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Meditáció a címlap témájára

Sarkadi Nagy Pál

János*

János Zebedeus fia, Jakab testvére. Ő is halász volt. Különösen szoros kapcsolatban 
volt Péterrel. Ezt olvassuk róla: János és Jakab Péter társai voltak a halászásban (Lk 
5,10). A szombati istentisztelet után a Péter házába mentek (Mk 1,29). Jézus Péterrel őt 
küldte el, hogy az utolsó vacsorát elkészítsék. Együtt halásztak, és együtt lettek az em
berek halászai.

Úgy látszik, hogy János Keresztelő János tanítványa volt, mielőtt Jézus tanítványa 
lett volna. Egyike azoknak, akik Jézust lakásán felkeresik. András volt az egyik, a másik 
tanítvány nincs megnevezve, de az összefüggésből nyilvánvaló, hogy János volt az (Jn 
1,35-40). A tanítványok között a legszorosabb kapcsolatban állt Jézussal.

Testvérével, Jakabbal az ambíció emberei. Azt kívánják, hogy Jézus mellett a fő he
lyet foglalják el Isten országában. A többi tanítvány ezt a kívánságot nem szívesen hall
gatta. „Hallván ezt a tíz tanítvány, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra.” (Mk 10,41)

Két oka lehetett ennek a kívánságnak. Lehetséges, hogy anyagilag jobb helyzetben 
voltak, mint a többi tanítvány. Apjuk, Zebedeus, gazdag ember volt, aki munkásokat is 
foglalkoztatott (Mk 1,20). Valószínűbb azonban, hogy a kérést a Jézussal való közeleb
bi kapcsolatuk miatt intézték Jézushoz. János beszél Jézus anyjának a testvéréről, aki ott 
volt a kereszt alatt, s aki nem lehetett más, mint Salomé, Zebedeus felesége (Mt 27,56). 
Eszerint Jakab és János Jézusnak unokatestvérei voltak. Nem ebből a rokonságból fa
kadt az ő különös kívánságuk?

János heves természetű ember. Amikor Samáriában Jézusnak és a tanítványoknak 
nem adnak szállást, János kérdi Jézustól: „Uram! Akarod-é, hogy tüzet kérjünk reájuk 
az égből?” (Lk 9,51-56) Ezért nevezte Jézus Jakabbal együtt a mennydörgés fiainak 
(Mk 3,17). Más helyen úgy tűnik fel, mint türelmetlen ember, aki egy Jézus nevében 
ördögöt űzőt le akar tiltani (Lk 9,49-50).

De a fenti képhez még hozzá kell tennünk valamit. Számunkra különös, hogy a há
rom első evangéliumban többször előfordul a neve, de név szerint a János evangéliuma 
soha nem említi. De említ egy tanítványt, akit szeretett tanítványnak hív. Abban az idő
ben senki nem vonta kétségbe, hogy ez a tanítvány János volt. Később többen vitatták. 
Voltak olyanok, akik azt állították, hogy nem történeti személy, hanem egy eszményített 
tanítvány. Olyanok is voltak, akik Júdással azonosították. Szerintük csak Júdás érthette 
meg Jézust, segített neki meghalni és így lehetővé tette a megváltást. Ez az azonosítás 
azonban lehetetlen az Ige alapján: „A falat után bement a Sátán Júdásba” (Jn 13,21-30). 
Jézus a veszedelem fiának nevezi Júdást. Gondoltak Nátánaelre is, akiről ezt olvassuk: 
„íme egy igazán izráelita, akiben hamisság nincsen.” (Jn 1,48) Voltak, akik a szeretett 
tanítványt Lázárral azonosították, akit szeretett Jézus. „Uram, akit szeretsz, beteg” -  
olvassuk róla.

Úgy hisszük azonban, hogy a hagyomány helyesen látja: a szeretett tanítvány János. 
Kifejezi ez a név azt a nagy változást, melyet Jézus végzett Jánosban. Mit mond róla az 
Újszövetség? Az utolsó vacsorán Jézus kebelére hajolt. Ez azt jelenti, hogy Jézus jobb
ján ült (Jn 19,23).

* Dr. Sarkadi Nagy Pál: A tanítványok. Magyar Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest 1994.
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Fontos alakja az ösegyháznak. Mindig ott találjuk Péter társaságában, de feltűnő, 
hogy soha nem beszél. Mindig Péter beszél helyette. Péterrel együtt volt bebörtönözve. 
Pál úgy tekinti, mint az ősegyház egyik vezetőjét (Gál 2,9). A hagyományból értesülünk 
arról, hogy Jézus kérését teljesítette. Holtáig gondozta Máriát. Valóban anyjának tekin
tette őt.

Több írása van az Újszövetségben. A János evangéliuma sok keresztyén számára az 
Újszövetség legértékesebb könyve. Sok, drága anyagot gyűjtött össze, mely hiányzik az 
első három evangéliumból. Közli Jézus hosszabb beszélgetéseit. Jézus szívéhez a tanít
ványok közül ő állt a legközelebb, Jézus leikébe ő látott be a legjobban.

Domitianus császár idejében Patmosz szigetére száműzték. Innen íratta vele feltá
madott Urunk a hét levelet. A Jelenések könyve az egyház holnapja számára a legdrá
gább útmutatás.

A száműzetés után Efézusba ment, és vezetője lett az ottani egyháznak. Amikor már 
keveset tudott beszélni, tanítványainak mindig ezt mondta: Fiacskáim, szeressétek egy
mást! És amikor a tanítványok ebbe az ismétlésbe belefáradtak, megkérdezték: Mester! 
Miért mondod mindig ugyanazt? Ezt felelte: Ez az Úr parancsa. Ha ezt megteszitek, 
elég.

A „mennydörgés” fiából így lett a szeretet bizonyságtevője. A tanítványok között ő 
élt legtovább.

Siklós József

Patmoszi látnok
(Jelenések könyve)

Hályogos szemű, 
reszkető kezű, 
száműzött aggastyán...

-  mit szólhat, írhat, láthat?
-  Apokalipszisz négy lovasa vágtat 
jövendők titkos tájai felé!
Szívekbe lát, ítél és megkegyelmez 
hét gyülekezetnek küldött hét levél.

Az küldi, Kinek szeme, mint a tűzláng, 
és lába, mint az izzó fényű érc, 
és felhasít a lázadó sikoltás:
Előle rejtsen, hulljon rám a bérc! 
Maroknyi hívek állnak csak a vártán, 
mártír-fohászok az oltár alatt, 
bosszút liheg a fenevad, a sárkány, 
végső tusán világok omlanak...
-  De győztes csak a megöletett Bárány 
égen-földön és a föld alatt...

Új ég, új föld, új Jeruzsálem fénylik, 
hol nem lesz többé sem bűn, sem halál. 
Hol Isten népe könny s vér tengerén át -  
örök béke honára rátalál.
Mennyei Város gyöngykapuin átlép, 
arany utcáin is végighalad,
Isten szívéig, a királyi székig, 
hol örülni, szeretni örökre szabad, 
s hálatelt ajkakon hozsánna fakad...

...Parancsot kap a patmoszi vénember: 
írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
1976.
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Prédikációk a húsvét utáni vasárnapokra
Nagy Sándor
Lelte

Jézus hívogató szavai
Alapige: János 21,12-14 
Bibliaolvasás: János 21,1-12

Bár húsvét után harmadik vasárnap vagyunk, és lassan már pünkösd ünnepére ké
szülünk, mégis egy kicsit maradjunk a feltámadás egyik története mellett, mert úgy 
gondolom, hogy a ma élő emberiségnek a feltámadás ténye a legfelfoghatatlanabb.

Ebben a bibliai történetben, úgy mint legtöbbször az evangéliumokban Jézus együtt 
van a tanítványaival, vagy éppen azokat várja. A tanítványok a Jeruzsálemben történtek 
után még mindig félelemben és bizonytalanságban vannak. Nem tudják mit is cseleked
jenek. Jusson eszünkbe a tanítványok elhívásának története. Pétert és a testvérét a hét
köznapi munkából, a halászatból szólítja el a Mester. Jézus kedvéért otthagyják az ott
hont, a családot, a mesterséget és a megszokott környezetet. Vajon mi, a mai világban 
élő keresztyének, mire vagyunk hajlandók Jézus Krisztusért? Még a legkisebb dolgokra 
sem. Sokan hiába hallják Krisztus Urunk hívogatását, még templomba sem vagyunk 
hajlandóak elmenni. Pedig Ő maga tanította, „ahol ketten, hárman összegyűlnek az én 
nevemben, én ott leszek közöttük” De nemcsak a templomlátogatás hiányosságáról 
beszélhetünk. Sajnos az egyházunkért való áldozatvállalás is hiányzik. De ugyanolyan 
hiányosság az imádságos élet is. Vajon meghallottad-e most, húsvétkor az úrvacsorához 
való hívogatást, vagy elmulasztottad azt is, mint megannyi mást, amit megtehetnél a 
saját érdekedben? Olyan ez a hívogatás, mint ha édesanyánk és édesapánk hívogatna: 
„Fiaim, jertek, ebédeljetek.” Aki szereti az édesanyját és az édesapját, valamint a csa
ládját, és az ebédmeghívásban nemcsak az étkezés örömét látja, hanem abban a család 
szeretetét is, az nem szalasztaná el a meghívást és a szeretteivel való együttlétet.

A tanítványok súlyos próbatételeken voltak túl. Addig mindennap együtt voltak Jé
zussal. Reggeltől estig és éjszaka is. Tanítottak, gyógyítottak, csodákat tettek, és érezték 
Isten csodálatos szeretetének minden mozzanatát. Mert velük volt Jézus Krisztus. Aztán 
az események, a csodálatos tanulás és munka után, hirtelen tragédiába torkollottak. El
fogták a Mestert, megkínozták, megfeszítették. Emlegette, sokszor mondta, hogy ennek 
így kell lennie, meg kell történnie. Nem tudtak átlépni azon, amin ez a világ sem tud. 
Erre nem voltak felkészülve, ahogy mi sem vagyunk az életünkben felkészülve a tragé
diákra, nehézségekre. Bár érezzük, tudjuk, hogy be fognak következni, mégsem tudunk 
felkészülni rá. A halál, a koporsó hatalma, az mindent összetör bennünk, ami emberi, 
ami életet jelent. Felfoghatatlan indulatokat és érzéseket szakít fel bennünk. Emberi 
tehetetlenségünket látjuk be a halállal szemben, az emberi mértékkel elképzelt időiség- 
gel szemben. Fájnak a mulasztásaink, az emlékeink és a további együttlétünk lehetősé
gének meghiúsulása.

Körülbelül ilyen érzésekkel a szívükben foglalták le magukat a tanítványok is: a 
munkába, a régi elfoglaltságba akartak temetkezni. Mint megannyi megpróbált ember, 
aki a fájdalmai, a problémái elől visszamenekül a munkába, a látszólagos elfoglaltság
ba, de közben a lelke háborog, és hitét a miértek és kételkedés feszítik. Ezért Pétert em
beri indulata viszi a régi mesterségéhez, elfoglaltságához. Elmenekül a teher, a gondok, 
a lelki gyötrődések elől. „Elmegyek halászni” -  mondja, a többiek pedig vele együtt 
„elmegyünk mi is veled”. Szokványosán, szinte gépiesen feszítették a vitorlát, húzták a
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köteleket, engedték a hálót, és mentek a mélyebb vizek felé. Ott akarták hagyni a tétlen
séget, az ezerféle gondolatot, s azt a felfoghatatlan dolgot, hogy a mester feltámadt, 
ahogy azt ígérte, és ahogy azt tanította.

Aztán, láss csodát, ahogy eszükbe jut a viharos tenger lecsendesítése, evezés köz
ben, a csalódott egész napi halászat után Jézus parancsára újra kivetik a hálójukat, és 
azok szétszakadnak a sok haltól. Most ismét sikerrel járnak, eltölti szívüket a jó érzés és 
a szívükben a kialvó, pislákoló hitnek ismét megerősödik a lángja. Bizakodással tekin
tenek a lélek szabadságából a part felé. A szeretett tanítvány így szól Péterhez: „az Úr 
van ott!” Péter az örömtől, a határtalan csodálattól, a vágyakozástól hajtva a vízbe veti 
magát és úszva közelít Jézus felé. Talán eszébe jutott a kudarca, amikor ő is járni pró
bált a vízen. De most előreszegezett tekintettel úszik, gyorsan közelít a parthoz, nehogy 
szem elől veszítse Jézust. Valahogy nekünk is azt kellene megtanulni, bárminemű kísér
tésünkben vagy nehézségünkben és az élet minden mélységei közepette is, hogy Jézus 
Krisztust ne tévesszük szem elől. Bátran, hittel közelítsünk életünk megváltójához. A 
tanítványok nem tudnak ellenállni a hívogató szónak. Ezer és ezer kérdés torlódik ben
nük, ujjongnának az örömtől, de a csendes krisztusi szó mindent elrendez a lelkűkben: 
„Jertek, ébredjetek.” Ennetek kell, mert erő feletti munka vár rátok, de a lelki táplálék 
által való megerősítés is ott van. Mert eszükbe jut, hogy hol és mikor történt utoljára, 
hogy Jézus megtörte és szétosztotta közöttük a kenyeret. A te életedben hol és mikor 
volt meg ez a bizonyosság? Mikor döbbentél rá, hogy Jézus érted áldozta magát, és 
hogy az életed minden nehézsége, kihívása és gondja között Ő vár rád, és szüksége van 
rád. Erőt ad, hitet ébreszt, kegyelmébe fogad, és mindig melletted akar lenni. Ne fordulj 
hát félre, ne evezz az élet vizén ellenkező irányba, ne akarj beletemetkezni az élet dol
gaiba. Emeld fel fejedet a csüggedésből, a gondok közül, a betegségből, mert Krisztus 
Urunk vár téged. Veled akar lenni mindig! Akarod-e megérteni Jézus hívogató szavát? 
Elfogadod-e a Krisztus feléd nyújtott testét, elfogadod-e az Úr kegyelmét?

A tanítványok csendes jóleső biztonsággal telepszenek le Jézus elé. Biztatóan egy
másra tekintenek, mosolyogva. „Látod? Látjátok? Hiszen megmondotta!” Lelkűk ki
mondhatatlan nagy örömben fürdik. Hogy örülnek a Jézus Krisztus megjelenésének és a 
feltámadásnak. Látjátok, testvéreim, ez hiányzik most ebből a világból, a hitéletünkből, 
a mindennapjainkból! Ez a csodálatos, Krisztusban bízó öröm, valamint az a megelége
dettség, amivel a tanítványok egymásra tudtak tekinteni. így kellene nekünk is egymás
ra tekintenünk és egymást biztatnunk, egymást megerősítenünk, bátorítanunk. Látjátok, 
a Mester itt van, feltámadt éretted, érettünk! Meg akarja áldani az életünket, meg akarja 
erősíteni a hitünket. Azért hívogat. Idejön hozzánk, szent Igéjével bátorít, csodákat tesz, 
nyugtat, meggyógyít. Csak jöjjetek ide mellém, csak telepedjetek le mellém, hallgassá
tok, hogy mit is üzenek nektek. Akinek van füle a hallásra, hallja, mit üzen nekünk a 
feltámadott Jézus Krisztus. Remélem és bízom benne, drága testvéreim, hogy ti maga
tok is a világgal együtt, ezen a vasárnapon örömmel hallottátok meg Jézus Krisztus 
Urunk hívogatását, és ezután is készek vagytok, hogy már e földi életben Krisztussal 
járjatok, hogy meghalljátok az Ő szavát, telepedjetek mellé, fogadjátok el életetek veze
tőjének és mindennapjaitok megáldójának. Ő áldjon és tartson meg bennünket! Ámen.
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Németh Zoltán János
Nagyborosnyó

Keresztyén állásfoglalás
Alapige: Lukács 3,1-5
Bibliaolvasás: János 8,1-11

Ha figyelmesen követjük korunk eseményeit, akkor arra a következtetésre jutunk, 
hogy a természeti katasztrófák, háborúk, nagyobb méretű terrortámadások mindig meg
rázzák, sokkolják a társadalmat. Ezek az események a modern kommunikációs eszkö
zök következtében nagyon hamar az emberek tudomására jutnak. így volt ez 2001-ben 
is, amikor egy terrortámadás következtében összeomlott a világ egyik legfontosabb 
pénzügyi központja, a New York-i World Trade Center. Több ezer ember lelte halálát a 
romok alatt. A nyugati társadalmak embere megdöbbent, ugyanis a terrortámadás szét- 
foszlatta azt a hiú ábrándot, hogy a Nyugat embere biztonságban érezheti magát. Az 
utóbbi évtized egy másik sokkoló eseménye 2004 karácsonyán játszódott le, amikor egy 
borzalmas erejű szökőár sepert végig az Indiai-óceán keleti partvidékén, több mint 
200 000 áldozatot hagyva maga után. Említhetnénk még a Haiti szigetét sújtó nagymé
retű földrengést is, amelynek következtében tízezrek maradtak hajlék nélkül, vagy ve
szítették el családtagjaikat. Nem kell azonban ilyen messzire elmennünk, hiszen a ma
gunk környezetében is éppen elég nyomorúságot látunk. Elég, ha csak az árvizek okozta 
pusztításokra gondolunk, vagy azokra a betegségekre, amelyek nap mint nap szedik 
áldozataikat. Az emberiség értetlenül áll a történtek előtt. Ezek az események a keresz
tyén emberben is kérdéseket vetnek fel. Azonban, ahogy az idő telik, és életünk vissza
zökken a megszokott kerékvágásba, kezdünk lassan megfeledkezni mindezekről, és 
megfeledkezünk elgondolkodni az események tanulságain. Elfelejtjük megvizsgálni, 
hogy mik lehetnek az események kiváltó okai, és mi lehet a megoldás, hogy ilyesmi 
többet ne fordulhasson elő. Másokban keressük a hibát, és közben eltekintünk saját fele
lősségünktől.

A közelmúltban azonban egy újabb borzalmas esemény rázta meg a világot. 2015. 
január 7-én Párizsban muzulmán szélsőségesek rátörtek a Charlie Hebdo nevű keresz
tyénellenes gúnylap szerkesztőségére, és több embert brutálisan meggyilkoltak. Az eu
rópai társadalmat mélységesen megrendítette ez az esemény. A fejlett világ vezetői 
egyöntetűen elítélték a terrortámadást, emberek milliói fejezték ki részvétüket az áldo
zatok hozzátartozóinak, szimpátiatüntetéseket szerveztek világszerte a szólásszabadság 
mellett. Néhány nagyon fontos kérdés azonban mind ez idáig megválaszolatlan maradt. 
Az egyik nagy kérdés, amelyre még nem kaptunk választ, és amelyről a mai napig nem 
szívesen beszélnek, az hogy meddig tartható fenn az európai bevándorlási politika eddi
gi gyakorlata, ugyanis ez a terrortámadás is azoknak a szkeptikusoknak a véleményét 
látszik alátámasztani, akik azt állítják, hogy megbukott a multikulturális társadalom 
modellje. Tény az, hogy Európába beáramlott egy hatalmas embertömeg. A bevándor
lók egy része pedig nem tudott integrálódni a többségi társadalomba. Idegen számára az 
öreg kontinens értékrendje, szokásai, az itteni munkaerkölcs. E kérdést nem lehet már 
sokáig szőnyeg alá seperni.

A másik nagy kérdés, amit ugyancsak kevesen vetnek fel, az hogy hol is van a szó
lásszabadság határa. A Charlie Hebdo karikaturistái a legocsmányabb, legtrágárabb 
módon nap mint nap belegázoltak a keresztyének, muzulmánok és zsidók vallásos önér
zetébe. Mindennaposak voltak a Jézus Krisztust, a teremtő Istent, a vallásos értékeket, 
az egyházat gyalázó gúnyrajzok. A Mohamed prófétáról szóló karikatúrák váltották ki a 
muzulmán szélsőségesek haragját. Nyilván, egy terrortámadás semmilyen indokkal nem
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igazolható, de immár fel kell vetni azt a kérdést, hogy meddig terjedhet a szólásszabad
ság. Hogyan gázolhatnak holmi istentelen karikaturisták keresztyének, muzulmánok, 
zsidók vallásos önérzetébe? Miért nem büntetik a polgári törvények ezeket a gyalázatos 
cselekedeteket? Mindaddig, amíg ezekre a kérdésekre nem kapunk megnyugtató vá
laszt, addig ne számítsunk arra, hogy megszűnik a társadalmon belüli feszültség, és bé
kében fognak élni egymással az emberek! Meddig hagyja még figyelmen kívül az egy
ház és a keresztyén ember ezeket a megnyilvánulásokat?

A felolvasott alapige ezekre a kérdésekre keresi a választ. Az Igében arról hallunk, 
hogy Jézusnak hírt hoznak, hogy Galileában Pilátus római helytartó katonái lemészárol
ták egy hívő közösség tagjait. Az esetet az tette súlyossá, hogy ezek az emberek éppen 
az istentiszteleten tartózkodtak, és áldozatot készültek bemutatni Istennek. A zsidó em
ber számára ez nemcsak azért volt megbotránkoztató, mert a római helytartó emberei 
ilyen aljas gaztettre vetemedtek, hanem azért is, mert azt gondolták, hogy Isten nem 
fogadta kedvesen az áldozatot, és a gyülekezeti tagok lemészárlását valamilyen rendkí
vüli bűn következményének tulajdonították.

Ha őszinték vagyunk, akkor bennünk is megfogalmazódnak hasonló gondolatok, 
amikor a terrortámadások, a földrengések áldozataira vagy az árvízkárosultakra gondo
lunk. Egyrészt szánalmat ébresztenek bennünk a megrázó képsorok, másrészt a Jézus
korabeli zsidókhoz hasonlóan mi is arra gondolunk, hogy a katasztrófák áldozatai bűnö- 
sebbek lehettek embertársaiknál, és a megtörtént szörnyűségek a bűn következményei. 
Amikor valakit a környezetünkben valamilyen csapás ér, azonnal arra gondolunk, hogy 
bizonyára Isten büntette meg tetteiért.

Jézus Krisztus válaszában arra figyelmezteti az őt hallgatókat, hogy ne áltassák ma
gukat ártatlanságuk felől, mert a galileai áldozatok semmivel sem voltak bűnösebbek, 
mint életben maradt embertársaik. Jézus még egy hasonló példát említ, amikor 
Siloámban rászakadt egy torony tizennyolc emberre, és valamennyien szörnyethaltak. 
Ők sem voltak semmivel sem bűnösebbek a többi jeruzsálemi lakosnál.

Jézus megfelel a mi kérdéseinkre is. Mi is azt hajtogatjuk, hogy sokan ártatlanul 
szenvednek, ezzel mintegy hangsúlyozni akarva a mi ártatlanságunkat is. Fel kell ten
nünk a kérdést, hogy ki az az ember, aki ártatlannak vallhatja magát, ki az, aki nap mint 
nap ne vétkezne Isten és embertársai ellen. Kézenfekvő példája ennek a parázna asz- 
szonynak a története, akiről a János evangéliumában olvashatunk. Jézus elé visznek egy 
asszonyt, akit paráznaságon kaptak rajta. A Mózes törvénye szerint halálra kellett volna 
kövezni. Amikor Jézust kérik fel, hogy ítélkezzen felette, ő azt válaszolja nekik, hogy 
aki nem bűnös, az vesse rá elsőként a követ. Végül nem merte senki sem rádobni. Az 
evangélium üzenete alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem voltak bűnösebbek 
sem a merényletek, a földrengések áldozatai, sem az árvízkárosultak, mint mi magunk, 
de nem azért, mert valamennyien ártatlanok lennénk, hanem mert valamennyien bűnö
sök vagyunk. Alapjában véve sem a terroristák, sem a Charlie Hebdo Jézus Krisztust 
gyalázó, a muzulmán hívők vallásos önérzetébe belegázoló karikaturistái nem voltak 
bűnösebbek, mint mi. Tudniillik nincs közöttünk egyetlen ember sem, aki nap mint nap 
ne vétkezne Isten és embertársai ellen. Ez azonban nem csökkenti tetteik súlyosságát! A 
megoldást viszont nem a vége-hossza nélküli sajnálkozásban, a bűnbakkeresésben, a 
mentegetőzésben kell keresnünk.

Egy másik kérdés, amelyre választ keresünk, az hogy miképpen történhetik meg 
mindez? A világ időről időre megdöbben, amikor szembesül az emberiséget ért meg
próbáltatásokkal. Hogyan történhet meg ennyi szörnyűség? -  teszik fel a kérdést sokan. 
Mi, keresztyének, nincs amiért ezen csodálkozzunk. Mindaz, amit a világban látunk és 
tapasztalunk, azt a felismerést erősíti bennünk, hogy az Istentől eltávolodott, keresztyén 
értékeiből kivetkőzött modern társadalom megérett az ítéletre. Az emberi gőg, modem
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kapzsiság és az önzés nem ismer határokat. A szociális igazságtalanságok megszünteté
sére tett kísérletek sorra eredménytelenek maradtak. Egyre többet hallani a korrupció 
elleni harcról, mégis egyre nagyobb a korrupció. A család, mint a társadalom egyik 
alapintézménye, válságban van. Az istentelenség, a felerősödő vallás- és keresztyénel- 
lenesség termékei a Charlie Hebdo Jézus Krisztust gyalázó karikatúrái. A modern tár
sadalom mind erkölcsi, mind gazdasági értelemben a szakadék szélén áll.

Jézus Krisztus válasza alapján egyértelművé válik, hogy ebben a világban senki 
nincs biztonságban. Bizonytalan az anyagi helyzetünk, az egészségünk, de bizonytalan 
az életünk is. Mindaz, ami megtörtént a merényletek, a földrengések, az árvizek áldoza
taival, bármikor megtörténhet velünk is. Az Isten kegyelme nélkül magatehetetlenek 
vagyunk! Korunk embere, aki az utóbbi évtizedekben békében, viszonylagos jólétben 
élt, megfeledkezik erről. Arról, hogy nap mint nap rá vagyunk utalva az Isten kegyelmé
re. Csak akkor kap észbe, amikor a tragédia már megtörtént. Ne mondjunk könnyelmű
en ítéletet embertársainkról, bűneiket látva ne hangsúlyozzuk ártatlanságunkat, mert 
semmi alapunk erre.

Látva a helyzet súlyosságát, megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy mi a megol
dás? Milyen megoldási javaslattal tud előhozakodni az egyház, amely szenvedő alanya 
a keresztyénellenes megnyilvánulásoknak? Jézus válasza egyértelműen hangzik: „Ha 
meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek!” Az Ige szerint a megoldás a 
megtérés, egyéni és közösségi életünk teljes felülvizsgálata. Jézus Krisztus megadja erre 
a lehetőséget. A parázna asszony bűneit is megbocsátja, de arra kéri, hogy többé ne vét
kezzen. A világ azonban úgy tesz, mintha mi sem történt volna. A Charlie Hebdo élet
ben maradt karikaturistái ott folytatják, ahol abbahagyták. A szólásszabadság nevében 
továbbra is gyalázzák Jézus Krisztust, belegázolnak keresztyének, muzulmánok, zsidók 
vallásos önérzetébe. Pedig valamikor az ókori görögök megmondták, hogy minden em
ber szabadsága addig terjed, amíg nem sérti a másik ember szabadságát. Az európai 
társadalom erkölcsi szintjét jelzi az a tény is, hogy a merénylet után a gúnylap eladott 
példányainak száma elérte a hétmilliót.

Az egyház ebben a helyzetben nem tehet mást, mint hogy elítéli a bűnt. Sajnos sok
szor a mi állásfoglalásunk is kimerül a mentegetőzésben, a sajnálkozásban, a hallgatás
ban. Az egyház sok esetben hallgat, nem akarja kitenni magát a média rázúduló bírálata
inak. Azonban bármennyire is kellemetlen, ki kell mondania, hogy mindaddig, amíg a 
családban, az iskolában a gyermekeket nem az Isten, a Krisztus ismeretére nevelik, 
mindaddig, amíg értékrendünket nem a Jézus tanítására építjük, mindaddig, amíg em
bertársunkat aszerint ítéljük meg, hogy mennyi pénze vagy milyen autója van, mindad
dig, amíg emberek vallásos meggyőződését gúny tárgyává lehet tenni, addig ne is vár
juk, hogy valami jó irányba változzon, hogy az emberek békében, egyetértésben éljenek 
egymással.

Az Ószövetségben nem egy olyan történetről hallunk, amikor Izráel népe beismeri 
bűneit, szakít bálványimádó életvitelével, és megtér Istenéhez. Izráel népe gyakran volt 
a padlón, de Isten segítségével új életet tudott kezdeni. Gyermekkoromban, egy-egy 
ökölvívó mérkőzés alkalmával, csodálattal tekintettem azokra a bokszolókra, akik képe
sek voltak felállni a padlóról, és képesek voltak megfordítani a mérkőzés kimenetelét. A 
modem társadalom is a padlón van. A hívő ember tudja, hogy a padlóról, az anyagi 
gondokból, a betegségből, az erkölcsi válságból, a reménytelenségből felállni csak Jézus 
Krisztus segítségével lehet. A párizsi terrortámadást követően milliók tüntettek a szólás
szabadságért a következő felirattal a kezükben: Charlie vagyok. Vajon ez lenne a meg
oldás társadalmunk égető problémáira?! Odaállni, közösséget vállalni azokkal, akik 
gyalázzák Jézus Krisztust, akitől a legtöbb segítséget remélhetjük? Az egyháznak bátor 
lépésre kell elszánnia magát. Fel kell mutatnia lehetőségként a szeretet, az egyetértés, az
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igazság, az élet útját. Rá kell irányítanunk embertársaink figyelmét az egyedüli megol
dásra, Jézus Krisztusra. Ehhez azonban szembe kell menni emberek millióinak akaratá
val, és a világ szemébe kell mondani: Én nem vagytok sem terrorista, sem Charlie. Én a 
Krisztusé vagytok. Ámen.

Székely Csilla Imola
Oláhdellö

Kegyelem
Alapige: Zsoltárok 25
Bibliaolvasás: János 1,16-17; Róma 11,5-6

Jézus élete így kezdődik: Mária kegyelmet talált az Isten előtt -  üzente az angyal. 
(Lk 1,30) Mária is meglepődik, mert érzi, hogy ebben semmi része nincs, ez teljesen az 
Isten műve. És boldog, mert boldogok a kegyelmesek, akik kegyelmet nyernek.

Pál így hja Titusznak: „megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek” (Tit 
2,11) -  ez a kezdete mindennek: a kegyelem.

A kegyelem: hála az iránt, aki nekem megkegyelmezett. És nem is tehetek mást, 
mint hogy én is megbocsátok, befogadom úgy, hogy nem érdemli meg. A kegyelem azt 
jelenti: jóindulattal vagy, elnéző vagy társad iránt. Ilyenkor érzed azt, amit Isten érez, 
amikor megkegyelmez.

Kegyelmezni azt jelenti: szívességet tenni. Amikor kegyelmezel: szeretsz. A kegye
lem: jótett. Nem olyasmi, ami kijár. A kegyelem: ajándék. A szívedből jön. Önkéntes, 
feltétel nélküli, kiérdemelhetetlen. Sőt ez az ismertetőjegye: abszolút nem kiérdemelt! A 
kegyelem nem jár és nem jogos, hanem éppen azt jelenti, hogy nem előzi meg semmi 
érdem.

Olyan ez, mint amikor egy közeli barátod meglátogat a születésnapodon, hoz neked 
egy csokor virágot, vagy egy kis ajándékot, és te ki akarod fizetni. Pedig éppen ez a 
lényeg, hogy ingyén adja. Ha nem adná ingyen, könnyebb lenne elfogadni, akkor job
ban éreznénk magunkat, mert ugye mi is hozzájárultunk egy kicsit.

Végigfut a Szentírás minden történetén a kegyelem mint kiválasztás, mint áldás, és a 
zsoltároskönyv imádságait is végigkíséri -  ezekből idézek néhányat:

„Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoz
nak vele.” (Róm 4,4) „A bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a 
kegyelem uralma alatt éltek.” (Róm 6,14) „Ami kegyelemből van, az már nem a csele
kedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem.” (Róm 11,6)

„Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába
való.” (lKor 15,10) „Minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék.” (2Kor 4,15) 
„Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1) „Istennek 
hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok.” (2Kor 9,8)

„Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből 
pedig kiestek.” (Gál 5,4) Pál felkiált: „Kegyelemből van üdvösségetek! A hit által, és ez 
nem tőletek van, Isten ajándéka ez!” (Ef 2,5) „Ügyeljetek arra, hogy senki el ne hajoljon 
Isten kegyelmétől.” (Zsid 12,15) „Az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem 
pedig ételektől.” (Zsid 13,9)

„Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja.” (Jak 4,6) 
„Legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, 
amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok.” (lPt 1,13) „A minden kegyelemnek 
Istene tegyen titeket tökéletesekké.. -  szoktam mondani áldásként úrvacsora után.
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Az a pecsét is, amely lezárja a Szentírást -  Isten utolsó írott üzenete a kegyelem
ről szól: „Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal!” (Jel 22,21)

Amikor Isten megkegyelmez, akkor valójában felszabadít. Felemeli a lelkünket, 
megtisztít, felment minden adósság, kamat, bűn alól. Ezt jelenti a kegyelem. A kegye
lem: gondoskodás a lélekről, tehermentesítés. A lelkiismeret felszabadítása, a harmónia 
helyreállítása. A kegyelem: Istennel való közösség. Összefűz.

A kegyelem mentes minden érdektől. „Csak” van, éppen úgy, ahogy a szeretet is. 
Nincs rá magyarázat.

Miért éppen Abrahámot hívta el?
Miért tetszett neki a hazudós Jákob?
Miért a gyilkos Mózesre bízta a szabadítást?
És miért a tanítványoknak akart Mestere lenni, miért nem ügyesebb, tanultabb vala

kiké? És miért Saul kellett neki prédikátorul? És miért merte rám bízni az Ő Igéjét? 
Nem félt, hogy csalódni fog?

Nem telik el nap, hogy ne csalódna.
„Az Istennek tetszett, hogy kiválasszon engem az én anyám méhétől fogva, és elhí

vott az ő kegyelme által.” (Gál 1,15). Ezt tudom Pállal együtt. A miérteket nem tudom. 
De minden szót azért tanított meg anyám, hogy ma a kegyelmes Istenről beszéljek. O az 
én kegyelmes Istenem, ezért őneki énekelek. (Zsolt 59,17-18)

A 25. zsoltárral ezt mondjuk: szabadíts ki, Uram, kegyelemből! Ifjúkorom bűneire 
ne emlékezz, mert kegyelmes vagy! Vezess hűségesen, taníts engem kegyelmesen! Bo
csásd meg bűneimet, mert sok van, és mert nálad sok a kegyelem!

A kegyelem azt üzeni: megbocsátok. A kegyelem: új esély. A kegyelem azt jelenti: 
fontos vagy nekem. Fontosabb vagy, mint a jogaim, a saját igazságom, és az, ho^y igaz
ságosnak mondjanak. Tehát elengedem azt, ami jár, az igazságomat -  üzeni az Ur. Ez a 
kegyelem.

Megkegyelmezni annyi, mint igazi örömet szerezni. Az öröm a kegyelemben az, 
hogy jót akarok neked.

A kegyelem: áldás.
A kegyelem az, hogy tegyünk úgy, mint ha nem lettél volna gonosz, mint ha nem 

hazudtál volna, mint ha mindig szót fogadtál volna. A kegyelem az, hogy megbocsátok.
Gondolt egyet Isten, és egyszerűen megajándékozott a bocsánattal. Nem tartották Őt 

vissza a bűneink -  mert kegyelme nagyobb bűneinknél. Ezért a kegyért nem kért árat. 
Nála a kegyelem nem fogyócikk, olyan nincs Istennél, hogy „amíg a készlet tart”. Olyan 
nincs nála, hogy „erre már nincs kegyelem” Nincs ilyen. Mert „aki kér, mind kap”. 
Elfogyhatatlan a kenyér és az a korty bor, ami által megtisztulhatunk. Hát még ingyen 
sem kell?!

A kegyelem az, hogy éppen az ellenkezőjét kapom annak, amit érdemiek. Amit jo
gosan kapnék, az lenne az igazság, a törvény. De Isten nem igazságos, hanem kegyel
mes! Azt kapom, amit ő érdemel. Ő pedig azt kapta, amit én érdemiek.

Egy kisfiú őszinte imádsága ez:
-  Istenem, azt szeretném kérni, hogy most egy kicsit ne nézz ide!
Tudjuk magunkról, amikor rosszalkodunk. A kegyelem éppen ez, hogy Isten nem 

nézi botorkálásunkat -  egy kicsit nem ide néz, nem ránk néz, amikor ad valamit, hanem 
a keresztre.

Nem kér semmit cserébe -  nincs is semmi, amit kérhetne. Egy feltétele mégis van a 
kegyelemnek: Isten azt akarja, hogy kelljen, hogy akarjad, szomjazzad. Legalább eny- 
nyit. Ő osztja a kegyelmet -  te pedig vedd át! Nem fogja rád erőltetni, kell a hozzájáru
lásod. Megtölti a markodat, de neked nyújtanod kell üres tenyeredet!
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A kegyelem: bizonyíték arra, hogy jó az, aki kegyelmez. Méltánytalanság. Isten le
mondása a javunkra.

„Szeretettel tekinteni valakire: imádat. A hasonlót kereső szeretet: vonzalom. A le
hajtó szeretet: kegyelem.” (William McDonald)

A kegyelem gyógyít -  a nagy imádkozóktól tudom ezt:
„Kegyelmes és irgalmas az Úr.” (Zsolt 111,4)
„Nem tart örökké haragja.” (Jer 3,12)
„Kegyelmes és irgalmas az Isten, türelme hosszú, nagy a szeretete, és még a rosszat 

is megbánod.” (Jón 4,2)
„Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 103,8 és 

145,8)
Ránk néz az Isten és bennünk az Ő Fiát látja -  ez a kegyelem.
Nem azért kerülhetünk a mennybe, mert annyira rendesek voltunk és olyan sok jót 

sikerült tennünk, hanem azért, mert ilyen kegyelmes Istenünk van! Ilyen hatalmas Meg
váltónk van!

Az az álom, hogy tiszta lehetsz, az is kegyelem. És az a vágyunk, hogy vele le
gyünk, az is kegyelem.

Ahol minél inkább növekszik a bűn, ott annál nagyobb a kegyelem. Minél gono
szabbak, bűnösebbek vagyunk, Ő annál megbocsátóbb, hogy üdvözölhessünk. Akinek 
több bűne van, annak több bocsáttatik meg, és az jobban szeret.

A kegyelem: az maga Isten, Jézus maga a megtestesült kegyelem. Az, hogy igaznak 
nyilvánít minket az Isten, miközben a törvény bűnösnek nyilvánít. Az, hogy nem kéri az 
elégtételt vagy más ellenszolgáltatást.

Áldott legyen a kegyelmes Isten, hogy nem kell félnünk majd odaállni az Ő színe 
elé, mert könyörülő és irgalmas az Úr! Ámen.

Székely József
ny. lelkipásztor
Marosvásárhely

Dicsőítsük együtt az Urat!
Alapige: Zsoltárok 34,1-9 
Bibliaolvasás: Jelenések 15,1-4

I .

A felolvasott versekben a zsoltáros először Istenhez való viszonyulásáról énekel, 
majd bizonyságot tesz az Úr iránta való kegyelméről, és végül felhív Isten dicsőítésére 
és magasztalására.

Segítsen meg minket a jó Isten, hogy a zsoltárosnak hozzá való viszonyulása, Róla 
való bizonyságtétele a miénk is legyen! Négy dolgot helyez e vonatkozásban az Ige a 
szívünkre:

1* „Áldom az Urat” -  mondja a bibliai ember. Ez nem pillanatnyi felbuzdulás, lel
kesedés nála. Gyermekkorától ez életének velejárója. Ez a családi fészek nagy áldása. 
Vigyázzunk nagyon arra, hogy mit engedünk megtörténni otthonunkban. Beszédünk, 
egy-egy elejtett szavunk, tettünk, egymás iránti magatartásunk egy életre meghatároz
hatja a fészekben felnövők életét és viselkedését. Adja Isten, hogy sok otthonban a gyer
mekek, az unokák az Urat áldva nevelkedjenek! Aki az Urat áldja, bizonyságot tesz 
arról, hogy Ő a legfontosabb életében. Minden, ami Isten lénye, a jóság, az igazság, a 
szeretet, a békesség és a megbocsátás átitatta lelkét.
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„Minden időben.” Ez az idő a mi egész életünk. Isten által ajándékozott kegyelmi 
idő ez. Ne tékozoljuk el ezt az időt. Legyünk hű sáfárai, amíg lehet, amíg szabad. Az 
idő rohan. Számot kell adnunk erről az időről is.

Egyházi életünkben sok ilyen idő van, amelyben az Urat áldhatjuk együtt, igehallga
tással, énekkel, imádsággal. Éljünk ezekkel az áldott alkalmakkal az Urat áldva. Isten 
választott népének egész történelme összefonódott Istennel. Ne engedjük, hogy bálvá
nyok, idegen istenek meghatározzák történelmünket és életünket.

2. „Az Úr dicsérete mindig ajkamon van.” Azt szoktuk mondani, hogy ami a 
szívben, az a szájon. A Biblia arra figyelmeztet, hogy minden féltett dolognál jobban 
őrizzük meg szívünket, mert abból indul ki minden élet. Az Úr azt nézi, ami a szívben 
van. Kérjük Istent, hogy őrizze meg szívünket és gondolatainkat, hogy az Úr dicsérete 
lehessen ajkunkon. Ne botránkoztassunk meg senkit Istenről való beszédünkkel, szent 
nevének hiába való felvételével, sem más káromkodással. Olyan legyen az életünk, 
hogy Istennek szentséges nevét szidalom miattunk ne érje, hanem szálljon arra dicséret 
és dicsőség -  tanít a Heidelbergi Káténk.

A zsoltárok könyve nagyon sok helyen megindokolja, hogy miért fakad fel a bibliai 
ember ajkán Isten dicsérete. Például, mert örökkévaló az ő kegyelme, mert megbocsátja 
minden bűnödet, mert könyörülő és irgalmas, mert igazságot szolgáltat az elnyomottak
nak, eledelt ad az éhezőknek, meggyógyítja a megtört szívűeket. Ha ezek közül csak 
egyet is megtapasztaltál, ne maradjon ajkad néma, legyen az Úr dicsérete a te ajkadon, 
otthon és itt a templomban is!

3. „Dicsekedik lelkem az Úrban.” Ugye, általában nem kedvesek a maguk tetteivel 
szüntelenül dicsekedő emberek. Azt mondja az Úr Jeremiás próféta által: „Ne dicseked
jék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicse
kedjék gazdagságával.” (Jer 9,23)

Igyekezzünk azt kifejezni mások előtti beszédünkkel, amit lelkünk Istenből Jézus 
Krisztus által megtapasztalt. Tegyünk szóval és élettel bizonyságot arról az örömről, 
hogy Isten gyermekei lettünk, hogy Isten az erőnek Leikével ajándékozott meg, hogy ő 
minden vigasztalásnak Istene. Pál apostol azt mondta, hogy nem akar mással dicseked
ni, mint az Úr Jézus keresztjével. Őbenne a mi óemberünk megfeszíttetett, feltámadásá
ban az új életre kelt. Lehet-e ennél nagyobb öröm? Hivatkozhatunk-e ennél nagyobbra?

4. „Megkerestem az Urat.” Legyünk Istent keresők ebben a profitra néző, pénzre 
menő, gyors meggazdagodást kereső világban!

Ézsaiás próféta kérve kéri az ő népét: „Keressétek, amíg megtalálható, hívjátok őt 
segítségül, amíg közel van!” (55,6) Ne hátráljunk meg az Úr keresésében, ha az út, ame
lyen őt megtalálni indulunk, nehéz és talán hosszú is. Kéijük szép zsoltárunk szavaival: 
„Útjaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem, te ösvényedre taníts meg, melyen 
intézd menésem.”

A legtöbb ember azért keresi az Urat, hogy kéréseit elmondja neki, hogy aztán Isten 
az ő vágyait teljesítse. Ne csak érdekünk szerint legyünk Istent keresők! Keressük őt, 
hogy hálaadásunkat kifejezzük, hogy áldjuk Őt, mint a mai Igénkben a zsoltáros, hogy 
énekünkkel, hangszereinkkel, hangos és csendes szóval ajkunkon legyen a dicsérete!

II.

Figyeljünk Istennek a zsoltáros iránt mutatott kegyelmére. Adja Isten, hogy közü
lünk sokan tudjanak olyan vallomást tenni Isten kegyelméről, mint a zsoltáros: „meg
hallgatott”. Alapigénk kétszer beszélt a meghallgatásról. Meghallgatta a zsoltárost, és 
meghallgatott egy szegényt is Isten. Nagy öröm sugárzik e vallomásból. A mindenható 
Isten megnyitotta fülét és szívét a bűnös ember szavai számára. Töltsön el nagy re
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ménységgel az, amit a bibliai ember megtapasztalt, hogy Isten imádságaink meghallga
t ja .  Isten Jézus Krisztusban Atyánk lett, és mindent, amit tőle hittel kérünk, sokkal 
inkább megad nékünk, mint földi szüléink, akik tőlünk a földi jókat meg nem tagadják. 
A Hegyi Beszédben az Úr Jézus így szól: „Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő 
fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, és ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki?”

Sok megható példát találunk a Bibliában arról, hogy Isten meghallgatta a Hozzá for
dulót: Ezékiás király a halálos ágyán fordul Istenhez, és megtapasztalja iránta való 
jóvoltát, irgalmát. Illés próféta a Kármel hegyén így könyörög: „Hallgass meg engem 
Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és te 
fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászállott az Úr tüze és megemésztette az égőáldo- 
za t o t ( l Ki r  18,37-38) Az itáliai seregből való Koméliusz nevű századosnak, aki jám
bor és istenfélő volt, könyörgései felmentek Isten elébe (ApCsel 10).

Mondjuk el bizalommal és bátorsággal dolgainkat mennyei Atyánknak, de a meg
hallgatásért és ajándékaiért legyünk hálásak!

Alapigénk másik két versében Isten cselekvő kegyelmeiről áradozik a zsoltáros. Az 
első így fogalmazódott meg: „minden félelmemből kimentett engem, a szegényt 
minden bajából kimentette.”

A zsoltáros saját életének tapasztalatát adja tudtul nagy örömmel, és ugyanakkor azt 
is, amit egy szegény embernél meglátott, vagy tőle hallott. Azt mondhatjuk, hogy szép 
híradás, bizonyságtétel ez a múltból: Isten meghallgatott, Isten minden félelemből, min
den bajból kimentett. Nem tudom, hogy hányán éltétek már át ezeket, de azt kívánom, 
hogy sokan ilyen élményről tudjatok beszámolni gyermekeiteknek, unokáitoknak, egy
másnak. Legyetek boldog tanúi Isten segítségének. Éltetek Istennel kapcsolatos múltbeli 
eseményei segítsenek bekapcsolódni abba a felhívásba, amelyet a mostani zsoltárból 
hallottatok.

A mostani időkben a terrorcselekményeket, az úton-útfélen történő támadásokat, 
rablásokat, a természeti katasztrófákat hallva sokan telünk meg félelemmel. Reánk törő 
betegségek, szeretteink halála és sok más egyéb váratlan dolog tölt el sokakat félelem
mel. Mindezek ellenére, legyünk reménykedők, mert Isten nagyobb azoknál a dolgok
nál, amelyek félelmet keltenek bennünk. Nincs félelem, nincs baj, amelyből Isten ki ne 
tudna minket is menteni. Krisztus Urunk ezekkel a szavakkal hagyta itt tanítványait: 
„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön... én ti veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig.”

A Bibliában arra is több példát találunk, hogy a félelem körülveszi az embert, de Jé
zus eloszlatja azt. Például a vihar lecsendesítésekor ezt kérdi tanítványaitól: Mit féltek, 
oh kicsinyhitűek? És Jézus elveszi félelmüket, a tengert és a szeleket is lecsendesítve 
(Mt 8,26). Az Úr Jézus éjjel a tengeren járva megy tanítványaihoz. Azok nem ismerve 
fel őt, a tengeren járótól megrémülnek és kiáltozni kezdenek. Jézus azonnal hozzájuk 
szól: „Bízzatok: én vagyok, ne féljetek!”

Istennek második kegyelmi tettéről ezt olvastuk:
„Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül.” Az Úr angyala a mellénk küldött 

mennyei követ. O jelenti Istennek minket oltalmazó, megvédő szeretetét.
Elizeus próféta, szolgájával együtt Dótám városában tartózkodik. A szíriai seregek 

körülveszik a várost, hogy rabul ejtsék őket. Amikor a szolga látja a nagy sereget, meg
retten, és kiáltozásba tör ki. Elizeus így nyugtatja meg a félőt: „Ne félj. Mert többen 
vannak, akik velünk vannak, mint akik velük.” Elizeus imádságára Isten megnyitja a 
szolga szemeit, és ő látja, hogy tüzes lovagok és szekerek veszik körül Elizeust. Szép és 
tanulságos példája annak, amiről a zsoltáros beszélt.
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Az Úr angyalai engedelmeskednek az Úr szavának és megcselekszik az ő akaratát. 
Erről beszél a Zsoltárok 91,11 verse: „Az ő angyalainak parancsolt, hogy őrizzenek 
téged minden te utadban.”

Kérd minden te utadban Isten angyalainak védelmét.

III.

Végül, legyen fülünk azokra a felhívásokra, amelyeket a mai zsoltárból hallottunk, 
ha részünk volt abban a kegyelemben, hogy Isten meghallgatott minket, kimentett min
ket, tábort járt körülöttünk.

„Érezzétek meg, hogy jó az Úr!” Azt tanítja nekünk ma Isten Igéje, hogy legyen 
részünk Isten jóságában. Az Isten jóságának szívben, lélekben való megérzése a mások 
felé való jóságunknak elindítója kell hogy legyen. Érzéseink, örömeink és fájdalmaink 
tükröződnek, meglátszanak arcunkon. Nem tudunk olyan művészek lenni, hogy mindent 
palástolni tudjunk. Mutassuk meg, látassuk másokkal Istennek hozzánk való jóságát, 
Olyan szépen mondja az Úr Jézus: „Amiképpen én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti 
is egymást!”

„Dicsőítsétek velem az Urat!” A bibliai embernek Istent dicsőítő akarata túlárad az 
ő életének partjain. Csak néhány szavas, de szép prédikáció ez. Bizonysága ez annak, 
hogy életünk Isten dicsőítésében teljesedik ki, találja meg célját és értékét. Családapa, 
családanya, hívjad magad köré a tieidet, és mondjad nekik: „Dicsőítsétek velem az 
Urat!”

„Magasztaljuk együtt az ő nevét!” Isten magasztalása akkor válik közössé, ha 
mindenkiből kiárad a magasztalás mint felüdülést, életet biztosító erő. Ne hiányozz, 
testvérem, azokról az alkalmakról, a vasárnapokról és ünnepnapokról, a bibliaórákról, a 
gyermekek a vallásórákról, amelyeken egy áldott, békés és boldog közösségként ma
gasztaljátok az Isten nevét. Vigyázz, hogyan ejted ki szádon az Ő nevét. „Hiába fel ne 
vedd!” -  köti lelkedre a Tízparancsolatban Isten. Az Ő neve szent. Azt jelentse ez ne
ked, hogy Isten nevét miattad szidalom ne érje, hanem szálljon arra dicséret és dicsőség! 
Ámen.
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Lectio continua

Id. Fazakas Sándor
Derecske, Magyarország

A haszontalan szolgák
Lukács 17,7-10  

Az igehirdetés megértéséhez

Kálvin így foglalja össze ennek a példázatnak az üzenetét: „Ne gondold, hog)> Isten 
előtt bármiféle érdemet is szerezhetsz, hogy őt lekötelezheted magadnak: Isten semmivel 
sem tartozik neked, és bármily engedelmes is vagy iránta, hajszálnyi érdemet sem sze
rezhetsz általa. A jutalom nem azért van, mert méltók voltunk arra cselekedeteink által, 
mert kiérdemeltük, hanem Isten ing)>en való kegyelméből A jutalom az irántunk való 
isteni jóság netovábbja. Bárminő szolgálatot is igyekszünk teljesíteni, még sincs Isten 
elkötelezve nekünk semmilyen érdemi alapon, mert bár az övéi vagyunk, ő viszont sem
mivel sem tartozik nekünk. ”

7. v. Vajon kik előtt mondhatta el Jézus ezt a példázatot? Nem biztos, hogy csak az 
apostoloi, azaz az apostolok előtt (5. vers), ug)>anis közülük senkinek sem volt rabszol
gája. A tis ex ymón = „kicsoda ti közül etek” megszólításból arra kell következtetnünk, 
hogy a példázatra hallgató apostolok között olyan földterülettel és állatállománnyal 
rendelkező gazdák is jelen voltak, akik csupán egy rabszolgát voltak képesek tartani, aki 
szántott, legeltetett és a házi munkát is elvégezte. A tis ex ymón olyan szófordulat, mely- 
lyel Jézus előszeretettel vezeti be mondandóját ellenfelei és a sokaság előtt, s melyet 
tulajdonképpen értelmeznünk kell: El tudjátok képzelni...?, melyre a válasz egyértelmű 
nem.

A doulos szolgát és rabszolgát jelent. Kérdés, hogy a Jézus korabeli Galileában a 
gazda szolga vag)> rabszolga felett rendelkezett? Példázatunk doulosar az írásmagyará
zók szerint olyan rabszolga, akinek az ókori Júdeábán több joga volt, mint Görögor
szágban. Az Újszövetségben pedig a legtöbb esetben olyan gyülekezeti tisztségviselőt 
jelent, akinek feladata a diakonó, azaz szolgálni, olykor a közös asztalnál, valamint 
poimainó, azaz a nyájat legeltetni, mely alatt az egyházban betöltött egyik legfontosabb 
pásztori funkcióra kell gondolnunk. Az agros = mező kifejezés pedig arra a területre 
utal, melyben az eg)>ház a maga missziói tevékenységét fejti ki (Mt 13,38). Az orotrió = 
szántani kifejezés pedig Isten Igéjének terjesztésére utal (IKor 9,10; Lk 9,62).

8. v. -  peridzósamenos diakonei moi =felövez\>e szolgálj nekem. A kifejezés Lukács 
sajátos krisztológiai megfogalmazásainak egyike, és valószínű, hogy Lukács a Krisztus
tól nyert szolgálatra úgy tekint, mint az egyház tisztségviselői sikeres szolgálatának mo
delljére.

10. v. Az achreios jelentése értéktelen, haszontalan. A szó a chreia echeinM/ vezet
hető le, melynek jelentése: szüksége van még valamire, azaz még hiányzik valami. 
Rienecker íg)> fordítja: „Wir sind entbehrliche Knechte ”, azaz nélkülözhető szolgák 
vagyunk. Ebben az értelemben tekintsünk a haszontalan kifejezésre. Az Új testamentum
ban csak a Máté 25,30 versben fordul elő, mely azt a megvetést és ítélkezést juttatja 
kifejezésre, mely az achreios használatát általában kíséri. Példázatunkban a szegényes, 
silány, nyomorúságos, mindenekelőtt a szerény értelmezés a helyes. Helyes, ha az ere
deti kifejezést a 2Sám 6,22 szerint értelmezzük, és alatta szerénységet, alázatosságot 
értünk: „Sőt, minél inkább megalázom magam és minél inkább alábbvaló leszek a ma
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gam szemei előtt: annál dicséretreméltóbb leszek a szolgák előtt... Nem arról van te
hát szó, hogy a kötél ességtelj esités értéktelen és haszontalan dolog lenne, vagy hogy a 
szolga lusta és megbízhatatlan lenne. Kétségtelen, hogy a szolga urának hasznára van. 
Jézus ebben a példázatban tanítványait, köztük a szolgákat a „kicsinyek” szerénységére 
(17,2) szólítja fel, nem bűntudatból, hanem szeretetből fakadó szerénységre. Ez a szere
tet viszont soha nem lesz teljes csupán kötelességteljesítés által.

Prédikáció

...és fel övezvén magadat, szolgálj nekem...
Erre rendeltettél\ Hát szolgáld a te Uradat szeretetből, fáradhatatlanul, készségesen, 

vidáman, teljes erőbedobással. Jézus ma ezt a tiszta szeretetből fakadó, jutalomra soha
sem váró, önzetlen szolgálatot köti a lelkedre.

Ludwig Mommensen (1834-1918) szumátrai misszionáriushoz, aki az őserdő egyik 
falucskájában Istennek emberek iránti szeretetéről és Jézus csodatevő erejéről beszélt, 
így szólt a törzsfőnök: „Tudod, te mi vagy? Egy elejtett rizsszem, melyet felkapnak az 
égi madarak.” „Lehet -  válaszolt a misszionárius, de áld elejtette ezt a rizsszemet, el is 
űzi az égi madarakat.” Mommensen 12 évesen halálos betegségben szenvedett. Lelki
pásztora halálos ágyán ezt az Igét olvasta: „...és felövezvén magadat, szolgálj ne
kem. ..” Ekkor fogadta meg ez a 12 éves gyermek, az élet és a halál mezsgyéjén: „Tisz- 
teletes Úr! Ha meggyógyulok, misszionárius leszek, és az Úrnak szolgálok mindhalá
lig.” És meggyógyult. Kevéssel később, 14 évesen, édesapja hirtelen halála után család
fenntartó lett. 7 éven át parasztudvarokban cselédként szolgált. Segédtanítóként tanítás 
után a környék gazdáinak istállóit takarítja, saját iskolájában pedig felvállalja a takarítói 
munkát. Hogy egykor tett fogadalmát beváltsa, jelentkezik a wuppertali misszionáriuso
kat képző szemináriumra. Válaszra sem méltatják. Mégis Wuppertalba megy, s egy 
négy évig tartó képzésnek veti alá magát. Ezután hajóra száll. Az út fél évig tart 
Szumátráig. Ott egy három évig tartó gyakorlati képzésen vesz részt. Harmincévesen 
saját kezével ácsol magának otthont. Életére így emlékezett vissza: „Csak egy rizsszem 
vagyok, semmivel sem több, s Isten mégis engem küldött Szumátrára. Ő készített fel a 
szolgálatra, s elkergette az égi madarakat, hogy rizsszem-életemet megőrizze. Nem pa
rancsra, hanem kötelességtudatból, rendeltetésszerűen tettem azt, amit tennem kellett, 
önként és fizetség nélkül. Jutalmam az volt, hogy Istennek szolgálhattam.” 120 ezer 
szumátrait térített a keresztyén hitre. 84 éves volt, amikor Ura felmentette hűséges szol
gálata alól.

Ezt az igaz keresztyén magatartást várja tőled, az ő szolgájától, a te Urad, Jézus 
Krisztus. Példázatunk szolgája minden este fáradtan érkezik haza ura földjének szántá
sából, nyájának legeltetéséből. De ezzel még nem ért véget a nap, még nem fejeződött 
be a munkája. Várt rá a vacsora elkészítése és urának kiszolgálása. Csak ezután ehetett, 
ihatott és pihenhetett. Nem parancsot követő szolgálatról van itt szó, hanem kötelesség
teljesítésről. Miközben ez a szolga szánt, legeltet, s azt követően vacsorát főz, és azt 
urának felszolgálja, nem kegyetlen parancsot hajt végre, hanem kötelességét teljesíti.

Te vagy ez a szolga! Legalábbis ilyen szolga kell hogy legyél. Jézus tőled várja, 
hogy feladatodat kötelességtudatból, buzgósággal és hűséggel végezd, azzal a felhatal
mazással, melyet gondnokként, presbiterként, egyszerű gyülekezeti tagként nyertél. 
Urad elvárását alázatos, hűséges szolgálatban teljesítsd. Engedelmességed legyen magá
tól értetődő. Az, hogy őt szolgálhatod, számodra a legnagyobb megtiszteltetés. Ha van 
földi gazdád, azt muszáj szolgálnod, Mennyei Gazdádat viszont szabad szolgálnod. Ha 
van földi gazdád, annak szolgálatára törvény kötelez, mennyei gazdád szolgálata viszont 
önkéntes alapon történik. Földi gazdád, ha van, szigorít, önző úr, Mennyei Gazdád a
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legjóságosabb Úr, aki téged oly kimondhatatlanul szeretett, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta éretted a Golgota keresztfájára. Őt szeretetből és ne kényszerből szolgáld!

Avagy megköszöni-e annak a szolgának...
A válasz egyértelműen nem, Az Úr neked sem tartozik hálával és köszönettel azért, 

mert Tőle nyert megbízatásodat korrektül teljesítetted. Semmi oka arra, hogy irántad 
háláját hangsúlyozza, vagy különleges módon fejezze azt ki. Ne várj főhajtást, dicsőítést 
és elismerő szavakat Urad szolgálatában. A dicsőség nem a tiéd. Soli Deo Glória! 
Egyedül Istené a dicsőség!

A világhírű Sundar Singh evangelizációs istentiszteleteit tízezrek hallgatták. Óriási 
lelkesedés közepette ezrek és ezrek tértek át a keresztyén hitre. A „dicsőség csúcsán” 
egyik barátja aggódva kérdezte tőle: „Hihetetlen elismerésben és megtiszteltetésben 
részesülsz. Nem tartasz attól, hogy ez a nagy dicsőség a fejedbe száll?” Erre ő így vála
szolt: „Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, az emberek ruháikat és zöld ágakat terítet
tek Jézus elé. De Jézus lába nem is érintette azokat, hiszen ő szamár hátán vonult be 
Jeruzsálembe. Csak a szamár lépkedett ezeken a ruhákon és a zöld ágakon, Jézussal a 
hátán. Mekkora ostobaság lenne feltételezni, hogy éppen a szamárnak szállt volna fejé
be a dicsőség, hiszen nem érette, hanem az Úrért díszítették fel a Jeruzsálembe vezető 
utat. Részemről mérhetetlen ostobaság lenne, ha azt a dicsőséget és elismerést, mely 
egyedül Jézust illeti meg, magamnak tulajdonítanám. Magam is csak egy virágvasárnapi 
szamár vagyok, aki Jézust hordozom a szívemben, és vihetem őt az emberek közé.”

Az Úr szolgájaként te sem ácsingózhatsz elismerésre és dicsőítésre az Érette végzett 
munkád nyomán. J. A. Bengel (1687-1752), a würtembergi pietizmus vezető teológusa 
írja: „Ha az Úr szolgája adós marad a szolgálattal, vétkezik és megérdemli büntetését. 
Ha pedig minden kötelességét teljesíti, azért semmit sem érdemel.” Tartsd magad te is 
méltatlannak Urad elismerő szavaira. Minden jó cselekedeted dacára se támassz semmi
re igényt ő előtte. Magától értetődő kötelességteljesítésedért ne várj köszönetét az Úrtól. 
Ha valaki nekem valami csekélységért nagyon hálálkodik, önkéntelenül is visszautasí
tom, mondván: „Nem kell ezt megköszönni!” És ez így igaz, így helyes. Bizonyára te is 
így vagy. Antigonos von Socho, a jeruzsálemi nagytanács elnöke, aki Kr. e. 264-ben 
halt meg, ezt írja: „Ne legyetek olyan szolgák, akik Uruknak csak azzal a feltétellel 
szolgálnak, ha jutalomban részesülnek. Legyetek sokkal inkább olyan szolgák, akik 
Uruknak csak azzal a feltétellel szolgálnak, hogy jutalmat nem fogadnak el.” Jochanan- 
ben Zakkai rabbi szerint „Ha a Tóra szerint élsz, ne várj azért jutalmat, hiszen evégre 
teremtettél.”

A jutalomvárás a tanítványok közösségén belül is komoly veszélyt jelentett. Miután 
a gazdag iijú „elméne megszomorodva”, ezt kérdezte Péter Jézustól: „íme, mi elhagy
tunk mindent, és követtünk téged; mink lesz hát mi nékünk?” (Mt 19,27) Éppen Péter 
kérdése mutatja, hogy az érdemszerzés gondolata a tanítványok között mekkora ve
szélyt jelentett. És ma másként van? Nem, de én is rákérdezek Istennél, ha valami baj 
ér: „Hát ezt érdemeltem az Istentől? Hát ez a jutalmam? Érdemes volt hű maradnom, és 
szolgálnom őt mind a mai napig?”

Kálvin írja Igénkkel kapcsolatban: „Bárminő szolgálatot igyekszel is teljesíteni, Is
ten még sincs elkötelezve neked semmiféle érdem tekintetében, mert bár az övé vagy, ő 
mégsem tartozik neked” Jézus igaz munkatársaként, a Vele való közösségben, jutalom
ra te se tarts igényt, és semmit se követelj.

Haszontalan szolgák vagyunk,..
Szeretünk fontoskodni, magunkat nélkülözhetetlennek tartani. Ezelőtt ötven évvel 

gyakran mondogatta Barabás Benedek, a nagy Marosi Egyházmegye „nagy” esperese,
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az egyházmegye papjainak, hogy: „Nálam nélkül semmit sem tehettek”, azaz engem 
nem lehet kikerülni, rajtam múlik és dől el minden. Szeretünk fontoskodni. De gyakran 
mondta a feleségem, látván ügyetlenségünket, hozzá nem értésünket: „Ha én nem len
nék, mi lenne veletek?” Te sohasem mondtad: „Ha én nem lennék, összedőlne a világ?” 
A kismadár a hátán feküdt a fűben, vékony lábacskáit az ég felé meresztve. Mellé szállt 
egy másik madár, és csodálkozva kérdezte: „Te itt most mit csinálsz? Meghaltál?” 
„Nem, nem haltam meg” -  válaszolt. „Akkor miért tartod a lábaidat az ég felé?” -  kér
dezte. „Nem látod, hogy mit csinálok? A lábaimmal az eget tartom, hogy le ne szakad
jon.” Ekkor egy levél hullott alá, melynek halk susogásától úgy megijedt, hogy rögtön 
megfordult, lábra állt és elrepült. És az ég nem zuhant alá!

Ne becsüld túl magad, és ne bízd el magad Urad szolgálatában. Nem dől össze nél
küled a világ! Tekintsd magad haszontalan, érdemtelen és értéktelen szolgának! Ne be
csüld túl, amit teljesítettél, sőt tekintsd elégtelennek, hiányosnak, és mondd: amit eddig 
tettem, messze elmarad a mögött, amit még oly szívesen megtennék. Megtapasztaltad 
már ezt az elégedetlenségből fakadó fájdalmat? Ez a belső fájdalom Urad iránti szerete- 
tedből fakad. Ez a belső, elégedetlenség szülte fájdalom indítson arra, hogy fáradhatat
lanul szolgálj neki. Figyelemre méltó, hogy példázatunkban nem Jézus vagy a gazda 
nevezi a szolgát haszontalan szolgának. Ez a megállapítás magának a szolgának a szájából 
hangzik el, önvallomásként. És ez a szolga nem azért nevezi magát haszontalan szolgának, 
mert lebecsüli tevékenységét ura szolgálatában. Munkája nem lehet hiábavaló.

Az, hogy Isten törvénye szerint élsz, még nem ok arra, hogy dicsekedj. Jézus eluta
sítja minden, saját teljesítményedre irányuló hivatkozásodat, támaszkodásodat, elbiza
kodottságodat, hiszen még a neki való szolgálatod is az ő kegyelme által lehetséges. Hát 
ne nézz vissza arra, amit már elvégeztél, hanem nézz előre, arra, amit még tenned kell 
az ő akarata szerint. Jézus óva int teljesítményed nagyképű, beképzelt felbecsülésétől, 
túlbecsülésétől. Krisztusért végzett szolgálatodban semmilyen dicséretre méltó, külön
leges teljesítményt ne láss. Ne várd, hogy csodálkozzanak az emberek az Úrért végzett 
tevékenységeden, sőt tekintsd kevésnek azt, amit érette eddig cselekedtél és áldoztál. 
Csak ez az érzés indít arra, hogy még nagyobb készséggel teljesítsd azt, amit Urad vár 
tőled. Ha Isten szolgálatában nélkülözhetetlennek tekinted magad, akkor Isten éppen 
ellenkezőleg: nélkülözhető, értéktelen, haszontalan szolgának tart téged. Isten nélkülöz
het téged, nem feltétlenül van szüksége rád. Nélküled is boldogul. Szellemesen jegyzi 
meg Bengel: „Ha valóságos szerencsétlenség Istentől haszontalan szolgának neveztetni, 
akkor valóságos áldás önmagadat annak nevezni.” Hát nevezd magad, még akkor is, ha 
mindent megtettél, amit ő parancsolt neked, haszontalan szolgának. így leszel szabad, a 
beképzelt szolga pedig gyáva rab.

„Mily jó, ha bűntől már szabad,
Az Úr szolgája vagy;
A bűn szolgája gyáva rab,
A Krisztusé szabad.” (MRÉ 413)

Ámen.
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Rónay György

Húsvéti számyasoltár

A középső kép
(János 20,4-7)

János futott, hogy Pétert megelőzze, 
s Péter látta, külön, a lepedők 
mellett az összehajtott keszkenőt, 
s Magdolna sírva ráborult a kőre.
Én meg, Uram... Nézd, itt áll ez a dőre 
ügyefogyottan, mint a temetők 
mentén a koldus, tárt sírod előtt, 
s csak bámészkodik hátra meg előre. 
De mikor este, ahogy besötétlett, 
ácsorgástól tikkadtan hazatérek 
s elbóbiskolnék már: valami fény 
lobban: ott állsz a szoba közepén: 
és: „Elfáradtál, fiam?” — szól az Isten. 
„Jöjj hát, pihenj meg puha sebeimben.”
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Prédikációk nagypéntek ünnepére
Berekméri Kocsis Melinda
Marosvásárhely-Cserealja

Elvégeztetett!
Alapige: János 19,30 
Bibliaolvasás: Ézsaiás 53

Elvégeztetett -  úgy kondul szívünkbe ma e szó, mint a lélekharang. Valami végér
vényesen lezárult. Jóvátehetetlen, megváltozhatatlan, ami történt. Pál apostol keservét 
halljuk: „Oh, én nyomorult ember...” (Róm 7,24a). Mi lesz velem, mi lesz velünk ez
után? A Mester, akiben reménykedtünk, a királysága, aminek beteljesedését vártuk, 
minden-minden a keresztfán függ.

Azóta érezzük a vég kétségbeesését, amióta becsukódott, bezárult előttünk az Éden 
kapuja. Az édeni állapot, a gondtalanság, a felhőtlen boldogság napjai véget értek. És 
kezdődött a fájdalmas, könnyes, verejtékes munka, a szeretet utáni folytonos vágyako
zás. Kezdődött a csillapíthatatlan szomjúság és éhség, a nyugtalan álmoknak, a pillanat
nyi, hamar illanó örömvillanásoknak az ideje.

Sok-sok ajtó, kapu zárult be azóta az emberiség életében. Mind-mind ezzel az érzés
sel: elvégeztetett. Egykor Noé bárkát épített Isten rendelése alapján. Az Úr eldöntötte, 
hogy elpusztítja a teremtett világot és a teremtményt, mert a gonoszság az égig hatott. 
Elkészült a bárka. Noé mindent Isten akarata szerint cselekedett. Bevitte a bárkába a 
kijelölt állatokat és családját, aztán az Isten bezárta a bárka ajtaját. Azok számára, akik 
gúnyolták az Istent, és gúnyolták Noét, minden elvégeztetett. De ugyanígy zárult össze 
a Vörös-tenger a választott nép után, és nyelte el a fáraó üldöző seregét mindenestől. Az 
is elvégeztetett! És elvégzett isteni rendelés volt, hogy hitetlenség, engedetlenség miatt 
negyven évig vándoroljanak a pusztában.

Elvégeztetett -  üzente újra és újra a próféták által. Ninive negyvennapi haladékot 
kapott. A választott nép a bűnbánat lehetőségét, a pogány világ Istennek csodatetteit. 
Aki ezzel nem tudott élni, az átélte az Istentől való elszakíttatás keservét, a sírás és fog- 
csikorgatás pillanatait.

Az Újszövetség is bizonyságát adja annak, hogy vannak kapuk, amelyek végérvé
nyesen bezárulnak, és nincs olyan, hogy „nem baj semmi, majd jóváteszem” Jézus 
Krisztus a gazdag és Lázár példázatában tanít erről. A jó cselekedetre rendelt idő egy
szer lejár, és ha nem éltél vele, már nem lehet utólag bepótolni. Míg a gazdag ember 
kapujában Lázár a könyörületet várta, addig nem törődött vele. Aztán mikor a halála 
után megtapasztalta a keserű „elvégeztetett” állapotot, már hiába kérte, hogy bár a test
véreinek üzenhessen. A válasz ez volt: „mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés 
van, úgy, hogy akik akarnának innét tihozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok 
onnét hozzánk át nem jöhetnek.” (Lk 16,26) Bezárult az üdvösség kapuja.

Valahányszor temetőkertben sírhant mellett állunk, ennek a keservét vagy aggodal
mát éljük át. Sokszor csak sírni tudunk, mert magunk előtt látjuk a fájdalmas múltat. 
Ezeket a bezáruló kapukat. Beteg, szenvedő, hervadó életet látunk, elveszített szülő, 
társ, gyermek, barát elmosódó arcát. Van, amikor elfásulva veszed tudomásul az elmú
lást, mint a világ rendjét, és így helyezed el a sírokra az emlékezés virágát.

Ezt élte át Mária és Márta is a Lázár sírjánál. Sejtették: ha ott lett volna Jézus, ez a 
tragédia nem történik meg. És hitték is: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az 
utolsó napon.” (Jn 11,24) De most vége, elvégeztetett, a sírboltot lezárták.
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Ez az, amit mi emberi síkon tapasztalunk, megélünk, elsírunk bűneink terhe alatt.
De Jézus szava egy egészen más síkra tereli a figyelmünket. Éspedig, az elvégzett 

munkára, szolgálatra. Merthogy az Ige testté lett, és lakozott miközöttünk. Útja a Gol
gota felé vezető út. Felnövekedett szemünk láttára, mint egy vesszőszál, ékessége nem 
volt. Becsülete csak addig volt, amíg csodát tett, amíg jelkívánásra jellel válaszolt. De a 
kereszt magasságának a mélységét már senki sem kívánta. Mégis vállalta az áldozatot, 
mert mindig volt a szolgálat útján tíz bélpoklos közül egy, aki visszajött hálát adni. 
Akadt egy-egy pogány -  talán százados - , vagy épp egy samáriai, akinek a szívében 
igazi alázat volt. Voltak barátok, akik ugyan hegyeket nem, de háztetőt mozdítottak el 
azért, hogy gyógyulást nyerjenek a Szenvedő Szolgától. És maradt olyan tanítvány is, 
aki csendes könnyeit nem szégyellte a nagypénteki keresztnél.

Elvégeztetett. Miért? Hogy megmutatkozzon az Isten dicsősége, szeretete. Örök 
kérdése az embernek: miért kellett Jézusnak ártatlanul szenvednie? Miért Ő, aki bűnte- 
len volt, viselte a töviskoronát, szenvedte a korbácsütéseket, és itta ki a keserű poharat? 
Miért kellett neki alászállnia a poklokra?

Egy vakon született ember esete kapcsán kérdezték Jézustól: „Mester, ki vétkezett, 
ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?” A válasz ez volt: „Sem ez nem vétkezett, 
sem ennek szülei: hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.” (Jn 
9,2-3) Miért kellett Jézusnak szenvednie? Hogy megmutatkozzon Isten dicsősége, el
végzett akarata. Jézus azt is mondta a kereszten: „Atyám, a te kezeidbe teszem le az én 
lelkemet” (Lk 23,46), ami azt jelentette, elküldtél, elvégeztem a feladatot, visszaadom a 
lelkemet.

Ugye, kedves testvéreim, hányszor zúgolódunk azért, mert nem vagyunk megelé
gedve életutunkkal? Túl nehéznek, túl göröngyösnek, túl idegölőnek tartjuk a minden
napi munkát. Terhűnkre vannak a feladatok, az emberek, a ránk bízott lelkek. Úgy érez
zük, hogy az életből nekünk csak a nehézség az osztályrészünk. Mennyire tudjuk sajnálni 
saját magunkat! A másik embernek mindig könnyebb. Még Jézusnak is azt mondták: ha 
Isten Fia, szálljon le a keresztről, mentse meg magát. Kinek a szívében van jelen Jézus 
kereszten elszenvedett, megszerzett békessége? Atyám, amit rám bíztál, erőm szerint 
elvégeztem, amit mulasztottam, bocsásd meg nekem, amit másokért tettem, érted tet
tem, az áldást a munkámra tőled kaptam.

Elvégeztetett. Egyfelől a kárhozat kísértése, bezárt ajtaja, másfelől az elvégzett szol
gálat, az áldozat. Most még mindkettő nyitott lehetőség számunkra. Megmaradunk-e 
emberi síkon, a bűn rabságában, vagy rálépünk a Jézus Krisztus által felkínált útra?

És végül egy harmadik síkot is felvillant előttünk ez az egyetlen szó. A mennyei sí
kot. Ahol elkezdődött minden, és ahol majd egykor befejeződik. Egykor az Úr megte
remtette ezt a világot és benne az embert. Mindenre azt mondta: jó. Aztán közbeléptünk 
mi emberek, és mindent elrontottunk. Teltek a napok, az évtizedek, évszázadok -  Isten 
előtt szempillantásnyi idő - , mígnem földre jött Megváltó Urunk, hogy az újjáteremtés 
csodája befejeződjön. „íme, az ember” (Jn 19,5) -  mondta Pilátus. íme, az ember, visz- 
szahelyezve emberségébe!

A teremtés történetében elhangzik a tiltás: „a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne 
egyél” (lMóz 2,17). Jézus kereszthalálakor ismét egy fára terelődik az ember figyelme, 
éspedig úgy, hogy most már kérés fűződik hozzá: a kereszten megtört testből, a kiontott 
vérből egyél. Tápláljon téged Jézus teste és vére az életre és örök életre. Ez az, ami el
végeztetett most és mindörökre! Ámen.
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Botos Csaba
Somosd

Keresztre feszítve
Alapige: Galata 2,20 
Bibliaolvasás: Máté 27,45-56

Nagy szeretettel köszöntőm a gyülekezetét ezen a szép ünnepünkön. Minden istenfé
lő ember magába száll ezen a napon, mert ez a nap erre rendeltetett. Mit is ünnepelünk 
ezen a nap? Ekkor rendeződött a mi nagyon rosszul álló ügyünk Isten előtt. Jézus Krisz
tus elrendezte, kifizette minden lelki adósságomat, amivel tartoztam az Isten előtt. Ne
kem nem marad más hátra, csupán az elfogadás és a köszönet. Tette ezt csupa irántunk 
való szeretetéből. Nyújtsuk hát a kezünket feléje, és fogadjuk nagy-nagy szeretettel Is
ten nagypénteki ajándékát!

Sajnos, sokan nem értik ennek az ünnepnek a lényegét. Pedig, ami ezen a napon tör
tént, az a keresztyénség alapköve: nagypénteken áll vagy bukik a te hited! Egyszer egy 
kedves templomba járó néni mondta: „Csak azt nem értem, hogy az a kedves Jézus mi
ért kellett ezt a rettenetes fájdalmat elhordozza? Miért kellett ezt vele elművelni?”

Bizony, sok ilyen néni és sok ilyen bácsi, meg fiatal van itt körülöttünk! Senki nem 
érti ezt meg, míglen a Szentlélek meg nem érteti vele: érettem, miattam és helyettem!

Ha Isten segít, ma a mi mennyei Édesatyánknak két ajándékáról lesz szó. Az elsőről 
rövidebben, arról szeretnék szólni, mi is történt nagypénteken. Aztán a másodikról ki
csit bővebben. Arról lesz szó, mit is jelent ez az én életem számára?

I. Hallottuk a bibliaolvasás rendjén, hogy Jézus mintha belesodródott volna mind
ezen eseményekbe. Gyerekkorunkban úgy hallottuk: a rossz emberek keresztre feszítették 
szegény Jézust! Mintha Ő ezt nem is akarta volna, csak belesodródott a történésekbe! De
hogy sodródott! Erre készült egész földi életében! Többször emlegette a tanítványoknak 
ezt a napot. Isten szíve pedig már a bűneset után erre készült. Már az Édenkertben kijelen
tette: eljön az Asszonytól Született és a kígyó fejére tapos! (lMóz 3,15) Mivel Isten 
szavatartó Isten, ez teljesedett be nagypénteken! Isten elérkezettnek látta az időt, és két
ezer évvel ezelőtt elbocsátotta szeretett Fiát, hogy nekünk engesztelési szerezzen.

a) Miért kellene engesztelési szereznie? Lehet, hogy kevesen látják, de baj van. 
Ezért nem tudnak sokan nyugodtan aludni. Sok embernek rossz a lelkiismerete, és ezért 
vagyunk többek között öngyilkos nemzet. Ezért kapkodjuk a nyugtátokat, és ezért lát
nak minket, magyarokat depressziós nemzetnek. Valahogy nincs rendben a szénánk! 
Mert ha rendben lenne, akkor egy kiegyensúlyozott, irigylésre méltó nemzet lehetnénk. 
Persze ennek velünk kellene kezdődnie! Kiegyensúlyozott emberek alkotják a boldog 
nemzetet. Kedves közeli ismerősöm mesélte: míg nem volt nagypéntekje a szó igazi 
értelmében, addig aludni sem tudott! Mikor elfogadta Jézus nagypénteki áldozatát, egé
szen megváltozott a helyzet: egyből végigaludta az éjszakákat, és békességet nyert. A 
bűnrendezés ilyen gyakorlati következményekkel jár. Ezért lényegbevágó mindannyi
unk számára, hogy értsük meg és éljük át nagypéntek lényegét!

b) „Jézusnak van hatalma minderre?” -  kérdezte egyszer egy ifjúsági táborban egy 
fiatal. Persze, hogy van! Ő az Isten Fia, aki életében is sokféleképpen megmutatta isteni 
hatalmát! Tud halottakat támasztani, embereket feloldozni, és uralma van az elemek 
fölött. Nagypéntek ékes bizonyítéka mindennek! Volt hatalma a kereszten maradni és 
nem leszállni, mint ahogyan az ellenség csúfolódva követelte. Ott maradt, mert ha O 
leszáll, akkor nekünk kellene hasonló borzalmakat elszenvednünk! De nem szállt le, ott 
tartotta szeretete. Bármint csúfolódtak, Ő végigharcolta a nagy tusát. Ma is van hatalma 
segíteni azoknak, akik harcolnak, akiket el akarnak botlasztani, el akarnak kedvetleníte-
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ni! Kérjünk tőle kitartást, mert Ő ebben is tud nekünk segíteni! Pillanatig se kételked
jünk erejében és hatalmában. Egy fiatal lánynak a nagyváros egy távolabbi negyedébe 
kellett gyalogolnia ifjúsági óra után. Nyilván az ő szíve is zakatolt, nem szívesen megy 
este későn egyedül a városi utcán. Ekkor eszébe jutott, mit hallott az ifjúsági órán. Jézus 
tud segíteni! És egész úton mondogatta magában az Igét: „a teljes szeretet kiűzi a félel
met!” (ÍJn 4,18) Ott, abban a pillanatban átélte, milyen hatalma van a Jézus szájából 
származó Igének.

II. Milyen következményei vannak annak, ha valakinek igazi nagypéntekje volt? 
Nagyon sok. Tulajdonképpen az egész élete megváltozik. A golgotái kereszt az a hely, 
ahol emberek újulnak meg, és új felismerésre jutnak. Ennek beszédes példája a kivég
zést irányító százados. Nemcsak ott van, látja-hallja az eseményeket, hanem ez nála is 
mélyreható változásokat idéz elő. Az a tömeg, amely körülveszi a keresztet, tulajdon
képpen szimbolikus jelképe a nagypénteki gyülekezetnek: összegyűlnek a kereszt köré, 
nézik, hallják az eseményeket, de ugyanúgy mennek haza, ahogyan odajöttek. Sőt, talán 
indulatosabban is! Semmi nem történt! A százados is ugyanazt látja, mint ők, de más 
szemmel, és ez mindig Isten ajándéka. Ő ma is ugyanúgy nyitogat szemeket, szíveket, 
mint ott akkor. Neki semmi sem lehetetlen. Remélem, sokan szeretnének közülünk ilyen 
„századosok” lenni!

Ha volt „lehetetlen eset” Isten számára, akkor Saul az volt. Egy nagyon lehetetlen 
eset. Valószínűleg az akkori hitben elődeink is így gondolták: „kutyából nem lesz sza
lonna”! És íme lett! A legnagyobb ellenállóból, a keresztyénség legnagyobb misszioná
riusa! Mindez egy pillanat alatt! Isten szeretete legyőzte és legyőzi a legnagyobb ellen
állót is, amit a mai Ige így fogalmaz meg nagyon tömören: élek többé nem én!

Hogy mondhat valaki olyat, hogy nem ő él többé? Nem halt meg?! De igen, meg
halt. Az a Saul, aki elindult Damaszkuszba, az útközben meghalt, Damaszkuszba már 
egy Pál nevezetű egyén érkezett. Nekünk sem adatott más lehetőség, mint ez: identitás
váltás, mégpedig minél hamarabb. Ha ez nem történik meg, nem láthatjuk meg az Isten 
országát! (Jn 3,5) Ezért létfontosságú így ünnepelni, krisztusi identitást magunkra ölte
ni!

Élek többé nem én! Tudom, súlyos kijelentés, de ezt a mi természetünket, amivel 
születtünk, ezt megjavítani nem lehet! A Biblia egyértelműen kijelenti: halálos beteg az! 
Akkor adjuk oda a halálnak! A Heidelbergi Káté gyönyörűen fogalmaz: „Az Ő halálá
nak erejével a mi óemberünket ővele együtt megfeszítik, megölik és eltemetik, hogy a 
test gonosz indulatai ne uralkodjanak többé bennünk, hanem mi magunkat hálaáldoza
tul őneki szenteljük ” (HK 43)

Tehát a mai nagypéntek az én halálomról-temetésemről szól, másként egy kedves 
hétköznapi megemlékezés-elérzékenyülés csupán a húsvét árnyékában. Az a kérdés: ez 
a megölés és temetés megtörtént-e már életemben? Ha nem most, akkor mikor fog meg
történni? Egyáltalán: tudom-e, mit kell halálba adni, mi az én nagyon kedves 
óemberem? Bizony kedves, mert összenőttünk vele, pedig már sok szégyent és szomo
rúságot hozott reánk. Minél kedvesebb valami, annál nehezebb megválni tőle. így va
gyunk a mi óemberünkkel is. Isten nyitogatná a szemünket, vegyük már észre: az, ami 
nekünk kedves, az tulajdonképpen vesztünket okozza. Valaki mérges kígyót tartott a 
házában, és nagyon jól összebarátkoztak. Többen mondogatták: előbb-utóbb ebből baj 
lesz. De ő: dehogy lesz! Kitűnően megvagyunk egymással. Egy reggel azonban halva 
találták, mert a kígyó álmában halálra marta. Ha nem szabadulunk meg tőle, halálunkat 
okozza! Pál rájött erre. Ezért vágyott megszabadulni tőle!

Isten azonban semmit sem vesz úgy el, hogy közben ne ajándékozna sokkal többet 
az övéinek. Elvette az óembert, de mit ad helyette? A világ legnagyobb ajándékát: Jézus 
Krisztust, és vele együtt nagyon sok mindent. Pál apostol olyan üdén, jókedvvel tesz
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bizonyságot: Krisztus él bennem. Tulajdonképpen mindannyiunkat erre az életformára 
hív a mi Urunk! Éljünk vele, éljünk benne! Olyasmi ez, mint a fák oltása. A vadalanyba 
tavasszal belehelyezünk egy-két szem szelíd ágacskát, és azok összenőnek. A vadra 
csak mint hordozóra lesz szükség, már a szelíd terem. Évenként többször levagdossuk 
az előtörő vad hajtásokat, és csak a szelídet hagyjuk érvényesülni. Istennek is ez a vá
gya: éljen bennünk Krisztus! Engedjük levagdosni azt, ami vad, ami terméketlen és ká
ros. Csak az a kérdés: én is károsnak és vadnak látom azt, amit Isten annak lát? Higy- 
gyünk Istennek, Aki senkit sem akar becsapni. Ha valaki becsap minket, az a mi szí
vünk!

Figyeljük csak meg: Mennyei Atyánk „életről” beszél az Igében. „Amely életet most 
testben élek, az Isten Fiában való hitben élem” Életről van szó, a szó szoros értelmé
ben. Nem kínlódás, nem panasz, hanem ÉLET. Ezt nyújtja Isten minden gyermekének, 
aki erre a közösségre hajlandó. Akik beléoltattunk, életet kaptunk ebben a beoltásban. 
Életet, a maga örömével, elégedettségével, jókedvével és hálájával. Isten legnagyobb 
nagypénteki ajándéka ez számunkra. Csak az a baj, hogy mi le szeretnénk választani az 
életet Róla, önálló életet szeretnénk élni! De aki egybeköttetett Vele, aki összeforrt Ve
le, az nem igazán kíván leválasztódni Róla! Többek között ez a jele annak, hogy ki olta- 
tott bele, és ki csak amúgy érintőlegesen találkozott Vele.

Ünneplő Gyülekezet! Mielőtt hazamennénk, feleljünk egynéhány kérdésre Isten szí
ne előtt: a megfeszítésnek ezt a Pál által átélt és ajánlott módját átéltem-e? Szeretettel 
kérlek: hadd menjen haza ma a templomból egy „megfeszített” ember! Olyan, akinek 
parancsolnak, akinek nincs saját akarata, csak Gazdája! A másik kérdés: Összeforrtál-e 
már Krisztussal? Ugye, jó így élni?̂  Akkor meg ne keseregj! Hadd kívánják meg sokan a 
környezetedben ezt az életformát. Áldjon meg téged mennyei Atyánk!

A 213. ének harmadik verse csodálatos tömörséggel foglalja össze mindezt:

Boldogságnak napja süt rám,
Jóság, fény jár utamon,
A keresztfa ragyogásán,
Fényesebb lesz a napom.

Úgy legyen! Ámen.
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Prédikációk húsvét ünnepére
Bogdán Zsolt
Zilah

Feltámadt az Úr -  feltámadunk!
Alapige: lKorinthus 15,20-23 
Bibliaolvasás: Máté 28,1-10

A keresztyén egyház legjelentősebb ünnepe a húsvét -  Krisztus Urunk feltámadásá
nak a napja. Feltámadása nélkül hangsúlytalan lenne születése és az ahhoz kapcsolódó 
érzések, szokások. Feltámadása nélkül hiábavaló lenne a prédikálás, igehirdetés, lénye
gét veszítené a hit is.

Felületesen ünnepiünk, ha a súlypont a húsvéti menüre, locsolásra, látogatásra, haza
térésre tevődik. A húsvéti napok elmúlásával az ünnepi menü elfogy, a kölni illata elil
lan, a vendégek hazatérnek, s a jó-rossz emléken kívül semmivel nem maradunk.

Lehet méltóságteljesen, a lényegre is figyelve ünnepelni.
A húsvét azt hirdeti, hogy Krisztus feltámadt és él. Élő, szerető, cselekvő Urunk van. 

Aki eszerint él, az keresztyén. Ezzel ellentétben könnyen leragadhatunk a nagyszom
batnál, ami arról szól, hogy Jézus a sírban van, mert meghalt. Halott az Úr. Van, de a 
sírban nem lát, nem hall, nem segít. Aki eszerint él, az nem élte át a húsvét lényegét.

I.

A húsvét egyik központi gondolata az, hogy feltámadt az Úr. „Krisztus feltámadott 
a halottak közül” (lKor 15,20a). A kételkedők számára a feltámadást igazoló tények 
sokaságát lehet sorolni: a sír, amelybe Jézust temették, üres, az angyalok hirdetik feltá
madását, az újra élő Krisztus megjelenik a tanítványoknak. Kétség nem fér hozzá -  Jé
zus feltámadt, él a Krisztus, a mi Urunk.

„ Krisztus feltámadott a halottak közül” -  élő, cselekvő, erős Urunk van. Sokan 
nem hiszik, nem akarják elfogadni Krisztus feltámadását. Jobb nekik egy élettelen isten
séget elképzelni, aki nem számonkérő, nem szigorú, nem támaszt erkölcsi követelmé
nyeket. Az ilyen képzelt, élettelen istenség viszont képtelen a szeretetre és a segítségre!

A nem élő istenségben való „hitnek”, „vallásnak” nincs dogmatikája, etikája. Az 
életben történik ez a vallás, amikor nem érzem, nem hiszem, nem cselekszem, hogy él 
az Úr.

A bevásárlóközpont parkolójában, böjti időben találkoztam egy ilyen „ vallású ” asz- 
szonnyal. Beszédében tett vallást „hitéről” Kolléganőjének panaszkodott munkahelyi 
gondjairól, autósorokon áthangzó magas hangon. Perlekedésében, a magyar nyelv nyúj
totta széles fogalomtárat használva, káromkodva szidta főnökét és Istent. Majd fohász
szem hangsúllyal felkiáltott: Istenem! Nem volt ez az asszony pogány, de keresztyén 
sem. A nem élő istenségben „hívő” lehetett, aki, ha gondol is Jézusra, nem úgy tekint rá 
mint élő, cselekvő, halló Krisztusra. Az ilyen beszéd mögött nem az élő Úr tudása, hí- 
vése rejlik, hanem megholt, sírba zárt istenség képzete, akit lehet szidni, úgysem hallja.

„Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül” (Kor 15,20) szól a húsvéti evangéli
um. Él az Úr! Nekünk keresztyéneknek nem élettelen, hanem élő, cselekvő Istenünk 
van, aki, ha kell, megfedd, figyelmeztet, de szeret, megtart, vezet, vigasztal. Nekünk 
élő, erős Istenünk van, kit nem lehet megölni, elpusztítani. A halál sem árt Neki, min
denkinél hatalmasabb. Mellette senki nem árthat nekünk, mert hatalmával oltalmaz.
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Jézus feltámadásában a szívbeli bizalomhoz szükséges alapvető elemeket is látjuk. 
Élő, erős, cselekvő, szerető -  ezért bízunk Benne.

Míg családod mellette marad, benne hisz -  semmi sem árt nektek!
Míg egyházunk mellette marad, benne hisz -  semmi sem árt nekünk!
Míg népünk mellette marad, benne hisz -  semmi sem árt nekünk!

II.

A húsvét másik fontos gondolata az, hogy feltámadunk. Krisztusban hívők az élet
re. „Elsőzsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az őeljövetelekor. ” (lKor 15,23)

Feltámadunk -  eleink és utódaink, amiképpen mi is!
Eleink is, akiket gyászolunk -  akiket napokkal, hetekkel, évekkel ezelőtt elveszítet

tünk a földi életre nézve, ők is feltámadnak.
Mi is feltámadunk, akár hisszük, akár nem.
Utódaink is feltámadnak, hacsak el nem fogyunk, életüket nem vállalva, esélyt sem 

adva születésükre és feltámadásukra.
A „nem jött onnan vissza senki” kijelentést a húsvét történése megcáfolja: feltáma

dott az Úr -  feltámadunk!
Sokan kételkedve, hitetlenül állnak feltámadásunk ígérete előtt.
Egyik atyánkfia -  hűséges egyháztag, járulékfizető, adakozó, ha tudna, templomba 

is járna -  a földi életből való elmúlás gondolatával szembesülve tett bizonyságot hitet
lenségéről a feltámadás és örök élet kapcsán. Nincs odaát semmi, nem jött vissza onnan 
senki -  szólt a sokszor hallható summás megállapítás. De hát Krisztus visszajött, Ő a 
záloga annak, hogy mi is feltámadunk -  hangzott az érv és evangélium. Szépen mondja 
tiszteletes úr, de nem igaz ez -  mondta, s áradt szeméből az emberi erő által ki nem tö
rölhető sötétség. Nem volt ez az atyánkfia pogány, de keresztyén sem. A nem élő isten
ségben „hívő” lehetett, aki nem tagadta Jézus létét, de úgy vélte, Krisztus meghalt, el
temették, s nem tud az elmúlásunkon diadalmaskodni és örök életet adni.

A múlandóság fájdalmat és félelmet okoz. Sok ember félelmek és fájdalmak között 
töpreng azon, hogy mi lesz vele, mi lesz szeretteivel a földi élet után.

A veszteségekkel teletűzdelt földi életben felszabadító, örömteli a hír: feltámadunk. 
„Elsőzsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi, az őeljövetelekor, ” (lKor 15,23)

Márai Sándor szerint az igazságnak akkor lehet nevelő szerepe, ha azt mi magunk 
fedezzük fel. A Szentlélek bennünk való munkája által fedezzük fel személyesen a hús
vét igazságát, lényegét, hogy tartalmas ünnepünk legyen! Én hiszem: Feltámadt az Úr 
-  feltámadunk! Ámen.

Bustya Dezső
Marosvásárhely

Hatékony húsvéti bizonyság
Alapige: Az apostolok cselekedetei 4,33 
Bibliaolvasás: lKorinthus 15,1-8

Sok dolog van, amit napjainkban át kell értékelnünk, vagy éppen újra kell értékel
nünk. Ilyenek például a keresztyén ünnepeink is. Sajnos, manapság egyre kevesebben 
ünnepük azért a karácsonyt, mert szívüket annak az öröme tölti be, hogy Megtartónk 
született. A húsvét is régen elveszítette eredeti jelentését. Krisztus feltámadása és a mi 
feltámadásunk helyett inkább a tavasz kezdetét, a természet örök megújulását ünnepel
jük. Pedig a húsvét örömünnep\ Természetesen, mi is szeretnénk örvendezni, éppen
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csak azt nem tisztázzuk: mi az igazi öröm, és mi annak a forrása? Mert a kikapcsoló
dást, a szórakozások különféle nemeit, az ételben-italban, mámorban való bővölködést 
nem nevezhetjük valódi örömnek. Mégpedig azért, mert ezek hamar elmúlnak. Egyedül 
Isten hozzánk szóló üzenete tud nekünk maradandó örömet adni.

Az első keresztyének még valóságos örömmel tudtak hűsvétot ünnepelni. Annyira 
betöltötte őket Krisztus feltámadásának az öröme, hogy minden vasárnapon erre emlé
keztek. Nem úgy, mint mi, akiktől már Isten üzenete is idegen. Templomi beszéd, ami 
egészen sajátos, különbözik a mindennapi beszédünktől. Lám, a mai alapigében is ilye
neket hallunk, hogy bizonyságtétel, meg azt, hogy kegyelem. Mit értsünk ezalatt? Ho
gyan határozzák meg ezek a bibliai kifejezések a mai életünket, a hétköznapjainkat? 
Éppen ezt szeretném mai szent leckénkből nektek továbbadni. Hármas üzenetet próbá
lok tolmácsolni, nevezetesen: a) Krisztus tanítványai nagy erővel tettek eleget megbíza
tásuknak; b) ez a megbízatás abból állott, hogy azt tanították, amit ők maguk átéltek; c) 
végül pedig, hogy e szolgálat végzése közben Isten áldása volt rajtuk. Segítsen meg 
minket Isten, hogy mi is nagy erővel végezzük azt, amit életünk Ura reánk bíz; legyünk 
hűséges tanúi ebben a világban, és rajtunk is nyugodjék Isten kegyelme, jótetszése!

1. „És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot... ”; ezzel kezdődik alap
igénk. Az előzmény pedig az, hogy két apostol, Péter és János, Krisztus ereje által meg
gyógyít egy születésétől fogva nyomorék embert. Az akkori hatóság: a főpapi nemzet
ség tagjai, meg a „felvilágosult” sadduceusok vádhatóságként lépnek fel ellenünk. Ke
ményen megfenyegették az apostolokat, hogy többé ne meijenek a Jézus nevében taní
tani. Péter és János nem vette a szívére ezt a fenyegetést, sőt kifejtették, hogy Istennek 
kell inkább engedni, mint az embereknek. „Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és 
hallottunk, azokat ne szóljuk” (4,20). Aztán hazamentek az övéikhez, lelki atyafiságuk- 
hoz, és mindenről beszámoltak. A hívők pedig imádkoztak értük és velük együtt, még
pedig olyan erővel, hogy megmozdult alattuk a hely, és beteltek Szentlélekkel. Erőt és 
bátorságot kértek az Úr szolgái számára, hogy a Krisztus evangéliumát tovább hirdet
hessék. Ez volt tehát az előzmény, és íme a folytatás: az apostolok nagy erővel hirdetik 
az Ur Jézus feltámadását. Ezen a ponton szólít meg ma bennünket elsősorban Istenünk 
üzenete.

Ma általános az a meggyőződés, hogy a keresztyénség visszavonulóban van. Min
denfelé megújulnak az egyházellenes támadások. Másfelől egyre inkább hódítanak a 
keleti misztikus vallások. Krisztus Egyháza, amiről Urunk azt mondotta, hogy a pokol 
kapui sem vesznek rajta diadalmat, mintha megerőtlenült volna. Mi ennek az oka? Va
lami általános humanizmus, vagy éppen ateizmus felé halad a világ, amelyben egyre 
kevesebb hely marad a Krisztus tanítványainak? Időszerűtlenné lett az evangélium, az 
egykor oly nagy erőt jelentő örömüzenet?

Testvérek, a baj oka nem kívül, hanem belül van! Egyszerűen hiányzik az erő. Az 
őskeresztyének idejében az erő szó jelölésére a diinamisz szolgált. Ismerős szó, ebből 
származik a dinamit, ez a robbanószer, amelyben hatalmas erő sűrűsödik össze. Jézus 
feltámadásának a hite valamikor robbanó erővel hatott a lelkekben. A világtörténelem 
legnagyobb, leghatalmasabb eseménye volt. Többet jelentett annál, hogy Jézus Krisz
tusnak hatalma volt halottakat feltámasztani. Azok ugyanis, akiket feltámasztott, mint
egy visszaléptek a halálból a földi életbe. Az Úr Jézus pedig feltámadásával túllépett a 
halálon\ Vagyis, azok, akiket Jézus feltámasztott, később újra meghaltak. Ő maga pedig 
úgy támadott fel a halálból, hogy örökké él, többé soha meg nem hal. Ebben a feltáma
dásban fogja részesíteni mindazokat, akik Benne hisznek, tehát minket is!

Ez az örömhír ma nem robban bele a mindennapi életbe. Mintha hinnénk is Jézus 
feltámadását, meg nem is. Van az esztendőnek 2-3 napja, amikor illik beszélni róla, 
aztán szépen eltesszük, mint a leszedett karácsonyfadíszeket, a következő esztendőre.
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363 nap a halálé, s kettő-három az életé! Figyeljük meg, mennyi erőt fektetnek bele a 
politikusok egy-egy választási kampányba! Mennyi pénzt, mennyi energiát ölnek bele 
saját elképzeléseik hirdetésébe, s az ellenfél bemocskolásába, a pályáról való kiszorítá
sába! És mi, Krisztus mai apostolai, küldöttei? Hirdeti-e a szavunk, meg az életvitelünk 
a Jézus feltámadását? És méghozzá nagy eröveTt\ Vagy mégis a 19. század istentelen 
filozófusának, Nietzschének volna igaza: sokkal megváltottabbnak kellene lenniük a 
keresztyéneknek, hogy hinni tudjak az ő Megváltójukban! Testvérek, kérjük Isten 
Szendéikét, hogy ajándékozzon meg minket ezzel a nagy erővel. Enélkül nem szolgál
hatunk ebben a világban!

2. A Szentiélektől naponként elnyert erővel Krisztus tanítványai bizonyságot tettek a 
Jézus feltámadásáról. Valljuk be őszintén: idegenkedünk ettől a „bizonyságtétel” kifeje
zéstől. Amikor halljuk, többnyire arra gondolunk, ami egyes keresztyén közösségek, 
csoportok gyakorlatából ismerős. Náluk az istentisztelet, vagy annak egy része abból 
áll, hogy egyesek sorra kiállnak a középre, és elmondják, milyen gonoszságokban, bű
nökben éltek megtérésük előtt, és hogy megváltozott az életük azután. Bizonyára van 
ebben a bizonyságtételben sok mélység, sok őszinteség is. Mértékkel szívesen meg is 
hallgatjuk. De a „túladagolástól” idegenkedünk; attól tartunk, ez már nem Isten dicsőí
tése, hanem magamutogatás. Itt is át kell értelmeznünk a fogalmat: mit értettek az evan
gélisták s az Újszövetség írói bizonyságtételen?

Bizonyságot tenni egyszerűen azt jelenti, hogy tanúskodni. Nem feltétlenül bírósági 
aktusról van szó, bár az sem kizárt. Aki valamit tanúvallomással erősít, azért vállalja a 
felelősséget. Amennyiben a szóbeli, vagy írásba foglalt vallomása hamisnak bizonyul, 
nem menekülhet meg a törvény szigorától, amely súlyos büntetést ró a hamis tanúra.

Nos, Jézus tanítványai, az apostolok életük legnagyobb élményéről beszéltek, ami
kor a zsidók és pogányok előtt Jézus feltámadását hirdették. Annyira tele volt a szívük a 
feltámadott Jézussal, hogy lényegében nem is volt más témájuk. Szívügyük volt, hogy 
ezt az örömhírt mind többen meghallják. Ahogy egy mai sportrajongó végehosszat tud 
beszélni a kedvenc csapatáról, mások egy újonnan feltűnt könnyűzene-énekesről -  leg
alább olyan szívvel-lélekkel kellene nekünk, mai tanítványoknak továbbadni Jézus ha
lált legyőző hatalmát és erejét. S mivel minden szónál meggyőzőbb a tett, maga az élet
folytatás volna a leghitelesebb tanúskodásunk, ha mi is elmondhatnánk az egyik apos
tollal: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus!

3. Ennek a hiteles tanúságtételnek a végén valami olyant olvastunk, ami úgy tűnik, 
nem függ szorosan össze Jézus feltámadásával vagy annak örömteli hirdetésével. Ez így 
hangzik: „ ...és nagy kegyelem vala mindnyájakon” Hogy kerül ez ide? Nem tagadható, 
hogy ha bírósági eljárásra gondolunk, van kapcsolat a tanúvallomás és a kegyelem kö
zött. Néhány pozitív tanúvallomás lefegyverezheti a hamis tényeken alapuló vádat, s a 
vádlott felmentéséhez vezethet. Az igazságszolgáltatás területén olykor arról értesülünk, 
hogy az elítélt kegyelmet kapott: miután büntetésének egy részét letöltötte, a többit el
engedték. Vagy a halálos ítéletét átváltoztatták életfogytiglani börtönre, A világi meg- 
kegyelmezésből csak ennyire telik. Ez is valami, de semmiképpen sem isteni kegyelem.

Isten kegyelme ugyanis az ő jótetszését, áldását jelenti. Egykori eleink néha Isten 
jókedvével adták vissza ezt a kifejezést. Miután ebben a földi életben csak emberi sza
vakkal tudunk Istenről is szólani, kénytelenek vagyunk az Ő haragos indulatáról, meg
bánásáról, szánakozásáról vagy éppen jókedvéről beszélni. Mit jelent ez a kifejezés a 
Szentírás szövegében?

A Jézus feltámadását nagy erővel hirdető tanítványok meg is élték a feltámadást. 
Úgy éltek, mint akik meghaltak a régi, bűnben, tudatlanságban folyó ösztön-életüknek, 
és Krisztus ereje által egy Istennek engedelmeskedő új életre támadtak fel. Krisztus tag
jaiként szolgáltak, simogattak, ápoltak és szerettek. Jézus Krisztus hatalmával gyógyí
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tottak, segítettek a szegényeknek, megosztották a kenyerüket a nélkülözőkkel, hajléku
kat az otthontalanokkal. Nem is volt közöttük szegény és szűkölködő. A feltámadott 
Jézusban való hit átalakította, újjáteremtette az életüket. Állandósult bennük a húsvét 
öröme és ereje. Ha van valami, amire nekünk, mai keresztyéneknek szükségünk van, 
úgy ez az!

4. Egyetlen szóról nem beszéltünk még. Alapigénk azzal a szóval kezdődik, hogy és. 
Azt fejezi ki ez a kötőszó, hogy ami utána következik, az tulajdonképpen folytatás. Va
lami megelőzte, ti. a Jézus feltámadásának történeti ténye. Mit jelent ez éppen ma és 
éppen minekünk?

Az Egyház története tulajdonképpen nem más, mint folytatás. Isten teremtő -  meg
váltó -  megszentelő nagy művében benne vagyunk mi is, akik itt vagyunk ezen a húsvé
ti istentiszteleten. Vettük a nagy örömhírt: Jézus feltámadott, zsengéje lett mindazok
nak, akik elaludtak, meghaltak. Vele együtt fel lehet támadni a halálból, hogy Ő éljen 
mibennünk. Azért, hogy mi is hatékonyan, nagy erővel hirdessük Jézus feltámadásnak 
világraszóló nagy örömét! Ámen.

Fazakas Csaba-Árpád
Sövényfalva

Láttuk az Urat!
Alapige: János 20,24-29 
Bibliaolvasás: János 20,1-23

A húsvéti történet jól ismert alakja a „kételkedő” Tamás, Jézus egyik tanítványa. Ez 
a negatív kicsengésű jelző arra utal, hogy Tamás kétségbe vonta tanítványtársai bizony
ságtételét, nem hitt nekik, miszerint ők látták az Urat. A tíz tanítvány pedig próbálta 
meggyőzni. Minden eszközt bevetettek. Szívből beszéltek, bizonyságot tettek, lelkese
déssel adták át a jó hírt, és semmi... Legalábbis Tamásnál: ő meg akarja érinteni a Mes
siást, látni akarja Jézus sebhelyeit... Neki emberi szavaknál többre van szüksége.

Sokszor ezt éljük át mi is: örömhírt viszünk a reményteleneknek, testi-lelki betegek
nek, megfáradtaknak, tele vagyunk pozitív elvárásokkal, s aztán nagyot csalódunk, mint 
ha leforráznának bennünket. Nem hisznek nekünk, számba sem vesznek, kétségbe von
ják szavukat, elutasítanak, s ezáltal magát Krisztust is. Meg kell tanulnunk türelmesnek 
lenni s engedni az Urat, hogy Szentlelke által munkálkodjon. Ki kell vámunk: hadd je
lenjen meg mindenki számára kinek-kinek személyes életében.

I.

Az elkövetkezendőkben vizsgáljuk meg három szemszögből a történteket:
1. A tanítványok szemszögéből „csalódásának tekinthető a Tamás viselkedése: sza

vaikból az cseng ki, hogy kicsinyhitűnek, kételkedőnek tartják. Nem értik, hogy miért 
nem hisz, mit akar ennél többet. Szégyen rájuk, de főleg Jézusra nézve a viselkedése. 
Oly könnyű erre a következtetésre jutni: Tamás kicsinyhitű, hűtlen, hálátlan tanítvány. 
Másra mutogatunk, miközben önmagunkban sem tisztáztuk a feltámadás tényének éle
tünkre való hatását. Vajon szükségünk van-e arra, hogy megérintsük Krisztus testén a 
sebhelyeket, hogy lássuk Őt? Ez a kérdés a tíz tanítvány számára tárgytalan volt, hisz ők 
szemtől szembe látták az Urat, no de mégis oly könnyen „nekiestek” a Jézussal való 
találkozásról lemaradó Tamásnak. Neki szüksége volt erre a találkozásra. S íme, ez a 
második szemszög.
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2. A Tamás szemszögével sokan tudunk azonosulni: szeretnénk látni az Urat, érezni 
közelségét, szavainak gyógyító erejét, értünk szenvedett testének életünket megújító 
hatását. Milyen nehéz lehetett Tamásnak hallani a bizonyságtétel szavát: társai látták az 
Urat, ő pedig lemaradt erről. Ők beszélgettek vele, megérintették a sebhelyeket, neki 
pedig csak a szavak maradtak... érzi, hogy neki többre van szüksége. Gyenge hitének a 
levegővétel, a felüdülés és a megerősítés a gyógyszer. Talán, mindezekért nem is tudjuk 
„elítélni” Tamást viselkedése és gondolkodása miatt.

Keresztyén testvéreim! Húsvét szent ünnepén nem elég lájkolni a húsvéti örömhírt, 
melyet barátaid, ismerőseid feltesznek különböző közösségi oldalakra, sőt az sem üdvö
zít, ha megosztod barátaiddal a húsvéti szép igés képeslapot, vagy ha ezer hozzászólást 
kapsz húsvéti jókívánságaid viszonzásaképpen. Jóllehet mindez csak egy-lcét kattintásba 
kerül, de csak annyit is ér a te lelkedre nézve... Jézust látni kell, találkozni kell vele, 
megérinteni sebhelyeit, közösségben egymás hite által erősödni.

3. S íme ez a harmadik szemszög, mely magáé az Úr Jézus Krisztusé. Akik lemarad
tak, elkéstek, távol maradtak egyszer, kétszer: azoknak megjelenik. Találkozni akar 
húsvét szent ünnepén azokkal, akiknek hite gyenge, akiknek kételyeik vannak, akik 
lelkileg megfáradtak és megterheltettek. Megjelenik nyolc napra Tamásért, mai Tamá
sokért annyiszor, amennyiszer szükség van Rá. Telnek-múlnak az évek, a húsvétok. 
Megőrizzük a locsolás ősi erdélyi szokásait, szebbnél szebb piros, hímes tojások ké
szülnek, húsvéti bálokon szórakoznak. Vajon van-e esély arra, hogy „becsempésszünk” 
szívünkbe-lelkünkbe egy kis húsvéti vágyat a feltámadott Krisztussal való találkozás 
után, hogy a templomban, otthoni csendességünkben, akár locsolás közben teljessé vál
jon ünneplésünk? Szívből kívánom, hogy átélhessük ezt az áldást.

II.

Jézus megjelent a tanítványi közösségben. Ott van Tamás is. Jézus szavai tudatosít
ják Tamásban, hogy most érette van ott, hogy ne legyen hitetlen. Lelke mélyéig hatol
nak a Messiás szavai: nincs szükség már a sebhelyek megérintésére. Lelkét, gondolko
dását megérintette feltámadott Krisztusának fénye és világossága, és szívéről-szeméről 
lehullt a kételkedés, hitetlenség és kicsinyhitűség pikkelye. Jézus nem haragszik rá, nem 
indulatosak szavai, hanem atyai, megbocsátó szeretettel örvendez, hogy felismerte Őt.

Keresztyén testvéreim! Kételyeinket, kérdéseinket vállalnunk kell. Szőnyeg alá se
perni nem érdemes, nem megoldás. Ez veszélyes játék: könnyen elcsúszhatunk, elkese
redhetünk, tévútra kerülhetünk. Tamás tudta, hogy Jézus válaszolni fog szavaira. Mi is 
biztosak lehetünk afelől, hogy minket sem fog válasz és hitmegerősítés nélkül hagyni.

Tamás, a kereső, nyitott, őszinte ember gyarlóságával élte életét. Szolgálta Urát, 
Krisztusát. De ez a szolgálat nem érhetett véget nagypénteken. Tamásra szükség volt 
húsvét után is. De egy kicsinyhitű, kételkedő Tamással mit tegyen az ember? Ő tegyen 
bizonyságot a Feltámadott Krisztusról, mikor nem is látta?! De egy boldog, hitében erős 
Tamás szava életeket menthet, igazi kincs lehet sokak számára. Látott és hitt, de boldog 
ember az, aki nem lát és mégis hisz -  mondja Jézus.

III.

A boldogság jézusi értelmezése a hit szerinti látást veszi alapul. Hinni azt, amit nem 
látsz, de tudod, hogy igaz, hogy valóságos. Nem az öt érzékedre hagyatkozni, hanem a 
szívedre, amely tele van Jézussal, az ő szeretetével, jóságával, békességével.

Érezzük Jézus szavaiból, hogy ez a csodálatos biztatás nekünk szól, akik már nem 
láthatjuk Őt szemtől szembe: minket akar erősíteni hitünkben, lelkünket melengetni 
kitartással és reménységgel. Annyira szükségünk van erre...!

183



Családlátogatás rendjén szerény körülmények között élő, idős, 88 éves özvegyasz- 
szony házához érkeztünk presbiter testvéremmel. Tiszteletes úr -  felkészít szolgatársam -, 
ezzel a nénivel nem lehet értekezni, mivel alig hall valamit, nem is érdemes hozzá be
menni. Bemegyünk. Valóban, kiabálásnak nevezhető kommunikációs próbálkozásom 
úgy tűnik, kudarcba fullad: nem értjük egymást. Ekkor előveszem a Bibliát, közelebb 
hívom magamhoz, s mutatom a szentírási részt, melyet szeretnék olvasni: ...boldogok, 
akik nem látnak, és hisznek -  ez volt a záró rész. Ilyen élményben még soha nem volt 
részem: közös bibliaolvasás egy hívő asszonnyal. Megértettem, hogy ő már hallotta az 
Úr hívását, találkozott Vele, befogadta hajlékába, s most örömmel tett bizonyságot ar
ról, hogy látta az Urat. Ez az igazi húsvéti örömhír...

Hadd mondjuk együtt: Láttuk az Urat! Ámen.

Kürti Tamás
Szatmárgörbed -  Aranyosmeggyes

„Elmegyek halászni...
Alapige: János 21,3a 
Bibliaolvasás: János 21,1-14

Egy halászember mondja ezeket a szavakat. Önmagában véve semmi különös nincs e 
szavakban, hiszen az egyszerű halász, kinek megélhetése múlik azon, hogy mennyi ha
lat fog, természetesen ideje nagy részét munkájának szenteli. Azonban Péter nem egy
szerű halász. Noha Jézussal való találkozása előtt az volt, de Jézus megváltoztatta élete 
értelmét. Halfogás helyett emberhalászatra hívta.

Nem ő volt azonban az egyedüli. Péter mellett még sok tanítvány volt egyszerű ha
lász, de Jézus őket is megszólította. Mint ahogyan téged, és engem is megszólított már 
életünk során olyan sokszor. A megdöbbentő dolog e szavak mögött nem is annyira 
azok tartalma, hanem az időzítés. Mikor mondja Péter ezeket a szavakat? Ha Jézussal 
való találkozása előtt mondaná, és buzdítaná halásztársait, nem is furcsállanánk, azon
ban ez a beszélgetés a Jézussal való találkozásuk után zajlik. Pontosabban Jézus feltá
madása után. És ez a dolog lényege. Ezen a ponton vesz a mi életünk is új fordulatot!

Ezeknek az embereknek Jézussal való találkozásuk után megváltozik életük, részei 
lesznek egy nagy tervnek, eszközei Isten munkájának, tanúi Jézus hatalmának. Elkísér
hetik őt, hallgathatják őt, felismerhetik benne a Krisztust, és általa nagy dolgokat vihet
nek véghez. Azonban történik valami, amit ők nem tudnak hova tenni: Jézus meghal. 
Keresztre feszítik, és úgy tűnik, minden róla alkotott reményük odalett. Mélypontra 
kerül lelki életük: elárulják őt, elszaladnak, tagadnak, bujdosnak, a „feszítsd meg”-et 
kiáltó tömegben lapulnak, távol állnak. Magukba zárkóznak, félnek és képtelenek túl
tenni magukat az események szomorúságán, képtelenek megnyitni szívüket az asszo
nyok bizonyságtétele, az Emmausba tartó tanítványok örömhíre előtt. Noha találkoznak 
a bezárt ajtók mögött két ízben is a feltámadott Krisztussal, noha örülnek, de szívük 
még mindig zárva van, és nem képesek továbblépni a nagypéntek árnyékából a húsvét 
örömébe.

Hányán és hányán vannak ma is olyanok, akik nagypénteki gyászban tengetik életü
ket, kesergésben, szomorúságban, vigasztalan sóhajtozásban, holott örvendező keresz
tyénekként lehetne élniük, hiszen Jézus Krisztus feltámadott. Feltámadott az Úr, de va
jon életünk tud-e erre válaszolni: feltámadott, bizonnyal feltámadott.

Péter azt teszi, amit Jézus Krisztussal való találkozása előtt tett. A tanítványoknak 
több mint fele ugyanezt teszi. Még olyanok is vele mennek, akiknek nem is ez volt az
előtt a foglalkozásuk. Vajon miért viselkednek így? Vajon miért tűnik úgy, hogy ma is
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nagyon sokan élik úgy életüket a Jézussal való találkozásuk után, mint azelőtt? Nem lett 
volna rájuk hatással, nem változtatta volna meg őket ez a találkozás? Talán nem kell 
elítélnünk őket. Talán másvalami van az események mögött, mint amire gondolnánk. 
Ezek az emberek immár egy csapatot alkotnak, olyan közösséggé formálódtak, mely 
megmaradt akkor is, amikor lelki életük padlón volt. Ezek az emberek várakozásban 
vannak. Jézus megbízza őket egy feladattal, amit egyelőre még képtelenek teljesíteni. 
Gyengeségük nyomasztó érzése indítja őket kimozdulni bezártságukból, magányukból, 
és ennek első lépése a halászat. Visszatérnek „eredeti” mesterségükhöz. Az a szomorú, 
hogy akkor, amikor céltalannak, értelmetlennek tűnik számunkra is az élet, akkor mi is 
visszatérünk a kaptafához, és úgy viselkedünk, mint ha nem is találkoztunk volna Jézus 
Krisztussal. Szomorú az is, hogy ez az életérzés másokra is átragad. Egy közösséggé 
formálódunk mi húsvét után is, de sajnos hiányzik belőle a feltámadott Úr. Nélküle 
Péterék sem tudtak már emberhalászatukkal mit kezdeni. Eltompult a három év alatt 
szerzett tapasztalat, elfakul a feltámadott Krisztussal való találkozás dicsősége. Húsvét 
után, a mennybemenetel után, a Krisztussal való személyes találkozás után, úgy járjuk 
életünk útját, hogy még nem lett igazán miénk a feltámadás bizonyossága, és ez nem 
lett személyes hitvallássá életünkben. Azonban egy csónakban evezünk, mint ahogyan a 
tanítványok. Az egyház csónakjában. Abban a jelképes csónakban, amely megtart ben
nünket. Jó, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk. Mert lehetnénk máshol is, mint ahogy 
nagyon sokan keresik életük vigasztalását és értelmét máshol, és nem Istennél.

A történet folytatása megoldja a nyomasztó tehetetlenséget. Miután egész éjjel nem 
fogtak semmit, kora reggel megjelenik nekik Jézus, és megszólítja őket. Mikor már úgy 
tűnne, hogy tehetetlenség-érzésünk mélypontján semmire sem vagyunk képesek, még 
csak arra sem, mint azelőtt, megáll a parton Jézus, és megszólít bennünket. Szelíden, 
szeretettel, mint egy házigazda vendégül lát, és megerősít. Megvendégeli őket kenyérrel 
és hallal, mint az ötezrek esetében, vagy mint az úrvacsora kenyerében és borában. Jól 
tudja: a tanítványoknak szükségük van erre. Mint ahogyan nekünk is. Megismétlődik 
elhívásuk története, a csodálatos halfogás, és általa rádöbbennek arra, hogy kapnak egy 
második esélyt. Mi is rádöbbenhetünk, mert a mi életünkben is annyiszor megismétlő
dik az elhívás csodája, ami ráeszméltet: nincs veszve minden, mert Jézus él, célja van 
teveled, és azért ad egy újabb esélyt. Emberhalászatra hívta el őket, és a csodálatos hal
fogásuk ennek lesz majd jelképe. János felismeri Őt, Péter szalad, a többiek sietnek, mit 
sem törődve immár a felszereléssel, mert az Úr van ott, és a feltámadt Krisztus jelenlé
tében pislákoló hitük is új életre támad. így újul meg a mi lelki életünk, hitünk is min
den húsvétkor. Mert találkozni lehet a feltámadott Úrral! Azóta is minden nap lehetőség 
van ennek megtapasztalására, nem kell várni egy újabb évet a következő húsvétig, mert 
húsvét lehet minden napunk, minden évünk, egész életünk.

Talán jobban szerettük volna azt hallani Péter ajkáról: elmegyek embereket halászni, 
hirdetni, hogy Jézus él, és hogy erre válaszolták volna a többiek: elmegyünk mi is teve
led. De még nem tartottak itt. Ők jelen helyzetükben megélhetésükért küzdenek, és Jé
zus ebben segíti meg őket. Valós problémáinkban áll mellénk az Úr, és nyújt megoldást. 
Ráeszmélnek arra, hogy Jézus ilyen helyzetekben is nyújt megoldást, még feltámadása 
után is. Nekik is ezt kell tenniük: hirdetni a kesergő világnak, hogy Jézus Krisztus erőt 
ad minden helyzetben.

Velünk is megtörténik, ami a tanítványokkal a Tibériás-tenger partjánál. A lényeg a 
Jézussal való találkozáson van. Egy közösségként fontos megmaradni egymás mellett, 
de ugyanakkor meg kell látni, hallani a feltámadott Krisztust is, akár közösségben, akár 
egyénileg, mert ezáltal vehet új fordulatot életünk. Jézus Pétert rehabilitálja, a szeretett 
tanítványt megerősíti, a többieket megvendégeli, de mi is ott lehetünk, és azonosulha
tunk velük, hiszen a Jézussal való találkozás nekünk is legalább emiyire hasznos, mert
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maga a feltámadott Krisztus az, aki ma is szól hozzánk, és aki ma is hív mindenkit. Van, 
akit aktív szolgálatban ér a megszólítás, van, akit éppen nehéz pillanatokban, van, akit 
magányban, van, akit közösségben, van, akit szomorúságban vagy éppen örömben, de a 
feltámadott Krisztus ma megszólít. Ne engedjük el fülünk mellett hívását, hanem moz
duljunk ki tehetetlenségünkből, nyomasztó érzésvilágunkból, lehetetlennek tűnő élet
helyzeteinkből, és menjük felé, induljunk el mi is, mert Jézus Krisztus ma is él, és meg
újítja a mi életünket is! Ámen.

Szilágyi Zoltán
Szilágypanit

Hír vagy örömhír?
Alapige: Máté 28,9-18
Bibliaolvasás: Ézsaiás 49,1-13

A mindenkori hatalom mindig a legjobban és leghatékonyabban figyel arra, hogy az 
információhoz, a hírhez ő jusson hozzá a leghamarabb. Birodalmak születtek úgy, hogy 
idejében jutottak hozzá valamilyen hírhez, és birodalmak buktak el a hír hiánya vagy 
hiányossága miatt. Mi is szeretjük a híreket. Szeretünk napirenden lenni a hírekkel, a 
legszűkebb közösségi hírektől a nagyvilág híreiig. A hírek úgy terjednek, hogy vannak 
hírvivők, de azt is mondhatom, hogy adott esetben mi vagyunk a hírvivők. Ilyen hírvi
vőknek választotta Isten ezt a két asszonyt, Mária Magdalénát és Máriát, és így vonta be 
Isten a szolgálatba és egyben az Ő üdvtervébe őket. A feltámadott Úr köszönti őket, 
mint ahogy minket is ezen a húsvéton: Legyetek üdvözölve! A két asszony, hallva a 
köszöntést, megragadja Jézus lábait, leborulnak előtte. Ez az igazi találkozás, mert eb
ben minden benne van, ami ember és ember, valamint Isten és ember találkozását jelen
ti. Ó bárcsak lenne ilyen találkozásunk az ünnep alkalmain nekünlcis embertársainkkal 
és Jézussal. Elhangzik a feltámadott Úr biztatása, mint annyiszor: „Ne féljetek!” A biz
tatás után érkezik a megbízás is, hogy mondják el a tanítványoknak, hol akar találkozni 
velük a Feltámadott. Az asszonyok elindulnak, szívükben és ajkukon az örömhírrel.

Közben elindul egy másik csapat is egy másik irányba. Nekik nem szólt a „ne félje
tek” biztatása, ők a Megfeszített és Eltemetett sziklasírját őrző katonák, akik csak fel
adatot teljesítettek, és nem álltak olyan közel Jézushoz, mint az asszonyok. Ez ma is így 
van, ha a megfeszített és eltemetett Úrtól távol volt vagy távol van valaki, az a feltáma
dott Úrtól is távol marad. Még akkor is, ha esetleg az ünnep alkalmával mégis rászánja 
magát az Isten házában való megjelenésre. A katonák a főpapoknak és a véneknek vi
szik meg a hírt. Nem örömhírt visznek, mert nekik nem öröm az üres sír látványa, ha
nem szolgálatuk és életük kudarca. Sok ember gondolja így ma is, hogy Isten, vagy Jé
zus a hibás az ő nyomorúságos állapotáért, összekuszált életéért, megromlott emberi 
kapcsolataiért vagy éppen tönkrement egészségéért. Milyen egyszerű volt a főpapoknak 
is mindenért Jézust okolni, vagy a tanítványokat, még ha hamisan is, megvádolni. Ez a 
„mindenki hibás csak én nem” jelenség ma is létezik. Ők nem örvendeznek, pedig nekik 
kellene a legjobban örülniük, akik a próféciákat ismerték, és ezzel kérkedtek is, mint a 
nép vallási és erkölcsi vezetői. Ézsaiás próféta próféciáját hallottuk mi is a bibliaolvasás 
alkalmával, és abban is szabadítást és Szabadítót ígér Isten az ő népének. Az emberi 
gyarlóság, harag még az érzéseket is megváltoztatja, és haragjában az ember a legna
gyobb aljasságra is képes. Ennek a példáját látjuk ebben a történésben. Lefizetik az őrö
ket, hogy rémhíreket keltsenek, és azzal csökkentsék az örömhír nagyságát és erejét. Ma 
már tudjuk, haszontalan próbálkozás volt. Ma mennyi mindennel próbálják csökkenteni 
az örömhír erejét! Külső csillogással, hagyományok és szokások túlhangsúlyozásával,
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úgynevezett ünnepi vásárokkal próbálják elvonni a figyelmünket a lényegről, és temér
dek pénzt áldoznak arra, hogy távol tartsák az embereket a feltámadás örömhírétől és a 
Feltámadottól. Isten úgy tervezte meg az Ő váltságművét, hogy az tökéletes legyen, és 
ne árthasson neki semmiféle emberi ármánykodás, mert jobban ismeri az Ő népét, mint 
azt gondolnánk. A vének és főpapok által kitalált történet pedig több sebből vérzik, míg 
végül elvérzik, még akkor is, ha az evangélium megjegyzi, hogy a zsidók között ez a hír 
is elterjedt. Azt olvassuk, hogy az őrségből csak némelyek mentek el hírül vinni azt, ami 
történt. Miért nem a teljes odarendelt őrség, hiszen a megbízatásuk immár okafogyottá 
vált. De hogyan állíthatja egy őrzésre kirendelt katona, hogy őrzés közben elaludtak?! 
Vagy az, aki azt mondta a főpapoknak, hogy „amit megírtam, megírtam”, hinni fog-e 
nekik. A feltámadás megtörtént, immár nemcsak Isten legnagyobb csodája, hanem tör
ténelmi tény, mint ahogy a születés is volt ott, Betlehemben. Immár lehet örömhírként 
felfogni és elhinni, örvendezni, mint a tanítványok és az asszonyok, vagy kételkedni, 
haragudni, találgatni, mint a vének és a főpapok. A választás lehetőségét az Újszövetség 
népének a kezébe és a szívére teszi Isten, azonban számolnunk kell azzal, hogy amíg az 
örömhír átélésének áldása és ajándékai vannak számunkra, addig a kételkedésnek és 
találgatásnak következménye.

Az asszonyok elviszik a hírt a tizenegy tanítványnak. Nem szól arról az evangélium, 
hogy miként fogadták az asszonyok szavát, de abból, hogy egyetlen tiltakozó vagy el
lenkező szó nélkül elmennek Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, arra követ
keztethetünk, hogy a feltámadott Úr üzenetét és parancsát komolyan vették. Ha talál
kozni akarsz a feltámadott Úrral, komolyan kell venned az Ő szavát, és el kell indulnod! 
No nem Galileába, és nem egy hegyre, csak ide, a mi Sionunkra, hogy halld te is az 
evangéliumot, és érezd, hogy neked is, érted is szól. Jézus a legnagyobb áldozatot vitte 
végbe azért, hogy nekünk örök életet és üdvösséget ajándékozzon. Fontos-e ez az én 
számomra? Mert ha igen, akkor nem ülhetek tétlenül, nem maradhatok távol. Itt kell 
lennem, mert itt a helyem, mert hiszem, hogy Isten az Ő Fiának feltámadásával nekem 
is részt osztott, és ezért részt akarok venni, szolgálattal, imádsággal, szeretettel, dicsé
rettel, énekkel, igehallgatással, hogy igazi ünnepem legyen. Jézus, mint mindig, hű ma
radt ígéretéhez. Megjelent a tanítványoknak. Mind leborultak előtte. De azt olvassuk, 
hogy nem mindnyájan hittek teljes szívből, némelyek pedig kételkedtek. Hát így is le
het? Igen, ez a jelenség és ez a magatartásforma ma is jelen van a világban, még azok 
között is, akik magukat tanítványoknak tartják, sőt sokkal „megtértebbeknek és kegye
sebbeknek” mutatják magukat. De jó, hogy ha az emberek előtt nem is, Jézus előtt min
den érzés, gondolat és cselekedet nyilvánvalóvá válik. Hány ember számára lett csupán 
szokássá az ünnep is, a templomba járás is, és ha a szószékről szembenézel vele, vagy 
véletlenül találkozik a tekintet, rögtön látom, hogy gondolatai másutt kalandoznak, vagy 
énekeskönyvét kitartóan lapozgatva, már nagyon várja az áment. Világos előttünk az is, 
hogy a tizenegy tanítvány nem a tökéletes és makulátlan emberek közössége. Sokszor 
megdorgálja őket Jézus, amikor ahelyett, hogy az embereket, betegeket, gyermekeket 
hozzá vezetnék, abban igyekeznek, hogy távol tartsák őket Jézustól. Akkor is megdor
gálja őket, amikor azon vitatkoznak, hogy ki legyen a nagyobb közöttük. Krisztus mai 
tanítványi serege sem bűntelen emberek közössége. Urunk előtt sokszor elégtelenre 
vizsgázunk például hűségből, szerétéiből, helytállásból, jóságból, segítőkészségből, 
türelemből, s hányszor megbuktunk már, mint Péter vagy Tamás, vagy éppen Júdás. Ő 
mégis mindig megbocsátott, és a mi életünkben is beváltotta ígéreteit, minket is megvál
tott!

Jézus mind a tizenegyhez odalép, és mindnyájukat megszólítja. Nem válogatja ki az 
igazán hívőket. Az majd úgyis kiderül a szolgálatban és az ítéletkor! Kijelenti önmagát, 
és az Atyától neki adott hatalomról beszél. Ez a hatalom mindent átfogó, mindenre és
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mindenkire kiterjedő hatalom mennyen és földön. Nem korlátozza sem a tér, sem az 
idő. Az idő és a tér korlátái közé szorított emberi birodalmak a hír megszerzésével szü
lettek, vagy az információ hiánya miatt megbuktak. A feltámadott Krisztus örök biro
dalmából és hatalmából pedig ma is örömhír, szeretet, békesség, tanítás, figyelmeztetés, 
jóság árad szét a világra és reánk is ezen az áldott ünnepen. A tanítványoknak most nyílt 
ki igazán a szemük is, a szívük is, hogy aki a halált is legyőzte, az valóban Úr mennyen 
és földön, és nincs nálánál hatalmasabb. Ha még nem jutottunk volna el erre a boldog 
felismerésre, akkor erre is áldott alkalom és lehetőség ez az ünnep. A kérdés csak az, 
élsz-e vele.

Hány húsvétot éltél eddig, hány ünnepen örvendezhettél, és hány régi ünnepről tér
nek vissza szép emlékeid, azt nagyjából tudod, de azt, hogy hányat fogsz még élni, nem 
tudhatod, és nem tudhatjuk. Sok hírt is hallottunk életünkben. Voltak jó és rossz hírek. 
Voltak olyanok, amelyek közvetlenül is érintettek bennünket és örömöt szereztek vagy 
fájdalmat okoztak, megnyugtattak, vagy éppen felkavartak bennünket. Az ember lelké
nek örömhír utáni éhsége és szomjúsága örök, ezért csak örök érvényű örömhírrel lehet 
megelégíteni. Ezt ajándékozza nekünk is Jézus.

Kedves testvérem! Ha ezen a húsvéti ünnepen át akarod élni szívedben a feltámadás 
csodáját, akkor neked is itt a helyed mai tanítványként, hogy meghalld az örömhírt, 
hogy zárd a szívedbe, és érezd, hogy ez drágább minden más hírnél, sőt hordozd és hir
desd, vidd el másokhoz is azt, társhoz, testvérhez, gyermekhez, szomszédhoz, beteghez, 
elesetthez, gyászolóhoz, kételkedőhöz. Mondd el nekik is a drága hírt: „Az Úr feltáma
dott !” Ámen.

Visky János
Kolozsvár-Bulgária-telep

Húsvéti reménység
Alapige: IThesszalonika 4,13-14 
Bibliaolvasás: lKorinthus 15,12-22

A héten egy óvodában kellett elmesélnem az apró gyermekeknek azt, hogy mi tör
tént húsvétkor. Gondban voltam, hogy magyarázzam el nekik, hogy az a Jézus, akit a 
gyerekek is szeretnek, nagypénteken meghalt, de húsvétkor feltámadt. Hogy lehet 
megmagyarázni 3-4 éves gyermekeknek, mi a halál? Még nehezebb megmagyarázni, 
mit jelent a Jézus feltámadása. Ezt az aggodalmamat elmondtam az óvónőnek, de ő elő
re megnyugtatott, hogy nincs gond, mert ő már beszélt a gyermekeknek erről. S alig
hogy elkezdtem a témát, néhány elevenebb gyermek rögtön mondta, hogy Jézus meg
halt, de fel is támadt. Kiderült, hogy e két kifejezést ismerték. Persze, kérdés, hogy 
ezeknek a tartalmával mennyire voltak tisztában.

De kérdezzük meg magunkat: mennyire ismerős nekünk, felnőtteknek e két kifeje
zés mélysége, igazi lényege? Meghalni és feltámadni. A halálról talán többet tudnánk 
mondani, mint a feltámadásról. Hiszen sok kedvesünk már előrement. Sok temetésen 
kényszerültünk már részt venni. Úgy tűnik, hogy a halál valójában maga a visszafordít
hatatlanság. Ekkor végérvényesen lezárul valami. Amikor valakit kikísérünk a temető
be, gondolatban és lélekben, vagy valóságosan is keresztet vetünk reá, jelezve, hogy ez 
onnan többé vissza nem jön.

De mi a feltámadás? Erről bizonyára még kevesebb fogalmunk van, mert nem lát
tunk még senkit a sírból visszajönni. Ugyan prédikálunk mi arról, hogy Jézus feltámadt, 
de közben sokan egyáltalán nem hiszik ezt. Mégis ünnepelik a húsvétot, de ez nem 
egyéb nekik, mint a tavaszkezdés ünnepe. Nem véletlen az, hogy kell valamilyen ta-
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pirítható járulék a húsvéthoz: piros tojás, öntözés... Mert, ha ezek hiányoznak, akkor 
légüres térben marad az egész ünneplés, hiszen maga a Krisztus feltámadása teljesen 
megfoghatatlan sok ember számára.

Azt mondtuk, hogy a halál a visszafordíthatatlanság. A Krisztus feltámadása éppen 
ennek az ellenkezőjét üzeni nekünk: azt, hogy semmi sem végleges, még a halál sem. 
Az is visszafordítható. Ezt Jézus a szolgálata idején bebizonyította, amikor néhány em
bert feltámasztott. De a legmeggyőzőbb bizonyíték a saját feltámadása: az a tény, hogy 
üres a sír. Ráadásul ez a halálból visszafordult Istenfiú, azért, hogy feltámadását bizo
nyítsa, sorozatosan megjelent az övéinek. Előbb az asszonyoknak, akik viszik a hírt a 
tanítványoknak. Majd nekik is megjelenik, később ötszáz atyafinak is egyszerre.

A tagadó Péternek s a kételkedő Tamásnak külön megjelent. A pünkösdi Lélek- 
áradás pedig úgy felbátorította a bukdácsoló tanítványokat, hogy beledübörögték a világ 
szívébe: Jézus él! Ez a rövid hitvallás megmozgatta az egész nagy Római Birodalmat, 
annak sötétségét, erkölcstelenségét, vérre épített uralmát átjárta, s végül romba döntötte. 
Annak a pogány birodalomnak a romjain kivirágzott a keresztyénség, hogy a negyedik 
század elejétől már államvallásként uralja azt a térséget. Ez is komoly bizonyíték arra 
nézve, milyen különös módon cselekszik Isten. Nem úgy, ahogy azt mások -  még a 
tanítványok is -  várták. Még a mennybemenetel napján is azt kérdezték: Nem most állí
tod-e helyre az országot? Hát elmész, itt hagysz minket? Lám, Jézus nem úgy cselek
szik, ahogy mi gondoljuk.

Egy amerikai keresztyén írónő azt mondja, hogy Isten nem törölte el a gonoszságot, 
csak átalakította. Nem állította le a keresztre feszítést, csak feltámadt a halálból. Igen, Ő 
ilyen módon akarja átformálni a világot, benne az embert, elbukott teremtményét. Hiába 
kérjük számon Istent, hogy miért engedi meg a sok gonoszságot a világon. Éppen a fel
támadásban ad választ ezekre a súlyos kérdéseinkre. Amikor az emberi gonoszság az 
Isten szeretetét kivégzi, Isten válaszul újra életet ad neki. Ez az isteni új élet, amit Jézus 
képvisel közöttünk, ez az igazán meggyőző élet. Ezért hiábavaló volt minden erőlködés 
arra nézve, hogy kiiktassák Jézust a világból.

Egy amerikai teológus így fogalmaz: az, hogy Jézust megölték, olyan, mintha egy 
pitypangot azzal akarna valaki megsemmisíteni, hogy ráfúj. Hányszor játszottunk így 
gyermekkorunkban a pitypanggal. De, ha ráfüjtunk, azzal nem semmisült meg, mert a 
szél elvitte, szétszórta a magvait, s megsokszorozta azokat. Ez történt akkor, amikor 
Krisztus életére a gonoszság ráfujt, azt gondolva, hogy azt végleg megsemmisíti. Az 
isteni élet megsokszorozódva szétszóródott ezen a világon. Krisztusi természetű embe
rek sokasága támadt. Már az első pünkösdkor háromezer ember, utána pedig hatványo
zottan sokasodtak a keresztyének, még a császári udvarban is.

Ágoston azt mondja: „Eltűntél szemünk elől, s mi gyászolva fordultunk vissza, hogy 
végül szívünkben találjunk rád.” Tudjuk, milyen kétségbeesés vett erőt a tanítványokon, 
amikor Mesterüket megölték. Ezért rebbentek szét, s rejtőztek el, amíg Jézus a sírban 
nyugodott. Ezért bandukolt lógó orral és szomorú szívvel a két emmausi tanítvány, 
amikor otthagyták Jeruzsálemet, s mentek haza a falujukba. Miért vagytok szomorú 
ábrázattal? -  kérdezte a hirtelen megjelenő Jézus tőlük. Mert gonosz emberi kezek el
vették tőlünk -  válaszolták. Mária Magdaléna azt mondja a kertésznek: Uram, ha te 
vitted el, hozd vissza! S valóban, nem tud mit kezdeni az ember azzal a ténnyel, hogy 
elveszik és elviszik tőle a Megtartóját. Azt, aki oly közel hozta Isten melengető szerete
tét a didergő szívhez, aki az Ő békességét adta nekünk. Aki ezt akaija elvenni tőlünk, az 
gonoszságot követ el. S milyen jó, hogy megtörténhetik a csoda, amiről Ágoston beszél: 
amikor gyászolva fordulunk vissza, szívünkben fedezhetjük fel Őt. Nem vehető el tő
lünk, mert hitünkkel megragadtuk őt, s bennünk lakik. A miénk Ő. Ezért ünnepelhetünk
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újra és újra. Mert a földbe vetett gabonamag nem hal meg, mondja Jézus, hanem csak, 
miközben elrothad, új testet ölt.

Ezért beszél Pál apostol az lKor 15-ben szintén a földbe vetett gabonamagról és az 
abból sarjadó új testről. A Jézus halála és feltámadása, akárcsak a mi halálunk és feltá
madásunk is ehhez hasonló esemény lesz. A korinthusiakat adott pillanatban még bal
gáknak is nevezi Jézus az idézett Igében. Gondoljátok végig logikusan: az a gabona
mag, amit a földbe elvetsz, nem semmisül meg, hanem új élet sarjad ki belőle. Átalakul 
egy más testté, kalásszá. Kenyér lesz belőle. Évente szemünk előtt zajlik ez a csoda. Ez 
történt a Krisztus halálában, eltemetésében és feltámadásában is. Ezért mondja Pál a 
thesszalonikai keresztyéneknek: Nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek 
azok felől, akik elaludtak. Nem akarom, hogy bánkódjatok azok miatt, akik előremen
tek. Pál csak alvásról beszél itt. Mi is sorban elengedjük kedveseinket, s majd minket is 
elengednek szeretteink.

Az egész életünket végigkíséri a sorozatos elválás. Amikor világra jön a csecsemő, 
azért sír olyan keservesen, mert el kellett hagynia azt a tökéletes összkomfortot, amiben 
kilenc hónapig rejtőzött. Egy didergő, rideg, vad világba csöppent bele, s ezt traumaként 
éli meg. Valahogy kárpótolni akarja az anyuka azzal, hogy néhány hónapig a keblére 
tapasztja, de aztán onnan is le kell választani. Amikor pedig elviszi az óvodába, megint 
sírni kezd, mert otthagyta az anyja. Lassan megszokja ezt is. S amikor iskolába mennek, 
s később végleg kirepülnek az otthonunkból, nehéz megszokniuk ezt a szülőknek. De 
tudomásul kell vennünk, hogy az egész életünk búcsúzások sorozata. Ez a legvégső 
búcsúval pecsételődik meg, amikor a halálba kell elengednünk egymást.

Csakhogy Pál tisztázni akar valamit éppen az ilyen elköltözés kapcsán, hogy ne le
gyünk tudatlanságban azok felől, akik elaludtak, sem a mi majdani elalvásunk kapcsán, 
hanem legyen reménységünk. De mi lehet a mi reménységünk? Az, amit alapigénk má
sodik felében így fogalmaz Pál: ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azon- 
képpen Isten is előhozza azokat, akik elaludtak Jézus által, vele együtt. Ez a nagy örö
münk, testvérek! Ezért nem érti Pál, hogy a korinthusi keresztyének között vannak még 
mindig némelyek, akik azt mondják, hogy nincsen halottak feltámadása. Mert, ha ez 
igaz lenne, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus nem támadt volna fel -  
fűzi tovább a logikai gondolatot Pál - , akkor hiábavaló a mi prédikálásunk. Akkor mi 
csak ámítanánk itt egymást húsvétról húsvétra. Akkor hiábavaló lenne a ti hitetek is -  
mondja Pál a korinthusiaknak. Akkor mire épül a ti hitetek? Egy halottra? Egy sírkam
rába zárt tetemre? Elgondolni is borzasztó és riasztó, hogy egy világ elől elzárt, jól le
pecsételt sírkamra mélyén fekvő holttestre épüljön a mi hitünk. Ezt nem tudnánk elfo
gadni. Ezért vezeti végig Pál a feltámadás gondolatát az lKor 15-ben. Ezért nemcsak 
ebben az életben reménykedhetünk Krisztusban, hanem a mi elalvásunk utáni szakaszra 
is érvényes a reménységünk. Ezért nekünk egy olyan áldott lehetőséget jelent a Krisztus 
feltámadása, ami elűzi a kételyeket a szívünkből. Még Jézus is számol azzal, hogy kéte
lyeink lehetnek. Nem is dorgálta meg Tamást ezért, hanem odahívta magához, hogy 
személyesen meggyőzze a feltámadás valóságáról.

Dosztojevszkij azt mondta: „Az én hitem a kétely olvasztókemencéjén ment át.” 
Nincs azzal semmi baj, ha valaki küzd a kételyekkel. Mire alapozzam a hitet? Hogy 
építsem fel reá az életemet, sőt az örökkévalóságomat is? Menjünk csak át a kétely ke
mencéjén, s erősödjön meg a hitünk. Csak így lehetünk hitvalló emberekké, mint egykor 
a tanítványok. Ok felvállalták, hogy a feltámadt Krisztus legyen az életük központjában, 
sőt az ő nevének a hirdetése lett életük céljává. Ki vállalta volna közülük a mártírhalált, 
ha ez a Jézus nem jelent volna meg nekik a halált is legyőző Úrként? Az első századok 
mártírjai vajon mind egy légbuborékot követtek, ami aztán hirtelen szétpukkant volna
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előttük? Csalódottan haltak volna meg? Hiszen énekelve mentek az oroszlánok elé, 
vagy a tűzhalálba, mint akik tudták, hogy az élő Úrhoz érkeznek haza.

Vagy gondoljunk Bonhoefferre, a 20. század neves mártírjára, akit Hitler halálra 
ítélt, és kivégzése előtt így szólt: „Ez a vég, de számomra az élet kezdete!” Milyen hitre 
alapozva tud valaki ilyesmit mondani? Csakis annak a hitnek a birtokában tudnak így 
vallani, ami az élő Jézussal való találkozásból fakad. Ennek a hitnek a birtokában vállal
ja ma is sok keresztyén a vértanúságot, amikor világszerte évente mintegy 170 000 ke
resztyén hal mártírhalált, főleg a muzulmán országokban.

Pilinszky János azt mondja: „Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül 
halhatatlan találkozót.” Igen, ezért lépett be emberi testben közénk, s ezért jelent meg 
látható, tapintható testben a tanítványoknak. Adott találkozót nekik, s ad nekünk is a 
halandóságunkban, s ez a találkozó halhatatlan lesz, maradandóvá válik. Ez meghatá
rozza földi életünk további részét. Ezért van megtérés, újjászületés, ezért van bűnöktől 
való szabadulás, ezért virulhat ki egy elzüllött élet is. Ez gyökerében megváltoztatja a 
halálhoz való viszonyulásunkat is. Ezért tudjuk azt is vallani Pilinszkyvel: „A tengerbe 
vissza-visszatérő vizek ’belehalnak’ a tengerbe, valójában azonban nem szűnnek meg, 
csak hazatalálnak.” Romlandó testünk belehal a múlandóságba, de ez nekünk nem 
egyéb, mint hazaérkezés. Mert volt részünk a halandó életünk idejében egy halhatatlan 
találkozásban.

Hunyadi Jánosról, a törökverő hősről maradt fent: A halálos ágyánál álló barátai így 
szóltak hozzá: -  Talán jó lesz, ha papért küldünk, hogy lelked ügyét rendezd Istennel. A 
hős bajnok így válaszolt: -  Jól tudjátok, hogy a csatákban száz halállal is szembenéz
tem. Azt hiszitek, hogy utolsó órámra halasztottam lelkem ügyének rendezését? Én Is
tennel már rég megbékéltem Jézus Krisztus keresztje és vére által. Elhívhatjátok a pa
pot, hogy ezt megmondjam neki.

Testvérek! Aki idejében rendezte lelke ügyét Istennel, az tudja, hogy a látható világ
ban már átöltözött a lelke a halhatatlanságra. Vajon így tekintünk mi a földi létre, az 
elmúlásra és az utána jövő folytatásra? A húsvét azért hasznos számunkra: tudhatjuk, 
hogy Jézus feltámadt, s mi is feltámadunk. Boldog az, aki úgy számlálja hátralévő nap
jait, hogy azok közelebb viszik ahhoz a Megváltóhoz, aki már földi életében halhatatlan 
találkát adott neki, odaát pedig várja őt. Ámen.
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A Genezáret partján
(Lelkigondozói rovat lelkipásztorok részére)

)|g

Ordas Lajos

Jézus a kereszten szenved

Keresztre feszítették Jézust és a gonosztevőket. Egyiket jobb kéz felől, a másikat bal 
kéz felől, Jézust pedig középen. Amikor megfeszítették őt, három óra volt.

Jézus pedig megszólalt:
-ATYÁM ! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Pilátus pedig címet is írt. A feje fölé illesztették kárhoztatásának okát. Az írás ez 

volt: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. Sokan olvasták ezt a címet a zsidók 
közül, mert az a hely, ahol Jézust megfeszítették, közel volt a városhoz. Héberül, görö
gül és latinul volt az ima. A zsidó főpapok mondták Pilátusnak: „Ne írd: a zsidók kirá
lya, hanem azt írd, hogy ő mondotta: a zsidók királya vagyok. ” De Pilátus azt felelte 
nekik: „ amit megírtam, megírtam ”

A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, vették a ruháit, és négy részre osztot
ták. Mindegyik katonának egy részt. Köntösét is elvették. A köntös azonban varratlan 
volt, fölülről mindvégig szövött. Azért azt mondták egymásnak:

-  Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rá, kié legyen. -  Hogy beteljesedjék az 
írás szava: „ Megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek. ”

Ezt művelték a katonák.
Jézus keresztje alatt ott állt az anyja, anyjának nővére: Mária, Kleopás felesége, és 

Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és mellette az a tanítvány, akit 
szeretett, így szólt az anyjához:

-  Asszony! ímltol a fiad!
Majd a tanítványnak ezt mondta:
-  ímhol az anyád!
És az a tanítvány attól az órától fogva magához fogadta őt.
És a nép megállt nézni.
Az arramenőkpedig szidalmazták őt, fejüket csóválgatva ezt mondták:
-  Hah! Aki „ elrontod a templomot, és három nap alatt fölépíted” -  szabadítsd meg 

magadat, és szállj le a keresztrőlí
Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódtak egymás közt, az írástudókkal együtt azt 

mondták:
-  Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le 

most a keresztről, s majd hiszünk neki. Bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akarja! 
Hiszen ezt mondta: „Isten Fia vagyok!”

Csúfolták pedig őt a katonák is. Odamentek, és ecettel kínálták, ezt mondva:
-  Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!
A fölfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szintén szidalmazta őt:
-  Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket is!
A másik feddő hangon így szólt: *

* Ordas Lajos (1901-1978) budapesti lutheránus püspök. Koncepciós perben félreállítják. Ezek a meditá
ciók a börtönzárkákban születtek.
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-  Istent sem féled? Hiszen ugyanazon ítélet alatt vág}’! És mi ugyan méltán. Mert 
cselekedeteink méltó büntetését vesszük. Ez azonban semmi méltatlan dolgot nem csele
kedett.

Azután azt mondotta Jézusnak:
-  Uram! Emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban!

Jézus ezt válaszolta:
-  Bizony mondom neked: Ma velem leszesz a paradicsomban!

I.

A Golgotán -  íme -  áll a kereszt.
Rajta véresen, szörnyű szenvedés kínjaiban Te, az egyetlen szent. Fejed felett írás 

indokolja halálos ítéletedet. Azt is gúnyolódó kedvvel jó tréfának szánták.
Áll a kereszt.
A szándék, amiért odaállították, az volt, hogy rajta Téged megsemmisítsenek. Hir

detnie kellett volna, hogy merész álmaidnak -  íme -  ez a sivár kudarc lett a vége. Meg
váltó szent műved temetőhelyévé kellett volna válnia ennek a keresztnek. Riasztó jellé 
akarták tenni az egybegyűlt szemtanúk számára is, meg minden ember számára, aki 
esetleg erre a helyre vetődik, mint a történelem búvára. Ne próbálkozzék többé soha 
senki azzal a kísérlettel, hogy az embert Isten gyermekévé tegye.

A kereszt eddig mindig a véget jelentette.
Csak ez az egyetlen kereszt nem.
Ez kezdetnek bizonyult.
Akik Téged odaszegeztettek a keresztfádra, arról az egyről feledkeztek meg, hogy 

ezen a kereszten Te vagy. Éppen Te. Te, akinek hatalmad volt ahhoz, hogy mindent 
átváltoztass. Nemcsak a puszta kövét kenyérré, nemcsak a kánai vizet borrá! Amihez 
mennyei hatalmaddal hozzáértél, az átváltozott. Betértél az utált vámszedőhöz, látogatá
sod pillanatától kezdve megtisztelő állapot volt megtérő publikánusnak lenni. Az ön
igazságában tetszelgő farizeussal szembeszálltál, és ebből az összecsapásból a dicsősé
gétől elvakult farizeus úgy került ki, hogy ettől kezdve neve kétes értékű jelzője lett 
minden képmutató embernek. Vakságot látássá változtattál. Lázár sírja nem maradt te
metőhely. Innen az élet evangéliuma zendült meg.

Minden más kereszt az átok fája volt.
Azt a bitófát azonban, melyre Téged fölfeszítettek a Golgotán, az örök áldás fájává 

tetted. Te, a nagy átváltoztató.
Életedben szüntelenül ide készülődtél. Másoknak az élő Istentől az élet üzenetét 

hoztad. Ezt hirdetted fáradhatatlanul. Éjszakai magányos órákon Nikodémusoknak. A 
hegyoldalon sokezres tömegnek. De magad ide készültél. A halál helyére. Utolsó készü
lődésedkor elvonultál az emberek szeme elől az Olajfák hegyére. Egyedül Isten színe 
előtt akartad elvégezni a fölkészülést. A halál áldozatát aztán már a perzselő napsütés
ben, a nyilvánosság szeme előtt szenvedted el.

Ezt a keresztet -  ezt az egyetlent -  választóvonallá tetted az üdvösség és kárhozat 
között.

*

Ide kívánkoztam, URAM!
Jó nekem itt. Csak itt jó nekem!
Fölnézek Rád.
Nem könnyes, érzelgő ellágyulással. Nem akarnék ilyennel véteni ellened. Hiszen 

tudom: Ezt nem akartad.
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Úgy nézek föl keresztfádra, hogy amíg nézem, lelkemben szörnyű iszonyodás támad 
a bűnnel szemben. A bűn ilyen messzire sodorhatja az embert! Olyan messzire, hogy 
még Rád is kezet emel.

Úgy tekintek föl keresztfádra, hogy megteljék lelkem egészen a Te hűséged képével. 
Ez a hűség halálig megállta a próbát.

Kereszted láttán sejtelmem támad arról a határtalan szeretetről, melyet Isten érez 
irántam. Nemcsak érez, hanem meg is bizonyít. Annyira szeret, hogy értem áldozta föl 
legdrágábbját. Téged! Egyetlen igaz szent Fiát!

II.

URAM!
Az evangélisták rajza nyomán elnézem a Golgotán csoportosuló embereket. Érzék

szervekkel fölruházott ember vagyok. Hallóérzékemmel mindenekelőtt is a hangosko- 
dókat veszem észre.

A kivégzést végrehajtó katonák ragaszkodnak a kialakult szokásjoghoz: öröksége
den osztozkodnak. Alkalmilag lehetett nékik már ennél kiadósabb osztalékuk is. Bi
zony, szegényes volt az az örökség, mely anyagi értékekben utánad itt maradt. Az 
egyetlen valamit érő tárgy, úgy látszik, csak varratlan köntösöd volt. Erre hát sorsot 
vetettek.

Egyszer már szóltam Neked ezekről a katonákról -  vagy társaikról. A hatalom kép
viselőit láttam bennük. Ugyanez a gondolat most azért tolódik megint lelkem előterébe, 
mert mostanában olyan gyakran kellett átélnem, hogy a hatalom gyakorlói ezt a golgotái 
jelenetet miképpen ismételték meg. Osztozkodnak örökségeden. Azóta, hogy a földön 
egyházad formájában vagy jelen, azóta még szegény egyházunkban is jelentős anyagi 
érték volt található. Keresztyén áldozat és keresztyén hűség eredményei voltak ezek az 
értékek.

Ellenfeleid mohón vetették rá magukat az általuk halálra ítélt egyház hagyatékára. 
Lecsaptak keresztyén művelődésünk tűzhelyeire -  annyi áldozattal létesített iskoláinkra. 
A keresztyén szeretet jellegzetesen meleg fészkeire -  szeretetintézményeinkre. De ráve
tették magukat az egyház minden más anyagi értékére is, mely eddig az evangélium 
hirdetésének céljait szolgálta. Nem tudom, URAM, hogy annak a katonának, aki a koc
kajátékon megnyerte köntösödet, vajon sikerült-e azt olyan gyorsan elherdálnia, mint 
amilyen szédítő gyors pusztulását látom egyházad elkobzott javainak?

Nem volna semmi értelme annak, ha az egyház anyagi javait megsiratnám. De ami 
miatt a torkomat sokszor fojtogatja a keserűség, az éppen az, hogy kegyelmed mindene
ket beborító, takargató, védelmező varratlan köntösét, azt az örökséget, melyet szent 
evangéliumod jelent a világon, azt bizony minden kegyelet nélkül darabokra hasították. 
S miután széttépték, vizsgálgatni kezdték az egyes darabkákat, lehetne-e valamelyikét 
még valamire használni? Látom, szeretnék továbbra is fönntartani a hitet abban, hogy az 
emberek egymásnak testvérei, csak éppen a közös Atyát: Istent és a közös atyai otthont: 
a mennyet tagadják meg. Szeretnék, ha az ember az embert megbecsülné, de ami ehhez 
a legfőbb indítást adja, Isten szent parancsát csak kitalált mesének minősítik. A napi 
életben szeretnének bizonyos erkölcsi értékeket épségben megtartani, csak azt az alapot, 
amelyre ezek eredetileg ráépültek -  a hitet - ,  kirántják alóluk. Szeretnének kész enge
delmességet tapasztalni a nekik „adatott” hatalom irányában. Ezt a hatalmat azonban 
nem Istentől kérték, nem is az ő kezéből vették, hanem az erőszak eszközeivel úgy ra
gadták azt magukhoz.

Hogy Isten szent törvénye és szent evangéliuma egy és oszthatatlan, azt hangos szó
val tagadták. Hiszen -  lám -  nekik sikerült azt jó néhány darabra széthasogatniuk. Csak
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azt képtelenek megérteni, hogy ezeket a szakadt darabkákat miért nem tudják éppen úgy 
használni, amint egyházad a Te szolgálatodban az egészet használta»

*

A hangoskodók egy másik csoportjában főpapokat és írástudókat látok.
Eddig már jó néhányszor szóltam előtted a főpapokról. Nem akarok túlságosan sok

szor foglalkozni velük, és nem is szeretnék ismétlődésekbe bocsátkozni. Azért most 
csak egyetlen vonást teszek szóvá előtted, URAM, amely ebben a történetben különösen 
bánt. Azok a főpapok keresztfád alatt azt mondták: „Bízott Istenben, mentse meg őt, ha 
akarja!’’ Ez a mondat minden más ember szájából is istenkáromlás lett volna. De papok 
szájából egyenesen fölháborító. Mit akarnak ezzel mondani? Hát a papoknak talán az a 
nézetük, hogy értelmetlen bolondság „Istenben bízni”?

Mint szokásosan, úgy itt a Golgotán is a főpapokkal társultak az írástudók.
Nem az a szándékom, hogy elferdítsem az írástudókat meghatározó bibliai fogalmat. 

De eszembe jutott, URAM, hogy korunk egyik nagy föltűnést keltett írása az „írástudó” 
megjelölést tágabb értelemben alkalmazta. Mostani korunk szellemi vezetőinek megje
lölésére használta. A ma embere széltében-hosszában szívesen is használja ezt a megje
lölést ugyanígy. A régi bibliai fogalom mellett ez a szóhasználat jutott nekem is eszem
be, amikor a golgotái jelenetben arról olvastam, hogy szidalmazóid közt voltak az „írás
tudók” is. Az utóbbi években éppen ezen a ponton volt rengeteg gyötrődésem.

A hatalom gyakorlói a nyers erőszakot vallják eszközüknek, és ezt szorgalmasan al
kalmazzák is. De ebben nincsen semmi meglepő. Nem először teszik és aligha utoljára. 
Szinte azt kell kivételes helyzetnek tekinteni, amikor nem így tesznek.

A kor szellemi irányítóinak, a ma „írástudóidnak azonban jól kellett volna tudniuk, 
hogy az erőszak sohasem lehet a boldogulás útja. Ha valahová elvezet ez az út, akkor az 
csak az őserdő vadjai közé juttathatja az embert, ahol a saját életben maradásáért leüti a 
másikat. Az „írástudókénak tisztán kellett volna látniuk, hogy a köznép tömegeit lehet 
félrevezetni, de tudniuk kellett volna azt is, hogy ezt a népet lassú, kitartó, fáradságos 
munkával nevelni is lehet a jóra. Persze nem úgy, hogy ma erre hangoljuk, holnap pedig 
amarra. Saját népünk történelméből tudhatták volna meg az írások ismerői, hogy az 
osztatlan evangélium az egyetlen alkalmas erő, mely ezt a nemzetet megtarthatja és föl
emelheti. Múltunk írásai azt is bőséges példákkal igazolják, hogy az elhanyagolt vagy 
széttépett evangélium mindig népünk hanyatlását vonta maga után. Az „írástudókénak 
arról is kellett tudniuk, hogy más népek boldogulása mögött a komolyan vett és hatását 
érvényesítő evangélium munkálkodott. Ha azért valakitől el lehetett volna várni, hogy 
megvédelmezzék a nemzet nagy szellemi örökségét, amely a Te evangéliumodban gyö
kerezett, úgy a főpapok után és azok mellett mindenekelőtt az „írástudókétól lehetett 
volna ezt elvárni. Es éppen ezért, ha valakinek a lelkiismeretét terheli a felelősség ennek 
az örökségnek a pusztulásáért, akkor a főpapok után és mellett elsősorban az „írástu- 
dók”-at terheli. Azért, mert -  fájdalom -  a ma „írástudóiéról is igaz a megállapítás, 
melyet keresztfád alatt figyelt meg az evangélista: „az írástudók a főpapokkal együtt 
csúfolódtak”

*

A „nép”, mely keresztfád alatt egybegyülekezett, halálvívódásod láttán -  úgy lát
szik -  nem hangoskodott már eléggé. Talán ezért volt szükség arra, hogy a járókelők 
mint hangadók vegyüljenek el az emberek között, és rád szórt hangos szidalmakkal 
biztassák őket, hogy újra hallassák hangjukat. Mert a népről az evangélisták most csak 
annyit jegyeztek föl: „a nép megállt nézni”. Lehet, hogy ezek az emberek már megelé-
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geltélc az ordítozást. Lehet, hogy valami fásultság telepedett a lelkűkre. Azonban az is 
lehet, hogy az elcsöndesedett nép mérlegelni kezdte a történteket.

A Te ellenségeidnek, URAM, sohasem tetszett, ha a nép hallgatott.
Ezért igyekeznek szidalmakkal új tápot adni az indulatoknak.

*

Még a Veled együtt megfeszített egyik lator is azokkal azonosította magát, akik 
utolsó kínjaidat fokozni igyekeztek. Jogot formált magának arra, hogy még ő is gyaláz- 
hasson. Vajon van-e valami is, ami szenvedésed mélységeit világosabban fejezheti ki, 
mint éppen ez a körülmény? Valaki, aki előtt nem volt semmi szent, valaki, aki nem hitt 
a jóságban, aki senki iránt nem érzett szeretetet, valaki, aki önmagában már régen halál
ra fojtogatta az embert, följogosítva érzi magát arra, hogy a többiekkel együtt ő is le
nézhessen és gyalázhasson Téged. (Hogy nem szégyellték az előkelő főpapok, hogy 
társaságban vannak ezzel az emberrel!)

Ez, URAM, ez a mélység!
Valamit megsejtek abból, hogy apostolaid később miért prédikáltak és írtak olyan 

sokat arról, hogy Te mennyire megaláztad magadat értünk.
*

Ebben a mély megalázottságodban látom meg határtalan szeretetedet. Mindezeknek 
a gyalázkodó hangoskodóknak nem azzal válaszolsz, hogy tüzes esőt könyörögj alá 
rájuk. Ehelyett Isten bocsánatát kéred számukra, mert „nem tudják, mit cselekszenek”

Meg vagyok győződve, hogy annak a ténynek, hogy hangoskodó ellenségeid ke
resztfád alól ép bőrrel térhettek vissza otthonukba, egyetlen magyarázata van csak: ez a 
te imádságod.

Ők bizonyosan ezt sem tudták.
„Bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Ennek az imádságodnak 

mindmáig is megvan a hatása. Más magyarázatot nem látok arra, hogy máig is él a vi
lág, mely rajtad és evangéliumodon erőszakot akar venni.

III.

URAM!
Volt keresztfád alatt néhány csendes ember is. Mindenekelőtt is anyád és az a tanít

vány. A szegény asszony, aki a világ minden asszonya közül a legnagyobb emberi mél
tóságot kapta ajándékba Istentől -  egészen szótlanná vált.

Nem tudom magamat a helyzetébe beleélni, és nem is akarom érzelmeit képzele
temmel kiszínezni.

Csak csendesen számba veszem egynéhány életvonását, melyet az evangéliumok 
megrajzoltak. Amikor még kisfiú voltál, és a jeruzsálemi templomban annyira elmerül
tél mennyei Atyád dolgaiba, hogy még a hazaindulásra sem gondoltál, akkor a hosszas 
keresés és aggodalmaskodás után volt anyád hangjában valami szemrehányás: „Fiam! 
Miért cselekedted ezt velünk?” Aztán elmondja Bibliám azt is, hogy a későbbi években 
sem értette meg, miért vagy mindig úton, miért nem maradsz nyugodt csendben a názá
reti otthonban. Csak nyugtalan volt, és nem értett. Egészen valószínűnek tartom, hogy a 
Golgotán sem értett semmivel sem többet.

Egyfelől azonban egészen bizonyos vagyok: halálodig anya maradt. Tehát szeretett. 
Ezért áll most is itt a keresztfa tövében.

És a tanítvány? (János)
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Aligha lehet róla is bizonyossággal többet mondani ennél az egynél, hogy nagyon 
szeretett Téged. Igaz, hogy ezzel a legnagyobbat mondom róla. Nem hiszem, hogy bán
tó lehetne számára az a megállapítás, hogy halálod óráján ő is egészen megfejthetetlen 
rejtély előtt érezte magát. Hiszen abban az evangéliumban, melyet ő írt Rólad, ő maga 
takargatás nélkül megvallja olvasóinak, hogy a többi tanítványhoz hasonlóan ő sem 
értette, mikor, mit, miért mondasz, és mikor, mit, miért cselekszel. Boldognak érezte 
magát azon, hogy Te szeretetedbe fogadtad őt, és mélyen viszontszeretett Téged.

Ezt a két csendes lelket: anyádat és tanítványodat halálod óráján -  és egyben halálod 
árán -  egymással összekötözöd. Szeressék egymást. Ezután szeressék egymást -  Teér
ted.

A golgotái órától fogva ugyanígy jutalmazod meg mindazokat, akik Hozzád való 
szeretettel állnak keresztfád tövében. Megadod nekik a keresztyén közösség szeretetét, 
ahol az emberek Teérted szeretik egymást.

*

A csendesek közé tartozott a másik lator.
A bűnbánó lator.
Te mondtad: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa.” Ami

kor ez a lator megvallotta előtted lelki szegénységét, helyet adtál neki mennyei orszá
godban.

Földi életét már nem tudta újrakezdeni. Hiszen oda volt már szögezve a keresztfára. 
Éppen ezért nem tudta megteremni a megtérés méltó gyümölcseit sem. Nem tudta a 
világ előtt igazolni megjavulását. Az elkövetett bűnökért jóvátételt, az okozott károkért 
kárpótlást fölkínálnia nem állt módjában. Életváltozását tehát nem ilyen és ehhez hason
ló jelekből értjük meg.

Hanem az történt vele, hogy összeomlott benne eddigi öntelt büszke biztonsága. Be
látta, hogy eddigi hite megcsalta. Az a hite szüntelenül csak azt hajtogatta: az ember 
elég önmagának! Most a lator föladta önmagát. Bizonyossággal tudta már, hogy Isten 
nélkül nincsen boldogulás. Nagyon-nagyon szegénynek érezte a lelkét.

Ennek a csendessé vált latornak adtad meg azt az ígéretet: „Ma velem leszesz a pa
radicsomban.”

Fölséges királyi ígéret!
De, URAM, engedd jól eszembe vennem, hogy csak ezt ígérted neki. Semmi mást. 

Nem vetted el tőle a testi kínt és a lelki szenvedést. Borzasztó külső helyzete parányit 
sem változott. Túlélt Téged is. Ez azt jelenti, hogy még védtelennek tetsző órákig saj
góit szörnyen a seb, gyötörte a szomjúság, és szánandóan vonaglott a keresztfán. A 
mennyek országának új polgára így töltötte utolsó óráit a földi országban. És ebben a 
borzasztó helyzetében sem földön, sem égen nem volt neki semmi egyebe, amibe meg- 
fogózhatott, csak ez a rövid egymondatos ígéreted: „Ma velem leszesz a paradicsom
ban.”

Az a csodálatosan nagy dolog a Te ígéretedben, URAM, hogy az mindig éppen 
elégséges. Elégséges nemcsak a könnyű életórákon. Elégséges a halálban is.

*

Keresztfád tövében nagyon sok ember jelent meg már. Az idők hosszan hömpölygő 
folyama vitte oda az embereket, hullámainak hátán. Ezek közül az emberek közül szám
talanon azt vallották keresztfád előtt, hogy igazi helyüket ott ismerték föl, ahol a bűnbá
nó lator volt.

Erről már sok jó igehirdetést is hallottam. Voltak keresztyén énekköltők, akik egy
házi énekkincsünk sok szép gyöngyszemében ugyanennek a meggyőződésüknek adtak
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hangot. Azok a keresztyének pedig, akik ezeket az énekeket szívesen énekelték, nyilván 
ugyanúgy érezték, hogy a Golgotán egy hely van, mely az ő méltó helyük: a bűnbánó 
latoré! Magam világi bíróság előtt csöndes és meggyőződött lelkiismerettel vallottam 
magamról, hogy igazságtalanul és alaptalanul állítottak oda. De itt, URAM, a Te sze
med előtt, ahol nem arról van szó, hogy a világ által alkotott törvényeket betartottam-e* 
hanem ahol az a kérdés vár válaszomra, hogy engedelmes gyermeke voltam-e Istennek, 
itt nem tudok mást mondani, csak annyit, hogy ez a lélek itt bennem nagyon szegény. 
Olyan szegény, mint azé a latoré volt. Szegénységemben őhozzá hasonlóan én is Rád 
szorulok. Egyedül Rád!

Azért szeretek olyan nagyon itt lenni keresztfád tövében, mert akárhányszor olva
som, vagy hallgatom is evangéliumod üzenetét, azt soha olyan világosan nem értem 
meg, mint itt, amikor keresztfád beszél. Az egész evangéliumot szólaltatja meg. És 
bármit mond, mindig ezt az egy ígéretet helyezi a szívembe: veled leszek.

Ez elég!
URAM!
Híved vagyok. Ettől ugyan megtörténhet, hogy az életben kudarc ér. Sőt az is lehet, 

hogy éppen ezért ér a kudarc. Kísértő hatalmával megrohamozhat a testi baj és a lelki 
kín. Ereimben lázas betegen lüktethet a vér. Keresztyén voltom a legkisebb mértékben 
sem záija ki annak a lehetőségét, hogy fölöttem teljesen beborul az ég.

Csak azt kérem Tőled, hogy a sűrű felhőkön akkora kis rést szakíts, hogy ígéreted
nek ez az egyetlen csillaga rám ragyoghasson, veled leszek! S ha még ez a kis rés is 
elborul, akkor add meg hitemnek azt a kegyelmet, hogy teljes bizonyossággal tudjam, 
hogy hiába vannak a felhők, fölöttünk azért mégis ragyog ígéretednek fényes csillaga.

A hitem szeme lássa csak!

Juhász Gyula

Az utolsó vacsora

János a Mester nagy szívén pihen,
E tiszta szíven, e csöndes szivén 
Pihen, de lelke a holnapra gondol 
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom 
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog és árvább, mint az árva,
Judás se szól, csak apró szeme villan, 
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében 
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg 
S megszegi az utolsó kenyeret!
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Alkalmi prédikációk 

Esketési igehirdetés

Márk László Gyula
Négyfalu

Ő előbb szeretett minket
Alapige: 1 János 4,8-10

Kedves Ifjú Testvéreim, kedves Keresztyén Gyülekezet!
Elgondolkoztató és egyben szomorú az emberi szívnek az a sajátossága, hogy in

kább hajlamosabb a gyűlöletre, mint a szeretetre. Gyűlölni az ember magától is tud, a 
szeretetetpedig tanulni kell A világot, mondhatnánk, ez a két nagy szenvedély mozgat
ja: a szeretet és a gyűlölet. Csakhogy amíg a szeretet közösségeket épít, kapcsol és ösz- 
szeköt, addig a gyűlölet mindig arra áll készen, hogy elpusztítsa a világot, elpusztítsa a 
közösségeket.

Egyértelmű és magától értetődő, hogy Isten a szeretet oldalán áll. Ő a szeretetet 
akarja. Nemcsak akarja, de tanítja, sőt parancsolja is! Ő a szeretet Istene! És ha az em
ber akarja, és nem utasítja el Őt, akkor olyan életkereteket ad az embernek, ahol a szere
tetet tanulni lehet. Ilyen életkeret számunkra elsősorban a család. A szeretetet az ember 
az első otthonában, a szülők és testvérek közösségében tanulja. És amit ott megtanult, 
azt igyekszik érvényesíteni a második otthonában, abban, amit házasságával megalapít.

Minél jobban megismeri az ember a szeretetet, annál közelebb jut Istenhez is. Ezért 
mondja Igénk: „Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet” 
(8. v.), vagy megfordítva is mondhatnánk: aki Istent nem ismeri, nem tudhat igazán és 
őszintén szeretni. Lehetnek kapcsolatok az istentelenek közösségében is; ideig-óráig 
való barátságok, közösségek az élet élvezésében, a kellemesben és a hasznosban. De 
mivé lesznek ezek a kapcsolatok az élet első kellemetlen fordulatánál? Azért van olyan 
sok jéghideg természetű, szeretetlen ember ezen a világon, mert ezek nem tudnak, nem 
akarnak tudni Istenről. Hiszen aki Őt ismeri, annak csak szeretnie lehet és szabad, annak 
csak egyetlen dolgot lehet és kell gyűlölnie: a bűnt.

Mert Isten ma^a: szeretet. A szeretet az Ő legbensőbb lényege, irántunk való leg
főbb indulata. Aki Őbenne marad, a szeretetben marad és Isten is őbenne. Abból látszik 
meg, hogy Isten gyermekei vagyunk-e, ha egymást szeretni tudjuk úgy, ahogyan Ő sze
ret minket. Ezt a szeretetet kell tőle megtanulnunk.

A ti eddigi életetekben, kedves ifjak, Isten mindent megtett arra nézve, hogy ezt az 
odaadó, önfeláldozó szeretetet megtanuljátok. Édes szüléitek szerető gondoskodásában, 
a testvérek ragaszkodásában az Ő szeretete jött közel hozzátok. A gyermekkor vétek 
nélkül való örömét Ő ajándékozta nektek, hogy szeretetének közelségét megérezhessé- 
tek. S ha olykor botjával, vesszejével pásztorolt és nevelt benneteket, az is az Ő szerete
tének megnyilvánulása volt, hogy emlékeztessen az Igére: „Akit szeret az Úr, megdor
gálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad.” És most, ebben a boldog órában, 
amikor szíveteket egy életre összefonja egymással, ismét az ő féltő szeretetére emlékez
tet benneteket. Hiszen a ti választásotok mögött az Ő atyai akarata áll: Ő akarta, hogy 
megismerjétek, megszeressétek egymást, közös elhatározásotokban együtt tanuljátok a 
szeretetet, az önfeláldozást -  és egymástól tanuljatok jobban szeretni, versenyezni a 
szeretet parancsának a betöltésében.
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Milyen szeretetre tanít Isten? Arra a szeretetre, amellyel Ő szeret minket. Róla 
minden istentisztelet alkalmával ez hirdettetik: „Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő  
egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le
g y e n (Jn 3,16) Ebben a leghatalmasabb bizonyságban atyai jóságának örök példáját 
adta nekünk a szeretet törvényének betöltésére. Mert ha az Isten Fia önmagát halálra 
adta érettünk, nekünk is úgy kell szeretnünk egymást, hogy szeretetünkre rá kell ten
nünk az egész életünket. Ez a neki tetsző istentisztelet, hálaáldozat; s ezzé kell lennie 
egész életünknek. Mert csak úgy van értéke az emberi életnek, ha nem önmagunkért 
élünk. És annál értékesebbé lesz az életünk, minél több embert tudunk befogadni a sze- 
retetünkbe.

Az igaz szeretetnek próbája is van: ezek a cselekedetek. A szeretet nem hangulat, 
nem is csak puszta érzés, hanem tettekre lendítő rugó! Ha valamihez hasonlítani akar
nánk, talán az égő, világító gyertyaszál képében szemléltethetnénk a szeretetet. Míg 
önmagát megemészti, másoknak szolgál, mert fényt, világosságot és meleget áraszt. Ezt 
míveli a szeretet is. Saját magának a megemésztése árán másoknak fényt, meleget, éle
tet áraszt. Hiszen ezt cselekedte érettünk a Megváltó Jézus Krisztus is, akiben Isten a 
szerinte való szeretetnek örökre emlékezetes példáját állította közénk. Önmagát emész
tette fel, testét-lelkét odaszentelte övéiért -  vagyis miérettünk - , még a keresztfáról is 
áldott, s mennybemenetele után is mennyei Atyja trónusánál szerető szóval esedezik 
érettünk, bűneink bocsánatáért.

Ebben a szeretetben éljetek egymással és szeretteitekkel ti is, kedves ifjú testvéreim! 
Ebben találjátok meg külön-külön és együttesen életetek feladatát, szolgálatotok betöl
tését. Ahol igaz szeretet van, ahol jelen van Isten a házasfelek között a maga megváltó 
és megszentelő szeretetével, ott újjá, engedelmessé, gyümölcsözővé lesz az emberi élet. 
Vagy lehet-e harag olyan hitvestársak között, akik tudják azt, hogy mire kötelezték el 
magukat ezzel a szóval: „véle tőrök, véle szenvedek”? Lehet-e rossz szavakat szólni 
egymáshoz ott, ahol csillogó gyermekszemek figyelik majd minden mozdulatunkat, és 
tudjuk: azt fogják majd az életükbe átültetni, amit a mi életünkből tanultak, jót vagy 
rosszat?! Meg kell látnunk, hogy a szeretet a legkomolyabb dolog a világon. Halálig 
tanulni kell -  és gyakorolni!

Ez a szeretet arra kötelez téged, kedves vőlegény testvérem, hogy teljes szívedből, 
őszintén és igazán szeresd, védd, becsüld a te hitvestársadat, mint akit Istentől ajándék
ként kaptál ez életútra. A férfiú, aki feleségét szereti, önmagát szereti, mondja az Ige, 
mert „lesznek ketten egy testté”

Az asszonyoknak szóló parancs -  amit mától kezdve neked kell betöltened, kedves 
menyasszony testvérem -  úgy szól, hogy az asszonyok féljék a férjüket, engedelmesek, 
tiszták, háziasak legyenek, ékességüket ne kívül, hanem belül hordozzák, mert a szelíd, 
csöndes szív Isten és emberek előtt egyaránt a legkedvesebb ékszer.

Ebben a szeretet-gyakorlásban lesztek naponként egyre istenképűbbeké. A földi 
életben tökéletességre nem juthatunk, de naponként közelebb kerülhetünk, és tisztábban 
láthatjuk a célt: az üdvösséget. Erre kell elkészülnünk e földi életben, és ennek az előké
születnek a gyakorlására teszitek le a házassági esküt. Mi pedig, mint tanúságtevők, 
imádságos szívvel bocsátunk el benneteket az együttes szolgálat áldott, örömteli és má
sokat örvendeztető útjára. Ámen!
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Temetési igehirdetés

Tatár Anna
Szolokma

Ne félj, én vagyok az Első és az Utolsó és az Élő...
Alapige: Jelenések 1,17-18

János, a szeretett tanítvány számára megjelent a Feltámadott Jézus Krisztus: a meg- 
dicsőült Úr!

Rettenetes ez a látvány! Ember számára alig elhordozható! Az Úr Jézus dicsősége 
annyira más, annyira hatalmas, mint amit mi emberek elképzelni tudunk, hogy megjele
nése János számára is rettenetét és döbbenetét jelent! Hiszen az, akit olyan jól ismert, az 
egyszerű, köntösben, mezítlábasán szerényen, alázatosan tanító, gyógyító, halottakat 
támasztó Mester, akinek a keresztje alatt ott volt, akinek látta szenvedését és halálát, sőt, 
aki megjelent neki is a feltámadása után, most teljes valóságában áll János előtt. Meg
nyilatkozik számára Krisztus személyének titka. Ez a látvány János számára elhordoz- 
hatatlan! Szinte holtan esik le a földre! Hiszen ez az ég és föld Ura! Hiszen a csillagokat 
tartja kezében és ítélkezik élők és holtak fölött!

Szerettetek koporsója mellett kinek látjátok most Őt, a Feltámadott, megjelenő Jézus 
Krisztust? Kinek látja az élettárs, az egyházközségünk egykori gondnoka és több évti
zede hűséges presbitere? Kinek látjátok ti, gyermekei, kinek látjátok ti, a testvérek, uno
kák, családtagok, hívő, Istenben bízó keresztyének? És kinek látja a végtisztességre 
megjelent gyülekezet? Kinek látjuk? Felragyog-e itt, a koporsó mellett a hatalmas, di
csőséges Krisztus, az ő teljes valóságában? Látjuk-e Őt?!

Az Ige így folytatódik: „rám tette jobb kezét és így szólt: Ne félj!”
Jézus megérintette Jánost. Ennyire közel vagyok, ennyire veled vagyok, itt vagyok 

számodra. Nem egy távoli Isten, hanem aki ott van az övéivel, Jánossal is, népével is, 
aki itt van az övéivel, velünk is.

A szeretett feleség, édesanya, nagyanya, testvér, rokon ismerte az Úr Jézus jobb ke
zét. A hatalmas Úrét, aki megmutatta halálában és feltámadásában azt az erőt, amellyel 
áttörte a bűn és a halál rettenetes birodalmát. Az átszegzett kezet, amely ott függött a 
kereszten érette és érettünk. Azt a kezet, amely az érettünk, helyettünk és miattunk el
hordozott fájdalom és szenvedés jelét hordozza. A megtartó kezet, amely mindig segít, 
vigasztal, bátorít, erősít. Tarja népét. Jézus földi életében is hányszor érintett meg bete
geket. A kezével megérintette, és isteni hatalmát jelezte ezzel. Jézus a feltámadott Úr
ként is ugyanezt teszi. Jelezni akarja az ő vigasztalását és irgalmát. Szerettetek számára 
a Megtartó Jézus Krisztus jobb kezének megnyugtató, vigasztaló ereje adott mindig 
hitet, szeretetet, reménységet élete küzdelmeiben, nehézségeiben. Jézus közelsége, jobb 
kezének érintése mindig erőforrás volt számára, és hiszem, hogy most nektek is az, a 
gyász, az elválás fájdalmában. Nagy szükségetek van a megpróbáltatásban a Megváltó 
Jézus Krisztus kezére. Érintésére. Szeretetének kiáradására. Hiszen mi emberi szóval, 
érintéssel próbálunk vigasztalni, de erőtlenek, szegényesek a mi vigasztaló szavaink.

De megszólal az Úr Jézus Krisztus drága, biztató szava, úgy szólt egykor Jánoshoz, 
és így szól most hozzátok elsősorban és mindnyájunkhoz, mint akinek hatalma van a 
legnagyobb megpróbáltatás, a halál rettentésével szemben is. A félelmet győzi le Jézus 
szava: Ne félj! En vagyok! Az övéinek nincs mitől félniük. „Én vagyok az első és az 
utolsó, halott voltam, de élek.” Az Úr irányít mindent. Megvan a terve. A kezdet és a 
vég tőle függ. „íme, én tiveletek vagyok a világ végezetéig!”
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Megerősít, bátorít, vigasztal titeket a Feltámadott, hatalmas, győztes Úr Jézus Krisz
tus. A halál és pokol kulcsainak tulajdonosa. A szeretet és békesség Ura, akinek vigasz
talása, drága érintése és szava hozza meg számotokra a gyászban is a boldog felisme
rést, hogy nem vagytok egyedül, nem ér véget az emberi élet az utolsó lélegzetvétellel, 
hanem az igaz élet ott van Jézus Krisztusnál és Jézus Krisztussal. Ámen.
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Forgon Pál

Efézus püspökének halála
(János)

„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, 
se nyelvvel; hanem cselekedettel 
és valósággal.” (1 János 3,18)

Efézus galambősz püspöke 
Zebedeus fia, János.
Szereti az egész város, 
az ázsiai gyülekezetek mind, 
kiket egy-egy levélben int 
hűségre, hitre, kitartásra, 
az Úr melletti megállásra.

Vihar szórta szét 
a tanítványokat, 
hogy mindnyájan folytassák 
missziós útjukat.
Társai közül már 
egy sincs életben. 
Öregkorban kényszerül ő is 
száműzetésbe.
Pátmosz szigetére internálja 
Trajánusz császár, 
s ott reá egyedüllét vár.
Ám vele Isten!: 
megmutatja néki 
a mennyei dolgokat, 
feltárul előtte a 
mennyei Jeruzsálem, 
fényes látásokban 
a végső győzelem.

Jézusa mellett van ott is, 
mint nagycsütörtök este; 
nem hagyja el az, akit 
mindenüvé követett hűsége.

Mikor lejár a próba, 
Efézusban prédikál, 
„galamb-fehér leikével” 
hívei előtt áll...

A monda szerint egy hordó 
forró olajba tették, 
de ez csak szépítette testét; 
majd méreg-poharat 
itattak meg vele, 
de imádságára eltűnt 
a méreg ereje!

Hű tanítványai: Polikarpusz, 
Papiasz, Ignáciusz 
sok mindent megírtak róla; 
őtőlíik tudjuk: természetes 
halállal tért a koporsóba,

-  Aki egész életében szeretett 
és szeretetre tanított:
Krisztus égi jobbján 
bizonyosan helyet kapott.



A ngelus S ilesius

A lélek  János szeretne lenni

Lelkünk Benned szombatra lelhet, 
Szivünk igaz nyugalma vagy! 
Feléd visz minden pillanat, 
Mert ölelésed drága rejtek.
O, hadd lehessek Jánosod, 

Öleljen át a két karod.

Karodban, Jézus, megpihenni 
S nyugodni tiszta kebleden: 

Örök öröm, vig érzelem, 
Minden más vágy mellette semmi! 

Ó, hadd lehessek Jánosod, 
Öleljen át a két karod.

Gyönyörködik, mert nincsen árván, 
A lélek, kit Te zársz körül. 
Zavartalan Benned örül,

Nem sebzi meg balsors, sem ármány. 
Ó, hadd lehessek Jánosod, 

Öleljen át a két karod.

Szeretnék örökké e keblen 
Pihenni, fő Jó, Jézusom! 

Elmondani nem is tudom, 
Hogy szárnyal itt elmém s a kedvem! 

Ó, hadd lehessek Jánosod, 
Öleljen át a két karod.

Lelkem örök Szombatja, ó, add, 
Jézusom, engedd meg nekem, 

Hogy békességes kebleden 
Elrejtezkedve szombatoljak!
Ó, hadd lehessek Jánosod, 

Öleljen át a két karod!

Fordította Szénási Sándor


