozás az utolsó 
idő eljöveteléig Lázár számára egy> kellemes várakozás földi életének viszontagságaihoz 
képest.

-  adés = alvilág, a holtak birodalma. A LXX-ban mintegy száz alkalommal fordul 
elő. Az Újtestamentum különbséget tesz az ideiglenes adés és a végleges geenna = gye
henna, pokol között. Az adés a kései judaizmus gyalcran ismétlődő képzete szerint egy
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olyan köztes állapot, ahol az igazak és az istentelenek egymástól elkülönítve bár, de 
látják egymást és képesek üzenet\>áltásra.

-  thaptó (aor. pass.) = eltemetni. Míg Lázárt angyalok viszik Ábrahám kebelére, ad
dig a gazdag ember eltemettetik. Egyelőre mindketten az adésbe kerülnek, ott azonban 
más-más helyre, ugyanis a gazdag ember ott „kínokban lévén”, Lázár pedig „Ábrahám 
kebelén ”

24. v. -  odynómai (pass.) — kínok közt lenni, fájdalmat érezni, gyötrődni A kifejezés 
az apokaliptikus szókincs tartozéka. A 28. v. a gyötrelmek helyének nevezi az adést, mely 
jól illeszkedik a halottak birodalmának leírásába. Ez egy olyan topos = hely, ahol a 
gyötrelmet büntetésként kell elszenvedni. Hic et nunc, azaz a holtak birodalmában, itt és 
most a gazdag ember és Lázár földi sorsa, helyzete a visszájára fordul. így áll helyre az 
igazság, és íg}> üzen a példázat a hallgatóknak, hogy dönteniük kell.

25. v. Abrahám így szól a gazdag emberhez: „ ...(a) te javaidat elvetted a te életed
ben... ”, ta agatha = jó, áldás, földi javak; „hasonlóképpen Lázár is az ő bajait... ”, ta 
kaka = rossz, baj, szerencsétlenség; „most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel” 
Parakaleó = vigasztalni, bátorítani. Lázár számára ez a vigasztalás az igazságosság 
helyreállítása, mely a példázat hallgatóit elégtétellel tölti el. A gazdag ember vigaszta
lását a földi életben kereste és találta meg, Lázár Ábrahám kebelén.

26. v. -  chasma = szakadék, Károli közbevetésnek, Luther Kluft-nak, azaz szakadék
nak fordítja. A halottak birodalmában e szakadék által elválasztott két tér között nincs 
átjárás. Ez a szakadék olyan mega = nagy, hogy senki sem képes áthidalni. A mega 
chasma Isten döntésének visszavonhatatlanságát jelzi. A purgatórium tana itt még telje
sen ismeretlen!

27. v. A pempó = küldeni ige alatt a halott Lázár megjelenését kell értenünk\ álom
ban vagy látomásban.

31. v. -  anistamai = feltámadni. Példázatunkban eddig csak a halott Lázár megjele
néséről volt szó, most azonban már Jézus testben való feltámadásáról, aki „a halottak 
közül feltámad” Az ek nekrón anasté = a halottak közül feltámad megfogalmazás már a 
keresztyén terminológia hatását tükrözi, mely a feltámadás alatt az elrejtettségéóV való 
kilépést érti (Kol 3,3 sk.). A 30-31. vers minden bizonnyal olyan lukácsi betoldás, mely
nek célja a történet keresztyén színezete és az evangéliumi kénigma autentikus hatásá
nak prezentálása. A feltámadott Jézus csak a kerügmában közelíthető meg, és nem a 
látás, hanem a hit az, mely őt elfogadja. A feltámadott Jézus Mózeshez és a prófétákhoz 
hasonlóan az Isten iránti engedelmességet és a felebaráti szeretetet helyezi hallgatói 
szivére.

Prédikáció

...öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván
a) Nem az a bűnöd, amit teszel, hogy „bíborba és patyolatba öltözöl”, és talán min

dennap dúskálsz földi javakban. Nem az a bűnöd, amit teszel. Jézus nem afelett mond 
ítéletet, hogy talán sok mindent megengedhetsz magadnak, talán többet is, mint mások. 
Szorgalmas munkával, becsülettel megszerzett földi javaid, gazdagságod nem záiják be 
előtted a menny kapuját. Az mindenki előtt tárva-nyitva áll, még a gazdagok előtt is. 
Példázatunk gazdag emberének e tekintetben nincs mit a szemére hányni. Nyomát sem 
látjuk annak, hogy mások kizsákmányolásával szerezte volna vagyonát, mások kárára, 
miként a vámszedők. Nem tudunk arról, hogy uzsorás vagy népnyúzó lett volna. Csak 
annyit tudunk, hogy gazdagságának köszönhetően nagystílű életvitelt folytat. Most légy 
nagyon őszinte: Nem szeretnél te is nagystílű életet folytatni? Nem szeretnél a magad 
ura lenni, senkire se szorulni? Ez a gazdag ember csak azt teszi, amit sokan mások, s
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talán te is tennél, ha lehetőséged lenne hozzá: szépen öltözik, és jókat eszik. Nem ez az 
igazi bűnöd!

b) Az a bűnöd, amit nem teszel. Jézus arra tanít téged, hogy: „Boldogok az irgalma- 
sok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Hát ez az, amit nem teszel. A szegedi dómból 
jöttünk ki német barátainkkal. A dóm kapujában egy a sok-sok Lázár közül alamizsnáért 
esedezett. Előtte heverő kopott sapkájába szerény alamizsnát ejtettem. Barátaink rosz- 
szallóan csóválták fejüket: „Mi sohasem adunk alamizsnát a koldusoknak, úgyis csak 
megisszák” -  mondták. Nemde pontosan ott és akkor adott Isten lehetőséget, hogy aka
ratából irgalmasságot gyakoroljunk? Gazdag emberként ne keresd a Lázárokat. Ott van
nak ők a kapudban, s menj bárhová, a szemed előtt vannak. Földi javaid nem jogosíta
nak fel arra, hogy bíborba és patyolatba öltözz, és minden nap dúskálj földi javaidban. 
Vagy te is úgy gondolod, hogy evégre van a pénzed? Példázatunk gazdag embere nem 
elvetemült gonoszságával, csupán közönyével, érzéketlenségével, szegények iránti elő
ítéletével érdemelte ki Isten büntetését. Milyen szomorú, hogy ez a közöny és érzéket
lenség ma is annyira természetes.

Példázatunk gazdag emberében Jézus téged szólít meg. Önmagadra ismersz-e ben
ne? Te is úgy élsz, mintha ott sem lenne a kapudban a koldus Lázár? Tudod, hogy gaz
dag emberként mi a bűnöd? Hogy nem figyelsz oda a szegényre, hogy nem vagy tekin
tettel a nincstelenre, hogy gondtalanul élvezed javaidat. Az a bűnöd, hogy nem cselek- 
szed a jót, hogy segítség nélkül hagyod a Lázárokat a kapuban. Példázatunk gazdag em
berének látnia kellett volna Lázárt, de nem akarta látni. „Aki nem szereti felebarátját, 
akit lát, miként szerethetné Istent, akit nem lát?” (ÍJn 4,20) Betegsége, mozgásképtelen
sége, nyílt sebei irgalmas bánásmódra kellett volna indítsák őt. Csillapítatlan éhsége 
meg kellett volna hassa, könyörületre kellett volna indítsa. És ő elment mellette, mintha 
Lázár ott sem ült volna. Ugyanazon a soron, ugyanabban az utcában, talán szomszéd
ként élsz a Lázárokkal, egymás mellett. Miért élnek egymás mellett a Lázárok és a gaz
dag emberek? Mi végre ez az óriási jóléti különbség? Avégre, hogy gyakorolhasd Isten
től rendelt jólelkuségedet, jótékonykodásodat a szegényekkel szemben. A földi javak 
egyenlőtlen elosztása, a gazdagok és a szegények közötti óriási különbség avégre van, 
hogy a szereteted szóhoz jusson, hogy tettekké legyen, hogy hited cselekedetekben mu
tatkozhasson. Ha nem ez történik, bűnöd az neked. Hát ez volt a bűne példázatunk gaz
dag emberének, nem az, amit tett, hanem az, amit nem tett. Téged szólít meg Jézus: légy 
irgalmas a szegény Lázárokkal szemben. Ugye hallottad a példázat közepén, hogy hol 
végződött a gazdag ember életútja, csak azért, mert se szeme, se szíve nem volt a koldus 
Lázár irányába? Egyvalami hiányzott az életéből. Mindene megvolt, csak Lázárja nem 
volt. Ez hiányzott onnan, ezért volt üres az élete. Van neked Lázárod, akiről tudod, hogy 
most hol van, hogy vár téged, és mit vár tőled?

És vala egy Lázár nevű koldus...
a) A példázatbeli Lázár. Mit tudunk erről a Lázárról? Azt, hogy koldus, hogy meg

elégedne a gazdag ember asztaláról lehulló morzsalékokkal, és hogy teste tele van se
bekkel. Eszünkbe juttatja a tékozló fiú szomorú sorsát, aki ugyancsak „...kívánja vala 
megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek” Eszünkbe juttatja a 
kananeus asszonyt, aki így szól Jézushoz: „...de hiszen az ebek is esznek a morzsalé- 
kokból, amik az ő uruk asztaláról aláhullnak” Nem szeretnék Lázár lenni. Ugye te sem 
szeretnél éhező, beteg Lázár, megalázott, moslékra ácsingózó tékozló fiú, morzsákra 
vágyó kananeus asszony lenni? A világ koldus Lázárokkal van tele. Kik ők? Ők a tőled 
mindig kérők, a körülötted élő szegények, betegek, megfáradtak, otthontalanok, mindig 
éhesek és rongyosak, akiket belepett az utca pora. A világ lumpeneknek tekinti őket. Ők 
azok a kárvallottak, akiknek éppen rád van szükségük, akiknek szeméből sugárzik a
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szenvedés. Ők azok, akiknek se pénzük, se kenyerük, se barátjuk. Ők azok, akik ke
resztjüket megadással, türelemmel viselik, mely Isten iránti hitükből és engedelmessé
gükből fakad. A Lázároktól te sem vagy elragadtatva, neked sem tetszenek ők, mert a 
pénzedet akarják, az idődet, a tanácsaidat, melléállásodat, olykor meg csupán egy jó  
szót, egy kevés szeretetet. Ilyen Lázárok is élnek körülötted. Ez egy igaz történet: Kol
dus ül az utcasarkon és kéregét. A járókelők figyelembe se veszik. De valaki mégis 
megáll előtte, és pironkodva szól: „Szívesen adnék neked néhány forintot, de most vet
tem észre, hogy egy fillér sincs nálam.” A koldus elmosolyogta magát, s így válaszolt: 
„Ma te adtál nekem a legtöbbet. Nem forintot, a szíved egy darabkáját adtad.” Hány 
Lázár várja tőled is csupán szíved egy darabkáját? A Lázárok nemcsak a pénzedre, az 
alamizsnádra várnak. Ennél többet is várnak tőled. Azt várják, hogy a testvéreddé fo
gadd őket, hogy meglásd bennük a testvéredet. És mi kikerüljük őket, és boldogok va
gyunk, ha nem állnak utunkba, és megszabadulunk tőlük. Még pillanatnyi időnk sincs a 
Lázárok számára, pedig ebből ajándékozott nekünk Isten a legtöbbet. A múlt század 
közepén, a fiatalon elhalt Csíki József marosvásárhelyi vártemplomi lelkipásztorról az a 
hír járja még ma is, hogy valahányszor kiment a Főtérre, minden koldus előtt megállt, 
kezet fogott velük és hogylétük felől érdeklődött. Igazi pásztora volt a vártemplomi 
gyülekezetnek. Még a koldusokat is testvérének tekintette. Nem csoda, hogy egy ilyen 
pásztort látva soha többé annyian nem jártak a vártemplomi istentiszteletekre, mint az ő 
idejében.

Még valamit elárul példázatunk erről a Lázárról. Beszédes, és sokatmondó a neve: 
Lázár azt jelenti, hogy „Isten megsegít”. Isten az ő egyetlen reménysége. Róla és a hoz
zá hasonlókról mondja Jézus: „Boldogok a (lelki) szegények, mert övék a mennyeknek 
országa”. Jézus ma is megszólítja a Lázárokat: „Lázár! Isten segít!” Micsoda biztatás! A 
Lázárok menedékhelye a Krisztus keresztje. Ez a biztosítéka és kezessége annak, hogy 
Isten segít.

b) Jézus is Lázár. Szabad-e neked Lázár alakja mögött Jézust látnod, aki ott fekszik 
a gazdag emberek kapujában, éhesen, sebekkel telve? Szabad benne Jézust látnod, „aki 
a kapun kívül szenvedett”, és ruhájától megfosztva, leköpve szenvedett a kereszten a 
sokaság gúnyolódásának és megvetésének kitéve? Paul Gerhard így énekli meg a Krisz
tus-Lázárt:

„Ó Krisztus-fő, te zúzott, Te véres szenvedő,
Te töviskoszorúzott, Kigúnyolt drága fő...”

(MRÉ 221)

A 22. zsoltár 7. versének próféciája is beteljesedik: „De én féreg vagyok, s nem fér
fi, emberek csúfja, és a nép utálata.” Es ez a Lázár támadt fel a halálból.

Luther szerint: „Minden utcában, kapualjban Jézusra találsz, hát ne bámészkodj a 
mennybe, és ne nézz félre. Ha neki akarsz szolgálni, ne keresd őt az angyalok között Ő 
érkezik a kapud elé, az otthonodba éhesen, szomjasan, csak éppen nyisd ki a szemed. 
Ne ott keresd őt, ahol nem találsz rá, hanem a Lázárok között, ott megtalálod őt. Jézus 
nem szégyellt a Lázárok testvérévé lenni.”

Melanchthon szerint: „Lázár a mindenkori egyház képe, mely szegény és megalá
zott. De Isten megoltalmazza az igaz hívőket, és még a halálba is elkíséri, Ábrahám 
kebelére helyezi, mely az örök boldogság, melyet Isten ajándékoz azoknak, akik hit által 
megigazulnak.” Gondoljunk régi, leszegényedett református gyülekezeteinkre, melyek 
annak idején még a kegytárgyaikat is eladták, csak hogy iskoláikat fenntarthassák. Gon
doljunk református egyházunkra, melyet a kommunizmusban valósággal kisemmiztek. 
Akkor volt lelki élet! Ma egyházunk nem koldusszegény és nem megalázott. Többnyire 
van pénze, de nincs súlyos keresztje. Vajon ezért nincs lelki élet?
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A Lázárokban lásd meg magát az Úr Jézus Krisztust, akinek keresztjét a Golgotán, a 
városon kívül állították fel, ahová még a kutyák sem mentek ki, hogy véres sebeit nyal
dossák. Hát ne vesd meg a Lázárokat! Ábrahám sem vetette meg, hanem keblére ölelte. 
Képes vagy Ábrahámként magad is a főhelyre ültetni a sebekkel borított Lázárokat, s keb
ledre ölelni? „Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel is emez én 
legkisebb atyámfíai közül, én velem cselekedtétek meg” -  mondja Jézus.

c) Én is Lázár szeretnék lenni. Isten a Lázárok, a szegény, éhező, sebekkel borított 
Lázárok Istene, és nem a példázatbeli gazdag embereké. Jézus mérhetetlen jóságának 
csodái láttán egy pillanatra sem érzed magad koldus Lázárnak? De ha felismerted ir
galmának királyi gazdagságát, akkor csak szegény Lázárnak vallhatod, tekintheted ma
gad. Luther mondja: „Koldusok vagyunk, bizony koldusok.” Szegény Lázárként is te
hetsz valamit Isten dicsőségére, ne többet, csak amire képes vagy. Egy régi német kró
nika a mezítlábasok szerzetesrendje egyik tagjának állít örök emléket, aki Mainban élt a 
14. század végén. Hiába szentelte egész életét Istennek, leprás lévén, kizárták az élők és 
egészségesek társadalmából, és kitaszítottként élte le az életét Main határában, a város
on kívül. Kínjai közepette sem maradt tétlen, gyönyörű verseket és énekeket írt. így ír 
róla a krónika: „Az emberek kizárták maguk közül, mert tisztátalan volt, de tőle szár
maznak a világ legszebb versei és énekei.” Elviselhetetlen fájdalmai között írt verseivel 
és énekeivel örvendeztette meg kortársait, juttatta hitre és szeretetre nemzedékek sorát. 
Ez a mezítlábas koldus barát annak a társadalomból kizárt, kitaszított Lázárnak a képe, 
aki élő halottként, szenvedései dacára is képes volt adni, ajándékozni, másokat boldog
gá tenni, megörvendeztetni. Ezekről a szegény és mégis nagyon gazdag Lázárokról írja 
Pál apostol: „Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; 
mint ostorozottak, és meg nem ölöttek; mint bánkódok, noha mindig örvendezők; mint 
szegények, de sokakat gazdagítok; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. A mi 
szánk megnyílt.. a mi szívünk kitárult.” (2Kor 6,9-11) Én nem szeretnék gazdag em
berként bíborba, patyolatba öltözve, minden nap dúsan vigadozva élni. Inkább legyek 
koldus Lázár, mezítlábas barát, és megnyílt szájjal és kitárt szívvel szerezzek örömet 
másolóiak, lelkűk épülésére és Isten dicsőségére. így jó Lázárnak lenni ma!

Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat
a) Van egy túl késő időpont
Mindketten meghalnak, a szívtelen gazdag ember pokolra kerül, Lázár pedig Ábra

hám kebelére. Hiába könyörög a gazdag ember Ábrahámhoz, hogy küldje hozzá Lázárt, 
hogy vízbe mártott ujjainak hegyével hűsítse az ő nyelvét, mert lángban gyötörtetik. Az 
elutasító válasz kimondja az igazságot: „...javaidat elvetted a te életedben, hasonlókép
pen Lázár is az ő bajait; most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.” Okulva 
menthetetlen helyzetéből, újra könyörgésre fogja: „...bocsásd el (Lázárt) az én atyám
nak házához... Mert öt testvérem van... hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide, 
e gyötrelemnek helyére ne jussanak.” Ábrahám másodszor is elutasítja: „Van Mózesük 
és prófétáik; hallgassák azokat.” Van egy túl késő időpont, amikor és ahol kudarcra van 
ítélve minden jó akarat, felhívás és jóvátételi kísérlet. Az igaz, hogy Jézus egy asztalhoz 
ült a szívtelen gazdag emberhez hasonló bűnösökkel, vámszedőkkel, akik számára a 
farizeusi közfelfogás szerint a túl késő időpont valóság. Itt lent a földön, míg élsz, még 
sohasem túl késő. Itt kell Mózesre és a prófétákra hallgatnod, amíg élsz, amíg nem túl 
késő. De ha úgy halsz meg, mint a bíborba és patyolatba öltözött, minden nap dúsan 
vigadozó szívtelen gazdag ember, és nem hallgatsz az írásra, akkor lesz egy túl késő. De 
amíg élsz, sohasem túl késő. Ilyen kegyelmes hozzád is Isten, ha bűneidet megismerve, 
megbánod azokat, és hozzá térsz. Emlékszel, hogy mit mondott Jézusnak a nagypénte
ken szintén keresztre feszített gonosztevők egyike? „...mert a mi cselekedetünknek mél-
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tó büntetését vesszük... Uram emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országod
ban! És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.” 
Még az utolsó pillanatban sem késő. De ha odalesz az utolsó pillanat is, akkor már túl 
késő.

b) Te is égi jelre vársz?
Neked is van Mózesed és vannak prófétáid, miként a szívtelen gazdag embernek és 

öt testvérének. Neked is van Bibliád, írásod, Kijelentésed. Ennél is többet szeretnél? Égi 
jelre, csodákra, halálból visszatérő Lázárokra vársz, hogy elkerüld a gazdag ember és öt 
testvérének szomorú sorsát, az örök halált? Gondolod, hogy ha valaki visszajönne a 
túlvilágról, többet mondana, mint az írás, azaz Mózes és a próféták? Nemde ma is sokan 
azt szeretnék, ha angyalok szállnának alá az égből, és szeretteik jönnének vissza sírjaik
ból, hogy hihetőbb legyen az, amit a prédikációban hallunk, amire Jézus tanít? Már a 
Bibliában sem hiszel? Már az írásnak sincs tekintélye előtted? Ne keress más kijelen
tést! Varázslóktól, csillagjósoktól, tenyérből jósolóktól, kártyavetőktől ne tudakold az 
igazságot! Akik akkor sem és most sem hittek és hisznek Jézusban, azoknak mondja: „E 
gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik jel neki, hanemha Jónás prófétá
nak jele. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, 
azonképpen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.” (Mt 
12,39-40) Hát ne várj más jelt. A feltámadott Jézus Krisztus Isten örök és egyetlen jele. 
O a Jónás jele, a megfeszített és feltámadott igaz Lázár. Őt követni, azt a hatalmas, Is
tentől adott jelt, és benne hinni hív téged mai példázatunk. Más jelre ne várj, az nem 
vezet hitre és megtérésre. Csak az Ige, sola scriptura szabadít meg téged az örök halál
tól. Semmi a csoda, és minden az Ige. Hát tudakozzátok az írásokat. Amit tudnod kell 
megtérésed és megváltatásod tekintetében, az mind ott van az írásban. Isten Igéje az, 
ami megőriz és megszabadít, ha rá hallgatsz. Arra tanít, hogy halálos bűn a szeretetlen- 
ség. Hát figyelj az Igére és higgy benne! Az nem igaz, hogy azért vétkezel, mert tudat
lanságban hagyott Isten, hogy nem világosított fel, hogy mi a jó és mi a rossz, mit sza
bad és mit nem szabad tenned. Isten az Ő akaratát neked is tudtul adta, miként egykor a 
gazdag embernek és öt testvérének.

c) Semmire sem elég
Hiába hivatkozik a szívtelen gazdag ember a pokolban fiúságára, hogy ő és testvérei 

is Ábrahám háza népéhez tartoznak. Hiába szólítja Ábrahámot „Atyám”-nak. Hiába 
hivatkozol arra, hogy te is Krisztus népéhez tartozol, hogy tagja vagy a református egy
háznak, hogy megkereszteltek és konfirmáltál, és istentiszteletre jársz. Ez semmire sem 
elég. Ha nem termed a megtérés gyümölcseit, ha nem leszel irgalmas samaritánus, bezá
rul előtted a menny kapuja. De ma még nyitva. Hát siess!

„Siess, keresztyén, lelki jót hallani,
Régi törvényből harcolni tanulni,
Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni,
Krisztusban bízni.

Mert nem hiába ezt az ó törvénybe,
Próféták írták Biblia könyvébe;
Szép tanulság ez most az új törvénybe',
Mi eleinkbe'.” (MRÉ 404)
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Prédikációk húsvét nagyhetére
Pataki Levente Csaba
Bogártelke

A nagyhét eseményei

A magát odaszánó Krisztus
Alapige: János 18,1-11

Jézus búcsúbeszédét csak János jegyzi fel, s ezáltal hátrahagyja a mindenkori tanít
ványoknak, hogy miként készült az Isten Fia az áldozat bemutatására, saját keresztha
lálára. Miért említem mindezt?

Felolvasott Igénk így kezdődik: miután ezeket elmondta...
Mindez utalás kíván lenni arra nézve, ami elhangzott Tőle, közvetlenül elfogatása 

előtt. Jézus odahajol a tanítványaihoz, majd az Atya felé fordul főpapi imájában. Szavait 
olvasva az jutott eszembe, milyen jó lenne, ha a keresztyén ember ebből a beszédből 
merítene erőt, s tanulná meg azt, hogy miként kell búcsút vennie szeretteitől, ha eljött az 
elköltözésének órája, valamint azt is, hogy miként készüljön az Úr elé.

Sok elválás azért annyira fájdalmas, mert elmarad az elbúcsúzás és a hittel való Úrra 
hagyatkozás. Jézus így hagyatkozik most is az Ő Atyjára: dicsőítsd meg a te Fiadat; 
hogy a Fiú is megdicsőítsen Téged. Ezzel indul főpapi imája, ezzel jelzi, hogy készen áll 
a nagy küzdelemre a kísértővei szemben, aki majd el akarja tántorítani őt attól, hogy 
halálával dicsőítse meg Atyját. Jézus mindenben engedelmes volt a kereszthalálig. A 
passió hetében tegyük fel magunknak a kérdést: mi is engedelmes gyermekei vagyunk-e 
az Úrnak?

Jézust ezek után, tanítványai körében a Kedron patakon túl, a Gecsemáné-kertben 
találjuk. Júdás már nincs ebben a körben, csak később csatlakozik hozzájuk, altig fel
fegyverzett katonák és a templomőrség kíséretében. Milyen szánalmas itt Júdás, aki azt 
gondolja, hogy holmi földi sereggel legyőzhető, megfélemlíthető a Seregek Urának 
egyszülött Fia.

De Jézust a Lélek erősíti, s a legnagyobb nyugalommal fogadja a hozzá érkezett 
fegyveres csapatot, élükön Júdással. Viszont azt is tudjuk, hogy előtte vért verejtékezve 
imádkozik az Atyához. Tehát ezt a nyugalmat az imádkozás rendjén nyeri el Istentől.

Júdás elárulja az Isten Fiát, illetve annak hollétét is, mert tudja, hogy a Gecsemáné- 
kert Jézus kedvelt tartózkodási helye. Júdás sokszor volt már itt együtt Jézussal és a 
tanítványokkal. Most azonban ez az együttlét egészen más. Jézusból sugárzik az Úrtól 
kapott nyugalom, míg Júdás pulzusa egészen biztosan szaporán ver, mert szomorú tetté
vel beírja nevét a történelem könyvébe.

A két csapat ott áll egymással szemben, s mintha egy pillanatra hatalmas csendbe 
burkolózna a kert. Mintha a katonák elfelejtették volna, hogy miért jöttek, mintha hirte
len elfelejtették volna a szerepükét. Megdöbbenve tapasztalják, hogy nincs ellenállás, 
senki sem menekül. Míg végül Jézus töri meg a csendet, akiről megjegyzi János, hogy 
mivel tudta mindazt, ami Reá vár, előrelépett és megszólította a katonákat: kit kerestek?

Engedelmesség. Mennyire érezni ebben a történeti leírásban is mindezt. Ha az em
ber tudja, hogy mi vár reá, legtöbb esetben menekül, elfut vagy éppenséggel ellenáll. Itt 
azonban semmi ilyet nem tapasztalnak.

133



Jézus átadja magát azoknak, akik azért jöttek, hogy elveszítsék. Mi a döbbenetes eb
ben az epizódban? Az, hogy amikor Jézus válaszol a katonáknak -  én vagyok azok 
megtántorodnak és a földre esnek.

Jézus tántoríthatatlanul áll azok előtt, akik szavára megtántorodnak. Az ember a 
porba hull, látva ma is azt, amit egy másik helyen így fejez ki Jézus: van hatalmam, 
hogy letegyem életemet. Ez a hatalom mutatkozik meg szavaiban, amitől az emberek a 
földre esnek.

Te is a földre zuhansz-e ma, látva ezt az Isten iránti elköteleződést?
Ó, milyen sokszor ellene állunk az Istennek és tanításának. Konokul szembeszállunk 

Vele és akaratával. Miközben Jézus kész arra, hogy az Isten által szerkesztett forgató
könyvet megélje, betöltse.

Olyan nagy a katonák csodálkozása, hogy maga Jézus kérdez vissza rájuk, szinte 
felébreszti őket csodálkozásukból, miközben tanítványait próbálja menteni. Most sem 
magával törődik: ha engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni.

Erre nézve is van forgatókönyve az Atyának. Mintha csak azt mondaná itt Jézus: 
most következik az a rész, hogy ti elengeditek azokat, akiket az Atya nékem adott, mert 
senki sem veszhet el közülük!

De Simon Péter át akarja írni a forgatókönyvet, bár Jézus már beavatta őket annak 
részleteibe. Péter még nem veszhet el a viadalban, mert rá más feladatok várnak.

Úgy gondolja, hogy majd Ő megmenti Jézust, s amit egykoron szavakban fogalma
zott meg, azt most tettekre váltja: nem eshetik ez meg veled! És odasuhint egy karddal, 
s az egyik katona fülét levágja.

Péter még mindig nem érti az Istent és forgatókönyvét. Ezt mutatja az a tény, hogy 
azt olvassuk: Péternél volt egy kard. Simon tehát készült!

De Jézus így szólt hozzá, megállítva, hogy a karddal további sérüléseket okozzon: 
vajon nem kell-e kiinnom azt a poharat, amit az Atya adott nekem?

Az események elérkeztek az isteni forgatókönyv egyik legnehezebben érthető részé
hez. Jézusnak ki kell innia a keserű poharat!

Kiért teszi ezt Jézus? Péterért és mindnyájunkért. Érted és értem!
Akiket az Atya Krisztusnak adott, azokat Ő nem hagyja elveszni!
Hiszed-e, hogy te is tagja vagy annak a seregnek, akiket Jézus magának gyűjt az 

örök életre elválasztva? Ámen.

A tagadások pergőtüzében
Alapige: János 18,25-27

A húsvét nagyheti gondolatsort folytatva, egy nagyon szembeötlő kontraszt az, ami 
kibontakozik előttem. Miben látom én a kontrasztot, az ellentétet? Érdemes egy kicsit 
összevetnünk a János 18. részében leírt mozzanatot. A tegnapi igében az önmagát ön
ként odaadó, odaszánó Jézus személye bontakozott ki előttünk, míg ma az önmagát 
mentő Péter áll előttünk.

Jézus emlékezteti Pétert az Atya forgatókönyvére, és itt egyaránt utal önmagára és 
Péterre is. Önmagára és az ő szerepére utal akkor, amikor a karddal hadakozó tanítványt 
megállítja és arra figyelmezteti, hogy neki kell kiinnia a poharat, Míg Péter szerepére 
utal, Jézus említést tesz egy fájdalmas jövőbeli történésről, nevezetesen Péter háromszo
ri tagadásáról.

A Gecsemáné-kertben lezajló epizódban Jézus két alkalommal is megerősíti, hogy Ő 
a názáreti, akit keresnek, míg a mai történetben Péter háromszor is visszautasítja azt,

134



hogy ő tanítványa lenne Krisztusnak. Jézus vállalja a választottaiért az áldozatot, de 
Péter még nem áll készen arra, hogy nyíltan felvállalja az Urat.

Te vállalod-e minden esetben hovatartozásodat? Vállalod-e tanítványságodat, Krisz
tushoz tartozásodat?

Persze, ebben az életben nem olyan élesen tevődik fel a kérdés, mint ott és akkor Pé
ter esetében. Ellenben számtalan olyan élethelyzet adódik, amikor nagyon is döntő az, 
hogy melyik oldalra állok. Már csak azért is, mert maga Jézus hívja fel a figyelmünket, 
hogy aki megtagadja Őt az emberek előtt, azt majd Ö is megtagadja a mennyei Atya 
előtt.

Sok református templom tornyán ott találjuk a kakast, amely mementóként emlékez
tet bennünket nem csupán Péter jellembeli gyengeségére, hanem a mi fogyatékossága
inkra is.

Meg tudsz-e maradni világosságnak, ahogy Krisztus követőit nevezi, vagy reád ta
pad környezeted sötétsége?

Milyen érzések keríthették hatalmába Pétert, amikor először kellett szembesülnie 
azzal a ténnyel, hogy nem vállalta fel Krisztushoz tartozását? Megtörtént-e már veled is 
hasonló?

Elhallgatással vettél részt olyan dolgokban, ahol nyíltan szólnod kellett volna Krisz
tus ügye mellett! Káromolták az Úr nevét, és te hallgattál, mintha semmi közöd nem 
lenne ahhoz, akinek nevét mások bemocskolják! Valaki magaviseletével megfertőztette 
az Úr megterített asztalát, és te ismételten hallgattál, azzal nyugtatgatva önmagad, hogy 
neked semmi közöd sincs a másik emberhez!

Sorolhatnánk tovább még a sort, de azt hiszem, ennyi éppen elég, hogy megtaláld 
életedben azokat az eseményeket, amikor megtagadtad Őt.

Van ennek az epizódnak még egy jelentéktelennek tűnő kockája: Pétert ott találjuk a 
tűz mellett, ahogy melegszik. Ezt teszik mások is, mert hideg. volt. Mégis úgy vélem, 
hogy itt Péter esetében nem csak erről van szó. Túl van az első tagadáson. Kezd lassan 
kihűlni benne valami abból az elköteleződésből, ragaszkodásból, aminek kapcsán nem
rég még készen lett volna a halálba is követni Mesterét. Milyen rettenetes emberi érzés 
az, amikor már nem tud az ember úgy lángolni, mint a kezdet kezdetén. Kezd elhide- 
gülni Krisztustól azáltal, hogy nem vállalja Őt.

Vigyázz, mert minden apró tagadás, aminek helyet adsz életedben, hozzájárul ahhoz, 
hogy elfojtsa benned az iránta érzett tüzet. Ilyenkor lelkedet áthatja a hideg, s csak az 
marad, hogy a mások által megrakott tűz mellett melegedjél. De ettől még semmi nem 
fog megváltozni az életedben.

Péter egy másik tanítványtársával követi Jézust a kihallgatás színhelyére. Vajon mi
ért teszi ezt? Csupán tanúja akar lenni a kihallgatásnak, vagy ennél többre szánja el ma
gát?

Péter esete tanulságként szolgálhat mindannyiunk számára. Néha többet képzelünk 
magunkról, mint amire képesek vagyunk. De amikor meg kellene mutatnunk elkötele
ződésünk, akkor megalkuszunk, mentjük magunkat. Gondolhatunk itt akár a konfirmá
cióban elhangzó fogadalmunkra, vagy akár az úrvacsorakor elhangzó ígéretünkre: vajon 
ezek felett is kimondja Jézus, hogy alig pirkad meg, s te újra megtagadsz engem?

Bár Jézus itt egy időre eltűnik a színtérről, és azt gondolja magában, hogy senkivel 
nem kell majd megosztania ezt a kellemetlen élményét, de néhány nap múlva maga Jé
zus beszélget el vele a történtekről, amikor háromszor kérdezi meg Pétertől: Szeretsz-e 
engem?

Jézus megbocsát Péternek, s bízzunk abban, hogy nekünk is. Köszönjük meg Neki 
ezt a kegyelmet, amivel felénk fordul nap mint nap. Ámen.
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A vak gyűlölet
Alapige: János 18,28-31

Véget ért Jézus vallási kihallgatása Kajafásnál, ezek után pedig a helytartóhoz viszik 
és elkezdődhet a végső polgári kihallgatás. Izráel vallási vezetői előtt Jézus már halott. 
Most Pilátusnál azt akarják elérni, hogy a polgári kihallgatást követő ítélet azonos le
gyen Izráel vezetőinek ítéletével és azon nyomban végrehajtsák azt.

Miért nem tudta ezt a zsidó egyházi vezetés lebonyolítani? Odébb kapunk erre vá
laszt: mert nem volt joguk hozzá. A nagy Római Birodalom által leigázott népek és or
szágok tartományaivá lettek a Birodalomnak.

A római vezetés kínosan ügyelt arra, hogy minden lázadást leverjen és megteremtse 
a római békét. Vallási szempontból szinte teljes vallásszabadságot biztosított a biroda
lom területén élő népeknek, ha azok hű és engedelmes polgárai voltak Rómának.

Ezenfelül pedig önkormányzatot is biztosított, mint ahogy a főpapok és a Szanhedrin 
volt a jeruzsálemi önkormányzat élén. Egy dolgot azonban kivettek az önkormányzatok 
kezéből, éspedig a pallosjogot, azaz a halálbüntetés jogát. Halálos ítéletet minden eset
ben csak a helytartó mondhatott ki. Ezért találjuk Jézust most a helytartó, Poncius Pilá
tus előtt.

A zsidó vezetés által kimondott vád, az istenkáromlás a mózesi törvények értelmé
ben megkövezéssel járt volna. S bár a törvény valóban ezt írja elő, de Jézus mégis tudta, 
hogy nem megkövezés által fog meghalni, hanem a kereszten.

Ahogy nyomon követjük itt az események menetét, egyre inkább arra figyelhetünk 
fel, hogy a Jézus iránt érzett gyűlölet, ami először csak a zsidó vezetésben van jelen, 
lassan kezd tömeghisztériába átmenni. A vallási vezetőknek sikerül elhinteni a gyűlölet 
és gyűlölködés magvát a nép között, s a hisztéria egyszer csak elkezd hömpölyögni az 
emberek között. A vak gyűlölet kezd egyre inkább teret hódítani köztük. Mennyire igaz, 
hogy a gyűlölet vakká teszi az embert, s jelen esetben pedig ezeket a vallási vezetőket 
is, akik el vannak foglalva azzal, hogy eleget tegyenek a szigorú vallási előírásoknak, 
miközben pedig Messiásuk meggyilkolására készülnek.

Augustinus így vall erről a magatartásról: Ó, szentségiéiért vakság! Persze, beszeny- 
nyeződtek volna egy házban, amely másé volt, és nem szennyeződtek be egy bűntény 
által, amely az övék volt, Féltek, hogy tisztátalanná lesznek egy idegen bíró 
pretóriumában, és nem féltek, hogy tisztátalanná lesznek ártatlan testvérük vére által

Egy angol teológus pedig a következőket írja: Jaj nektek, papok, írástudók, vének, 
képmutatók! Lehet-e bármilyen hajlék annyira tisztátalan, mint a ti lelkiismeretetek? 
Nem Pilátus falai, hanem a szívetek tisztátalan. Gyilkosság a szándékotok, és féltek egy 
hely tisztátalanságától? Megvet titeket az Isten, meszelt falak! Vérrel akarjátok beszen
nyezni magatokat? Isten vérével? Féltek, hogy tisztátalanok lesztek Pilátus kövezetének 
érintésétől? Szúnyognyi kis szálka megakad torkotokon, míg tevényi aljas gonoszságot 
nyeltek le? Jeruzsálemből menjetek ki, gonosz hitetlenek, ha nem akartok tisztátalanok 
lenni! Pilátusnak több oka lett volna félni, nehogy falai beszennyeződjenek az ilyen el
képesztő gonosz szörnyetegek jelenlététől.

Hátborzongató, hogy mivé tud lenni a vakbuzgó vallásoskodás. Hányán öltik ma is 
magukra ezt a vallásoskodó köntöst. Mindenki felé azt mutatják, hogy ők mindenben 
megélik az Úr előírásait, miközben ott lakozik bennük a gyűlölet, mely egyszer csak 
tettekké növi ki magát. Óvakodjunk ebbe a hibába esni!

Az a félelmetes, hogy itt ezek a vakbuzgó emberek ténylegesen azt gondolják, hogy 
csak az számít bűnnek, csak az fertőzi meg őket, ha beteszik a lábukat Pilátus házába.

A vakbuzgó vallásoskodás ugyanakkor hazug is. A nép vezetői szemrebbenés nélkül 
hazudnak, mikor meg kell nevezzék a vádat, amivel Jézust vádolják. Tudják, hogy ha
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Pilátus elé az istenkáromlást hozzák, mint vádat, akkor mehetnek is haza, mert a hely
tartó nem avatkozik bele a vallási ügyekbe. így azt hazudják, hogy Jézus király akar 
lenni.

Az a furcsa, hogy a zsidók éppen ezt a királyt várták, akit most meg akarnak ölni!
Lassan, de Isten segítségével bizonyosan megérkezünk a megterített asztalhoz. E 

bűnbánati alkalommal Isten Igéje figyelmeztet bennünket arra, hogy milyen vakká, 
hisztérikussá és hazuggá tud tenni bennünket a gyűlölet.

Ha nem tudom letenni, feldolgozni a másik iránt érzett gyűlöletemet, ha nem tudok a 
másiknak megbocsátani, akkor az befelé kezd el először robbanni és elkezd fojtogatni 
engem. A legkülönbözőbb testi betegségeket tudja produkálni a le nem tett gyűlölet!

Tartsunk önvizsgálatot, s ha van bennünk harag, vagy gyűlölet, akkor saját érde
künkben igyekezzünk minél hamarabb letenni és rendezni azt, mert amint a mai Igéből 
is láthatjuk, a gyűlölet istengyilkoló érzés is. Ne vegyük magunkra ezt a nagy bűnt! 
Ámen.

Övé a hatalom
Alapige: János 19,10-12a

Folytatódik a tegnapi jelenet, a vallási per után jön a polgári kihallgatás. Pilátus egy 
hosszabb időt tölt el Jézussal, s megfigyelhető itt az, hogy annak ellenére, hogy végül 
kiszolgáltatja az Isten Fiát a zsidók dühének, de a Vele folytatott beszélgetés során Pilá
tus átalakuláson megy át.

Amikor először találkozik Jézussal, szeretné, ha nem lenne köze Hozzá, s mindah
hoz, amit vádként megfogalmaznak a főpapok. Rendezzétek, ez a ti ügyetek! -  mondja 
a zsidó vezetőknek.

Itt érdemes egy pillanatra megállnunk és elgondolkoznunk. Elmehetek-e Jézus mel
lett úgy, hogy közben azzal érvelek, hogy semmi közöm Hozzá? A világ nagypéntek 
előtt áll. Mindenki másként készül erre az ünnepre. Jó lenne tudatosítani mindenkinek, 
hogy miről is szól nagypéntek és húsvét ünnepe.

Sokan ma úgy tesznek, úgy élnek, úgy ünnepelnek, persze a maguk módján, hogy 
nekik semmi közük sincs Jézushoz. Vajon igaz ez? Vajon ami itt történik, ami itt készü
lődik az evangélium szerint, ahhoz csak egyeseknek van köze?

Pilátus azt hitte, neki van hatalma. Azt gondolta, hogy ezzel a hatalommal majd azt 
tesz, amit csak akar. Ha valami nem tetszik neki, egyszerűen kijelenti. Ezt teszi itt is, 
amikor azt tanácsolja a zsidóknak, hogy vigyék Jézust előle, és rendezzék ügyüket nél
küle, mert neki nincs semmi köze az egészhez. Amint azt a beszámolóból megtudjuk, 
Pilátus számára nem ennyire egyszerű ez az egész. Bár kézzel-lábbal hadakozik, és sze
retne független maradni ettől az egész eseménytől, de több okból kifolyólag sem teheti 
ezt meg.

Az egyik ok éppen a beosztásából és annak felelősségéből adódik. Tetszik, nem tet
szik, nem zárhatja kulcsra a pretórium ajtaját azzal, hogy fittyet hány a tartományban 
zajló eseményekre. Nem teheti meg, hogy ne találkozzon Jézussal és a Vele folytatott 
beszélgetés pedig ne hagyjon benne nyomot.

Nos, előbb vagy utóbb mindannyian találkozni fogunk az Úrral. Aki nem találkozik 
Vele itt ebben az életben, az majd összefut Vele az utolsó napon, amikor Jézus már nem 
az elítéltek helyén áll majd meg, hanem a bírói székben foglal majd helyet.

Hogy mondja a magyar szólásunk? Belekerült, mint Pilátus a Credóba. Amennyire 
nem akart része lenni az eseményeknek, annyira élete részévé vált mindaz, ami Jézus 
végső nagy szenvedésével köthető össze.
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Pilátus, amikor meghallja a vádat, miszerint Jézus király lenne, elgondolkodik. Ép
pen a zsidóság ültet bogarat a fülébe ennek a vádnak megfogalmazása által.

Itt azon gondolkodtam el, hogy sokan így hallanak valamit néha Jézusról, amit idő
közben elkezdenek megemészteni. Fontos itt azt meglátnunk, hogy Pilátus félrevonul 
Jézussal és Neki teszi fel a kérdést, nem mással vitatja meg az Ő személyével kapcsola
tos kérdést: Valóban király vagy?

Lehet, hogy egykor te is így hallottál gyermekként arról, hogy Ő szabadító, sőt telj
hatalommal bíró Úr. Akkor mindez még nem sokat jelentett számodra, de ahogy felnőt
té lettél, egyre-másra szembetaláltad magad Azzal, Akinek adatott minden hatalom, 
mennyen és földön.

Jézus a kérdést követően, elkezdi beavatni Pilátust néhány olyan részletbe, ami az Ő 
személyével kapcsolatos. Aki Jézussal egyszer találkozik, az lassan beavatott lesz.

Pilátus megérti, hogy Jézus királysága több, mint földi királyság. A Vele folytatott 
beszélgetést követően pedig kimegy a zsidókhoz és kijelenti: én nem találok benne 
semmiféle bűnt. Érdekes itt azt meglátnunk, hogy közvetlen ezen kijelentése előtt, éppen 
azzal a kérdéssel hadakozik, hogy: mi az igazsági

Talán nem is sejti, hogy éppen Jézusnak köszönhetően, az egész nép előtt kijelenti 
az igazságot, ami így szól: Ő bűntelen. Hiába is keresitek Benne a hibát, mert nem fog
játok azt megtalálni. A hiba ugyanis bennünk van!

Az emberek sokszor hibáztatják Istent, míg itt éppen Pilátus mondja ki, igaz egy kis 
segítséggel, hogy igazán az emberrel vannak nagy gondok. Ő bűntelen, és mi vagyunk a 
bűnösök.

A helytartó azt gondolja, hogy ha Jézust megkorbácsoltatja, akkor az majd elégtételt 
jelent a zsidóságnak és végre pontot tehet az ügy végére. Azonban nem így történik. 
Pilátus is része Isten forgatókönyvének, s tudomásul kell vennie lassan, de biztosan, 
hogy az egésznek akkor lesz majd vége, amikor Isten tesz pontot ennek a történetnek a 
végére! Pilátus három alkalommal is kijelenti, hogy nem találja bűnösnek Jézust. Már 
kezd közel kerülni Hozzá, mert azt olvassuk, hogy igyekezett Őt szabadon bocsátani, 
ami azonban egyre jobban felkorbácsolja a zsidók dühét.

Ez a történet példája annak, hogy egy tömeghisztéria miként tudja még a meggyő
ződéssel rendelkező Pilátust, aki azonban még földi hatalommal is bír, hogy ne úgy cse
lekedjen, ahogy ő bölcsnek látná, hanem félelemből.

Ragadott-e már téged is magával a tömeg és annak hisztériája? Pilátus tudja az igaz
ságot, sőt megismerte az Igazságot, és mégis enged az emberi gyűlöletnek. Megpróbálja 
feszíteni a húrt, míg az események azzal érnek véget, hogy végül kiszolgáltatja Jézust a 
zsidóknak, hogy megfeszítsék.

Milyen embertípust testesít meg Pilátus? Azt, aki megpróbálja a felelősséget elhárí
tani magáról, aki kompromisszumokat keres, aki érzelmi módon próbál eredményt elér
ni.

Mire tanít bennünket ez az ige? Elsősorban arra, hogy ha Jézussal egyszer szembe
kerülsz, akkor nem lehet taktikázni, nem lehet másra hárítani a felelősséget, hanem dön
teni kell: Jézussal vagy Jézus ellen! Válaszd Jézust, válaszd az életet! Ámen.
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A küldetés teljesítve
Alapige: János 19,28-30

Nagypéntek vezérgondolata ez: minden elvégeztetett! Az ember megváltásának iste
ni forgatókönyve a végéhez közeledik. Csak Jézus tehet pontot az események végére. 
Egyedül Ő értette és tudta, mi az Isten elképzelése a megváltásról. így egyedül Őt illeti 
a befejezés is.

Neki van hatalma megcselekedni mindent, Neki van hatalma, hogy életét letegye, 
majd ismét felvegye. Ennek vagyunk a tanúi mi, ma élő tanítványok is, akik fürkésszük 
az egykori események ránk maradt bizonyítékait.

Senki és semmi sem tudta Őt eltántorítani attól, ami végre a földre érkezett. Egy tel
jes élet bontakozik ki a szemeink előtt, egy olyan élet, amely mindenben eleget tett Isten 
elvárásainak. Jézus utolsó szava jelzés az emberiség és az Atya felé egyaránt.

Az Atyával szemben Krisztus teljesíti küldetését, akárcsak az emberiséggel szem
ben. Milyen sokan szerették volna átírni az eseményeket: Péter azt gondolta, hogy 
semmiképpen sem eshetik meg Vele mindaz, amiről jövendölt.

Pilátus úgy vélte, van hatalma beleszólni az isteni üdvrendbe, csak éppen nem tudott 
semmit sem tenni ez ügyben. A sokaság gúnyolódva kísértette, hogy szálljon le a ke
resztről, ha valóban az, Akinek mondják. Ennek érdekében a Sátán mindent és minden
kit megmozgat, felhasznál, de eredménytelenül. Mert bár Jézus mindenben hasonlatos 
volt hozzánk, de egyvalamivel nem számolt a szétdobáló: mivel nem találtatott benne 
bűn, nem volt fogékony a kísértésre, amit már jelzett a pusztai megkísértése idején is.

A polgári kihallgatást követően, amikor Pilátus átadja Jézust az emberi indulatok
nak, az Ember Fiáról ezt olvassuk: Ő maga vitte a keresztet Ennek a tényszerű megál
lapításnak véleményem szerint sokkal több a mondandója annál, hogy a kivégzéséhez 
szükséges keresztet cipeli.

Elsősorban számomra mindez arról tanúskodik, hogy senki sem tud eleget tenni Is
tennek az emberek bűnét illetően, csak az, aki egymaga viszi, cipeli mindannyiunk bű
nét. íme az Isten Báránya, Aki hordozza a világ bűnét.

Egy másik evangéliumi tudósítás szerint, egy kis időre átveszi a keresztet Cirénei 
Simon, egy ember, akinek neve azáltal kerül bele a szenvedéstörténet elbeszélésébe, 
hogy kényszerítik őt mindezekre.

Senki sincs a követői között, aki látva Jézus vérben fürdő testét és szenvedését, ön
ként ajánlaná fel, hogy legalább a kereszt hordozását átveszi.

Úgy érzem, ez is jelzésértékkel bír. Az ember csak áll és néz. Nézi a Szenvedőt s 
közben sokaknak eszébe sem jut, hogy mindez érte történik.

Az a tény, hogy ez az élettörténet ilyen tragikus véget ér, új dimenziókat nyit meg 
előttünk, emberek előtt. Jézus haláláig tartó elköteleződése kiengeszteli az Atyát velünk 
szemben. Bemutatásra kerül a tökéletes áldozat, amit Jézus kereszthaláláig az ember 
hiába próbált imitálni az Isten előtt, mert az nem nyitott meg egyetlen utat sem a terem
tő felé.

Egyedül a Jézus áldozata és a keresztfán kilehelt lelkének utolsó szava képes arra, 
hogy a templomkárpitot kettéhasítsa és szabaddá tegye az utat Isten felé. Az ember előtt 
már nincs akadály, mert Megváltónk minden akadályt elgörgetett előlünk annak érdeké
ben, hogy te bármikor Isten elé járulhass. Erről szól a nagypénteki „elvégzett és betelje
sített” szolgálat.

Miért olyan hangos a kísértő szava a kereszthalál körül? Mert ekkor zajlik a világ 
legnagyobb ütközete: itt Jézus harcol a Sátánnal, hogy helyrehozza a paradicsombeli 
bűneset súlyos következményét az emberre nézve.
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Amit nagypénteken Jézus követői még nem értenek, az húsvétban nyer teljes értel
met, amikor Jézus újból felveszi életét, amit önként tett le. Nagypéntekkel véget ér a 
bűneset átka. Az ember feloldozást nyer, Ádámot és Ádám maradékait rehabilitálja az 
Isten Krisztusért.

Nagypéntek az isteni gondviselés tükre számunkra, amiben szemlélhetjük Isten irán
tunk érzett szeretetét és gondviselését: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta érte, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Hiszel-e Benne? Ez egy nagyon lényeges kérdés feléd, ami a te érdekedet szolgálja. 
Ne feledd, neked csak hinned és elfogadnod kell azt, ami érted történt!

Mi emberek sokszor még erre is képtelenek vagyunk, hogy higgyük és elfogadjuk 
azt, ami értünk történt. Mekkora harcot vív Krisztus értünk, míg mi sok esetben még 
arra sem vesszük a fáradságot, hogy szívünkben forgassuk az értünk megtörténteket.

Az eredeti szöveg értelmében Jézus itt a következőket mondja: elvégeztem, befejez
tem, teljesítettem! Mintha csak azt hallanánk itt: A KÜLDETÉS TELJESÍTVE! NE 
FELEDD, ÉRTED TÖRTÉNT MINDEZ! Légy hálás érte egész életedben! Ámen.

Az elvehetetlen öröm
Alapige: János 16,20-22

Nagyszombat van. Ez a nap a csenddé és a várakozásé. Az előző napok zaja és viha
ra elült. Jézus halála elcsendesítette a hangoskodókat, de szinte megnémította a tanítvá
nyokat. Könnyeiket elsírták, szanaszét széledtek félelmükben.

A világ pedig ölül -  mondja Jézus, még halála előtt erről a napról. Örömének oka, 
hogy terve sikerült. Keresztre feszítették a csalót, felbujtót, istenkáromlót. Most már 
nincs mitől tartania Izráel vezetőinek. Az uralom újra az ő kezükben van. A nép pedig 
majd lassan elfelejti ezt a szemfényvesztőt.

A világ öröme azonban nem tart sokáig. A gyász csendjében születőben van egy új 
élet. Olyan ez a pillanat, mint amikor a még fagyos, halott föld gyomrából lassan, de 
biztosan elindul egy csíraképes mag, hogy a felszínre törve, fényt és meleget keresve, 
szárba szökkenve, gyümölcsöt hozzon.

Egyesek elképzelésében, az Isten forgatókönyve a nagypéntekben érte el tetőfokát, 
és Jézus temetésével pedig véget ért. Valójában a java még hátra van. Az események 
tetőfoka ugyanis a feltámadás lesz. Ennek az öröme van előkészületben most az Úrnál.

Miről beszél Jézus a búcsúbeszédében? Arról, hogy a benne bízók szomorúsága 
örömre fordul. Ez egy olyan biztatás, ami nemcsak az ott és akkor élők felé hangzik, 
akik Jézus halálán szomorkodnak, hanem minden keresztyén örök érvényű vigasztalása 
kíván lenni.

Sok nagypénteket megértünk már, sok szomorúságban volt már részünk. Sok kopor
sót engedtünk már le a sírgödör szájába, de Isten nem hagyott bennünket ebben a szo
morúságunkban, hanem megvigasztalt.

Szombat után egy másmilyen Páska ünnep köszönt a zsidókra. A Messiás követői 
számára ez a nap átlényegül, s az Egyiptomból való szabadulás napjából Krisztus feltá
madásának napja lesz.

Semmi sem figyelemre méltóbb, mint az a gyorsaság, ahogyan a szülőanya elfelejti 
szülési fájdalmát, miután gyermekét világra hozza. Legyen bármilyen keserves is a va
júdás, mikor megpillantja végre az új életet, minden fájdalma egyszerre elillan, s a fáj
dalom könnye már örömkönnyekké alakul át. Ez történik a tanítványokkal is. Az Ur 
hiánya miatti szomorúságot gyorsan elfelejtik, amikor újra meglátják Őt.
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Jézus azt hangsúlyozza, hogy ezt az örömöt, a találkozás örömét, senki sem veheti el 
a tanítványoktól. Ez a megállapítás nemcsak az egykori tanítványság felé szól, hanem 
szól itt és ma hozzánk is.

A húsvét „örök életre szóló” üzenetét senki sem veheti el tőlünk.
Álljunk meg néhány szóra és tegyünk említést a Jézus nélküli és a Jézussal való ör

vendezésről. A világ Jézus nélkül is tud örülni. Ennek példája az, amit Jézus mond, 
hogy a világ örvendezni fog, amikor megöli Őt.

Hogyan örül a világ Jézus nélkül? Úgy tesz erre kísérletet, hogy sok kis apró örömöt 
próbál egy nagy örömmé, egy örömteli életté összegyúrni. A Jézus nélküli örömöt há
rom szavacska jellemzi: még, több, kívül Mit jelentsen mindez?

A Jézus nélküli örömből, mivel nem tökéletes öröm, mindig még több kellene. Va
lami mindig hiányzik. Ha valaki eléri életében azt a bizonyos még többet, akkor itt nem 
tud leállni, hanem újra jön a még többet és többet akarás.

Milyen öröm a Jézus nélküli öröm? Felszínes. Pontosabban kiül az ember arcára, s 
egyfajta sminkké vagy színészkedéssé válik. Míg az ember „felszíne”, arca örömöt szín
lel, addig a lélek mélyén hatalmas a szomorúság, mert megüli a lelket az elmúlás gon
dolata. Jézus nélkül pedig az emberi élet valóban a sírgödörben ér véget.

Az Úrban való öröm valami egészen más. Itt a nagy öröm válik kis örömökké. Szitá
ló halk sziromcsodákká. Jézus él, és mi is élünk. Elünk és élni fogunk ez élet után is!

Mindez nem jelenti azt, hogy a hívő ember nem lehet szomorú, bánatos, de a lelke 
mélyén lakozik valami, amit senki sem tud elvenni tőle. Ez az az öröm, amiről Jézus azt 
mondja, hogy elvehetetlen és teljes. Ez a belső lelki öröm képes arra, hogy legyőzzön 
minden földi próbát és szomorúságot.

Éltessen bennünket ez a Jézustól kapott és mások által elvehetetlen öröm! A Jézussal 
való örvendezésben teljesedjen ki életünk! Ámen.

Veszélyes dolgok
Egy napon, amikor hazatért a feleségem, elmondta, hogy egyik barátnőjének a kisfia 

annyira megsértette a szemét egy kis késsel, hogy nemcsak teljesen elveszíti a szeme 
világát, hanem az a veszély is fennáll, hogy a másik szeme is rámegy a súlyos sérülésre. 
A feleségem annyira hatása alatt volt a megrendítő esetnek, hogy a kétéves kisfiúnknak 
szigorúan megparancsolta, hogy kést egyáltalában nem szabad a kezébe venni, sőt az 
ollót sem szabad használnia. De amint rendesen szokott lenni, ha valami tilos, akkor 
annál erősebben fennáll az eshetőség, hogy e tiltott dolog után vágyunk. Egyszer csak 
észrevesszük, hogy a kis gyermek kezébe került egy nyitott olló, és azzal hadonászik 
gondtalanul, mit sem sejtve a veszélyről, amely őt fenyegeti. A kisfiú nővérkéje, aki 
hallott a tilalomról, el akarta venni öccse kezéből az ollót, de ő makacsul tiltakozott ez 
ellen, és semmiképpen nem volt hajlandó arra, hogy átadja azt neki.

A nővérkének ekkor hirtelen eszébe jutott, hogy kisöccse nagyon szereti a narancsot. 
Gyorsan kiszaladt, kezébe vett egy narancsot, és ezt mutatva így szólt a kisfiúnak:

-  Lajcsi, szereted a narancsot?
A következő pillanatban az olló a földön feküdt, és a kis kezek mohón nyúltak a na

rancs után.
így vesz el Isten gyakran tőlünk egy veszélyes dolgot, amelyet görcsösen szoronga

tunk magunkhoz, és ad helyette egy édes és tápláló „narancsot” Lábainkat a keskeny 
úton kell megtartani, amely az élethez vezet. Ez az út kedves, áldásos, és ez az ösvény a 
béke útja. Ez a győzelem útja, ahol nincsen homály, nincs sötétség, ahol nincs háború
ság, hanem békesség, öröm és világosság van.
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A Genezáret partján
(Lelkigondozói rovat lelkipásztorok részére)

Ordas Lajos*

Jézust elfogják

URAM!
Apostolod Téged egyszer „második Ádám”-nak nevez. Jól tudom és jól megértem, 

mit akart Korinthusban élő híveidnek mondani, amikor így nevezett Téged. Ha aposto
lod volt is, társaival együtt ő is csak emberi szóval tudott beszélni Rólad. Azzal az em
beri szóval, amely olyan szánalmas eszköz az ajkunkon, amikor Rólad beszélünk. Mi 
próbálunk hasonlatokban szólni Rólad. Rendszámot igyekszünk adni Neked. Együtt 
emlegetünk hol Ádámmal, hol pedig magunkkal.

Pedig milyen egészen más vagy, milyen egyetlen vagy!
Míg e sorokat írtam, szenvedéstörténetedtől visszalapoztam Bibliámban Ádám tör

ténetére. A hűvös enyhe estben a szent Isten Édenkertjében ezzel a kérdéssel keresi 
Ádámot: „Hol vagy?” A bűnétől megriadt Ádám pedig remegve mondja: „Elrejtőztem, 
mert félek.”

Aztán lélekben megint visszajövök ebbe a másik kertbe. Itt az Olajfák-hegyén, ahol 
holdvilágos éjszakán ellenségeid küldöttei a nyomodat kutatják, Te, a szent, emelt tövei, 
nyíltan kérdezed tőlük: „kit kerestek?” És amikor megmondják: „A Názáreti Jézust” -  
akkor a Te válaszod ez: „Én vagyok!”

Nem, URAM! ^
Te nem „második” Ádám, nem második ember vagy!
Te vagy az emberi
Az egyetlen igaz ember!

*

URAM!
Mindenekelőtt engedd mélységesen átéreznem, milyen keseró fájdalom lehetett 

számodra, hogy ezen az annyi imádsággal megszentelt helyen kerestek föl üldözőid, 
élükön az eltántorodott volt tanítvánnyal.

Júdás öngyilkossága
URAM!
Szenvedéstörténeted e szánalmas jeleneténél nem akarok hosszabban időzni. Csak 

megjegyzem magamnak, és ahol alkalmam kínálkozik, fölhívom rá mások figyelmét is, 
hogy ellenségeid csak ilyen gondozást tudnak adni társaiknak, amikor azok lelki nyo
morúságba jutnak.

*

Aztán még azt kérem Tőled, égesd bele lelkembe ezt az igazságot:

* Ordas Lajos (1901-1978) budapesti lutheránus püspök. Koncepciós perben félreállítják. Ezek a meditá
ciók a börtönzárkákban születtek.
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A pénztelenség jelenthet nagyon nehéz megpróbáltatást, de lehetnek körülmények, 
amikor pénzzel élni rettenetesebbé válhat, mint pénz nélkül élni.

*

URAM!
E két apró megjegyzés után legszívesebben el is búcsúztam volna ettől a történettől, 

mely szerencsétlen tanítványod végéről szól.
De!
Igen hosszú ideje -  ide s tova több éve már -  egészen ftircsa gondolat foglalkoztat 

annyira, hogy nem tudok tőle szabadulni. Talán könnyebbé válik a szívem, ha elmon
dom Neked.

Elképzeltem, URAM, azt az esetet, hogy ez a Júdás nem volt olyan „becsületes” áru
ló, amilyen valójában volt. A történteken valahogyan túltette magát. Fájt ugyan egy 
ideig a szíve tájéka, de végül is kilábolt a bajából. Elmúlt már vagy két hónapnyi idő is. 
Júdás azután visszatért az üzleteihez.

Közben pünkösd ünnepén valami különös esemény játszódott le Jeruzsálemben. 
Mindenfelé arról beszéltek a jól tájékozott emberek, hogy a Názáreti Jézus tanítványait 
valami sajátságos bátorság szállta meg. Voltak, akik fölháborodva arról is tudni véltek, 
hogy azok a galileai halászok elbolondítottak már vagy háromezer embert. Ezek a halá
szok azt mondják a hiszékeny embereknek, hogy Mesterük, bár meghalt a Golgotán, 
mégsem halott. Azt mondják, hogy föltámadt a halálból!

A főpapi tanács magatartásában is van mostanában valami érthetetlen, riadt kapko
dás. Fejüket fogják és jajveszékelnek. Az egyik tanácskozáson valamelyik tanácstag 
fölvetette a kérdést: mi lesz, ha ez az őrültség járványszerüen továbbterjed, és megfertő
zi az egész népét?

Most is Kajafás, a főpap bizonyult a legravaszabbnak. A megriadt tanácstagokat ő 
csillapítgatta: majd magam veszem kezembe ezt az ügyet. Eljárásom eredményéről az
tán jelentést teszek.

Másnap Kajafás a boltjában kereste föl Júdást. Mintha legutóbb nem is váltak volna 
el egymástól olyan nagyon csúnyán, Kajafás a legszívesebb hangon szólítja meg Júdást:

-  Szegény Júdás barátom! Én tudom, hogy te valamikor gyönyörű álmot hordoztál 
magadban. Fényes jövődről álmodtál, amelyhez meg is vannak a képességeid. Az a ná
záreti koldus próféta széttépte álmodat. Most azt szeretném tőled megkérdezni, hogy 
maradt-e még benned valami abból az álmodból? Vagy egyszerűbben mondom: akarsz- 
e még nagy ember lenni?

-  Akarok! Akarok! -  feleli mohón Júdás.
-  Jó! Éppen ez a reménységem hozott hozzád. Örülök, hogy nem csalódtam benned, 

Júdás! Te tanítványa voltál annak a názáretinek. Ismered tanítását. Azt is tudod, miket 
cselekedett. Mi -  a főpapi tanács -  fölruházunk téged teljes joggal, hogy élére állj annak 
a mozgalomnak, melynek tagjai a názáreti prófétára esküsznek. Szerzett érdemeid alap
ján megbízunk benned. Te semmiképpen sem vezeted őket ellenünk, őrültségüket böl
csen, fokozatosan leszereled. Nem kell semmitől sem tartanod. A római helytartó is tud 
erről a lépésemről. Helyesli, sőt támogatja törekvésemet. A názáretiek minden nyugta
lanító megmozdulását lehetetlenné kell tennünk. Ez Pilátus érdeke is. Mindenről külön
ben holnap magad is meggyőződhetsz. Számíthatok rád?

Júdás körülnéz szegényes boltjában. Mikor lesz ebből vagyon!? De íme, itt a kedve
ző alkalom! Üstökön kell ragadnom a szerencsémet! Aztán fölvillanó tekintettel vála
szol:

-  Rendelkezésedre állok, Kajafás!
És másnap Kajafással együtt kihallgatáson jelent meg Poncius Pilátusnál.
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A helytartó még a vállát is megveregette.
A názáreti dühödt ellenségei tehát az államhatalom hozzájárulását is megkapták ter

vükhöz, hogy Júdást mint bizalmi emberüket beleültessék a názáretiek mozgalmának 
elnöki székébe.

Ha a názáretiek simán elfogadják a hatalom által kijelölt vezetőt, akkor megvan 
minden reménység arra, hogy Júdás okossága lassan-lassan eszükre téríti ezeket a meg
szállottakat.

Ha a dolog nem megy egészen simán, akkor is szerencsés választásnak kell mondani 
Júdás kiszemelését. Mert ez a Júdás jól ismeri volt társainak sok gyöngéjét is. Majd így 
megszorítjuk őket, és rászorítjuk őket az elismerésére.

Ha pedig makacsul ellenszegülnek, akkor -  Mesterük után őket is -  bitófára küldjük.
Kajafás a főpapi tanácsban beszámolt intézkedéseiről. A főpapi tanács a jelentést 

egyhangú határozattal megerősítette.
*

URAM!
Tudom, nem így történt. Hiszen itt olvasom szenvedésed történetkönyvében: „Júdás 

elment és fölakasztotta magát.”
De, URAM! Azt is tudom, hogy Te engem nem ruháztál föl csapongó írói képzelet

tel. Annál inkább irántad való szeretettel. Ez a nyugtalanító, kínzó gondolat nem is kép
zeletemben fogamzott meg. Gyökerei az irántad érzett szeretetem talajába nyúlnak.

Akkor nem így történt.
Azonban ezerkilencszáz évvel később, URAM! ebben a mi korunkban, ez a képte

lenség megtörtént.
Júdás utódai Téged elárultak. Júdás mai utódai, amikor árulásukat elkövették, két

ségbeesésükben nem mentek el az öngyilkosságig. Lelkiismeretük égető kínját eltompí
totta néhány mámorító pohár. Aztán várták-lesték, mikor üt az ő nagyságuk órája.

Azok, akik egyházad ellen küzdve ma vettek Téged üldözőbe, ezekre a Júdásokra 
építették terveiket. Rendelkezésükre bocsátották a világi hatalom minden félelmetes 
eszközét, és teljes támogatásukról biztosították őket.

URAM! Az apostolutódok, akikre mai nyájad gondozását bíztad, vagy tisztánlátásu
kat veszítették el, vagy halálra rémültek, amikor látták a megfélemlítés eszközeit -  el
ismerték az egyházban Júdás vezető jogát. URAM! URAM!

Hozzád kiáltok!
A bitófától megriadt követőid gyöngesége miatt az a legnagyobb veszély fenyeget, 

hogy a szegény bűnösök tömegében elnémul a szabadító evangélium! Elhallgat az 
örömhír!

Könyörülj rajtunk!
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Alkalmi prédikációk 

Esketési igehirdetés

Lugosi Dániel
Kusaly

Nem elviselhetetlenül könnyű!
Alapige: Prédikátor 4,9-12

Kedves testvéreim! A bölcs prédikátor könyvét a vissza-visszatérő mondat: „Minden 
hiábavaló!” tette hírhedté. Pedig rögtön a felolvasott Ige elején felcsillan az érték, a jó 
jutalom gondolata. Egy-egy jó könyvtől egy rosszul kiragadott idézet könnyen elrettent.

A házasság kötelékétől egy-egy rossz (és sokszor igaztalanul sokat hangoztatott) ta
pasztalat sokakat elrettent. ,dga”, „teher”, „nehéz”, mondogatják sokan. Kötöttségektől 
mentesen könnyű az élet, mondják sokan. Most én is kiragadok egy sort, egy címet egy 
regényből: A lét elviselhetetlen könnyűsége. Érdekes és megdöbbentő gondolat: hát 
lehet az élet elviselhetetlenül könnyű? A gondolat mégsem ismeretlen: megmérettettél 
és könnyűnek találtattál, írta a kéz a falra. Együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. 
Csak egyszer élünk. Régi, mindmáig divatos jelszavak. Az ilyen élet súlytalan, könnyű. 
Végső soron elviselhetetlen, mert mindent felél. Elsősorban a másik embert, mert az 
ilyen élet felelőtlen is.

A prédikátor azonban jutalomról, eredményről beszél. Két ember eredményesebb. 
Két ember könnyebben győz. Mert végső soron a győzelem a fontos. Ti arra készültök, 
hogy megfogadjátok: egymást segíteni fogjátok abban, hogy győzzetek. Vállaljátok 
egymást és vállaljátok együtt az életet. Ennek jó jutalma van, mondja az írás. Bölcsen 
felmértétek, hogy így könnyebb. Mindennap. Hétköznapi, mindennapos, könnyen el
képzelhető képeket sorol fel az Ige: az ember elesik, fázik, megtámadják. Segítségre 
szorul és segítenie kell tehát. Legyen az ember, férfi és nő egyaránt segítőtárs. Ez Isten 
is, ha így akarunk fogalmazni -  Nem jó az embernek egyedül lenni -  és ezt mutatja a 
tapasztalat is. Nem egyszeri és megismételhetetlen kihívásokról van szó. Isten törvénye 
szerint, a szeretet törvénye szerint lesztek férjjé és feleséggé. És együtt, egymást vállal
va győzhettek. Egy kötél esetében a szakítószilárdság a legfontosabb tulajdonság. Mek
kora terhelést bír el? Mennyire tartós? Ne szakadjon el hamar. Mert az emberi élet nem 
lehet elviselhetetlenül könnyű. Az eredményért, a jutalomért, a boldogságért a minden
napokat, a mindennapi terhelést is vállalni kell.

Titokzatos az utolsó mondat, a hármas kötél nem hamar szakad el! Mi mégis tudjuk, 
az Isten jelenlétére utal. Sokszor diszklét, ki nem fejezhető, csendes jelenlét az övé. 
Alig észrevehető és mégis életbevágóan fontos. Az ember megbotlik, de felsegíti társa, 
Hideg van, de szeretik és hozzábújik a mellette lévő. Megtámadják, de aki szereti, mellé- 
áll. Kedves ifjú pár, hétköznapi felsorolás, mégis mennyire fontos számotokra, hogy a 
hétköznapokban is helytállj átok. Erre tesztek fogadalmat. És a siker, a sikeres házasság 
titka? Felismerni, megvallani, hirdetni egymásnak is az Isten jelenlétét, áldását. Pál 
apostol határozottan állapítja meg: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Azok az ese
mények, amiket Pál apostol sorol fel a Római levél 8 . részében, már nem mondhatóak 
hétköznapinak, apró kellemetlenségek sorozatának. Sokkal inkább katasztrófák, rémsé
gek sorozatátjuttatja eszünkbe: vád, kárhoztatás, nyomorúság, szorongattatás, üldözés, 
éhség, meztelenség, veszedelem, fegyver... De aki felismeri, hogy ki az, aki titokzatos
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harmadikként ott van, aki boldogan tapasztalja, hogy „velünk az Isten!” ezt mondja: 
„mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, aki minket szeretett!”

Szeretett testvéreim, mindenki sok sikert kívánt és kíván nektek. Sikert, eredménye
ket. Hadd kívánjunk mi is itt nem elviselhetetlenül könnyed házaséletet, hanem sokkal 
inkább azt, hogy még az esetleges súlyos próbatételekben is felettébb diadalmaskodja
tok az által, aki mindkettőtöket szeret. Ismerjétek meg Őt napról napra mind jobban és 
jobban, s naponként gazdagodjatok az Ő áldásaiban! Ámen.

Temetési igehirdetés
Ötvös József
Marosvásárhely-V ártemplom

Aki igazán gondját viselte a nyájnak
Alapige: Az apostolok cselekedetei 20,28

Csegedi Ákos nagyon egyedi személyiség, önálló egyéniség volt, s ezért nem lehe
tett őt semmilyen csoportba besorolni. Ezért én sem merek egy hagyományos, szabványos 
temetési beszédet mondani. Ehelyett élettörténeteket szeretnék felsorolni, amelyeket szép 
emlékekként és tőle tanult példákként hordozunk magunkban. Ezeket a történeteket nagy
részt együtt éltük át, és mint vér szerinti rokona, tisztelője, szolgatársa és falubelije mesé
lem el azok számára, akik így vagy éppen nem így ismerték őt.

Mai napig kedves emlékként őrzök egy vallásos könyvet abból az időből, amikor tá
jainkon fehérhollószerű ritkaság volt a magyar nyelvű teológiai irodalom. A könyvben 
ott olvasható beírása: Ötvös Jóskának, akiben újból van pókai teológiai hallgató. Alig 
voltam 19 éves, elsőéves teológus, és megkeresett ő, az akkor majdhogynem félelmetes 
hírű pókakeresztúri református lelkipásztor, akit itt, akkor mindenki nagyon tisztelt: 
azok a reformátusok, akiknek szolgált, és a nem reformátusok egyaránt. A jó negyven 
évvel ezelőtti történet hangulatát, érzését most karácsony nagyhetében egy bibliai, 
evangéliumi hasonlattal tudom megfogalmazni: úgy éreztem magam akkor, mint a he
gyek között élő Erzsébet, akit felkeresett rokona, Mária, az Úr Jézus Krisztus anyja. 
Mikor már nem rokonként, hanem szolgatársként közelebb kerültem hozzá, akkor fe
deztem fel, hogy szívós, dolgos fizikuma mögött másokra figyelő szíve volt. Pókaiasan 
meg is jegyezték róla: nem sokat ad magára, még ha pap is.

Kedves falubeliek!
Ez a mondat nincs igazán befejezve: ő valóban külsőleg nem sokat adott magára, de 

nagyon sokat adott másokra. Itt most csak arra utalok, amit tett testvére három gyerme
kéért, és a pókakeresztúriakért, akiknek az elhangzott Ige alapján szó szerint gondjukat 
viselte, a szó szoros értelmében emberi gondviselőjük volt. Úgy volt ő ott szolgáló lel
kipásztor, hogy a gondviselő Isten szolgálatában jó négy évtizeden át szolgálta őket. Azt 
is olyan sajátosan, hogy másoknak lemásolni sem lehetett, mert azt csak ő tudta úgy, és 
olyan kitartással, fáradhatatlanul, ahogy láttuk.

*

A második élettörténet mögött az ő ismertsége, sokoldalú jelenléte tűnik fel. Amikor 
fiatal egyetemistaként a legnagyobb erdélyi városban, Kolozsváron egyik professzor 
lakásán egy délutáni teázás alkalmával pár értelmiségi társaságában pókaiként mutat
koztam be, az első kérdés ez volt: Csegedi Ákost ismeri-e? Mert ő volt ennek a falunak 
egyik mértéke.
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Az elhangzott bibliai mondatot Pál apostol egy Milétosz nevű kis-ázsiai görög vá
rosban mondja el, s ez a beszéde egyben búcsúbeszéd és egész apostoli szolgálatának 
szép összefoglalása. Milétosz pedig attól lett ismert, híres, hogy Pál apostol ott mondta 
el ezt a búcsúbeszédet, különben szinte semmit sem tudna ma róla a világ. Hogy erről a 
faluról, Pókáról sokat és sokan tudnak, az sokban köszönhető Csegedi Ákosnak és 
nagyszerű nemzedékének.

Úgy érzem, el kell itt mondani: ez a Mezőség széli, kicsiny magyar református falu 
sokat köszönhet annak az egész nemzedéknek, akik közül most csak tallózva említek 
meg öt nevet: Bajor Andorné Makkfalvi Ella tanárnő, dr. Csegedi Jolán egyetemi ad
junktus, dr. Szőllősi Árpád egyetemi előadó, Tolvaly Ferenc közgazdász és Csegedi 
Ákos református lelkipásztor. Öt olyan pókai személyiség, akik mind a múlt század *20- 
as éveiben születtek és itt jártak iskolába, és nevet szereztek szülőfalujuknak. Aligha 
volt még ezen a vidéken egy ilyen nemzedék.

*

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra” -  olvasható az apostoli szol
gálat összefoglalásában. Ő ezt annyira szívén viselte, komolyan vette, hogy munkája 
gyümölcsének egy részét erre áldozta. Talán aligha mondok újat, vagy árulok el titkot 
azokról az egykori hétvégi pókakeresztúri találkozókról, ahol Marosvásárhely híres
neves orvosait vendégelte meg, s amikor egy-egy szegényebb, idősebb egyháztag vizs
gálatra ment a nagyhírű orvosokhoz, elég volt ennyit mondani: „Pókakeresztúrról kül
dött Ákos pap!”, és ajtók nyíltak meg az egyszerű falusi nénik és bácsik előtt. így viselt 
gondot az egész nyájra.

Az apostoli búcsúbeszéd kiemelt mondata így folytatódik: „őrizővé tett titeket a 
Szentlélek”. Nem az én tisztem jó négy évtizedes pókakeresztúri szolgálatának kiértéke
lése, hiszen ez ott él ma mindenik családban, mindenik házban. Ő anyagi, szellemi és 
lelki őrizője volt egy rábízott gyülekezetnek, az egész falunak.

a) Saját kezével építette a gyülekezeti termet, hogy legyen hely a vallásórás gyerme
kek számára, ahol egy egyházellenes korban vallásosan nevelte fel a mai falut. Képes 
volt a román fővárosba elmenni a bukaresti minisztériumig, hogy az egyház földjét 
megtarthassa, s amikor elfogyott a gyülekezet pénze, saját kezével fejezte be a torony 
meszelését. Aligha volt nála hűségesebb őriző, aki úgy gondját viselte a nyájnak.

b) Szellemi őrizője volt a gyülekezetnek. Talán sehol a világon nem volt még egy 
olyan papi lakás, ahol kora majdnem mindenik erdélyi magyar festőjének képe látható 
volt. Egy időben a papi lakásban nagyobb teret foglalt el a képtár, az erdélyi magyar 
galéria, mint a lelkipásztor lakóhelye. Gyakori híres hétvégi rendezvényeire mindig 
egy-egy képzőművészt is meghívott, akik megmutatták alkotásaikat. Egy ilyen 
pókakeresztúri találkozó után írta a jó tollú újságíró: valami Móricz Zsigmond-os van 
ebben a falusi papban, konok és kitartó, egyszerre igényes és adakozó.

c) Lelki őrizője volt a gyülekezetnek, sőt szülőfalujának is, ahol háromszor volt lel
kipásztor, változások idején beszolgáló, és mindig bérmentve, szeretetből végezte a 
szolgálatot. Egyik beszolgálása alkalmával mondta a gondnoknak, jó lenne garázzsal 
várni az új lelkipásztort, mert modem idők jöttek. A gondnok őszintén válaszolt: „Tisz- 
teletes úr! Még annyi pénzünk sincs, hogy Önnek az útiköltséget megtérítsük.” Erre a 
bölcs és maradandó válaszban így érkezett a tanítás: „Gondnok úr, tanulja meg, amit 
nem kezdenek el, azt sohasem fogják befejezni. De aminek nekifognak, abból egyszer 
lesz valami”. Ebben is neki lett igaza!

*

147



Igazi lelki őrizője volt a rábízott gyülekezetnek, az egész nyájnak igehirdetésével és 
igehallgatásával. Még a múlt rendszerben tartott egyházmegyei lelkészértekezletre neki 
osztották ki a teológiai előadást. Elfoglaltsága miatt csak egyharmadát tudta leírni, és az 
előadás nagyobb részét szabadon tartotta meg. Az előadást követő nagy csend után az 
akkori püspök lelkipásztor fia szólt hozzá először, s a közel száz református lelkipásztor 
között így jellemezte: én igazán eddig nem is ismertem ezt a munkáskezű, dús hajú kol
légát, de ahogy most itt szabadon szólt hozzánk, olyan magasságokat és mélységeket 
tárt fel előttünk az emberi lélekről, ami csak nagyon keveseknek adatott meg. Majd 
hozzátette: nem is tudjuk értékelni erdélyi nagyjainkat, mert az igazi nagyok azok, akik 
ott lenn szolgálnak. Milyen igazi Jézus-követő küzdelem ez: aki naggyá akar lenni köz
ietek, az legyen a ti szolgátok. Ő így járt, így élt, így szolgált, ahogy Jézustól tanulta, 
azzal a különbséggel, hogy ő soha nem akart naggyá lenni.

Lelki őrizőként is igényes volt. Erdély egyik legjobb grafikusával készíttette el ex 
librisét, és azon egy J. W. Goethe-idézet áll: „Több fényt.” Úgy gondolom, ez jellemez
te őt: több fényre, nagyobb, világosságra, szépre és értékre törekedett. Nem véletlenül 
hangzott el: igényes volt igehirdetésében és igehallgatásában. A nyugdíjazása utáni húsz 
évben is egyháza szolgálatában maradt. Míg tehette, a Mezőség apró falvaiban prédikált, 
aztán 12 éves ágyhoz-kötöttségében -  amikor már csak hangról ismert meg minket -  rá
dión keresztül benne élt az egyház életében. Szó szerint élte meg: Ige-hallgató volt, 
hallgatta, hallotta Isten üzenetét. Ez a nagyon gazdag, mozgalmas 92 év úgy fejeződött 
be, hogy a végén már csak unokaöccsével (annak családjával) és a hallott isteni üzenet
tel találkozott. Erről a nyugdíjas szolgálatról, gondoskodásról is lehetne történeteket 
mesélni, ahogy ünnepnapok közeledtével festményeket, segélyadományokat küldött 
egyházi intézményeknek, szeretetszolgálatot végző közösségeknek (Bőd Péter 
Diakóniai és Tanulmányi Központnak, a kőhalmi szórványiskolának, a Nőszövetségnek, 
Bonus Pastornak stb.).

*

Ebben az egyetlen bibliai versben, az apostoli szolgálat összefoglalásának egyetlen 
mondatában háromféleképpen is megjelenik a lelkipásztori küldetés szép meghatározá
sa:

-  a rábízott nyáj gondjának viselése,
-  őrizőként élni és
-  legeltetni, vezetni.
Nyugodtan mondhatjuk, ennek elvégzésére egy egész élet sem elég. így igaz! 

Csegedi Ákos, pókakeresztúri református lelkipásztor ennek érdekében, ennek szolgála
tára áldozta egész életét: a rábízott közösség gondjának felvállalása, annak megőrzése 
és pasztorolása volt az ő élete. Ez volt az ő családja, ez volt megfontolt, bölcs, aforizma
tömörségű megállapításainak forrása. Ő egy teljes életet szentelt az Ige szolgálatának, s 
mindennek titka, magyarázata az elhangzott bibliai vers legvégén tárul ki: „Legeltessé
tek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett”

Ezért javította saját kezével a templomot, ezért ment át naponta télen is Pókából 
Pókakeresztúrra gyalog az erdőn keresztül, és ezért cipelte a csomagokat éjszakai utolsó 
autóbusztól be a faluig, vagy vitte saját hátán az egyházi földön termett gabonát szere- 
tetadományként a rászorulóknak. Mindezt azért, mert ő nemcsak hitte, hanem megélte: 
Isten egyházát Jézus Krisztus tulajdon vérével szerezte, s ha az ő Ura, megváltója ekko
ra áldozatot hozott az egyházért, akkor annak erdélyi szolgálattevői is vállalhatnak ál
dozatot.

Ő azonban azt is tudta és hitte, vallotta és hirdette: Jézus „tulajdon vérével szerzett” 
értéke és ajándéka a mennyek országa, az örök élet. Negyvenhárom éven át hirdette
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Pókakeresztúron: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18), erő
sítette és vigasztalta fél évszázadon át az egész nyájat: „Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (Jn 11,25) Most ő maga szembesül az általa 
hirdetett evangéliummal: „Jól van, jó és hű szolgám, a kévésén hű voltál, sokat bízok 
rád ezután, menj be a te urad ünnepi lakomájára!” (Mt 25,21)

Ezzel a reménységgel kívánunk vigasztalást és mondunk köszönetét annak a család
nak, amely éveken keresztül gondját viselte, és mindazoknak, akik közelről vagy távol
ról meglátogatták! Tartsuk meg őt jó emlékezetünkben és kövessük hitünk szerint az ő 
tanítványi életét! Ámen.

(Elhangzott Pókában, 2014. december 23-án, Csegedi Ákos, volt pókakeresztúri lelkipásztor 
temetésén).

A nyíl a célba talált
Van egy társaság, amely evangéliumi traktátusokat küld postán olyanoknak, akiket 

máskülönben nem lehet elérni. Az egyik iratnak ez volt a címe: „Készülj Istened elé!” 
Egy levélborítékban ezt a traktátust elküldték egy istentelen, léha életet élő ifjú címére. 
A fiatalember kedvetlenül ült a szobájában, amikor behozták neki a postát, és köztük 
volt ez a levél is.

-  Mi ez? -  kiáltott fel, amikor felbontotta a levelet. „Készülj Istened elé!” Vajon ki 
volt az a vakmerő, aki nekem küldte ezt a felszólítást?

Bosszankodva, és szidalmazva azt, aki neki küldte ezt a papírlapot, rosszkedvvel 
emelkedett fel a székéről, hogy a nyomtatványt a tűzbe vesse.

-  Nem -  ütött a homlokára - , mégsem vetem a kályhába, hanem pompás vicc lesz, 
ha elküldöm B. barátomnak, és meg fogom hallani, hogy miket mondott, amikor meg
kapta.

így is tett. Leült, elővett egy borítékot, megcímezte, és postára adta. A saját írását 
azonban megváltoztatta, nehogy a barátja felismerje a keze vonásait.

B. úr, aki hasonló gondolkozású és felfogású volt, mint a barátja, először mérgelő
dött, azután káromkodott, és első felindultságában el akarta tépni a levelet. Ekkor hirte
len újra a szövegre tekintett: „Készülj Istened elé!” Figyelme felébredt, lelkiismerete 
megszólalt, a kilőtt nyílvessző a szívébe talált... Leült, olvasni kezdte, és mind nagyobb 
érdeklődéssel végigolvasta az egészet. Amikor befejezte az olvasást, hullottak a köny- 
nyei, térdre esett és kegyelmet keresett a kegyelem kútforrásánál. Azután eszébe jutot
tak hitetlen és léha barátai. „Ha megtaláltam az üdvösséget, s megismertem az igazsá
got, hadd ismertessem meg a barátaimmal, amiben részem lett.”

A traktátus bekerült a borítékba, s ismét egy olyan embernek a címére és kezébe ke
rült, aki társa volt a bűnben és a léhaságban. Itt is célba talált a nyílvessző, és csodálatos 
eredményt ért el. Ez a férfi is beismerte a bűneit, megtért és kegyelmet talált a golgotái 
Hősnél. Mindkét fiatalember megváltott, felszabadult élettel dicsőítette az Urat.
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Sík Sándor

Júdás

Keserű, dermedt könnyel sír a nap. 
Csillagok buknak. Hegyek ingának. 
Megvonaglik a vén föld dübörögve. 
Száz hang üvölt: Atkozott, mindörökre!

És földrevágta sikoltva magát 
És üvöltött az egész éjen át.
A harminc pénzt taposta két sarokkal. 
Bomlott haját szaggatta két marokkal.

Az éles kőhöz verte vad fejet 
És köntösét őrülten tépte szét.
Mellén a húst véresre marcangolta 
I -s fuldokolva roskadt le a porba.

És fönn az égen. messze, magasan.
Vakító villám lobbant fagyosan.
S egy hang mennydörgőn át a dermedt légen 
Nincsen bocsánat sem földön, sem égen!


