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Meditáció a címlap témájára

Sarkadi Nagy Pál

Jakab, az Alfeus fia

Jakab -  az Alfeus fia -  az a tanítvány, akiről a legkevesebbet tudunk. Sem az Újszö
vetség, sem a hagyomány nem mond róla semmit. Ha Máté evangéliumát tanulmányoz
zuk, három következtetést vonhatunk le róla, amelyből egy feltétlenül bizonyos.

Úgy jelöli meg az Ige, mint az Alfeus fiát. Máté és Márk beszélnek Máté elhívásá
ról. Számunkra a Márk közlése a fontosabb: „És amikor tovaméne, meglátá Lévit, az 
Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül vala, és monda néki: Kövess engemet.” (Mk 2,14) 
Nem kétséges, hogy Máté és Lévi ugyanazon személyek. A feltűnő azonban az, hogy a 
Máté apja is Alfeus. Eszerint Máté és Jakab testvérek voltak.

Bizonyos, hogy Jakab Máté megtérésénél még nem volt tanítvány. Kérdezhetnénk: 
Nem a Máté bizonyságtételére tért meg? Ha ez igaz, akkor Máté és Jakab a tanítványok 
között a harmadik testvérpár. Állításunk igazolását mutatja az, hogy a tanítványi név
sorban Máté Jakab nevét a maga neve után teszi: „Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus 
fia.” (Mt 10,3) Máté elhívásakor nem említi meg, hogy Lévi az Alfeus fia. Ismét kér
dezhetjük: Nem azért, mert a testvére miatt szégyelli?

Feltűnő számunkra az is, hogy Jakab neve a tanítványi névsorban az utolsó négy név 
között van említve. Feltűnő azért, mert az utolsó három tanítvány: Taddeus, Simon, a 
kananeus, Iskáriotes Júdás zélóták voltak. Jakab neve ezeknek a nevével nem azért sze
repel együtt, mert Jakab is zélóta volt? így Máté a tanítványi közösségben nemcsak a 
három zélótával lehetett ellentétben, hanem saját testvérével is.

Máté belépett Heródes Antipás szolgálatába, vámszedő lett. Jakab zélóta lett, aki a 
király ellen volt. És a két testvér egy házban lakott, egy házban nőtt fel. Olyan helyzetbe 
kerültek, hogy valószínűleg gyűlölték egymást. És ekkor jött Jézus, és elhívta tanítvá
nyának mindkettőjüket. Számolnunk kell a két testvér között a kibékülés lehetőségével.

Máté nem szól a Jakab elhívásáról. Milyen jó lenne róla tudni, milyen előzményei 
voltak elhívásának, és hogy milyen szerepet játszott ebben Máté? Fogadjuk el: nemcsak 
András vihette Jézushoz Pétert, hanem Máté is Jakabot.

Van tehát a tanítványok között egy tanítvány, akiről szinte semmit sem tudunk a ne
vén kívül. Legyen ez vigasztalás a Krisztus gyülekezetéhez tartozó kisemberek számára, 
akikről nem lehet semmit sem mondani a nevükön kívül. Az Úr azonban ismeri őket, s 
tud olyan tetteikről is, melyekről a világ nem tud. Ő az ilyenekről is el tudja mondani, 
amit a pergámumbeli gyülekezetről elmondott: „Tudom a te dolgaidat.” (Jel 2,13)

Az tidvözültek gyülekezetében nemcsak a tanítványok lesznek ott, nemcsak Pál 
apostol, hanem Rodé, a szolgálóleány (ApCsel 12,13), Epafroditus, a „hordár”, aki Pál
nak a fogságba csomagot vitt (Fii 2,15). A Rufiis anyja, aki szeretetével szolgálta Pált 
(Rom 16,13).

Legyenek áldottak a mi Urunknak szolgáló kisemberek. Ezeknek a neve fel van je
gyezve a Szentírásban és az élet könyvében (Fii 4,3). *

* Dr. Sarkadi Nagy Pál: A tanítványok. A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Buda
pest 1994.
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Vasárnapi prédikációk
Csomay Árpád
Biharszentjános

Élő víz
Alapige: János 7,37-38 
Bibliaolvasás: János 7,37-53

Az egyik gyülekezetből küldöttség ment a püspökhöz, mert elégedetlenek voltak a 
papjukkal:

-  Püspök úr, helyezze el a mi papunkat máshova, mert nem vagyunk vele megelé
gedve, és adjon helyette egy másikat.

-  No, de mi a probléma? Miért nincsenek megelégedve vele?
-  Az a baj, hogy mindig ugyanazt a prédikációt mondja.
-  Igen? És mit?
-  Hát, mi nem is tudjuk...
-  No, menjenek haza, és tanulják meg a prédikációt, és majd akkor méltatlankodja

nak, ha tudják a prédikációt!
Elgondolkoztató e történet, de arra is felhívja a figyelmünket, hogy ha valamit meg 

akarunk jegyezni, akkor azt többször is el kell olvasnunk, ismételnünk, hogy rögzüljön 
bennünk. Egyébként a mi nagy reformátorunk, Kálvin János is reggel korán kelt, hogy 
az előző nap tanultakat elismételje, hogy azokat el ne felejtse.

Mi is most ezt tesszük, mert erről az Igéről éppen egy évvel ezelőtt prédikáltam. De 
Isten Lelke szívemre helyezte ezt az Igét a fiatalokkal Hegyközszentmiklóson való tábo
rozásunk, fürdőzésünk alkalmával átélt események idején.

Figyeljünk csak az Igére! Jézus szól: „Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, 
élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” (Jn 7,38)

Jézus ezt a sátoros ünnepek alkalmával mondta. Pontosabban a lombsátorok ünne
pén. Akkor, amikor a nép az Isten nagy szabadítására emlékezett, ti. az Egyiptomból 
való szabadulásra. Ekkor még nem volt állandó lakhelyük, hanem sátrakban laktak, 
amelyeket az oázisoknál talált fák lombjaiból, a nádasok fuzfagallyaiból készítettek. Ezt 
Mózes rendelése szerint tették: „És vegyetek magatoknak az első napon szép fának 
gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját, és patak mellett való íűzfagallyakat, 
és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt hét napig... Örökkévaló rendtartás le
gyen ez a ti nemzetségeiteknél, a hetedik hónapban ünnepeljétek azt. Sátrakban lakjatok 
hét napig... Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izráel fiait, 
amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről.” (3Móz 23,4CM3)

így tehát Jeruzsálembe sereglettek az emberek mindenünnen, és lombsátrakat építet
tek a lapos házak tetején, a tereken és ahol csak lehetett. A sátrakat úgy építették meg, 
hogy a lombok között besüthessen a nap, a sátrak tetején levő szalma között pedig át- 
csillámlottak a csillagok. Ezekben a sátrakban laktak eleinte hét, majd később nyolc 
napon át. Ezeken a napokon Izráel népe örvendezett, vigadott. Vidám ünnep volt a 
lombsátrak ünnepe.

Hálaadó ünnep is volt, mert ekkor már betakarították a termést, learatták a gabonát, 
leszüretelték a szőlőt, és az olajbogyót is begyűjtötték.

Mi hálát tudunk-e adni a termésért, a búzáért és mindenért, amivel Isten megáld 
bennünket? Sokan olyan természetesnek veszik, hogy ott van asztalukon a mindennapi 
kenyér és még sok minden, ami egyébként mind-mind Isten ajándéka. Nem kellene-e
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jobban odafigyelnünk mindarra, amit áldásképpen naponta kegyelemből kapunk Isten
től, Nem kellene-e hálaadással és alázattal megköszönni mindezeket Istennek?

A választott nép hálát adott évente a lombsátor ünnepén Istennek. Erről ír a nagy 
zsidó történetíró is, Josephus Flavius, aki Krisztus után 37-ben született, és ezt az ünne
pet „az” ünnepnek nevezi könyveiben.

Zakariás próféta pedig azt mondja, hogy ez az ünnep minden nép ünnepe lesz egy
kor: „És lészen, hogy akik megmaradnak mindama népek közül, amelyek Jeruzsálem 
ellen jőnek: esztendőről esztendőre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a 
Seregek Urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét.” (Zak 14,16)

Ez az ünnep az egész nép ünnepe volt. Nemcsak a gazdagoké. A jómódú emberek 
ezen az ünnepen ajándékokat adtak a szolgáknak, az özvegyeknek, az árváknak, a jöve
vényeknek, úgyhogy mindenki boldog volt és örült.

Az emberek nagy sokasága pálmaágakkal, virágokkal a kezükben boldogan énekel
ve megy fel a templomba, ahol a papok a hálaáldozatot végezték. Egy közülük egy más
fél literes aranyedénnyel lement a Siloám tavához, az edényt megtöltötte a tó vizével, s 
ezt a vizet az ezüstserlegben odakészített borral együtt az oltárra öntötte. Eközben a nép 
ujjongva örvendezett, énekelt. Boldogok voltak. Örömükben az Urat magasztalták, hogy 
van vizük, italuk. Hálát adtak Istennek, hiszen a víz nagyon nagy kincs volt. Az életet 
jelentette.

Prédikációm elején utaltam arra, hogy a Hegyközszentmiklóson való fürdőzésünk 
idején gondoltam erre az Igére. Kellemes, meleg vízben lubickoltunk, labdázgattunk, 
úszkáltunk, de mivel a nap is melegen tűzött, megszomjaztak az ifjak. Mondtam nekik, 
hogy egy egész medence víz van itt, és ti vízre vágytok? -  No, de ez nem jó inni -  
mondták.

így lubickol ez a világ az élet kellemes, langyos élvezeteiben, szórakozásaiban a na
pi munkák között. És jól érzi magát. Mert úgy gondolja, hogy csak erre van szüksége: 
élvezetre, szórakozásra, pénzre, munkára, és még ki tudja, mi mindenre, de egyszer csak 
megszomjazik!... Mert az életet adó víz nélkül mit sem ér az élvezet, a szórakozás, a 
pénz, a munka és még megannyi minden földi dolog, ha nincs birtokunkban az élet vize, 
ha nem teljesedünk meg az élet vizével. Jól értsétek, testvéreim, nem a földi örömök 
ellen szólok. Ha azzal a mértékkel él az ember, és ha nem a földi dolgok az elsődleges 
fontosságúak, akkor nincs semmi baj. Jézus is azt mondotta, hogy először Isten országát 
keressük, és akkor majd minden megadatik nekünk. Ám az ember egy kificamodott 
világban, egy megromlott értékrend szerint akarna élni, és egyszer csak rájön, hogy va
lami nincs rendjén, hogy valami hiányzik még akkor is, ha körülötte ott van az élet él
vezeteinek és szórakozásainak a tengere. Az ember egyszer csak rá kell hogy jöjjön, 
hogy elhibázta az életét.

Ezért kiált fel az Úr Jézus ott, a lombsátorok ünnepén, és ezért kiált most is, hogy mi 
is halljuk: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz énbennem, 
amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek ki annak belsejéből.” (Jn 7,37-38)

Hallod, testvérem?! Az Úr Jézus éppen neked mondja és nekem. Nekünk, akik hiába 
keressük a békességet, a szeretetet, a nyugalmat, mert nem érjük el semmivel sem. Az 
örömök, az élvezetek csak ideig-óráig tartanak, mert csak az állandó, ami Jézus által 
van.

Sok ember szomjas e világon. Szomjazunk a gyógyulásra, ha betegek vagyunk. 
Áhítjuk az enyhületet a fájdalmak között. Ám sokszor kevés az orvosi tudomány, nem 
elegendő a sok és sokféle gyógyszer. Az áldott orvos, az orvosok orvosa azonban 
enyhületet tud adni fájó sebeinkre.
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A gyászolók: özvegyek, árvák, magányosak, mindannyian szomjúhoznak a vigaszta
lásra. Emberi vigasztalás és bátorítás is jólesik a gyászolóknak, a társtalanoknak, de az 
Élet Urát és az Ó vigasztalását nem pótolja senki és semmi.

Ezért mondja Jézus: Aki szomjúhozik, bárki, aki csak óhajtja az élet vizét, az Őhoz
zá menjen. A meghívás mindenkinek szól. Jézus mindenkit hív, csak menjünk Hozzá. Ő 
hív, de rajtunk áll, tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e az Ő hívását, és megyünk-e Hozzá. 
És mennek is Hozzá azok az emberek, akik belül kiszáradtak. Hiszen mit ér egy szép 
liturgia, mit ér egy szép istentisztelet, ha belül nem teljesedik meg a szív az élet vizé
vel?! Mit használ az, ha szépen énekelsz, ha csendben imádkozol, ha figyelsz az Igére, 
de nem érinti meg a szívedet, és nem teljesedsz meg az Úr Jézus Krisztussal, vagyis 
Benne és Általa az örömmel, békével, bűnbocsánattal.

Luther Márton sem talált nyugalmat addig, míg be nem telt az élő vízzel, melyet Jé
zus kínált neki a bűnbocsánat által.

Ezt a vizet kínálta Jézus a samáriai asszonynak is a Jákob kútjánál, és megelégedett. 
És mindketten: egyik fél Európát, másik Sikár városát itatta meg az élő vízből. Mert 
„aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belse
jéből” (Jn 7,38).

Hiszel-e, testvérem az Úr Jézusban? Tudom, hogy hiszel. Hiszen azért vagy itt, az 
istentiszteleten, mert hallani akarod Isten Igéjét. És ha hallod azt, és olvasod azt napon
ta, akkor Isten megajándékoz hittel, mert a „a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igé
je által.” És ha hiszel az Úr Jézus Krisztusban, akkor élő víznek folyamai ömlenek ki a 
belsődből, a szívedből. Igen, mert aki megteljesedik naponta az élet vizével, magával 
Jézus Krisztussal, akkor annak nemcsak ajkán lesz a vallomás: Uram! Uram!, hanem a 
belsejéből, a szívéből árad az, ami benne van, vagyis a Krisztus békéje, a Krisztus sze- 
retete, a Krisztus szelídsége.

Amint az írás mondja Ézs 58,11-ben: „És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti 
lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megön
tözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.” Vagy ahogy az írás mondja 
az első zsoltárban: „Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján 
meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörű
sége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek 
mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és 
minden munkájában jó szerencsés lészen.” (Zsolt 1,1-3) Vagy amint az írás mondja a 
23. zsoltárban: „Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat 
engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvé
nyein vezet engem az Ő nevéért.” (Zsolt 23,1-3)

Lehetne még sorolni az írásokat, de egy a lényeg, hogy Jézus az éltető víz, és aki 
Vele teljesedik meg, annak belsejéből a krisztusi élet árad a másik ember felé. Az ember 
egész lénye, megnyilvánulása, életformája mind azt hirdeti, hogy Jézus árad belőle.

Kedves testvéreim! Még elmondom a 39. és következő versek alapján, hogy Jézus 
tulajdonképpen nem azt mondja itt, hogy még nem volt Szentlélek, hanem az emberek 
még nem nagyon tudták, hogy ki Ő. Régen is volt villamos energia és atomenergia, de 
csak akkor, amikor felfedezték, akkor tudták hasznosítani ezt az energiát.

Igazán csak pünkösdkor és pünkösd után derül ki, hogy ki is valójában a Szentlélek. 
Akkor derül ki, hogy milyen nagy a hatalma, az ereje, az áldása.

Amikor Jézus mindezt elmondja, azt olvassuk a továbbiakban, hogy szakadás támad 
a sokaságban Jézus miatt. Ma is így van. Vannak, akik döntenek mellette, befogadják, 
és Vele és Általa szolgálnak a családban, a gyülekezetben és a világban. Vagyis kiárad 
belőlük a Krisztus Lelke. Másokat meg hidegen hagy Jézus szava, Jézus éltető Lelke, és 
mennek a maguk útján a veszedelembe, mint a főpapok és a farizeusok. Ezek ugyanis
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méltatlankodnak, hogy a templomszolgák miért nem fogták el Jézust, és miért nem vit
ték oda hozzájuk. Irigyek voltak Jézusra, mert „soha ember úgy nem szólt, mint ez az 
ember” Éppen ezért az egyszerű emberek nagy sokasága kezdte követni Jézust. Ők az 
egyszerű embereket, a föld népét megvetették, átkozottaknak tekintették, mert nem na
gyon élték meg azt az életformát, amit a farizeusok. Ezért a farizeusok nyolc fontos 
rendelkezést tartottak magukra kötelező érvényűnek a föld népével szemben:

1. Nem szabad bennük bízni.
2. Semmiféle tanúskodást nem tehetnek.
3. Titkot rájuk bízni nem szabad.
4. Árvákat rájuk bízni tilos.
5. Élelmiszer-tartalékot nem őrizhetnek.
6. Velük együtt írástudó vagy farizeus nem utazhat.
7. Vendégül nem láthatók, meghívásuk el nem fogadható.
8. Üzletet velük egy írástudó vagy farizeus ne kössön.
Nagyon elgondolkoztató az, hogy egy-egy Jézusról másképpen gondolkozóról ki

mondja az ítéletet: átkozott.
Ma pedig a kegyesen gondolkozó és Igét megélő ember a lenézett és megvetett, aki

vel nem nagyon akarják vállalni a közösséget. Vajon miért? Miért ragaszkodunk annyi
ra a megcsontosodott, elavult szokásainkhoz? A régi megrögzött hagyományokhoz? 
Nem kellene már túlbuzogjon belőlünk a Jézus szeretete a másik ember felé? Nem kel
lene már túlbuzogjon a Jézus békessége a többiek felé? Miért van annyi széthúzás? Mi
ért nem lehet szeretetben a békét munkálni Isten dicsőségére és embertársaink javára? 
Vajon nem azért, mert még nem teljesedtünk meg az élet vizével, az éltető Jézussal és 
az Ő Leikével?

„Jaj néktek, írástudók és képmutató farizeusok!” -  mondta egykoron Jézus. Mi nem 
halljuk e figyelmeztetést? Mi legyünk „főpapok” vagy volt „főpapok” és „kis papok” és 
írást ismerők, de azt nem krisztusi lelkülettel magyarázók, hanem ítélkezők, akkor jaj 
nekünk! És mi, akik farizeusi életünkkel kiürítjük templomainkat, jaj nekünk!

Testvérem, ha szomjas a lelked, jöjj velem együtt bűnbánattal, menjünk egyre több
ször az élet vizéhez, hogy Vele és Általa teljes legyen életünk és szolgálatunk! Ámen.

Oppenhuizen, Machiel
Apeldoom-Samuelkerk, Hollandia

Fogadjad úgy Jézust mint a testvéredet!
Alapige: János 7,5 
Bibliaolvasás: Jakab 1,16-18

A feleségem szüleinek volt egy tanyája. Természetes volt, hogy a gyermekek is segí
tettek a gazdaságban. Ezt tette a feleségem is hajdanában. Megfejte a teheneket, disznó
kat etetett, és még a traktort is vezette. Egyszer, amikor visszajött a mezőről, látta, hogy 
leereszkedett a traktor hátsó kereke. Azért még éppen hazaért, és látta, hogy édesapja 
gyűlésbe készül, éppen akkor öltözött át. Odament hozzá, és elmondta, hogy kilyukadt a 
kerék. Hát akkor foltozd be szépen, válaszolta az édesapja. Feleségem, akkor csupán 
egy 12 év körüli kisleány, bizony megijedt: megjavítani a traktor kerekét? Ezt bizony én 
nem tudom... Elgondolkozva ment ki az udvarra, és tanácstalanul szemlélte a traktort: 
mit is csináljon most?

Amikor egy ideje csak ott álldogált, hallja, hogy a testvére megszólította: „Hej, Al- 
bertje, mit szomorkodsz? Mi van véled?”, kérdezte tőle a legnagyobb fiútestvére. „Hát 
az -  mondta hogy kilyukadt a traktor kereke, és édesapánk azt mondta, hogy csinál
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jam meg, de én nem tudok ekkora kereket megragasztani. „Persze hogy nem -  mondta a 
bátyja ez néked nem sikerülhet. De tudod mit, én segítek neked.” Hozzá is látott, és 
miközben a nehéz munkát végezte, megszólalt Albertje: „hogyan is történhetett az, hogy 
édesapánk éppen engem bízott meg a kerék javításával?” „Hát én azt gondolom -  
mondta a testvér - , hogy édesapa nem arra gondolt, hogy te traktorral jártad meg a me
zőt, hanem valószínűleg a te kerékpárodra gondolt.” „Ez az! Ó, milyen jó, hogy kitalál
tad” -  örvendezett Albertje a testvérének.

El tudom képzelni, hogy ennek a történetnek a hallatán mindenki egy „nagyobb 
testvérré” vált most.

Van, aki magában most ezt mondja: nekem nincs is testvérem, én egyedüli gyermek 
vagyok. Másoknál az a helyzet, hogy csak leánytestvérek vannak a családban.

Van, aki saját maga a legnagyobb fiútestvér a családban. Olyan is van, aki így kiált 
fel: „az én bátyám milyen jó testvér!”

De olyan eset is előfordulhat, hogy valaki még hallani sem akarja a rettenetes ma
gaviseletű idősebbik fiútestvérének a nevét.

Végül ne felejtsük el, hogy hányán vannak, akik ezt óhajtják: bárcsak nekem is len
ne egy bátyám!

Nyilvánvaló, hogy valamennyien különféleképpen vélekedünk a nagyobb testvér 
szerepéről, attól függően, hogy milyen családban nőttünk fel.

Jézus fiútestvéreinek és leánytestvéreinek is megvolt a maguk véleménye a saját 
bátyjukról. Egész biztos, hogy a szüleiktől hallottak a Jézus csodálatos születéséről, 
főleg arról, hogy nem József, hanem Isten az ő Atyja. Nem tudunk arról, hogy Jézus 
milyen volt kisgyermekkorában és serdülőkorában, de az megfigyelhető volt, hogy egé
szen másképpen viszonyult Istenhez és az embertársaihoz, mint a többi ember. Ő bűn 
nélküli volt, és jóllehet egyfelől olyan volt, mint a többiek, másfelől azonban mégsem 
volt a szokásos testvér.

Ahogy Jézus idősebb lett, és betöltötte a harmincadik évét, egyre inkább nyilvánva
lóbbá vált a különlegessége. Ugyanis mindenféle csodákat cselekedett. Amikor ő Isten
ről beszélt, az egészen más volt, mint amikor más tanítók beszéltek Istenről. Ma azt 
mondanánk Jézusról, hogy ő egy karizmatikus, kegyelmi ajándékokkal megáldott ember 
volt. Ezt bizony a Jézus fi- és nőtestvérei is tudták. De aggódtak is eleget érte. Egyszer 
még arra is gondoltak, hogy megzavarodott, és jó lenne, ha hazavinnék. Azt is furcsál- 
lották, hogy sokféle ember jött Jézushoz, és aztán a legtöbben elhagyták őt.

Aztán mindenféle bajuk is támadt Jézussal, mert a fejezetünk 5. versében az áll: „A 
testvérei sem hittek benne.” Ez tehát negatív minősítés. De lássuk csak, hogy mit is je
lent az, hogy nem hittek benne? Mert a János evangéliumában ennek speciális jelentő
sége van. Evangéliuma végén, a 20. fejezet 31. versében János ezt mondja: ezek a cso
datételek azért jegyeztettek fel, hogy elhiggyétek, hogy Jézus a Messiás, Istennek a Fia, 
és hogy az ő nevében életetek legyen. Jézusban hinni János számára azt jelenti, hogy 
Jézus maga a Messiás, aki egyenlő Istennel. Erre ő nagy hangsúlyt fektet az Evangéliu
mában: -  Jézus az Isten Fia, Ó egy az ő Atyjával!

Vegyük ismét sorra a tényeket: fi- és nőtestvérei nem hittek Benne. Talán csodálták 
Őt, talán aggódtak érte, de nem hitték azt, hogy az ő legnagyobb testvérük az Isten Fia. 
És azt sem hitték, hogy a benne való hit nélkül nem lehetnek Isten gyermekei, vagy azt, 
hogy nélküle valamennyien elvesznének. Valójában sok mindent el akarnak ők hinni, de 
ezt az utóbbit semmiképpen. Azt, hogy nem hittek Benne, ez azt jelentette, hogy nem 
látták benne a saját Szabadítójukat, Megváltójukat és Urukat. Nagyszerű testvér, de nem 
Szabadító...

Önmagában véve ez egy egyedi helyzet. Ezt a nehézséget csak a Jézus férfi- és nő
testvérei ismerhették. Az évszázadok során számosán voltak olyanok, akiknek nehézsé
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get okozott annak az elfogadása, hogy Jézus az Isten fia, aki Istennel egyenlő. Józsefnek 
és Máriának a gyermekei biztosan ismerték azt a nehézséget, annak az elfogadhatatlan
ságát, hogy a saját testvérük lenne a Megváltójuk.

Józsefnek és Máriának a családja a későbbiekben mégis eljutott ennek a felismerésé
re. Édesanyja, Mária is ott volt abban a nagy tanítványi csoportban, akik a mennybeme
netele után a Szentlélek eljöveteléért imádkoztak. Két testvérétől, Jakabtól és Júdástól 
egy-egy levelet őrzött meg számunkra az Újszövetség. Jakab pedig egyike volt a Jeru
zsálemben lévő legfontosabb presbitereknek. Tehát minden másféleképpen alakult. El
ismerték azt, hogy Jézus a Szabadítójuk, megtették a hitben azt az egyedi lépést, amivel 
megváltották: az én testvérem az én Megváltóm!

Amikor mindezek fölött elgondolkoztam, ez ötlött fel bennem: Mindezt meg is vál
toztathatnánk, olyan értelemben, hogy aki hisz az Úr Jézusban, annak szabad ezt mon
dania: „O az én testvérem!” A Megváltónk éppen a mi testvérünk. A Márk evangéliuma 
3. fejezetében ez áll a 31-től a 35-ig terjedő versekben: És megérkezének az ő testvérei 
és az ő anyja, és kívül megállva, beküldőnek hozzá, hivatván őt. Körülötte pedig soka
ság ül vala; és mondának néki: „ímé a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek té
ged. Ő pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim? Azután 
elnézvén körös-körül a körülötte ülőkön, monda: ímé az én anyám és az én testvéreim. 
Meit aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.”

A Zsidókhoz írott levél 2. részének 11. versében pedig ezt mondja az író, hogy Jézus 
nem szégyelli magát azért, hogy a híveket a saját férfi és nőtestvéreinek nevezze.

Aki tehát hisz Jézusban, az Jézusban nemcsak Megváltót, hanem testvért is kapott.
Most pedig mindezeket össze szeretném kötni azzal, amivel a prédikáció indult, 

hogy a „legidősebb testvér” szó hallatán milyen képzeteink támadnak.
Közismert, hogy a legidősebb fiútestvérnek a családon belül egy sajátságos szerepe 

van. Évekkel ezelőtt egy könyvecskén egy ilyen címet láttam: Miért nem vagyok a saját 
klsöcsém? Ebben a könyvben szó volt arról, hogy milyen jelentőséggel bír valakinek a 
szerepe a családon belül. Például az, ha egyetlen gyermek vagy, de az is, ha első vagy 
második vagy harmadik. És hogy a negyediknek hasonló a helyzete az elsővel, az ötö
diknek a másodikkal és a harmadiknak a hatodikkal. És így tovább. Ebben a könyvecs
kében arról is szó esik, hogy négyféle gyermek van, és hogy mindenik típusnak van 
valamilyen egyedi tulajdonsága. Ez megragadott engem, mert hiszem, hogy meghatáro
zó és formáló erejű a családban betöltött helyed, és az is, hogy mire használod ezt a 
helyzetedet.

Nekem két nővérem van, én vagyok a harmadik, és egészen biztos, hogy ez a hely
zet alakított engem. Az is úgy van, hogy mindig az első gyermek az összekötő a szülők 
és az utána következő testvérek között. A legidősebbnek két arca van: az egyik a szülők 
és a múlt felé fordul, a másik a testvérei és a jövendő felé fordul.

Jézus tehát mint legidősebb testvér maga a híd közöttünk és az Atyja között, a múl
tunk és a jövendőnk között. Kereszthalála és feltámadása által gondoskodik arról, hogy 
a múltunk ne tartson minket fogságában, és hogy megnyíljon előttünk az új ég és az új 
föld. Ő visz minket az Atyához, az Ő Mennyei Atyjához.

És alkalmazzuk most mindezt a különböző helyzetekre.
Képzeljük el azt a helyzetet, kedves atyámfia, hogy tényleg van egy nagyobb testvé

red, akinek nagyon tudsz örvendeni, akire tudsz építeni, aki úttörő szerepet töltött be a 
családi életben, és megrázkódtatásokat élt át: nézzél hát reá úgy, mint Jézusnak egy tí
pusára. Ő megláttat valamit Jézusból. Egy ilyen testvér által Jézus közelebb jön hozzád 
és Isten is közelebb kerül.

Tegyük fel azt, hogy rossz emlékeid maradtak fenn a legnagyobb testvéredről, szo- 
morkodsz miatta. Lehet, hogy a szüleidnek sok gondjuk volt vele, és az is, hogy még
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mindig nagy terhet jelent, gondoskodnod kell róla, és ez neked fáj, valósággal kimerít. 
Akkor most menjünk Jézus által az Atyához, és mondjuk el néki a fájdalmunkat. És ő 
megvigasztal és bátorít bennünket. Értékeli a hozzáállásunkat, és megnyugtat minket. 
Meggyógyít és elveszi a fájdalmunkat. Ő pedig mindezt a körülöttünk lévő emberek 
által cselekszi. Ezért is olyan fontos, hogy beszéljünk a fájdalmunkról, hogy azt ne sö
pörjük félre, ne ássuk el, mert a felszín alatt úgy is tovább emésztene minket.

Testvérem, legyen bátorságod ahhoz, hogy ne szaladj el a fájdalom elől, hanem an
nak az érzésével együtt menj közel Istenhez!

Fennállhat az is, hogy még mindig fájdalmas emlékeid vannak arról, hogy miként 
viselkedett a legnagyobb testvéred. Lehet hogy bántott téged, és az is, hogy az egész 
családot megterhelte, nem lehetett kezelni. Jézus által ezt a fájdalmat is vigyük az Atyá
hoz, és mondjuk el néki. És akkor ő megvigasztal minket, megbátorít, meggyógyít, el
veszi a fájdalmat, és ebben az esetben is a környezetünkben levő embereket használja 
fel a mi helyreállításunkra. Tehát fontos, hogy a fájdalmunkat ne seperjük a szőnyeg 
alá, hanem beszéljük ki. Nem vádaskodás vagy pletykálkodás céljával tesszük ezt, ha
nem oly módon, mint amikor az orvosnak megmutatjuk a rajtunk esett sebeket. így tár
juk fel azokat egymás előtt is, mutassuk meg Istennek a lelki sebeinket, hogy azokra 
gyógyulást nyerjünk.

Képzeld el atyámfia, hogy éppen te vagy a legnagyobb testvér... Legidősebb fiú
ként, de azt gondolom, hogy nővérként is, igen jelentős szerep kerül a válladra. Ugye, 
hogy milyen nagyszerű példa áll előtted Jézusban? Ugye, hogy mindig eszedbe jut, 
hogy miképpen is kell viselkedned az utánad következő kicsi vagy kisebb testvéreid 
irányában? Legyél számukra olyan, mint ahogyan Jézus viszonyult a fivéreihez és a 
nőtestvéreihez: miközben ragaszkodott az Atyjához, ő mindent megtett a testvéreiért.

Végül képzeljük bele magunkat egy olyan helyzetbe, hogy egyedüli gyermeke len
nénk egy családnak vagy esetleg csupán leánygyermekek lennének a családban. Ha 
olyan lenne a helyzeted, és azt mondanád magadban: nincsen idősebb, hanem csak egy 
fiatalabb testvérem, úgy hidd el, hogy Jézus önmagát ajánlja, hogy fájdalmaddal és ter- 
heiddel őhozzá menjél vigasztalásért. Mindazt, amit veszteségképpen éltél meg, ő nye
reséggé változtatja.

Hogyha a saját helyzetemre gondolok, én szívesen kívántam volna egy nagyobb 
testvért, de szerencsémre úgy ismertem meg Jézust, mint aki meggyógyít ebből a fájda
lomból. Szakemberekkel is beszéltem a kívánságomról, sírtam is eleget, és sokáig ke
restem egy idősebb testvért. Az évek során azonban Isten meggyógyított. Olyan idők 
következtek a családunk életében, hogy voltak pillanatok, hogy gondot viselhettem a 
nővéieimre és a húgaimra s aztán az öcsémre.

Jézus idősebb testvér gyanánt jelentkezik életünkben, hogy mi meggyógyulhassunk, 
miközben Lelke által bátorít és ösztönöz.

Atyámfiái, nincs szokásban az, hogy Jézust „testvérnek” nevezzük. De Jézus saját 
magát kínálja egyedi és legnagyobb testvérként. Az pedig nagyon fontos, hogy ne csak 
Megváltóként fogadjuk el őt, hanem testvérként is. Családi fájdalmaink okát sokszor 
más emberekre vetítjük, de Isten nem akarja azt, hogy mi károsultán, kiraboltan és en
nek a világnak a mértéke szerint éljük le az életünket. Isten úgy lát bennünket Jézusban 
mint a saját gyermekeit. Ezért lehetnek Isten gyermekei egymás fi- és nőtestvéreivé, 
hogy szeretetét továbbadják, érezhetővé és láthatóvá tegyék. Ő az Ő Leikével tölti be 
őket. Mert Isten azt akarja, hogy az ő gyermekeiként éljünk.

Jézust ne csak Megváltóként, hanem testvérként is fogadjátok. Ámen.

(Fordította Hermán M. János)
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Papp Zsolt
Eresztevény

Egyetemes kegyelem és személyre szabott igazság
Alapige: Máté 5,43-45 
Bibliaolvasás: János 9,1-5

Talán nem újdonság számunkra, hogy Jézus a Hegyi beszédben meghökkenti hallga
tóságát és ugyanakkor bennünket is. Mindaz amit tanít és mondd, szembehelyezkedik a 
társadalmi gyakorlattal, hétköznapi megnyilvánulásainkkal és magánéleti viselkedés
mintáinkkal. Ennek ellenére a tanítás mély bölcsességet tartalmaz és lehetőségeink sze
rinti megélése helyreállítja az Istennel való kapcsolatunkat. Nem a társadalom szintjén 
rendezi az emberi kapcsolatokat, bár ezekre nézve is lehet jótékony hatása, hanem az 
Isten kegyelmét segít méltóképpen elfogadni mindazoknak, akik hajlandóak megküzde
ni ösztöneikkel, indulataikkal, szűklátásukkal és önzésükkel.

Ebben a felhívásban Jézus egy új lépcsőfokát mutatja meg az emberi lélek lehetősé
geinek. A törzsi primitív gyakorlat szerint természetes volt az ellenség gyűlölése és ez
zel szemben a közeliek elfogadása. A kezdetleges igazságszolgáltatás ezekben az embe
ri közösségekben a sértett fél kezébe helyezte a bíráskodás lehetőségét. Mondanunk sem 
kell, hogy a szubjektív indulatok képtelenné tették az igazságkeresőt arra, hogy megtar
tóztassa haragját. A személyeskedő gyűlölet gyakran vérbosszúhoz és halálhoz vezetett. 
Jézus azonban nemcsak a törzsi életforma igazságosztó gyakorlatát újítja meg, hanem 
korunk társadalmához is szól. A technológiai fejlődés és civilizációs ugrás ellenére az 
indulatok megmaradtak, és az erősebb jogán a szemünk előtt játszódnak le nap mint nap 
a politikai és gazdasági „vendetták” Látjuk a társadalmat átitató „alvilági” gyakorlat 
meghonosodását az élet különböző szféráiban. Egyszóval, nagy szükségünk van a tisz
tulásra és a jézusi látásmódra!

Természetesen azt is be kell vallanunk, hogy hiába minden krisztusi felhívás a szere- 
tetre, mert így, ebben a jelenlegi spirituális formánkban teljességgel képtelenek vagyunk 
arra, hogy a tanítást betöltsük. Évente sok száz igehirdetés elhangzik, melyeknek köz
ponti témája a szeretet. Valóban szükségünk van erről beszélni. De a legszebben meg
fogalmazott emberi szavak is a levegőben maradnak, vagy gyorsan lekoppannak a lel
künk palástjáról, és csupán érzelgős hangulatot keltenek. A szószéket és a mindennapi 
életet is megmenthetnénk a túlzott szentimentalizmustól, ha mindig hozzátennénk, hogy 
megújulás hiányában ez nem megy. Ha nem nyitjuk meg lelkünket Isten megújító ke
gyelme előtt, és nem látjuk be, hogy nekünk változnunk kell ehhez, képtelenek vagyunk 
a szeretetre való felhívást tartalmasán gyakorlatba ültetni. Következik a hétköznapok 
kenyérharca, elvi vitasorozata, állandó küzdelme és a szeretetről szóló legszebb beszéd 
is emlék marad csupán, helyét átveszik újra a mindennapok gyakorlatában a primitív 
törzsi életforma megoldásai és önzése. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szeretet és 
megbocsátás, melyekre Jézus minket tanít, nem feltétlenül vonják maguk után a szem
benálló fél szeretetét és megbocsátását. Ha valaki társadalmi elismerést vagy viszont- 
szeretetet óhajt kiharcolni a jézusi gyakorlat által, szomorúan csalódni fog. Gyakran 
maradnak válasz nélkül még a legőszintébb kegyes gesztusaink is. Szeretetre a tényle
ges szűk családi körön kívül ritkán szeretet a válasz, a megbocsátás pedig a társadalom 
értékrendjében még gyengeségnek is tűnhet. Ezt a „gyengeséget” még ki is használhat
ják velünk szemben. Természetesen vannak olyan esetek is, amikor a keresztyén visel
kedésmód az emberi kapcsolatok szintjén is meghozza a kívánt eredményt, de ez nem 
jellemző, és korántsem törvényszerű. Egyedüli, de ugyanakkor elégséges kapaszkodónk 
az a tény, hogy Isten -  Krisztus által -  érdemtelenül szeret bennünket, és kegyelmére
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csak úgy válaszolhatunk, ha a bennünket ért sérelmeket nem a világtörténelem központi 
sérelmeinek tekintjük, és ehelyett szívből megbocsátunk. Ez a megbocsátás nem egy 
könnyű feladat, hiszen bár tanítjuk, hogy Isten képes elvonatkoztatni a bűnös személyé
től, és csak a bűnt gyűlöli, számunkra ez már sokkal nehezebben teljesíthető kihívás. Az 
ellenség szeretésére és a bennünket üldözőkért, zaklatókért való imádságra nagyon ne
hezen vesszük rá magunkat, pedig aki megpróbálta, az tudja, hogy milyen felszabadító 
és megújító erővel bír, ezenkívül pedig a félelmet is elűzi. Ha önmagunk személyét ki
ragadjuk gondolkodásunk középpontjából, és gyakran átismételjük azt, hogy Jézus 
mennyi arculütést és megaláztatást szenvedett el érettünk, akkor már könnyebben elfo
gadjuk a bennünket érő igazságtalanságokat, hiszen kicsoda az, aki többet és jobbat 
érdemelne mint Mestere?! A megfelelő alázat és az ilyen irányú lelki gyakorlat helyre
állítja az Istennel való kapcsolatunkat, és eleképpen minőségileg is a mi mennyei Atyánk 
fiai lehetünk -  ahogy azt Krisztus mondja.

Az igeszakasz befejező részében Jézus érdekesen minősíti a mennyei Atyát, és ez a 
kijelentése elgondolkoztat berniünket Isten igazságossága felől. Hogyan lehetséges, 
hogy a minden cselekedetet számon tartó Atya egyformán osztja az áldást és a kegyel
met jónak, gonosznak, igaznak, hamisnak egyaránt? Hitünk kezdeti szakaszában gyak
ran kissé gyerekesen és fontoskodva gondolkozunk az Istenhez fűződő viszonyunkról. 
Azt is mondhatnánk, hogy ezen a ponton még ószövetségi a látásmódunk, és ugyanúgy, 
mint a zsoltáros, mi is a személyes vagy népünkre vonatkozó kegyelmet óhajtjuk, de 
szeretnénk az ellenség bűnhődését is. Ez szinte természetes, hiszen az Ószövetség a 
maga kemény realizmusával gyakran a megváltás előtti emberképet tálja elénk úgy, 
ahogy van, kozmetikázás nélkül, a maga csupasz valóságában. Ebbe a képbe pedig mi 
magunk is beleülünk. Gyakran úgy látjuk, hogy azért mert imádkozunk és kapcsolatunk 
van Istennel, az Úr minden földi nyomorúságunkat el kellene törölje, és minden átélt 
igazságtalanságunkért köteles lenne rehabilitálni bennünket. Ha sikerül azonban fellépni 
hitünk egy következő lépcsőfokára, innen már tágul a „tér”, és észrevesszük, hogy a 
nagy „egésznek” csak egy parányi sejtje a mi életünk. Mi is ugyanúgy követünk el hi
bákat és igazságtalanságokat másokkal szemben, ahogy a magunk részéről ezeket kény
telenek vagyunk elszenvedni. Isten minden esetben igazságot szolgáltat, csak nem úgy 
és nem abban a rövid időintervallumban, ahogy az én korlátolt életem és szemléletmó
dom megkívánná. Az Ő igazságossága nem képletszerű, hanem egyénre szabott, és na
gyon jól tudja, hogy ki mennyi terhet képes elhordozni hittel, méltóképpen, ezáltal má
soknak is bizonyságot téve. Ezt aláhúzza a siloámi torony leomlásának története is a Lk 
13-ban, amikor Jézus kiemeli, hogy azok a galileaiak, akik halálukat lelték a romok 
között, nem voltak bűnösebbek a tartomány más lakóinál, és nem ezért kellet a halált 
elszenvedniük, hanem Istennek külön terve volt velük szenvedésükben is. Krisztus tehát 
óv bennünket, hogy különbnek tekintsük magunkat azoknál, akik balesetekben, termé
szeti csapásokban vagy másfajta tragédiákban hunynak el, hiszen Isten igazságossága 
nem ily gépiesen működik. Ugyanígy a vakon született ember történetében, a Jn 9-ben, 
amikor a tanítványok megkérdik Jézustól a vak ember szenvedésének okát, Jézus eltöröl 
egy hiedelmet, mely szerint a nagy vétkek büntetése Isten részéről törvényszerűen va
lamely nehezen elhordozható betegség. Természetesen lehet ilyen isteni válasz a bűnös 
életformára, de ez nem törvényszerű, a tanítványoknak azt válaszolja Jézus, hogy sem a 
vak, sem pedig annak szülei nem vétkesebbek másoknál, hanem így lesznek rajta nyil
vánvalóvá Isten cselekedetei. Ha ez sérti igazságérzetünket, tegyük fel magunknak a 
kérdést, hogy mely élet értékesebb? A szenvedéssel és kereszthordozással megterhelt 
beteg élet, mely egy adott ponton megtapasztalja és átéli Isten csodálatos, gyógyító ke
gyelmét, és ezért hálát tud adni, vagy azok a szomorú életsorsok, melyek nem ismerik

332



fel Isten ajándékát egészségükben, és kiégetten, unottan, elégedetlenül és fásultan foly
tatják mindennapjaikat?

Jézus tanítása reménység szerint felráz bennünket, és megmutatja azt, hogy Isten 
szeretetét felismerve sorsunkban, mi magunk is képesek lehetünk megbocsátani és ér
dek nélkül szeretni még azokat is, akik korántsem annyira szeretetreméltóak számunkra. 
Ugyanakkor képesít arra, hogy méltóképpen hordozzuk terheinket és megpróbáltatása
inkat anélkül, hogy Isten igazságosságában kételkednénk. Ámen.

Szilágyi Róbert
Dés

Az Istenben bízók oltalma
Alapige: Dániel 6,4-10.16.22-24 
Bibliaolvasás: Az apostolok cselekedetei 23,1-11

I. Bevezetés
Jofyb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni -  vallja a zsoltáros. (Zsolt 

118,8) S mennyire igaz, testvéreim, hiszen az emberekben nagyokat lehet csalódni, az 
emberek gyakran ravaszok, kétszínűek, hamisak. Az emberek akkor fordítanak hátat, 
amikor nem is gondolod, illetve akkor támadnak meg, amikor nem is vagy felkészülve. 
Sajnos sokszor ilyenek vagyunk mi, emberek!

Jobb az Úrban bízni, tehát Benne kell bízni, Róla soha nem szabad elfeledkezni, 
Hozzá szüntelenül kell imádkozni, mert az övéit soha, semmilyen körülmények köze
pette el nem hagyja. Ezt tapasztalta meg Dániel is, ez a fiatal, hithű zsidó férfi mind 
Nabukodonozor, mind Belsazár, mind Dárius királyok idejében messze földön, távol a 
szülőföldtől -  ráadásul fogságban.

Az Úr Isten megtartotta Dánielt, vigyázott reá. Olyan helyzetekből mentette meg, 
melyekre mondhatnánk: nincs menekvés, vége, nincs visszaút. Csakhogy ne feledjük: 
ami sokszor embernél lehetetlen, Istennél mégis lehetséges! Nála nincs lehetetlen! 
Gyertek, halljuk, mit üzen az Ige mindannyiunknak!

II. Az Istenben bízók oltalma
1. A gonosz nem alszik, nem pihen
Általában embereken keresztül munkálkodik, sőt olyanokon és azokon keresztül, 

akikre nem is gondolsz. Ha nincs baj, akkor keresünk, kapunk. Ez a gondolkodásmód 
készteti az igazgatókat és tiszttartókat, hogy elveszítsék Dánielt. Saját munkatársai, saját 
kollégái -  így is mondhatnánk. Nyilvánvalóan irigységből, mert az emberek között min
dig nagy volt az irigység. Ha valaki egy kicsivel is okosabb, mint a másik, akkor el kell 
veszíteni. Ha valaldnek egy kicsivel is többje van, mint a másiknak, meg kell támadni. 
Ha valaki csak egy kicsivel is jobban viszi, mint a másik, tenni kell valamit ellene. Hát 
nem ez történik? Kollégái irigyek Dánielre, akiben Isten Lelke munkálkodik, és emiatt 
keresik a bajt. Ha nincs baj, keresünk, kapunk!

De hát tényleg nincs! De semmi okot vagy vétket nem találhatnának, olvastuk. 
Csakhogy a gonosz nem alszik, nem pihen, nem hátrál meg, nem hagyja abba egyha
mar, hanem keresi a kiskaput, ahol támadhat. Emlékezzetek csak vissza az édenkerti 
történetre, a kígyó kérdésére: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról 
se egy>etek...? (lMóz 3,1) A gonosz mennyire kifordítja az igazságot, hiszen Isten nem
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ezt tiltotta meg az első emberpárnak. Ebben az esetben is: hátha találunk valamit ellene 
az Isten törvényében... A gonosz szándékkal bíró ember hajlandó még az Isten törvé
nyét is áttanulmányozni, kézbe venni, csakhogy tervét véghezvigye, célját elérje.

Vajon mit ragadhattak ki Isten törvényéből? Az első és a második parancsolatot: Én, 
az Úr vagyok, a te Istened,.. Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem, illetve Ne 
csinálj magadnak faragott képet... Ne imádd és ne tiszteld azokat...” (5Móz 5,6-9). 
Hiszen mi született meg a gonosz, irigy igazgatók és tiszttartók szívében? Harminc na
pig csak a királytól lehet kérni bármit, csak a királyt szabad imádni, csak a királyhoz 
lehet imádkozni! S ezeknek mond ellent Isten mindenkori törvénye. Embereket, földie
ket, halandókat nem szabad imádni, hozzájuk nem szabad imádkozni!

Évszázadokkal később vajon a farizeusok nem így viselkedtek Jézus Krisztussal? Is
ten Igéjével akarták megfogni és elveszíteni. Hányszor verték fejéhez az evangéliumot? 
Hányszor magyarázták ki, magyarázták félre szavait, tanításait, cselekedeteit? Ma is 
vannak ilyen emberek, akik az Igét ki- és félremagyarázva akarnak megcsalni, becsapni, 
csapdát felállítani másolóiak.

Vigyázzunk és őrizkedjünk az ilyen emberektől, akik elváiják, hogy tartsd be azt, 
amit ők soha be nem tartottak! Vigyázzunk és őrizkedjünk az irigy, rosszakaratú embe
rektől! Figyeljünk jobban azokra, akik minket körülvesznek!

2. Félem, de nem félek!
Olyan sokatmondó Dániel hozzáállása. Nyilvánvalóan tudomást szerez erről a hely

telen, harmincnapos tilalomról. Tudomást szerez erről a csapdáról, de nem ijed meg. Ez 
csodálatos és követendő példa kell hogy legyen mindenki számára. Ő féli az Urat (fé
lem), de nem fél az emberektől (nem félek). S azt olvassuk, hogy háromszor napjában 
térdeire esék, könyörge és dicséretet tőn az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik 
vala... Nagyon hangsúlyos: amiként azelőtt cselekszik vala... Azaz a tilalom, rendelet 
kibocsátása előtt. Mintha mi sem történt volna. Ez az erős, mély hitű ifjú férfi ugyanaz 
marad, aki volt, és ugyanúgy imádja az egyedüli, egyetlen imádandó örök, mindenható, 
élő Istent, mint ahogy azelőtt cselekedte.

Tudjátok, sokszor semmit sem tehetünk az ellen, ami a hátunk mögött folyik. Senki
nek a száját nem lehet bezárni. Senkinek a kezét nem lehet lekötni. Senki eszének, még 
ha gonoszt is tervez, nem lehet parancsolni.

Mindezek ellenére, vajon mi tudjuk-e, akarjuk-e végezni dolgunkat, mint azelőtt? 
Vajon az Urat félem-e, vagy az emberektől félek?

Amiként azelőtt cselekszik vala... Tudjátok, az a szomorú, hogy nagyon sok ember, 
külső kényszer hatására megváltozik. Nagyon sok ember, amikor látja, hogy gonoszt 
forralnak ellene, megijed, bepánikol, sőt még Istenét is elfelejti. Nagyon sok ember elfe
lejt imádkozni, Istenben bízni.

Tudsz-e, akarsz-e, testvérem, úgy cselekedni, mintha semmi rossz sem történne kö
rülötted? Tudsz-e, akarsz-e imádkozni még akkor is, ha ellened sokan vannak rosszak, 
akik abban járnak, hogyan veszítsenek el? Dániel ebben is példát mutatott.

3. Az Istené a hatalom...
Folytathatnánk az ének soraival. Erről olvasunk az utolsó versekben. Dárius király 

kénytelen engedni, pedig nem akarná, és bedobatja Dánielt az oroszlánok vermébe. Ám 
csodák csodája, reggelre Dánielt élve találja, hiszen az Úr angyala vigyázott reá, hogy 
semmi baja ne essék: bezárá az oroszlánok száját...

Az Isten csodálatosan megőrzi az övéit. Nem élted meg, nem tapasztaltad meg soha? 
Ma is, nemcsak akkor, hanem mindenkor! Olyan helyzetekben, amelyekben emberileg
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úgy néz ki, nincs kiút. Olyan állapotokban tart meg az Úr, amelyekben emberileg nincs 
menekvés.

Nem az oroszlánok vermére kell gondolnunk vagy éppen a Dánielék tüzes kemencé
jére, hanem egy-egy súlyos betegségre, nagyobb nyomorúságra vagy szerencsétlenség
re. Na most kész, végem, ennyi volt! Nincs gyógyszer, nincs owosság, nincs gyógyulás! 
Ugye, emberileg lehetetlen helyzet, de Istennél nincs lehetetlen! Gondoljatok bele: hány 
beteg jött haza úgy az évek során a kórházból vagy az orvosi rendelőből, mert ezt 
mondták neki: Egy>-két hónap, talán egy fél év, s megfogsz halni... De a mai napig él, 
mert Isten másképpen gondolta. S még annyi példát lehetne sorolni, helyzeteket, állapo
tokat, amelyekben megtartott az Úr.

Ha hiszünk Benne, mert Dániel hitt az ő Istenében... Ő, az Úr el nem hagyja kezed, 
csak te ne szakítsd ki magad, elengedvén láthatatlan kezét. Ő rólad el nem felejtkezik, 
ne felejtsd el Őt te sem!

Mert az Úr igazságot szolgáltat, hisz Dániel rosszakaróit rettenetesen megbünteti. 
Hinni kell az isteni igazságszolgáltatásban. Az Isten nem alszik, nem pihen és minden
kinek megfizet cselekedetei szerint.

III. Befejezés
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Hogy mi a dolgunk? Cseleked

jünk úgy, mint Dániel. Az emberek rosszak, mi is rosszak vagyunk. Ritka az olyan, aki
nek ne lennének irigyei, rosszakarói. Sokszor nem tehetünk semmit, sőt nem is tudjuk, 
mit eszelnek ki ellenünk, mi folyik a hátunk mögött!

De ne féljünk: bízzunk az Úrban, szüntelenül imádkozzunk! Ő megsegít és igazságot 
szolgáltat! Ámen.

Siklós József

Jakab, a levélíró
(Jakab 2,1-13; 5,1-6)

Rólatok újabban, barátaim 
valóban furcsa dolgok hírlenek.
Ha együtt vagytok Jézus népeként, 
cifrán fest ám az együttlétetek!

Gazdag lép be, pompás új ruhában? 
Főhelyet kap, s a képetek ragyog! 
Szegény érkezik, kin ócska gúnya?
Állj hátul! Vagy: A földön kuporogj!

Sok kincs, vagyon, gyorsan hervadó fii. 
Ki hitben gazdag: Nem fogy kincse el. 
-  Királyunk betölti majd a mennyet 
e világ rongyos szegényeivel.
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Lectio continua
Id. Fazakas Sándor
Derecske, Magyarország

Jézus csodatettei

A bélpoklos meggyógyítása
Alapige: Máté 8,2-4 (Márk 1,40-45; Lukács 5,12-16)

Az Ige megértéséhez

2. v. A kai idou = és íme, egy teljesen szokatlan, sőt hallatlan utcai jelenetre utal 
Egy lepros, azaz egy bélpoklos, dacára a törvény rá vonatkozó szigorú rendelkezésének, 
mégis bemerészkedik Kapernaumba. Nem kiáltja a szembejövők felé a kötelező „ Tisztá
talan, tisztátalan!” figyelmeztetést, sem attól nem fél, hogy vakmerőségéért megkövezik. 
Kerüljön, amibe kerül alapon, bemegy a városba, hogy Jézussal találkozzon. A forgal
mas utca pillanatok alatt kiürül, az emberek fejvesztve menekülnek előle. Minden bi
zonnyal a Jézust kísérő tanítványok is hátrébb húzódnak. Olykor az egészen ártalmatlan 
bőrbetegséget is leprinak tekintették. Máté és a szinoptikusok, azonban egy olyan gyó
gyíthatatlan lepráról tudósítanak, melyet a 3Móz 13 ír le részletesen. A rabbik szerint a 
leprás „élő halott”, akinek meggyógyítása olyan nehéz, mint a halottak feltámasztása 
(Jób 18,13), magát a leprát „Isten ostorá”-nak vélték. Gyógyítása Mózes (4Móz 12,10 
skk.) és Elizeus (2Kir 5,9 skk.) által valóságos csoda volt. A rabbik a gyógyítható és 
gyógyíthatatlan bélpoklosság 72 faját tartották számon. Ma mintegy 20 millió leprás él 
a földön, közülük csak 3 millió részesül gyógykezelésben. A betegség 20-30 évig is el
tarthat, miközben teljes emberronccsá lesz a fertőzött beteg. Korai stádiumban ma már 
gyógyítható.

A proskyneó = hódolni, leborulni latin megfelelője az adorare. Márknál a leprás 
gonypeteó = térdre esve, Lukácsnál pesón epi prosópon = arcra borulva kéri gyógyulá
sát. A térdelve tisztelni, imádni, megszokott jelenség volt a zsidóknál. A keleti népek erre 
mindig nagyobb hajlandóságot mutattak, mint más földrészek népei.

-  Kyrios, ean thelés = Uram, ha akarod.... Ne tekintsük ezt a kérést imádságnak, 
csupán megállapításnak, kódolásnak. A leprás tudja, hogy minden Jézus szuverén aka
ratán múlik, aki Atyjától tejhatalmat nyert élet és halál felett. Abból, amit mond, egyfe
lől Jézus iránti végtelen bizalma csendül ki, másfelől annak felismerése, hogy Jézusnak 
hatalmában áll őt gyógyíthatatlan betegségéből megszabadítani.

3. v. Márk szerint Jézus „könyörületességre indul” a leprás iránt. Splagchnidzomai 
= részvéttel lenni, szánakozni. Jézus azonban tkp. haragra gerjed. Minden bizonnyal ez a 
sajátos, sorok mögötti régi olvasat adhatja az eredeti, csak Márknál szereplő ige tar
talmát. Ezt az értelmezést hivatott finomítani a „könyörületességre indula” megfogal
mazás. Jézus valójában dühös, és haragra gerjed, miként a Lázár sírjánál is „igen 
megrendüle” Több írásmagyarázó azon a véleményem van, hogy a Márknál olvasható, 
de a Máténál és Lukácsnál is elmaradt Ige mögött Jézus haragja húzódik meg a bélpok
losság szörnyűsége láttán, mely éppúgy ellentétes Isten teremtő akaratával, mint a dé
monok garázdasága. Ha ez így igaz, akkor a gyógyítás oka itt nem csupán Jézus könyö- 
rületessége, hanem a nem Istentől való elleni harcias akarat.
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-  ekteinó = kinyújtani. Gyakori ószövetségi fordulat. A LXX-ban 80 alkalommal for
dul elő. A gyógyítástörténetekben a csodatevő megszokott gesztusa.

-  aptomai = megragadni. Karolinái megilletni, Luthernél „rührte ihn an”, azaz 
megérinteni fordítást olvasunk. Jézus valóban „megragadja ” a bélpoklost, azaz magá
hoz öleli, magához szorítja. A tiszta szívére öleli a tisztátalant. A Mk 10,13-16 is erre 
jogosít fel, mely a gyermekek illetését így szemlélteti: ...ölébe vévé őket.

4. v. -  eis martyrion autois = bizonyságul nekik. Ez semmi esetre sem korlátozódik 
szóbeli megnyilatkozásra, bizonyságtételre. Elég, ha a bélpoklos megmutatja magát a 
papnak, A leprás gyógyulásából, szimpla látásából is arra kellene következtetnie, hogy 
a próféciák beteljesedtek, a Messiás itt van. Másodszor a „nekik” többes szám a galile- 
ai papon kívül, akinek a meggyógyult megmutatja magát, azokat a jeruzsálemi papokat 
is magába foglalja, akik a gyógyulást követő áldozatbemutatásban segédkeznek neki. 
Mindez nekik, azaz a papoknak szolgáljon bizonyságul arra nézve is, hogy Jézus a tör
vényből még egy jottányit sem hagy figyelmen kívül. Számukra nincs többé mentség, 
hiszen Jézust csodái dacára sem fogadják el Messiásként.

-  A dóron = áldozat, ajándék, Máté sajátos keresztyén-zsidó kifejezése. Miként a 
LXX-ban (Leviticus és Numeri), úgy Máténál is elsősorban áldozatot jelent.

A Mk 1,43-ban Jézus hallgatást parancsol a meggyógyított leprásnak. Embrimaomai 
= ráripakodni, dorgálni, Káról inál „erősen megfenyegetni” A kifejezés a brim'úből 
ered, melynek jelentése felhorkanni (a harci ló felhorkan, Jób 39,20), a tanítványok 
háborognak (Mk 14,4), Isten pedig haragja hevében cselekszik (JSir 2, 6). Nem kell cso
dálkozni Jézus lelki állapotán, hiszen itt a halál hatalmával viaskodik. Miért parancsol 
Jézus hallgatást? Mert még nem jött el az ő ideje.

Igehirdetés

És íme eljővén egy bélpoklos, lebonda előtte...
Ezen a nyáron egy görög sorozatfilmet vetít a Duna Televízió. Címe: A sziget. A 

szárazföldön élő leprásokat egy közeli szigetre szállítják. Leprás anyákat szakítanak el 
gyermekeiktől, gyermekeket szüleiktől, testvért a testvértől, feleséget férjüktől, tanítót 
osztályától. A szigetre viszik őket, ahonnan nincs többé visszaút, ahol a halál vár rájuk. 
A szigetre senki sem teheti be a lábát, és senki sem hagyhatja el, csak az orvos és a ré
vész. Ez utóbbi csupán kiköthet a sziget vasráccsal lezárt mólóján. Ezt a sorozatot vé
gignézni csak az erős idegzetűeknek ajánlatos. Borzalmas, kegyetlen, megváltozhatatlan 
sors vár a szigetre elkülönített leprásokra. Mai Igénk egy ilyen, szintén kirekesztett, 
teljesen elszigetelt, a társadalomból kizárt leprásról szól, és az áldott orvos Jézus Krisz
tusról.

a) És íme eljővén... Történetünk leprása bizonyára már hallott Jézusról, aki sokakat 
meggyógyított, arról a Jézusról, aki az ő halálos betegségénél is erősebb. Te is hallottál 
erről a Jézusról? Te is bízol, miként történetünk leprása az ő mindenhatóságában, be
tegség és halál feletti korlátlan hatalmában? Ez a társadalomból teljesen kirekesztett 
leprás úgy jön Jézushoz, úgy közeledik hozzá, hogy nem tartja be a tisztes távolságot. 
Hát be kell tartanod a tisztes távolságot Jézus esetében, aki így szól: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan...” Ez a leprás megérezte, hogy Jézus hozzá is irgalmas lehet, hogy ő rajta is 
segíteni akar, hogy őt is szereti, és öröm a Jézus számára, ha az elesetteket, amilyen ő is, 
talpra állítja. Figyelemre méltó, hogy Máté evangélista Márkkal ellentétben nem a beteg 
súlyos állapotát hangsúlyozza, hanem Jézushoz mint Kyrioshoz való közeledését. Ez a 
leprás tépett, szakadt ruhában, szakállát eltakarva, lihegve, levegő után kapkodva, re
kedt hanggal, falszínű arcán, végtagjain tele kiütésekkel, izomsorvadása miatt mankóra 
támaszkodva közeledik Jézushoz. Úgy, ahogy a 3Móz 13,45-46-ban a törvény rendel
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kezik: „A poklos ember pedig... megszaggatott ruhában és mezítelen fővel legyen, és á 
bajuszát fedezze be, és ezt kiáltsa: Tisztátalan, tisztátalan!... csak ő maga lakjék, a tábo
ron kívül legyen az ő lakása.” így jön ő Jézushoz. Te hogyan jössz Jézushoz? Van bá
torságod elviselhetetlen kereszted alatt nyögve hozzámenni?

Hogy miként volt lehetséges Jézus közelébe jönnie, arról nem tudósít Igénk. Egy 
biztos: azzal, hogy Jézushoz jön, tiltott útra lép, de maga Jézus is tiltott útra lép, amikor 
a törvény rendelkezésével ellentétben szembemegy a bélpoklossal, és megáll előtte. 
Tudjátok, hogy az ateista kommunizmus idején, aki Jézushoz ment, tiltott útra lépett? Itt 
Derecskén is tiltott útra lépett, aki kereszteltetett, konfírmáltatott, eskettetett, sőt még az 
is, aki egyházilag temettetett. A büntetés nem maradt el: keresztbe tettek, sőt az állásá
ból is kirúgták, az egyetemre nem vették fel. Ez a bélpoklos áttöri a törvény előtte 
emelkedő falait. Közeledtére mindenki fejvesztve menekül, csak Jézus marad a helyén, 
egymással szemben, az üresen maradt utcán. Jézus itt is másként cselekszik, mint az 
utca embere.

Amikor ez a leprás Jézushoz jön, nem magára néz. Amikor Jézushoz jössz, ne ma
gadra, betegségedre, lelked sebeire nézz, hanem Jézusra tekints, aki most is ott áll előt
ted és melletted. Higgy abban, hogy nemcsak bukás volt és lesz az életedben, de győze
lem is, Jézus betegséged és halálod feletti győzelme. Ne lógasd a fejed, ne légy remény
telen. Indulj el Jézus felé életed súlyos terhével, miként ez a leprás. Ha testi-lelki sebeid 
miatt szenvedsz, gondolj arra, hogy itt és most Jézus áll előtted, aki képes és meg is akar 
gyógyítani.

b) ...egy bélpoklos... A mai modern betegségekről nem olvasunk a Bibliában. Ha 
Jézus ma menne át falvainkon, városainkon, akkor rákos megbetegedésről, tuberkuló
zisról, alkoholizmusról, drogfüggőségről, Eboláról szólna ez a történet. A lepra az ösz- 
szes betegségek közül az egyik legrégebbi. A leprást kitiltották, kitaszították a társada
lomból. Sem mások vele, sem ő másokkal nem érintkezhetett. Tilos volt a házakba be
lépnie, templomi istentiszteleteken részt vennie. Vidéki zsinagógákban csak a leprások 
számára fenntartott, elkerített cellákban állhatott meg. A lepra a közhiedelem szerint 
Isten büntetése volt az elkövetett bűnök miatt. A leprást mindenki megvetette, miként 
Mirjamot, Mózes és Áron testvérét (4Móz 12) és Géházit, Elizeus szolgáját (2Kir 5), 
akiket Isten szintén bűneik miatt sújtott leprával. Egy ilyen, betegsége és kirekesztettsé
ge miatt duplán szenvedő leprás jön Jézushoz. Nincs olyan mélység, ahonnan ne indul
hatnál el, és ne érkeznél meg Jézushoz!

c) ...leborula előtte... Legyen a te vasárnapi templomba jöveteled, úrasztala előtti 
megállásod a bélpoklos alázatos lebomlása! Az ő végtelen alázatosságával, az Úrnak 
kijáró tisztelettel borulj le Jézus előtt! Ne csak énekeld: „Mindenható, leborulva, tiszte
lettel előtted...”, hanem lélekben hajolj meg, borulj le előtte! Maga Jézus is leborult az 
ő mennyei Atyja előtt az Olajfák hegyén és a Gecsemáné-kertben, sőt tanítványait is 
erre tanította.

Uram, ha akarod\ megtisztíthatsz engem.
Tedd az életedet a Jézus kezébe, vesd alá magad teljes mértékben az ő akaratának, s 

mondd a bélpoklossal együtt: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” Mond: Uram, 
te nemcsak képes vagy, de akarod is, hogy betegségeimből meggyógyuljak, bűneimtől 
megtisztuljak. Nem azt mondja a bélpoklos, hogy Uram, ha képes lennél engem meg
tisztítani, hanem minden további nélkül feltételezi róla, hogy ő erre képes és akarja. 
Nem szimpla formalitás tehát, hogy Jézust Kyriosnak, Úrnak szólítja. Kérésével Jézus
ban való igaz hitének lényegét szemlélteti, azt a bizonyosságot és meggyőződést, hogy 
„Isten engem meghallgat” Ne csak Mesterednek, tanítódnak tekintsd Jézust. Félreis
mernéd őt, ha csupán olyan valakit látnál benne, aki csak azért jött, hogy megtanítson
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téged arra, hogy hogyan kell szépen élned. Ha csak a szép életre tanítana, de képtelen 
lenne téged megtisztítani, akkor ahhoz az orvoshoz lenne hasonlatos, aki betegének csak 
beszél az egészségről ahelyett, hogy meggyógyítaná. Valóban Jézus arról is beszél, 
hogy hogyan kell szépen élned, de ugyanakkor cselekszik, sebészként avatkozik be az 
életedbe, óemberedet eltörli, és új emberré formál. Indulj el Jézus felé lelked poklossá- 
gával, és mondd: Uram, egyedül te vagy képes arra, hogy engem is megtisztíts. A bél- 
poklos sem azt mondja, hogy Uram meggyógyíthatsz engem, hanem azt, hogy megtisz
títhatsz engem. Miért? Azért, mert nem csupán külső sebei, elesettsége, hanem belső 
nyomorúsága miatt is szenved, hiszen a közhiedelem szerint ő „Isten átka alatt él” 
Amikor azt mondod, hogy „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem”, tkp. azt mondod, 
hogy Uram, ne az én akaratom, vágyam, kívánságom szerint legyen, hanem a te akara
tod érvényesüljön. Jézus is ezt mondta a kereszten: „Atyám! Ha lehetséges, múljék el 
tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.” Igaz ke
resztyén emberként csak bízhatsz Isten segítségében, de elő nem írhatod, ki nem kény- 
szerítheted, hogy megtisztítson téged. Hadd múljon minden a te életedben is Isten aka
ratán. Tulajdoníts Jézusnak te is akkora tejhatalmat és méltóságot, mint történetünk lep- 
rása. A próféták is képesek voltak csodákra, de nem mindig éppen azokra, amiket sze
rettek volna, s amiket elvártak volna tőlük. Ők maguk is „ha Isten is úgy akarja” feltétel 
mellett vállalkoztak csodatételre. Mennyivel nagyobb a prófétáknál az, aki előtt most is 
megállsz testi-lelki fájdalmaiddal. A Jn 5,25-ben ezt olvassuk erről a nagyobbról, aki 
ma is előtted áll: „Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a 
Fiú is, akiket akar, megelevenít.” Ő téged is képes megeleveníteni. Ez az ő szent akara-

És kinyújtván kezét, megilleté őt...
Ma az afrikai Ebola-járványtól retteg a világ, mely már Amerikában és Európában is 

szedi áldozatait. Nemcsak Afrikában, de már Amerikában és Európában is a kort le
győzni akaró orvosok, ápolok fertőződnek meg, Ebola elleni gyógyszer híján. Aki 
ebolást kezel, megfertőződhet. Jelen pillanatban (2014. okt. 15.) a kilencezer, Ebolával 
fertőzött közül négy és fél ezer már meghalt. Ilyen szörnyű, a közhiedelem szerint ilyen 
fertőző betegség volt a lepra. Jaj annak, aki a leprás közelébe kerül. Jézus pedig 

, .kinyújtván kezét, megilleté őt...” Jézus tőled sem fél, bűnödtől nem iszonyodik. Lu
ther Márton egyik karácsonyi énekében a karácsonyi gyermek felé fordul, és így kérleli:

„Oh, kedves vendég, nálam szállj,
Bűnömtől ne iszonyodjál,
Jöjj be hozzám, te szolgádhoz,
Szegény, megtérő juhodhoz.”

(MRÉ316)

Bizonyára elszömyülködik a biztonságos távolságból figyelő sokaság Jézus viselke
désén. Akik szemtanúi ennek a történetnek, szömyülködve gondolnak arra, hogy a lep
rás érintése a Tisztát is tisztátalanná teszi. Mi lesz most, mi fog történni? A leprás be
tegsége vesz erőt Jézuson, vagy fordítva? Erősebb Jézus egészsége a beteg fertőzöttsé- 
génél? Visszafojtott lélegzettel, első alkalommal éli meg a sokaság, hogy Jézus még a 
gyógyíthatatlan poklosságnál is erősebb. És minden fordítva történik. A Tiszta teszi 
tisztává a tisztátalant, s takarja be őt, szívére ölelve, kimondhatatlan jóságával, kegyel
mével.

A sokaság messziről is hallja, amit Jézus mond: „Akarom, tisztulj meg.”, és látja: 
„És azonnal eltisztult annak poklossága.” Aztán ezt hallják: „...eredj, mutasd meg ma
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gadat a papnak...” Amit egyébként csak a tisztiorvosi hivatást gyakorló papok mond
hattak hosszas vizsgálódás után, azt mondja ki most Jézus: tiszta vagy. A sokaság szá
mára mintha tengelyéből fordulna ki a régi világ. És még mindig nem hiszik, hogy eljött 
az Isten országa, hogy itt van az idő, elkezdődött a teljesség, megérkezett a régen várt 
Messiás. Pedig ott is, miként itt is, az ég hajol alá a földre. Isten érkezett meg akkor, és 
most tehozzád, az ő szegény, beteg gyermekéhez. Oltalmazó karját ma is feléd nyújtja, 
sőt alászállt az égből a pokol mélységébe anélkül, hogy „megfertőződött volna”, nem 
tapadt hozzá tisztátalanságod, sőt megszabadított tisztátalanságodtól, bűneidtől. Miként 
a leprást, téged is szívére ölel, miként kereszthalálában a Golgota hegyén szívére ölelte 
a bűnei miatt tisztátalan emberiséget, és magára vette a világ bűneit és büntetését.

Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj... A veled történt csodákról feltétlenül mu
száj szólnod? Különféle gyülekezetek úrasztalánál feltétlenül szükséges ismételten, ön
magadat kirakatba téve elmondanod, hogy mikor tértél meg, melyik napon és hol tett 
csodát veled Isten? Tégy bizonyságot a hitedről, de ne szerepelj, s ne várd az alkalma
kat, hogy újból és újból azzal kérkedjél, hogy mekkora csodát tett veled Isten. Tudom, 
nehéz ezt Jézus fenti parancsával egyeztetni, de a szereplési vágyat ki kell ölnünk ma
gunkból. Mindennek van határa, nem kell az unalomba ftilladásig a rajtad bekövetkezett 
csodákkal kérkedni (?). Egyesek számára vonzó, a többség számára viszont taszító is 
lehet.

Nem állíthatjuk, hogy a meggyógyult leprás kérkedni, szerepelni vágyott a vele tör
tént csodát követően. De egy biztos: hiába mondja neki Jézus, hogy senkinek se mondja 
el, hogy őt Jézus gyógyította meg, ő a tiltás ellenére is elmondja. Onnan tudjuk ezt, 
hogy „A hír azonban annál inkább terjedt őfelőle...” (Lk 5,15) Jézus csak arra kéri őt, 
hogy mutassa meg magát a papnak úgy, ahogy a Mózes törvénye parancsolja. De ő be
szél is. Lehet, hogy jót akar, lehet, hogy a háláját így akarja kifejezni Jézus iránt. Ez így 
mind szép és mind jó, azonban nem engedelmeskedik Jézus parancsának. Kálvinnál 
olvassuk: „...a bélpoklos az ő szívességével éppen nem dicséretre, hanem jogos kárhoz- 
tatásra szerzett érdemet azzal, hogy nem engedelmeskedett Krisztus parancsának”

Miért kellett volna hallgatnia a meggyógyult leprásnak? Mert még nem jött el a Jé
zus ideje. De azért is, mert minél ismertebb lett tanítása, munkássága, annál nagyobb 
lett számára a veszély, annál kíméletlenebb lett az ellene való harc. Minél többet segí
tett, annál közelebb került a kereszthez. De még nem jött el annak az ideje. A Messiás 
ugyan megérkezett, már itt van a földön a menny királya, de még rejtve, titokban. Ő 
nem akarja, hogy csodájának híre menjen, nem várja a tömeg dicsérő szavait, nem akar
ja, hogy ünnepeljék, nem akar hamis hitet, csodákból, jelekből fakadó hamis hitet ger
jeszteni. Ő kitér a siker elől, nem úgy, mint a varázslók. Teljesen elutasítja csodáinak 
kirakatba helyezését, a csodatevők szerepjátszását. Ő nem állítja maga mellé a gyógyul- 
tat élő dokumentumként, nem mondja, hogy „amint az élő példa is mutatja, én vagyok a 
Szabadító” Nem csodatevőként akar bevonulni az emberek tudatába. Ő nem kiált az 
utcákon, és nem fejt ki propagandát, nem vár köszönetét. Még nem várja, hogy gyógyító 
hatalmának tanúi a nyilvánosság elé lépjenek. Csodáit Atyjától kéri, és Atyjától fogadja 
el A csodák csak jelek, melyek túlmutatnak önmagukon, Isten országára mutatnak. Mi
nél többet tanít, és minél több csodát tesz, annál inkább egyértelmű, hogy benne Isten 
jelentette ki magát, hogy ő az Isten tökéletes kijelentése. De amit mond és cselekszik, 
csupán jelek az Istentől rendelt végső kijelentés időpontjáig. A csodákban való hit csu
pán az Istenben való hit kifejezőeszköze, és nem fordítva. Ma is ez az alázatos, szelíd 
Jézus jön hozzád, áll meg előtted, mint kétezer évvel ezelőtt a leprás előtt.

Amit veled cselekszik Isten, csak jele annak, hogy elközelgett a mennynek országa, 
hogy itt az Isten köztünk az ő szent Fiában. Lehet, hogy azt mondod, hogy te nem vagy
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ráutalva Jézus csodáira. De merem állítani, hogy rá vagy utalva az üdvösségre, melyet 
képtelen vagy magad megszerezni. Úgy van szükséged az üdvösségre, mint a leprásnak 
a gyógyulásra. Az evangélium fényében mindannyian rá hasonlítunk.

Hanem eredj, mutasd meg magad a papnak,..
Míg beteg volt a leprás, addig nem küldte el, most, hogy meggyógyult, elküldte. Té

ged sem küld el Jézus, amikor betegen mész hozzá. De amikor megtisztít minden bűn
től, lelki poklosságtól, elküld, hogy megmutasd magadé no, nem a papnak, hanem a vi
lágnak. „Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a 
véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényljék mindazoknak, akik a házban 
vannak.” Ez a meggyógyult leprás hivatása. Eredj vissza te is az emberek közé, az em
beri közösségbe, mondja Jézus. Ott a helyed. Istennel való kapcsolatodba beletartozik a 
társadalommal való kontaktusod. Milyen az a lelkipásztor, akinek nincs kontaktusa gyü
lekezetével, aki az irodájából csak a szószékre megy fel, és vissza? Az ilyen lelkipász
tornak, de az ilyen gyülekezeti tagnak is mondja Jézus, hogy eredj ki az emberek közé, 
mutasd meg megújult, megtisztított, Krisztus szerinti életedet, hogy általa dicsőíttessék 
Isten. És nem kérkedve, de minden színpadiasságot messze elkerülve hirdesd: „Élek 
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” Te már tiszta vagy. A régi papok tisztségét 
immár Jézus magának tulajdonítja. Lelked poklosságból való gyógyulásodnak immár ő 
az egyedüli bírája. Mit mond Jézus a lábmosás történetében? „Aki megfurdött, nincs 
másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta? Ti is tiszták vagy
tok...”

...és vidd fel az ajándékot, melyet Mózes rendelt... Megtisztulásodért te is vidd fel az 
ajándékot. Helyezd Isten oltárára a szívedet, egész életedet. Tedd, amit a törvény előír. 
Erre biztat Jézus. Ne hidd, azért mert Jézus betöltötte a törvényt, az már rád nem kötele
ző. Amikor Jézus elküld, hogy mutassd meg magad és vidd fel ajándékodat Istennek, a 
törvénnyel szembeni engedelmesség útjára állít. Gyógyító hatalmát a törvény szellemé
ben köszönd meg, hajts fejet az ősi törvény előtt: mutasd meg magad, és vidd fel az 
ajándékodat, ha megtisztultál.

Ezt jelenti igénk utolsó szava: „...bizonyságul nekik?' Mert beteljesedett az ígéret: 
„A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak.” Ma is ez a jele a Messi
ás megérkezésének. A világ ma is tele van csodákkal. Legyenek ezek a csodák a te szá
modra is bizonyságul: „Itt az Isten köztünk.” Az nem lehet, hogy szemed van, és még
sem látod Jézus csodáit a magad és a mások életében. Az nem lehet, hogy füled van, és 
mégsem hallod, hogy mit üzen neked Isten. Ha nem lesz neked is bizonyságul az, amit 
látsz és hallasz, beálltál a Krisztust újra és újra megfeszítő farizeusok sorába.

De ő félrevonuló a pusztákba, és imádkozék. így zárul történetünk a Lukács evangé
liumában. Félrevonul, hogy imádkozzék. Amikor úgy érzed, hogy ő ismét nagyon távol 
van tőled, gondolj arra, nem azért vonult félre, hogy cserbenhagyjon téged, hanem azért, 
hogy éretted is imádkozzon, hogy rólad is beszéljen, éretted is közbenjárjon az ő meny- 
nyei Atyjánál. A tanító és gyógyító Jézus egyben imádkozó Jézus is. Megrövidíti az 
éjszakáját, és megfelelő helyet keres Atyjával való társalgásához. Jézushoz hasonlóan 
egy imádság erejéig rövidítsd meg te is az éjszakádat, hagyd magad mögött a hétközna
pok forgatagát és zaját. Rövid időre szakadj el te is azoktól, akik a tieid, mint Jézus az ő 
tanítványaitól, hogy a magad csendjében egyedül maradhass Istennel, szeretteidért, a 
világ békességéért imádkozva! Ámen.
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Igehirdetési sorozat
Lőrincz István
Márosvásárhely-Alsóváros

Pál levele Filemonhoz

Szeíetetre ösztönözni
Alapige: Filemon 8-9

Amikor valakinek a jóindulatát meg akarjuk nyerni, akkor jól meggondoljuk, hogy 
miként is közeledjünk felé. így van ez akkor is, ha például egy tárgyat, egy szerszámot 
kölcsön akarunk kérni. Ha nem elég tapintatosan kérünk, akkor biztos, hogy nemleges 
válasz jön a kérésünkre. Nos Pál is ebben a helyzetben volt, amikor Onézimusz érdeké
ben Filemonhoz fordult. Bizonyára sokat imádkozott, mielőtt a levél megírásába fogott, 
és a Szentlélek adott is neki ehhez bölcsességet. A mód, ahogyan Pál Filemont megkö
zelíti, komoly tanítás a mi számunkra nézve, hogy miként bánjunk mi egymással. Elő
ször a lényeges dolgokra figyeljünk, majd a részletekre is kitérünk.

Onézimusz Pálhoz fordult, hogy közvetítsen közte és gazdája között. Pál ezt egy le
vél megírása által teszi meg. Először is kifejezi háláját Filemon iránt, hogy ő olyan so
kat jelent a gyülekezetnek. Kiemeli ebben Filemon szeretetét. Most ő erre a szeretetre 
hivatkozik. Pál azt mondja, hogy apostoli tekintélyénél fogva parancsolhatna is, de ő 
inkább a szeretetre hivatkozik. Elmondja, hogy ő az iránt kér szeretetet, akit a fogság
ban szült, hisz Onézimusz ott a börtönben jutott hitre. Elmondja Filemonnak, hogy ő 
most egy egészen más Onézimuszt fog visszakapni. Elmondja azt is, hogy nem volt 
könnyű döntés számára, hogy Onézimuszt visszaküldje. Szerette volna a börtönben ma
ga mellett tartani, mert ott igen jó szolgálatot tett neki. De ő ezt nem akarja erőltetni. Pál 
csodálatát fejezi ki afelett, hogy milyen jól alakulnak a dolgok Onézimusz életében. 
Ebben Ő az Úr munkáját látja. Igaz, Filemon egy ideig kellett nélkülözze Onézimuszt, 
hogy most más emberként kaphassa vissza. Nem csupán rabszolgaként, hanem testvér
ként az Úrban. Ha Pált testvérként fogadja el, akkor most Onézimusszal is így kell ten
nie. Pál azt is tudja, hogy Filemonnak van még egy problémája, mégpedig az, hogy 
Onézimusz kárt okozott neki. Pál ezt a kényes problémát is megoldja, és biztosítja 
Filemont afelől, hogy ő majd megtéríti a kárt. Ez a levél garancia erre. Pál nem akarja 
Filemont valamire is kötelezni, de csendben megjegyzi: te tulajdonképpen adósom 
vagy, mivel az én szolgálatom által tértél meg. így apellál Pál a Filemon szeretetére, s 
ezt nagyon bölcs módon teszi. Nem tekintélyére hivatkozik, nem arra, hogy neki apos
tolként joga lehetne bizonyos dolgokra, sokkal inkább Filemont testvérként szólítja 
meg, és felelősségére és szeretetére hivatkozik.

Ez nagyon tanulságos a mi számunkra is. így kell ezt tennünk a gyülekezetben is. Ne 
úgy kérjünk valamit, hogy tekintélyre, pozíciókra hivatkozunk, hanem szeretetben kér
jünk. Nem úgy, hogy azt mondom egy presbiternek: „Ide figyelj, én vagyok a lelkipász
tor, vagyis a főnököd, neked kötelességed engedelmeskedni”, hanem sokkal inkább azt 
mondjam: „Kérlek szépen, tedd meg ezt, vagy azt.” Pál azt mondja, hogy neki is lenne 
bátorsága, hogy megparancsolja, ami illő. Pál itt bátorságról beszél, de mi is az? A gö
rög szó, ami itt, az eredeti szövegben van, sokatmondó. Magyarra így lehetne fordítani: 
mindent merni elmondani. Ez tulajdonképpen egy politikai kifejezés volt, az ókori gö
rög demokráciában azt jelentette, hogy mindenkinek szabad véleményt nyilvánítani,
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elmondhatja nyugodtan, hogy mi a véleménye egy dologról. De ez a kifejezés utalt a jó 
barátok közötti kapcsolatra is, hogy ők is mindent elmondhatnak egymásnak, mindent 
megbeszélhetnek egymással. A barátok nem kell hogy féljenek egymástól, bátran el
mondhatják véleményüket a különböző dolgok felől. Ez a gyülekezetben is így kell le
gyen. De mit is jelent a gyülekezetben ez a „mindent elmondani”? Természetesen nem 
azt, hogy össze-vissza mindent mondhatunk egymásnak. Hisz mi sokszor olyat is tu
dunk mondani, amivel megbántjuk egymást. Az, hogy mindent elmondhatunk, nem 
jelenthet szabadosságot. Pál itt a Krisztusban való bátorságról beszél. Azt lehet elmon
dani, ami Krisztus családjába illik, ami Krisztus szerint való. Azt kell és lehet elmonda
ni, amit az Ur jelenléte megbír. Azt kell és lehet elmondani, ami épít, vigasztal, ami 
nem rombol és nem bánt.

Pál itt arra utal, hogy ő mint apostol, bizonyos dolgokat bátran elmondhat 
Filemonnak. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben is azt látjuk, hogy Pál, Péter 
és a többi apostol nagy bátorsággal tesznek bizonyságot Isten nagy tetteiről, és hívják az 
embereket hitre és megtérésre. Mindent el mernek mondani szeretetből és szeretettel az 
embereknek. Pál szereti Filemont. Ebben a kapcsolatban Pál megtehetné azt, hogy pa
rancsot adjon barátjának. Itt erre egy kemény szót használ, amit inkább rendeletnek, 
ellentmondást nem tűrő parancsnak lehetne fordítani. Azt jelenti, hogy aki nagyobb, az 
parancsolhat a kisebbnek. Ezzel a szóval találkozunk például azokban a történetekben, 
amikor Jézus parancsol a tisztátalan lelkeknek. Pál egyszerűen megparancsolhatná 
Filemonnak, hogy mit kell Onézimusszal tennie. Azt, ami illő, ami illik egy keresztyén
hez, ami ebben az esetben kötelessége lenne.

De Pál azt mondja, hogy ő ezt nem teszi, inkább szeretettel kéri Filemont. Azt sze
retné, ha Filemon is akarná, amit ő is akar. Pál már hálát adott azért a sok szerétéiért, 
amit Filemon megbizonyított a szentek iránt. Most ő épp erre a szeretetre hivatkozik. 
Miért tesz így Pál? Azért, mert ez a legalkalmasabb mód a Filemon megközelítésére, az 
ő megnyerésére. Ha parancsolna, akkor nem biztos, hogy meghallgatásra és engedel
mességre találna Filemonnál. Ő ugyanis egy gazdag ember, akinek sok rabszolgája van, 
s mint ilyen, megszokta, hogy parancsokat osztogasson, de azt nehezen tűrné, hogy 
most ő kapjon parancsot. Ezzel gondja lehetne. Pál a „parakletosz” szót használja kü
lönben az eredeti szövegben, ami vigasztalást és bátorítást is jelent.

Milyen fontos üzenetet hordoz ez egyházi munkánk számára. Itt is lehet parancsol
gatni. Például azt mondhatjuk valakinek, aki ritkán jár templomba: neked ezentúl min
den vasárnap a templomban kell lenned. Vagy egy másiknak azt mondhatjuk: neked 
meg illedelmesebben kell viselkedned, kedvesebbnek kell lenned az emberekkel szem
ben. Neked nem szabad ezeket és ezeket a szavakat használnod. De sokkal jobb, ha a 
szeretetre hivatkozunk. Ehelyett ezt lehet mondani: nagy áldás lenne, ha többször jönnél 
a templomba, meglátod, ha kedves leszel az emberekhez, sok minden meg fog változni. 
Próbálj kedves szavakkal szólni az emberekhez.

Pál itt arra is hivatkozik, hogy ő öreg, és arra is, hogy Krisztusnak foglya, vagyis 
hogy most hitéért börtönben van. De nem furcsa ezt mondani: tedd meg ezt a szavamra, 
mert én egy idős ember vagyok. Nem tűnik ez zsarolásnak? Itt látnunk kell a különböző 
kultúrákat is. A mi kultúránkban ma már az életkor sajnos nem sokat számít. Sok fiatal 
ilyeneket mond: na, az öreg megint beszél, pedig mit ért ő ehhez a modem világhoz, az 
internethez meg a számítógéphez, jobb lenne, ha hallgatna. Régen az idős embereknek 
sokkal nagyobb tekintélye volt. Az idős embert nagyra becsülték, mindenekelőtt az élet
tapasztalataiért. Egy idős embertől, aki Isten gyermeke is, nagyon sokat lehet tanulni, 
hisz ő már annyi mindenen átment, annyi mindent megtapasztalt. Az első keresztyén 
gyülekezetekben az időseknek nagy szava volt, ezért is nevezték a gyülekezet vezetőit 
„presbiteroi”-nak, időseknek, véneknek. Az idős embereknek van mit elmondaniuk a
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fiataloknak. Jó lenne meghallgatni őket! Ez ma is így érvényes! Persze az idősek meg 
vigyázzanak arra, hogy ne éljenek vissza azzal, hogy ők idősek, becsüljék meg a fiata
lokat!

Ezenfelül Pál azt is írja Filemonnak, hogy azt is gondolja meg, hogy ő a Krisztus 
foglya, vagyis Krisztusba vetett hitéért van most a börtönben. Aki Krisztusért szenvedni 
is kész, az különösen értékes ember. Az ilyen emberekre érdemes figyelni. Én egy olyan 
édesapa gyermekeként nőhettem fel, aki hat és fél évet szenvedett a kommunizmus bör
töneiben a hitéért, és sok más embert is ismertem, akik az ötvenes évek végén, hatvanas 
évek elején évekig ült börtönben. Elmondhatom, hogy nagy tisztelettel viseltettem irán
tuk, és nagyon sokat lehetett tanulni tőlük. Összefoglalva: becsüljük meg az idős testvé
reket, s azokat, akik szenvedtek is a Krisztusért. Ők nagy értéket és gazdagságot jelent
hetnek számunkra is. Ámen.

Sok minden megváltozott
Alapige: Filemon 10-12

, Sok mindent láttunk már eddig ebben a levélben. Láttuk azt, hogy Pál milyen körül
tekintően nyúl ehhez a kényes kérdéshez, hogy mennyire felkészíti Filemont erre a do
logra. S ezennel rá is tér levele tulajdonképpeni tárgyára, s ez maga Onézimusz, 
Filemon szökött rabszolgája. De ezt is milyen nagy bölcsességgel teszi. Nem azt írja: 
kérlek téged Onézimuszért, hanem azt is hozzáteszi: fiamért, akit fogságomban szültem. 
Pál valamit kérni akar Filemontól. Nem a maga számára kér valamit, hanem egy olyan 
ember számára, aki az ő szolgálata által tért meg.

De mi is történt? Egy nap Pál ott találta Onézimuszt a börtöncellájában. Akkor 
Onézimusz még nem hitt sem Istenben, sem Jézus Krisztusban. Neki egy komoly prob
lémája volt Pál testvérével és barátjával, Filemonnal. Pál ekkor azt is tehette volna, 
hogy ezt a „problémás gyereket” egyszerűen elutasítja. Mit foglalkozzon ő egy szökött 
rabszolgával? Aki ráadásul meg is lopta barátját. De Pál nem így fogadta Onézimuszt. 
Valahogy így gondolkozhatott: szegény fiú, nem ismeri Krisztust, pogány életet él, pró
báljak segíteni rajta.

Lehet ma is úgy nézni egy fiatalra, hogy miféle modern és vagánykodó ez a gyerek. 
Jár diszkóba, kihívóan viselkedik és öltözködik, bömbölteti egész nap a rockzenét. De 
ilyenkor inkább arra kell gondolni, hogy neki is lelke van, ami az örökkévalóságra van 
teremtve, s ha nem tér meg, akkor el fog kárhozni. De addig is üres és céltalan életet él. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen fiatalokkal nem könnyű bánni. Nem véletlenül használja itt 
Pál a „szültem” szót. Az asszonytestvérek még sokkal jobban tudják, hogy a szülés mi
lyen kínos és keserves dolog, milyen kibírhatatlan fájdalmakkal jár. De a fájdalom után 
jön az új élet, és ez már csodálatos. És épp a szülési fájdalom teszi az édesanyában még 
nagyobbá, még erősebbé a szeretetet. És ez így van a lelki életben is. Akiért sokat küz
döttünk, sokat imádkoztunk, és megtér, azt saját lelki gyermekünkként fogjuk szeretni.

Pál először is azt mondja el Onézimuszról, hogy ő keresztyén lett. Ő újjászületett, s 
ezáltal Filemon lelki testvére az Úrban. Ezt Pál nem győzi hangsúlyozni. De azt is el 
tudom képzelni, hogy amikor Pál e sorokat írja, már hallja is a lelkében Filemon tiltako
zását: igen ám, de tudod-e te azt, hogy ő nemcsak megszökött, hanem meg is lopott en
gem? Pál ezt nagyon jól tudja, s nem véletlen írja: ő egykor neked haszontalan volt, 
most pedig nagyon hasznos. Itt Pálnak a ragyogó humorát, majdnem azt mondom, hun
cutságát is meg lehet látni. Ezt azért mondom, mert itt Pál egy humoros szójátékot 
használ. Hisz az Onézimusz név jelentése: hasznos, aki az előnyt szolgálja. Erre a szójá
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tékra Pál néhány ellentétpárt épít fel: haszontalan-hasznos, régen-most, neked haszon- 
talan-nekem hasznos. Ez a szójáték nagyon találó. Itt azonban egy másik szót használ 
„achrestos”, ami szintén értéktelent, haszontalant jelent. Pál ezzel egy nagyon lényeges 
dolgot akar elmondani. Először is azt, hogy ő igazat ad Filemonnak. De itt valami más 
is van. Az első században a „Chrestos” szóval a keresztyéneket nevezték, jelölték. Pél
dául Tacitus római történetíró is így nevezi a keresztyéneket, a Krisztus követőit. Pál 
ezzel a szójátékkal azt is elmondja, hogy Onézimusz eddig nem volt keresztyén, most 
pedig az lett. Méghozzá egy jó, egy igazi keresztyén lett. Ez a görög nyelvben így van: 
euchrestos. Ez egy kérdést szegez nekünk: hasznosak vagyunk-e a gyülekezet számára? 
Igazi keresztyének vagyunk-e? Megváltott emberek vagyunk-e? Jelent-e valamit a mi 
szolgálatunk a gyülekezet számára? Egyáltalán vágyunk-e arra, hogy hasznos keresz
tyének legyünk?

De mit mondjunk a sok meg nem tért, valójában nem keresztyén embernek az életé
re, akik igenis kikérik maguknak, hogy ők nem haszontalanok még akkor sem, ha nem 
járnak templomba, nem imádkoznak, nem olvasnak Bibliát, de van szép családjuk, 
hasznos munkát végeznek a társadalomban, szorgalmasan dolgoznak, sőt még sok jótet
tet is hajtanak végre? Nyilván emberi mértékkel mérve meg kell adni, hogy az ilyen 
ember életének van haszna, értéke. De a hit szemével nézve, az ilyen ember mégis sok 
kárt okoz hitetlenségével. Gyermekeit nem neveli hitben, és ez súlyos következmé
nyekkel járhat. De ha nem is, ha valaki emberileg értékes életet is él, mi lesz vele, ha 
meghal? Akkor mit ért a becsületes élete, mert ha Krisztust elutasította, mit mond majd 
neki a vendégség Ura: vessétek a külső sötétségre, menjen el az örök kárhozatra. A gaz
dag ember, akinek jól termett a földje, egymás után építette a csűrjeit, ő nagyon is hasz
nos életet élt, s mégis azt mondja neki Jézus: bolond! Nem ért semmit az életed, mert 
elveszett a lelked!

Mekkora csoda és kegyelem, hogy Onézimusz keresztyén lett, mégpedig jó keresz
tyén, aki rögtön megtérése után szolgálatba is állt, akinek szíve ég és lángol a Krisztus 
ügyéért. Aki szépen gondoskodik Pálról, és lehet, hogy a többi rabról is. Mindennel és 
mindenben próbál Istennek szolgálni. Pál egy gyökeres változásról számolhat be az 
Onézimusz életében. Ő már nem magának él, Krisztusnak akar szolgálni, és így hasznos 
élete lesz, mind Pál, mind Filemon, mind pedig az Isten országa számára. Mekkora ál
dás az ilyen élet. Érezni, tudni, megtapasztalni, hogy jelenthetek valamit mások számá
ra, tehetek valamit Isten országáért.

Végül Pál előrukkol a kéréssel: fogadd őt most el, fogad vissza, mint az én szívemet. 
Úgy fogadd, mintha az én szívem érkezne hozzád. Itt az eredeti szövegben nem is a szív 
szó található, hanem bensőm. Ez azt jelenti, hogy amikor Onézimusz megjelenik, Pál 
maga fog Filemon ajtaja előtt állni. Fogadd őt úgy, ahogy engem fogadnál. Mekkora 
csoda ez! Pál ennyire megszerette Onézimuszt, ennyire eggyé lettek az Úrban.

Mekkora kihívás ez a mi számunkra is. Mennyire szeretjük mi egymást? El tudjuk-e 
mondani egymásról: ez a testvér az én szívem. Milyen nagy áldás, amikor hit által, 
Krisztus által ilyen mély közösségre jutunk egymással. Bárcsak lehetnénk ilyen testvé
rek, bárcsak szerethetnénk ennyire egymást! Mert ez ma is lehetséges! Ámen.
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Egymás szabadságát tisztelni
Alapige: Filemon 13-14

Amikor Pál Onézimuszt visszaküldi Filemonhoz, akkor ő ezt a levelet is kézhez kap
ja. Ebben csodálattal írja le, hogy Onézimusz hitre jutott, megtért. Eddig haszontalan 
volt, most pedig hasznos lett. Mert az igazi megtérés egy haszontalan embert hasznossá 
tesz. Ezt nyilván az Úr végzi el bennünk. Eddig hiába foglaltuk a földet, ahogy a példá
zat mondja. Az ilyen ember azonnal azt kérdezi, hogy miként használhatna másoknak. 
Mert ennek a világnak hasznos emberekre van szüksége. Mi lenne ebből a világból, ha 
csak haszontalan ember lenne benne, ha nem lennének a világban igaz keresztyének? 
Mekkora szükség van az egyházban, de a társadalomban is ilyen emberekre?!

Pál le is írja Filemonnak, hogy mi módon lett Onézimusz hasznos. Az ő számára. 
Magamnál akartam tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenve
dett fogságomban. Vagyis ez azt jelenti, hogy ő Onézimuszt jól tudná használni. Pál 
gondosan vigyáz szavaira. Érezteti Fillemonnal, hogy nem volt könnyű meghozni ezt a 
döntést, hogy most Onézimuszt magától visszaküldje gazdájához. Az igei alakból arra 
lehet következtetni, hogy ez elég hosszú időt vett igénybe. Nem volt könnyű ezt a leve
let megírni és Onézimusztól búcsút venni. Pál azt is világossá teszi, hogy nem 
Onézimuszon múlt, hogy nem jött már korábban haza. Arra is lehet következtetni az 
eredeti szövegből, hogy Onézimusz már korábban haza szeretett volna menni, de Pál őt 
magánál tartotta. Nyilvánvaló, hogy Onézimusz vágyott arra, hogy minél hamarabb 
rendezhesse gazdájával a kényes dolgokat. Pál érzi, hogy Filemon most egy kicsit mér
ges is lehetne, s azt mondhatná: miféle dolog, hogy magadnál tartottad, hisz ő az én 
rabszolgám. Ezért teszi hozzá: hogy helyetted szolgáljon az evangéliumért. Ebben is 
egy kis szent ravaszság, huncutság van. Mintha azt mondaná Pál: én tudom, hogy ha 
lehetőséged lett volna, akkor te is szívesen szolgáltál volna itt nekem a börtönben, hogy 
nehéz helyzetemen enyhíts. Én épp ezért vettem a bátorságot, hogy Onézimuszt ma
gamnál tartsam. Ő azt tette tehát, amit te is tettél volna. Amit ő tett, azt nem értem tette, 
hanem az evangéliumért, mert én itt fogoly vagyok, s ebből kifolyólag sok mindent nem 
tudok megtenni, s ezért ezt mások kell hogy megtegyék. De mit tehetett Onézimusz? 
Szolgált. Ez rendben van, De hogyan? A „diakoneó” szó eredetileg asztaloknál való 
szolgálatot jelentett, például étellel való kiszolgálást. Nos valószínű, hogy Onézimusz a 
Pál élelméről gondoskodott. Az akkori korban a rabok nem kaptak a börtönben ételt, 
erről a családnak, rokonoknak, barátoknak kellett gondoskodniuk. De más is belefért 
ebbe, üzeneteket vihetett-hozhatott a gyülekezetek számára. Pontosan nem tudhatjuk, 
hogy mi is volt a szolgálata, de sokrétű és fontos szolgálat volt, az biztos.

Bármennyire is szüksége van Pálnak Onézimuszra, most visszaküldi őt Filemonhoz. 
Ám végül is meghozta ezt a döntést. De mi vezette őt erre a döntésre? Erre a 14. vers 
válaszol: de hozzájárulásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne 
kényszerű, hanem önkéntes legyen. Nehéz volt, de Pál meghozta a döntést, hogy 
Onézimuszt visszaküldi Filemonhoz. Mi késztette Pált erre a döntésre? Egy nagyon 
fontos elv, amit Pál mindig tiszteletben tartott. És ez nem más, mint a keresztyén sza
badság és felelősség elve. Mi nem dönthetünk soha abban, ami a másik ember felelős
sége. Ez minden emberi kapcsolatban így van. Gondolhatunk itt a gyülekezet és presbi
térium, lelkipásztor és presbiter, szülők és felnőtt gyermekek, főnök és beosztott viszo
nyára. Mi nem dönthetünk mások helyett. Milyen jó lenne ezt alkalmazni az életünkben. 
Mert hányszor komoly feszültségek adódnak abból, hogy mi mások helyett akarunk 
dönteni.

Mi elmondhatjuk egy embernek, hogy mi mit szeretnénk, hogy ő megtegyen egy 
adott helyzetben, de nem kényszeríthetjük erre, mert ez az ő felelőssége. Szülők el
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mondhatják felnőtt gyermekeiknek, hogy ők mit látnak jónak, de nem dönthetnek a 
gyermekeik helyett. Én nem mondhatom valakinek, hogy ezt vagy azt kell tenned. Kife
jezhetjük nemtetszésünket is afelett, amit mások tesznek, ezt el is mondhatjuk nekik, de 
nem írhatjuk elő számukra, hogy mit tegyenek, mert ez az ő felelősségük. Ez így van a 
gyülekezeti, a lelki életben is. Én, például, mint lelkipásztor senkit se kényszeríthetek, 
hogy járjon templomba, legfeljebb annyit mondhatok: nagyon örülnék, ha gyakrabban 
látnám a templomban, és ez neki is jót tenne. Még azt se tehetjük, hogy valakit egy bűn
nel való szakításra kényszerítsünk, csak annyit mondhatunk: kérlek szépen, szakíts ez
zel a bűnnel, ez nem jó neked, és Istennek is fájdalmat okozol, és magadnak is csak ár
tasz ezzel. Nem tilthatjuk meg, hogy valaki ne cigarettázzon vagy ne igyék, csak annyit 
mondhatunk: nem jól teszed ezt, imádkozom, hogy szabadulj meg ettől a káros szenve
délytől. Itt egy pozitív dologról van szó. Pál maga mellett akarta tartani Onézimuszt, 
nem magáért, hanem az evangélium szolgálatáért. De még apostolként se tehette ezt 
meg, mert ez Filemon felelőssége volt. Onézimusz sorsa felől Filemon kell hogy dönt
sön, mert az ő tulajdona, az ő rabszolgája. Ő legfeljebb kérheti Filemont, hogy hagyja őt 
nála. Ne kényszerítésből, hanem önként legyen. Mit jelent ez? Azt, hogy egy jó csele
kedetet nem lehet kikényszeríteni, az önkéntes kell legyen. Mi, keresztyének se szabad 
egymástól semmit se kikényszerítsünk. Pál ebben többször is példát mutatott. A korin- 
thusi gyülekezetnek elmondja, hogy erkölcsi kötelességük, hogy a jeruzsálemi gyüleke
zet számára, ami most nagy szükségben van, adakozást szervezzenek. De ő senki pénz
tárcájába nem nyúlhat bele, hogy abból pénzt vegyen ki, s azt a perselybe tegye. Azt se 
mondhatja: nektek ennyit és ennyit kell adnotok. Csak annyit mond: adjatok, és akkor 
tudhatjátok, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.

De mit akar Pál Filemontól tulajdonképpen? Nem nevezi ezt meg pontosan. Az is 
lehet, hogy jótétemény alatt azt értette, hogy Filemon bocsásson meg Onézimusznak, és 
ne büntesse őt meg az elkövetett bűnéért. De arra is gondolhatott, hogy Filemon küldje 
vissza Onézimuszt az apostolhoz, hogy ott tovább szolgáljon az evangéliumért. Arra is 
gondolnak az írásmagyarázók, hogy azt is sejteti vele, hogy szabadítsa fel Onézimuszt, 
hogy ne legyen többé rabszolga, hisz neki ez jogában állt. De Pál semmit sem ír elő, és 
ebben jó példát ad nekünk is. Hogy ki mit tesz, az kinek-kinek a maga felelőssége. Ezt 
csak halkan mondom, de ezen alapelv szerint nem lenne szabad az egyházfenntartói 
járulék összegét se megszabni, hogy ki mennyit adjon, egyházi életünk elesettsége miatt 
szükséges ez, sajnos. De nem lehet például egy gazdag egyháztagnak se azt mondani: te 
gazdag ember vagy, neked sokat kellene adnod. Minden kényszer ellene mond a Biblia 
szellemiségének.

Ezt nekünk is meg kell tanulnunk, gyakorolnunk kell magunkat ebben. Mi buzdít
hatjuk, bátoríthatjuk egymást a szeretetre, a jó cselekedetekre, adakozásra, de sohasem 
szabad senkit se kényszeríteni ezekre. Adjunk egymásnak szabadságot ezekben a dol
gokban. Ha most Filemon másképp dönt, mint ahogy azt Pál apostol elgondolta, ekkor 
ez az ő felelőssége. Pálnak ezt engedelmes szívvel el kell fogadnia.

Összefoglalva ezt mondhatjuk: ismerjük el egymás szabadságát és felelősségét, és 
tiszteljük egymást ezekben. Segíteni lehet abban, hogy valaki jó döntést hozzon, hogy 
valaki jól éljen felelősségével és szabadságával, de senki helyett nem dönthetünk, és 
senkit semmire nem kényszeríthetünk. Próbáljunk ezután e szabály szerint élni. Ámen.
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Isten útjai csodálatosak
Alapige: Filemon 15-16

Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, hogy Pál már a levél vége felé tart, s még sem
mit se mondott a tulajdonképpeni problémáról, nem beszélt a sebről, a szakadásról, ami 
ott tátongott Filemon és Onézimusz között. Eddig még csak azt láttuk, hogy Pál jóindu
latra akaija hangolni Filemont Onézimusz iránt. Ezért írja meg neki, hogy Onézimusz 
megtért, és hogy most milyen hasznos szolgálatot végez az ő számára. De most rátér 
arra, ami kettőjük között történt. Talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt mint 
örökkévalót kapd vissza. Csak most szól arról, hogy közöttük volt egy fájdalmas elvá
lás, szakadás. Most Pál arra próbálja rávezetni Filemont, hogy e fájdalmas esemény 
mögött is lehetett egy isteni cél. Itt egy érdekes igealak van, amit isteni passzívumnak is 
lehet nevezni. Ebben az igealakban szó szerint nincs benne az Isten neve, de lényegileg 
ott van. Mondjak erre egy egyszerű példát. A boldogmondások egyike így hangzik: bol
dogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ki által? Ki vigasztalja meg őket? Hát 
nyilván Isten által. Isten törli le a könnyeiket. Mintha azt mondaná itt Pál: Filemon, tite
ket tulajdonképpen az Úr szakított szét egy időre. Isten útjai magasabbak a mi útjaink
nál, mopdja a próféta is. Gondolhatunk itt a József történetére. A testvérei gonoszt gon
doltak ellene. Azt gondolták: mi most szétpukkantjuk József álmai léggömbjét. De az 
Úr épp ezáltal valósította meg az álmokat, s ennek az volt a célja, hogy Jákobot és egész 
háza népét megtartsa.

Milyen nagy áldás, ha így tudunk tekinteni életünk dolgaira. Sokszor, amikor egy 
nehéz úton járunk, nem értjük, hogy Isten miért vezet azon, de egyet tudhatunk: Isten
nek mindennel van célja. Ezért ne panaszkodjunk, sóhajtozzunk, hanem higgyük el, 
hogy Isten ezzel is valami jó célt követ, valami jót akar elérni. Erre ígéret is van: azok
nak, akik az Istent szeretik, minden javukra van. Ezt mi nem mindig érezzük és tapasz
taljuk, de tudhatjuk és hihetjük, hogy valóban minden a mi javunkat és üdvösségünket 
szolgálja.

De hogy ez miként történik, az számunkra titok marad. Pál se állítja ezt százszázalé
kosan, hanem azt mondja: „talán” Mi, emberek sohasem tudhatjuk pontosan, hogy mi 
és miért történik. Mi itt a földön csak tükör által homályosan látunk. Vigyázzunk arra, 
hogy ne adjunk könnyen minden kérdésre választ, mert íme Pál alázatosan csak ennyit 
mond: talán. A „talán” nem azt jelenti, mintha nem minden Isten uralma és kormányzá
sa, az ő örökkévaló akarata és tanácsa szerint történne. Istennél nincsenek véletlenek. 
Pál ezt nem mondja. De Pál nagyon meggondolt és kiegyensúlyozott ebben a dologban. 
Ő megnevezi azt, hogy mi is történt Filemon és Onézimusz között: egy elválás, megkü- 
lönbözés, szakadás. De Pál ezt az eseményt az Isten céljának fényébe állítja. Azt mond
ja, hogy ez az elválás csak ideig-óráig tartó volt, egy rövid ideig tartott. De ennek a rö
vid időre való elválásnak következményei voltak az örökkévalóságra nézve. Filemon 
Onézimuszt most örökkévalóként kapja vissza, és ez nemcsak a földi életre, hanem a 
haláluk utáni életükre is érvényes. S ebben a megvilágításban még a hibák és bűnök is, 
amiket esetleg elkövettek, viszonylagossá válnak.

Milyen nagy áldás, ha a dolgokat ilyen szemszögből, ilyen perspektívából tudjuk 
látni. Lehet például, hogy van olyan szülő, akinek nagyon sok baja volt a gyermekével. 
Sokat aggódott és sírt miatta, mert a gyermek a bűn útján járt. De ha ez a gyermek meg
tért, akkor az a sok gond, baj már viszonylagossá válik. Mert akkor ő már meg van 
nyerve az örökkévalóság számára. Lehet, hogy a szülőnek sok hajszála megőszül egy 
ilyen gyermek nevelésekor, hordozásakor, de ez végső soron nem számít, mert az a 
gyermek már az örökkévalóságé. Az örökkévalóság szemszögéből a dolgok egészen 
másképp néznek ki.
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Az, ami Onézimusszal történt, az kettejük kapcsolatát egészen új fénybe állítja. Most 
már nem úgy kapod őt vissza mint rabszolgát, hanem annál sokkal többet kapsz benne -  
szeretett testvért. Pál apostol most használja először a levelében a szolga-rabszolga kife
jezést. De azt rögtön szembeállítja a szeretett testvér kifejezéssel. Filemon nemcsak 
mint rabszolgát kapja vissza Onézimuszt, hanem annál sokkal többet, mint testvért az 
Úrban. Az ő kapcsolatuknak mostantól fogva egy kettős dimenziója van. Megmarad 
egyrészt az úr-szolga kapcsolat, ma ezt így mondanánk: főnök-beosztott, de van már 
egy második is, és ez felülmúlja és felülírja az elsőt, mert ők mostantól fogva szeretett 
testvérek is az Úrban.

És ez ma is lehetséges hasonló módon az emberek között. Egy igazgató nagyon jó 
lelki kapcsolatban lehet a munkásával, a lelkipásztor a presbiterével. Az alá- és föléren
deltség emberi szempontból megmarad, mert az egyik főnök és a másik beosztott, de 
Krisztus szerint ők már testvérei is egymásnak. Sőt még az is megtörténhet, hogy lelki 
szempontból a beosztott több lehet, mint a főnök. Van egy holland barátom, akinek volt 
egy lelkileg nagyon bölcs nagyapja, ő egy egyszerű suszter volt, de amikor a doktorá
tussal rendelkező, országos hírű lelkipásztornak nehéz ügyei voltak, mindig ehhez az 
emberhez jött segítséget és tanácsot kérni. Pál ezt reméli Filemon és Onézimusz eseté
ben, hogy annak ellenére, hogy társadalmi szinten a különbség megmarad, de azt vi
szonylagossá teszi és felülírja az ő Krisztusban való testvéri kapcsolatuk. Pál ugyanazt a 
kifejezést használja Onézimuszra, amivel Filemont is illette: szeretett testvér. Számára 
Filemon és Onézimusz egy szinten vannak. Krisztusban már nincs több és kevesebb, 
kisebb vagy nagyobb, első vagy második, alá- vagy fölérendelt. Épp ez a nagyszerű a 
hitben, hogy itt nincs zsidó és görög, férfi és nő, szolga és szabad. Itt csak az van, hogy 
mi mind Isten gyermekei vagyunk.

Pál itt még hozzáfűz egy személyes megjegyzést: különösen nekem. Mintha azt 
mondaná: Onézimusz számomra egy különösen kedves és hasznos munkatárs volt. És 
ha ő Pálnak ilyen sokat jelenthetett, akkor bizonyára, hogy Filemon számára is épp oly 
sokat, vagy még többet fog jelenteni. S van itt még egy különös megjegyzés: mind test
ben, mind pedig az Úrban. Mit jelentsen ez? Hát azt, hogy eddig csak testi, földi, társa
dalmi kapcsolat volt Filemon és Onézimusz között. De ezután már kapcsolatuk lesz az 
Úrban is. A „testben” való kapcsolatok is drágák, értékesek, kedvesek a mi számunkra. 
Egy családtag, egy jó barát, egy jó munkatárs, egy jó szomszéd, egy jó főnök, egy jó 
beosztott, ezek mind áldott ajándékok számunkra. De milyen áldott dolog, amikor már 
nemcsak vérségi, baráti, munkatársi, embertársi kapcsolat van két ember között, hanem 
lelki is. A szülőnek a test szerinti gyermeke is nagyon sokat jelent. De mekkora öröm 
egy hívő szülőnek, ha a gyermeke megtér, élő hitre jut, s így már nemcsak testileg, vér 
szerint, hanem lelkileg is hit- és szeretetkapcsolatban lehetnek egymással. Nincs annál 
drágább és értékesebb dolog, mint amikor két ember ugyanazt a hitet nyeri el, és így 
lélekben is testvérek lesznek egymás számára.

Adjunk hálát a „testben” való kapcsolatokért, szülőkért, gyermekekért, barátokért, 
munkatársakért, de imádkozzunk, hogy egyszer az Úrban is váljanak testvéreinkké, mert 
ez még sokkal áldottabb kapcsolatot jelent majd számunkra. Filemonnak és 
Onézimusznak ez megadatott. Bárcsak nekünk is megadatna ez a kiváltság minél több 
felebarátunkkal való kapcsolatunkban! Ámen.

(Az igehirdetési sorozatot R. van Kooten De kortste brief című könyvének felhasz
nálásával írtam.)



A Genezáret partján
(Lelkigondozói rovat lelkipásztorok részére) 

Bereczki András
Paptamási

Leégő és kiégő igehirdetőknek
Alapige: lKorinthus 2,1-5

Különös azt hallani, hogy Pál apostol erőtlenség, félelem és nagy rettegés közepette 
megy Korinthusba prédikálni (3. v.), hiszen nekünk egy másik Pál él bibliás tudatunk
ban, akinek mindenre van ereje a Krisztusban, akivel sajátosan találkozott, aki a csá
szárra mert apellálni.

Érdemes az Ige kapcsán elgondolkodni az apostoli, lelkipásztori félelmeken. Beval
lom, közel 40 év után is gyomorideggel indulok az igehirdetésre. Nem csoda, ha több 
lelkipásztor gyomorfekéllyel küzd, és idejekorán infarktust kap. A jeremiási csontjaink
ba rekesztett tűz nemcsak éget, hanem olykor kiéget. A hősiesen harcoló Illés is egyszer 
csak depresszióba esik, már az életéből is elege van. De akkor jött az Úr...

Imre Lajos erdélyi lelkipásztor Szombatesték a parókián című áhítatos könyve kivá
ló foglalata annak, milyen is valójában sok erdélyi lelkipásztor sorsa, akinek ritkán van 
ideje hétköznapokon tanulmányozgatni, mert küzd a földdel -  hol közönyös, hol gőgös, 
sorvadó, beolvadó erdélyi népe gondjaival, bűneivel, de szombat este rátör a magány, a 
holnap prédikálni kell kényszere. (Mondják, legjobb serkentő az igehirdetésre a szom
bat este, mint újságírásban a lapzárta közelsége.) Jónás is jobbnak látta meglépni, mint 
Ninivébe menni... Többnyire nem a héber és görög igeidők magas fokú ismerete a gon
dunk, hanem a „bús közöny”

Legyen szabad emlékezni arra a másik fajta félelemre, melyet a diktatúra idején 
megéltünk: még a lélegzetünkre is figyelnek. A templomban is... És már a zsenge de
mokrácia közelmúltjában eshetett meg, hogy szombat estére hallottam meg, másnap 
nem fognak beengedni a templomba, sőt leütnek a templom előtt... Ráadásul a minden 
magyar számít sajátos erdélyi magyar politika jegyében. (Uram, a barátaimtól őrizz 
meg, az ellenséggel elbánok magam is!) Csakhát van Isten az égben, és nagyobbat ütött 
vissza.

Pálnak is van egy nyomasztó emléke: Athén. Onnan indult Korinthusba. Az ApCsel 
17,16 skk.-től olvassuk a számára lehangoló helyzetet. Nem is írt nekik levelet. Biblián 
kívüli kultúrából tudjuk, Athén a szépség és erő városa, ahol több a templom, mint a 
ház, és több az isten, mint az ember (Plutarkhosz), ahol a politika, a filozófia, a retorika, 
a polémia cizellált frázisai szállnak az Aeropaguson. Ahol eleve úgy fogadják Pált: mit 
akar ez a csacsogó mondani? Ráadásul arról a Krisztusról, akinek nem vala alakja és 
ékessége, néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és emberektől elhagyott 
volt... (Ézs 53) A Homéroszt olvasó athéniak aligha gondolhatták, hogy lesz idő, amikor 
milliók fogják énekelni a Szelíd szemed Úr Jézus vagy Jézus világ Megváltója énekein
ket, s világhírű J. S. Bach is megírja: Itt állok jászolod felett, ó életem, szerelmem... Nem 
éltem még a föld színén, te értem megszülettél...

Pál csalódottan, sértetten, mondjuk, lelkileg megtörtén, kiábrándultán távozik 
Athénból. A korinthusi életről is tudjuk, nem igazán Krisztus keresztjére kíváncsiak. A 
paráznaságról ismert, erkölcstelen város már a múlté, mondhatnánk. Vagy csak a termi
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nusok változtak?! Ma szabad szexualitásról, illetve ^osságról, újabban fesztiválnyertes 
szakállas másságról beszélnünk. S mindegyik érdekesebb a világnak, mint a kereszt.

Az igehirdetői sorshoz tartozik a sikertelenség élménye. A leégett és kiégett apostol 
és modem kori utódai, a lelkigondozók szorulnak lelkigondozásra. Ha kiég a biztosíték, 
könnyen egykori cinikus kollégánk lelkiállapotába jutunk: „Mit tudjak még mondani 
ezeknek a bérletes (abonamentes) vénasszonyoknak?” Az egyház ladikja is abban a vi
lágban evezget, amelyben mára a politika is mocskos lett, a nemzetárulást is jól fizetik, 
amelyben a kis bűnösöknek fegyelmi, a nagyoknak kitüntetés jár. S mit tegyen Krisztus 
szolgája, ha mára már a zsoltárok is elhalkulnak, és egy rothadó kultúra zenéit hallgatja 
a walkmanes fiatalság?

A Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat felsőőri találkozó
ján pedig dr. Békassy Albert elnök úr fogalmazta meg azt a pásztori keserűséget, hogy a 
Kárpát-medencéből kivándorló magyarjaink elhagyják az anyagyülekezetüket, de nem 
érkeznek meg Nyugat-Európa diaszpóra közösségeibe. Némi fanyar humorral szólva, ez 
a csellengő egyház. De itt van egy Reményik-üzenet:

Valamit mindenkinek írok én,
A csüggedőnek azt írom: Remény!
A kétkedőnek azt írom: Kitartás!
A könnyelműnek azt írom: Vigyázat!
Az árulónak én, hogy arca égjen,
Azt írom: Szégyen!

Az igehirdetők csontjaiba rekesztett tüze hamu alatt izzik olykor. Jönnie kell a ke
gyelem csodájának, a Nikodémusnak megígért szélfuvásnak, amely fellobbantja az éb
redés őrlángjait. Babits Mihály Jónás könyvének zárósoraiban is ott van a nagy parancs 
és a nagy ígéret: Te csak prédikálj, én majd cselekszem.

A Korinthusba érkező Pál találkozik Akvillával és Priszcillával, az igen barátságos, 
befogadó házaspárral, akik a jeruzsálemi üldözés elől menekültek ide, s most talán úgy 
vélhetik, nem is véletlenül, ez is a csodásán működő Úr titkos bányáiban formált tervek 
egyike. A sátorponyva-készítők így kezdik az első öltéseket, belevarrva Korinthusba az 
evangélium, a keresztyénség szálait.

A félelemmel és rettegéssel érkező szolgának pedig látomásban kap bele a szél lelke 
vitorlájába: Ne félj, hamm szólj és ne hallgass: ...mert nékem sok népem van ebben a 
városban. Ne felejtsük, a magába roskadt Illésnek is ugyanezt mondta a maga idejében.

Hatalmas mennyei bátorítás ez Isten megfáradt, olykor leégett, máskor kiégett boj
tárainak. Hogy Európa nagyvárosaiban boldogulni igyekvő testvéreink keressék a ma
gyar gyülekezetek közösségét, hogy mezőségi szórványok maradék magyarsága ne 
csüggedjen, mert az Úrnak terve a mi megmaradásunk, és hogy a megfeszített Jézus 
keresztyénsége Európa reménysége! Ámen.
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Alkalmi prédikációk

Rádióprédikáció

Gáli Zoltán Zsolt
Lugos

Dávid jót tesz Méfibósettel
Alapige: 2Sámuel 9,1-10

Kedves rádióhallgatók, drága testvéreim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit e vasárnapon az Úr Jézus Krisztus 

nevében.
Hallgassuk meg Istennek ma hozzánk szóló üzenetét a Sámuel második könyve ki

lencedik részének egytől tízig terjedő verseiből.
Drága testvérem, hadd kezdjem máris az elején egy jó hírrel, hiszen manapság olyan 

kevés jó hírt hallunk: ezt az Igét úgy hallgathatod ma, mint ami nemcsak hogy neked 
szól, de rólad is szól. Ebben a számomra kedves ószövetségi történetben benne van az 
egész emberiség üdvtörténete. Benne van a te megváltásod története is.

Elsőre talán kicsit furcsán hangzik most ez a kijelentés, lévén hogy ószövetségi Ige 
áll előttünk. Azonban úgy érthetjük meg ezt, hogy szemünk előtt tartjuk azt a bibliai 
igazságot, miszerint a teljes Szentírást egyetlen egy szóba, pontosabban egy névbe bele 
lehet sűríteni. Az pedig az a drága név, hogy: JÉZUS.

Ez a csodálatos megbocsátás és hűségtörténet csakis egyetlen egy módon volt lehet
séges: Isten szeretete által, amit gyakorolt és árasztott az ő választott szolgájában, Dá
vidban, és amit később elhozott és érvényesített az összemberiségre nézve a Szolgaki
rályban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban.

De mi is történik itt? Azt halljuk, hogy miután Dávid lesz Izráel választott királya 
Saul után, aki korábban Dávidot irigységből és trónja féltése miatt halálra üldözte, ez a 
Dávid egy emberileg érthetetlen és logikátlan dolgot cselekszik: a Saul fiával, Jonatán
nal mint volt lelki barátjavai való szövetség jegyében hűséget kíván gyakorolni Saul 
háza népén és leszármazottjain. És mindezt pusztán csak azért, mert ezt még királlyá 
választása előtt megígérte barátjának, és nem feledkezett meg az ő ígéretéről.

Azon gondolkodtam, drága testvérek, hogy vajon egy ember, akár maga a nagy ki
rály is, Dávid képes lenne-e erre a megbocsátásra és hűségre önerejéből? Mi a titka en
nek a nagyszerű és talán példátlan cselekedetnek?

Vajon Dávid személyiségében, emberi tulajdonságaiban rejlik a titok? Vajon ő maga 
többre volt képes, mint egy egyszerű ember, mint te vagy én, vagy bármelyikünk?

Az igaz, hogy már Dávid kiválasztástörténetétől kezdve tudomásunkra jut, hogy Isai 
összes gyermeke közül ő volt az egyetlen, akit az ő engedelmes szíve miatt Isten alkal
masnak talált a királyságra, de vajon ez az ifjúkori tulajdonsága elegendő lett volna eh
hez a gesztushoz, főként esküdt ellenségével szemben?

Ha egészében vizsgáljuk Dávid történetét, és visszalapozunk két fejezettel előbbre, 
akkor az segít megérteni és felfedni ezt a titkot. Ott ugyanis azt olvashatjuk, hogy miu
tán kiteljesedett Dávid királysága, hatalma megerősödött, élete minden szempontból 
csodálatosan alakult, és ő ezért hálából templomot akart építeni az Istennek, az Úr ennél 
is nagyobb tisztességre méltatta őt: olyan ígéretet kap az Úrtól, amit egyetlen király sem 
kapott a világtörténelemben -  így szól az ígéret: „Békességet szereztem tehát néked
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minden ellenségeidtől. És megmondotta néked az Úr, hogy házat csinál néked az Úr. 
Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utánad a te 
magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát: Az fog házat 
építeni az én nevemnek, és megerősítem... az ő királyságának trónját mindörökké.” 
(2Sám 7,1 lb—13)

Dávid földi múlandó perspektívákban gondolkodik, Istennek pedig ennél sokkal 
csodálatosabb terve van vele. Tőle származtatja ennek az egész világnak az Urát, magát 
a nagy templomot, és Jézus Krisztust, akiben nemcsak Izráel népe találhat egymásra és 
az ő Urára, hanem az egész világ számára örökkévaló otthon lesz az.

Ezt a magasztos ígéretet kapta meg Dávid király. Ettől lett ő Izráel legnagyobb kirá
lya. Nem önmagától.

Értjük már testvérek, hogyan változhat, formálódhat egy emberi szív, egy emberi 
élet? Éltjük, mi tehet képessé egy embert arra, hogy NE csak emberileg lásson, érezzen, 
gondolkodjon, cselekedjen?

És hogy milyen örömet, alázatot és hálát támasztott ez az ígéret Dávid szívében, azt 
tükrözi az az imádság, amit rögtön ezután mond az Úr színe előtt: a hetedik rész végén -  
ajánlom ezt ma elolvasásra a testvéreknek.

Honnan van tehát Dávidban az a képesség, amivel a megbocsátásnak és jótétemény
nek ezt a formáját gyakorolja? Ebből az Isten iránti hálából táplálkozik az. És az ilyen 
jótétemény mentes minden indulattól, minden érdektől vagy hátsó szándéktól.

Maga Mafibóset, Saul unokája sem érti Dávidnak eme cselekedetét, sőt amikor Dá
vid magához hívatta őt, minden bizonnyal a legrosszabbat várta ettől a találkozástól, és 
épp ellenkezőleg, a lehető legjobb dolog történt vele.

Magadra ismersz most már, testvérem, ebben a történetben? Ez a történet azóta meg
történt még egyszer. Amikor Isten magát az ő egyszülött Fiát küldte el, hogy megkeres
sen engem és téged, előle bujkálókat, hogy kegyelmet gyakoroljon rajtunk, A bosszúra, 
haragjára lennénk méltóak, de ő hihetetlenül meglepett minket szeretetével.

Valóban annyira hihetetlen az ő szeretete? Vajon sokan emiatt nem tudják azt elfo
gadni, mint ahogy Mefibóset sem tartotta magát erre méltónak: szó szerint kutyául érez
te magát az ő urának kegyelmével szemben.

De milyen kimondhatatlanul csodás a király felemelő és megtisztelő biztatása: Ne 
félj, hiszen én hűséggel tartozom neked...

Hogyan? Az Isten tartozik nekünk? Hát nem fordítva van ez? Úgy-e milyen nehéz 
ezt emberi ésszel felfogni?

Kedves testvérem! Ezt valóban nem lehet, de nem is kell ésszel magyarázni. A sze- 
retetet nem kell magyarázni. A szeretetet és a megbocsátást megélni, gyakorolni kell. A 
szeretet olyan dolog, amire nincs ésszerű magyarázat. Akik ésszel akarnak szeretni, 
megbocsátani, azok lehetetlen dologra vállalkoznak. Ennek az igazi titka, amint azt ko
rábban is fejtegettem, a hálás életben található.

Aki magáénak tudja Isten nagy ígéretét, az mindenkor, mindenben hálás tud lenni. 
Az tudja, hogy nagyszerű dolgokhoz honnan lehet erőt meríteni, tudja, hogy kegyelem
ből egy teljesen új életet lehet kezdeni.

Mefibóset, a korábbi bujdosó sorsa és élete teljesen megváltozott ezáltal az érthetet
len kegyelem által.

És a jó hír, amivel kezdtem, az, drága testvérem, hogy ez veled is, velem is megtör
ténhet ma is, most is. Kérd ezt Istentől, akinél ezek az ajándékok már rég készen van
nak! Ámen!
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Esketési igehirdetés
Kötő Ferencz Barna
Marosvásárhely-Cserealja

Járjatok együtt Krisztussal!
Alapige: Lukács 24,13-15

Az az Ige, mellyel életetek örömórájában megszólít a Mindenható Isten egyrészt na
gyon hasonlít, másrészt viszont nagyon különbözik attól a helyzettől, attól a szituáció
tól, amiben most ti vagytok.

A felolvasott Ige röviden arról szól, hogy két tanítvány indul el Jeruzsálemből 
Emmausba egy kis városkába, és nagyon el vannak szomorodva, tanácstalanok és re
ménytelenek. A szomorúságuk oka pedig az, hogy látták meghalni, keresztre feszíttetni 
az Úr Jézus Krisztust, akiben volt minden reménységük.

Azért mondtam, hogy hasonlít és egyben különbözik ez a szituáció a mostani alka
lomtól. Mert erre az órára most mindenekelőtt nem a szomorúság, nem az aggodalmas
kodás, hanem az igazi örvendezés jellemző. Örültök mindnyájan, hiszen valósággá lett 
az életetekben Isten akarata, aki azt ígérte az első Ádámnak és azóta minden embernek: 
„Szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt.”

Szíveteket most betölti a szerelem, a szeretet érzése, az egymáshoz tartozás boldog 
tudata. Ketten mentek most tovább az élet útján. Hiszen a házasságkötés mindig jelenti 
azt is, hogy új család alakul, hogy mától fogva ti ketten mentek tovább az úton.

Ahogy a két tanítvány akkor és ott menet közben beszélgetnek, azon gondolkoznak, 
hogy mit hoz a jövő, hogy mi lesz ezután. Ahogyan ők sem tudták, ti sem tudhatjátok. 
Sok kérdőjel lehet bennetek, vajon milyen lesz ez a közös életút, mik várnak rátok az 
együtt töltött évek és évtizedek alatt.

A mostani Ige arról szól nektek, hogy ez a közös életút mitől lehet igazán boldog, mi
től lehet olyanná, amilyenné szívetek mélyén mindketten nagyon szeretnétek. A két tanít
vány a felolvasott Igében akkor kezd reményteljessé válni, attól tölti el őket igazi öröm, 
hogy Jézus melléjük áll, hogy hozzájuk szegődik, és beszél velük. Tulajdonképpen most 
ugyanez történik, hiszen bár emberi szavakat hallotok, de Isten az, aki üzen az O Igéje által.

Jézus a két tanítvány mellé szegődik. Ez történik most veletek is, hiszen a feltáma
dott Krisztus szava szólít meg, Ő akarja a szívetek szeretetét maradandóvá tenni, Ő sze
retné, ha szeretetközösségetek igazi egymásért élés, a másik örömének és hasznának a 
keresése lenne.

Azonban a felolvasott Igében arról van szó, hogy Jézus együtt megy a két tanítvány
nyal. Nem egy pillanatra jelenik meg, hanem hosszasan beszél nekik, kíséri őket, és aztán 
betér a hajlékukba is. A mindenható Isten is azt szeretné, ha a templomi esküvő nem egy 
elillanó találkozás lenne csupán Jézussal, hanem Vele együtt való továbbmenés.

Sokan indulnak a templomból közös útjukra, és aztán nagyon sok mindenben csa
lódnak. Mert ketten akarnak menni, csak saját tervüket, vágyukat követve, az isteni aka
ratot és kegyelmet pedig itt hagyva.

Biztos nagyon sok szép ajándékot kaptatok nászajándékként. Isten a legdrágábbat, a 
legértékesebbet az Ő egyszülött Fiát adta értünk, és Őt kínálja most nektek. Az Ő közelsé
gét, a Benne való irgalmat. Mert az örömök egyedül őáltala lesznek igazi örömök szíve
tekben. A bánatok között egyedül Ő tud benneteket megerősíteni és reménnyel eltölteni.

Jézus Krisztusban olyan társ szegődik mellétek, aki boldoggá tehet itt, a földön, és 
aki nektek adhatja az örökkévaló boldogságot, az örök életet és az üdvösséget. Ne en
gedjétek el a kezét soha! Ámen.
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Temetési igehirdetés

Farkas Antal
Nagyvárad-V elence

Olyan az ember, sőt még olyanabb...
Alapige: Jób 7,6-10

Gyászoló család, részvétnyilvánító gyülekezet, kedves barátaink!
Török Miklósnak a halálos ágyán temetésével kapcsolatban az volt a kívánsága, 

hogy földi porhüvelyét hamvasszák el, majd miután a család elrendezte az ezzel kapcso
latos hivatalos formaságokat, hamvvedrét hozzák el Nagyváradra, és itt helyezzék el 
örök nyugalomra, A gyászistentiszteletre a várad-velencei református templomban ke
rüljön sor. A vigasztalás szolgálatának végzésére pedig -  méltatlanul bár, de mint egy
kori költőbarátot -  engem jelölt meg. Ennek a kérésnek tesz eleget szerető családja, s mi 
csak helyeselni tudjuk a Miki döntését, hiszen áldott a föld Frankfurt am Mainban is, de 
mint lokálpatrióták valljuk, hogy Nagyváradon még áldottabb. Nem istentelenséget szól 
a szívünk és a szánk, hiszen a szülőföldről van szó, s mint ilyen, valóban áldott. Több
szörösen is az!

Szeretett testvéreim, figyeljünk a felolvasott jóbi Ige vigasztalást nyújtó üzenetére, 
mely öt vallomást tartalmaz:

Az első vallomás így hangzik: „Napjaim gyorsabbak voltak a vetélőnél” Egy olyan, 
általában csónak formájú, arasznyi hosszú munkaeszközre utaló szó van ebben a fél mon
datban, mely már kiveszett a szóhasználatunkból. Sokszor együgyű beletörődéssel vesz- 
szük tudomásul, hogy megkopnak szavaink, megkopik a beszédtárunk. Sok patinás, régi 
szónak ki érti ma már a jelentését? Régen, lóként télen, az asszonyok szövéssel-fonással 
töltötték idejüket. Kézi szövőszéken bármit elkészítettek, amire a családnak szüksége volt. 
A fonalat felvetették a szövőszékre, majd a vetélő közepén elhelyezkedő, vékony pálcára 
fűzve, kis nád- vagy bodzafa csévébe szintén fonalat fűztek, mely a láncfonalak között 
történő átvetés alkalmával kellő hosszúságban lebomlott, és így a fonalat beleszőtték a 
kelmébe. Voltak hivatásos szövőmesterséget mívelők is, kiket takácsoknak neveztek. Ma 
e műveletet gépek végzik, elvétve találni még faluhelyen egy-egy szövőszéket, múzeumi 
tárgy lett belőlük. Koromnál fogva én még jól emlékszem e munkaeszközre, hiszen csalá
dunk birtokában is volt, s áldott emlékű édesanyám egykoron fürgén noszogatta.

Barátaim, romlásnak indulnak szavaink, megkopnak, fényét veszti jelentésük. Akár
csak maga az ember. Élete kezdetén gyors, mint a vetélő, aztán majd lassul és végül 
emlékké merevül.

A vetélő közepén található csörlőbe lehetett fűzni egyszínű, de színes fonalat is, aho
gyan a szövetet készítő eltervezte. Ez a fonal lehetett hosszabb és rövidebb is. Ehhez ha
sonló az ember élete is. Ne felejtsük el, szeretett testvéreim, hogy a magunk életének is 
van takácsa, aki nem más, mint maga Isten. Ő méri ki életünk fonalának rövidségét vagy 
hosszúságát. Vannak, akik öregen, az élettel betelten halnak meg. És megint mások cse
csemőkorban, idejekorán, fiatalságuk teljében. Életünk Ura, Takácsa a Nagyváradon szü
letett Török Miidós életének fonalát 67 leélt földi életévben mérte ki. Áldjuk érte!

Az Ige második vallomása így következik: „Emlékezzél meg, hogy az én életem 
csak egy lehelet../’ Lehelet. Ki gondol rá, míg egészséges a tüdő, míg oxigéndús a leve
gő? Mi a lehelet? Az a levegőmennyiség, melyet a tüdő beszív és kibocsát magából. Ha 
lélegzőnk, élünk. De másként lélegzik egy gyermek, és másképp egy felnőtt. Másképp 
egy egészséges ember, és megint másképp egy beteg. Másképp, aki ágyban fekszik
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vagy aki gyalogol. Másképp, aki szalad vagy sportol... Nem egyformán lélegztink. Ami 
azt jelenti, hogy nem egyformán élünk. De akármilyen legyen is a lélegzet, vagyis az 
élet, nagy általánosságban azt szoktuk rá mondani, hogy rövid. A zsoltáros is azt mond
ja: „Olyan az ember, mint a lehelet; napjai mint az átfutó árnyék.” (Zsolt 144,4)

E „rövid életben” azonban mennyi minden történik velünk. És ldvétel nélkül min
denkivel. Csak részleteiben ismerjük a Török Miklós életét, melyről könyveiben ő maga 
is vall (pl. Kutyadolgok, Rendzavar). Jób azt kéri Istentől a felolvasott igerészben, hogy 
emlékezzen meg az ő életéről. Szabad nekünk is megemlékeznünk a Török Miklóséról. 
Természetesen személyesen csak arra emlékezhetünk, mely számunkra ismeretes. Egy 
lezárult földi élet porrá omlott valósága van előttünk itt, az úrasztala előtt egy hamvve
derben, mellette a szeretetet jelképező virág s a Miki bekeretezett fényképe. Igazán fon
tos-e számunkra részleteiben ismerni az ő életét? Nem elég-e, ha az Ur ismeri? Sokszor 
vagyunk Jóbhoz hasonlóak, hogy a mi szemeinkkel nem látunk jót, meg sokszor „többé 
jót”. Én nem is mennék bele a Miklós földi életének részletezésébe. Abból emlékezzünk 
most arra, ami valójában jó volt.

E földi mérték szerinti rövid élethez lehet ragaszkodni is, és lehet terveket szőni is. Mi
kinek és családjának is volt „terve”: miután felesége, Lody eléri a nyugdíjkorhatárt, vissza
telepednek magyar földre, a Balaton melléld Vereb faluba, hogy az ottani „földi házukban” 
töltsenek el még néhány évet Isten kegyelméből. Nem adatott ez meg számukra. Miidós 
fiatalkori tüdőbetegségének a Idújulása vetett véget a földi tervnek. Bizony, bizony, testvé
rek, az emberi élet csak egy lehelet... az enyém is, meg a tiéd is. Ne felejtsük el!

Az ige harmadik vallomásához érkezve halljuk: „Nem lát engem szem, amely rám 
néz...” Mikor nem lát engem valakinek a rám néző szeme, tekintete? Bizonyára, ha el
tűnök, vagy talán ha az illetőnek elromlott a szeme világa? Mindkettő lehetséges, mert 
sokszor eltűnik az ember fia. Rövidebb vagy hosszabb időre. Szeretünk bújócskázni, 
„eltünedezni” Sokszor olyan izgalmasan szép játék ez, még magunkat is meglepjük 
vele. Mármint, hogy megvagyunk, megkerültünk, hogy nem vesztünk el. És hogy van
nak emberek, akik csodálkozva néznek ránk: Hát még él? Még megvan...? Aztán eljön 
az örökre eltűnés pillanata is...

Nagyváradról 1982-ben Török Miklós a feleségével és néhány hónapos fiúgyerme
kükkel nem a szórakozás kedvéért „tűntek el” Tudjuk, hogy másokhoz hasonló idegen 
életérzéssel teltek meg, mely akkori életérzés a köztünk most is jelen lévő költőbarát, 
Szűcs László lelkében, majd versében így fogalmazódott meg: „Főtér, kőpadon, ülök 
délelőtt, / rendőröm érzi a lelki térerőt, / indulok holnap, ez neki sem titok, / megolvad 
oldalán a szürke gumibot.” {Vészkijárat)

Mi marad meg utánunk? -  tehetjük fel a nem túl költői kérdést. Esetleg néhány 
fénykép, éltévé egy cipősdobozba, szatyorba. Igényesebb helyeken fotóalbumba ra
gasztva, melyeket alkalomadtán elő lehet venni nézegetés céljából. Én még emlékszem 
a Miki házi készítésű fotólaborjára, melyben rólam is előhívott egy képet... Régi képek, 
régi emlékek... Mára már szinte kimentek a divatból, elfoglalták helyüket a digitális 
fényképek, számomra azonban hiányzik a régi képek varázsa.

Én egyetlenegy Török Mikihez fűződő fényképet őrzök, nézzétek, itt van a kezem
ben: 1976-ban az Ady-körös tagok egy csoportjával Horváth Imre bácsit köszöntjük fel 
70. születésnapja alkalmából.

Idővel a fényképek is megsárgulnak, megkopnak, elkallódnak, ezért aztán főként 
azok a képek maradnak meg, melyek a lelkünk mélyén készültek. Ezek a hitelesek, a 
maradandóak.

Mint minden más ember, úgy a Török Miki földi életére nézve is kérdezhetjük, hogy 
mi marad meg? Reményik Sándor írja A költözők című versében: „Mi elmegyünk, de a 
lelkünk itt marad, / S körüllengi titkon a falakat.”
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Mi marad meg? -  kérdezem újra. A nyolc kötetbe álmodott, írott gondolatok? A hí
res Frankfurti Könyvvásár magyar könyvstandját éveken át szervező, felügyelő „köny
ves ember” emléke? Mi marad meg? A hűséges férj, szerető édesapa emléke? Volta
képpen nem is az a fontos, hogy lát-e még minket emberi szem, hanem hogy Isten éle
tünkben és halálunkban is rajtunk tartja tekintetét („te rám veted szemed”) -  ez pedig a 
kegyelem.

így sorjázunk lassan a negyedik vallomásig: „A felhő eltűnik és elmegy, így aki le
száll a sírba, nem jő fel többé.” Nem tudnám megmondani, de szerintem rajtam kívül 
más sem, hogy élete során Török Miklósnak hányszor adatott meg felnézni az égre: 
gyermekkori kirándulások alkalmával, szeretett kutyájának, Dámának a sétáltatása köz
ben a Kálvária-dombon vagy feleségével és két gyermekükkel egy közös kiránduláson? 
És hol? Nagyváradon, Frankfurtban, Vereben? Nagyon is reális a jóbi kép: az égen lege
lésző bárányfelhők találkoznak, s majd elválnak. így van ez az emberek életében is. 
Találkozunk és elválunk. Emberek születnek, házasodnak, gyermekeket nemzenek és 
nevelnek, majd egyszerűen csak eltűnnek. Ha ennek híre megy, azt mondják a szerette
ik, az ismerőseik, hogy meghaltak. Földi életünk zártával minden hozzánk köthető eltű
nik, esetleg csak a munkánk nyoma marad meg valamennyi időre... Persze maradhatna 
meg több is, hogy csak a szeretet himnuszára gondoljunk: „Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” (lKor 13,13) Va
jon nincs-e igaza Pálnak? Vajon nem az a szeretet a legfontosabb, mellyel Isten magá
hoz és egymáshoz köt bennünket?

Végül az utolsó vallomás így hangzik Jób ajkáról: „Nem tér vissza többé az ő hajlé
kába, és az ő helye nem ismeri őt többé.” Török Miklósra alkalmazva is mondhatjuk, 
hogy ő sem tér már vissza az egykoron kényszerűségből nevét többször is cserélő Lu
kács György (Castanilor, Nicolae Jiga) utcába, nem tér vissza a Szacsvay (mai Cuza 
Vodá) utcai galériássá kiépített házba -  emlékeztek még, drága barátaim, hányszor meg
fordultunk bennük? -, miképpen a Frankfurt am Main-i Antoninus nevű utcába sem, az 
anyaországi Vereben lévő nyugdíjas életszakaszuk számára vásárolt házukba sem.

Török Miklóst mára már nagyon sokan elfelejtették, lám egy maréknyi ember va
gyunk jelen itt a templomban, egyházi gyászistentiszteleten, a családtagokon kívül a 
volt barátok, ismerősök, osztálytársak. Bizony feledékeny teremtmény az ember, s fele- 
dékenységünk az idővel csak egyre nő. Talán nincs is ezzel különösebb baj, mármint az 
emberi feledéssel. A lényeg az, hogy az Isten ne feledkezzen meg rólunk, kinek ke
gyelmébe ajánljuk a római katolikus vallású Török Miklós barátunk lelkét azzal a bizo
nyossággal, hogy Jézus Krisztus érte is feltámadt a halálból, bűneinek bocsánatára, ki
nek feltámadása a mi feltámadásunk biztos záloga (Heidelbergi Káté, 45. kérdés). Ezt 
erősíti meg Ézsaiás próféta: „Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne kö
nyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem. íme, 
az én markaimba metszettelek fel téged.” (Ézs 49,15-16b) A hívő ember számára Isten 
marka nem más, mint az örök élet helye. Kívánjuk, hogy legyen benne hely a Török 
Miklós számára is!

Azt íija a Kutyadolgok c. könyvében: „Utcánk csonkára nyírt gesztenyefáit régen le
csupaszította az ősz, és nagymama nem volt már egyedül, elment Táti mellé a 
Rulikowski temetőbe. Szürke napok, hetek jártak akkor.” Most Miki úgymond melléjük 
megy, szeretett nagyszülei és apósa mellé. Kíséijük el utolsó földi útján a boldog feltá
madás reménysége alatt! Ámen.

(Elhangzott Nagyváradon 2013. november 5-én, az író temetésén.)
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Jeruzsálem püspökének halála 
(Ifjabb Jakab)

„Boldog em ber az, aki a kísértésben kitart; 
m ert m inekutána m egpróbáltatott, 
elveszi az életnek koronáját...”

(Jakab 1,12)

Szörnyű tettre vetemedett 
Ananiás, a zsidó főpap.
Alnokul felvitette Jakabot, 
az Alfeiis első fiát,
Jézus oszlop-apostolát 
Sion-templom ormára, 
hogy onnan prédikálja 
a Krisztus tudományát.

A kegyes, szentéletű, 
igaz. tanítvány 
szórja a Magot, az Igét, 
a hívek hallgatják.
Jézus Krisztust magasztalják...

A pribékek megfogják hátulról, 
s ledobják a mélybe, 
hol megkövezik bosszúból.
Szinte halljuk imádságát: 
könyörög a vak népért.
Hiába fájdalmai, 
s ömlik vére száz sebből is; 
minden cseppje prédikálja; 
üdvös biz’ a boldogsága 
a Jézust követőknek, 
némán tűrő szenvedőknek, 
vár rájuk az élet koronája.

F.lhűln ajka meg 
mondja, mar csak súgja...
Szelíd két szép szeme 
vérben úszik, 
teste megvonaglik: 
egy cserző-varga gonoszságból

vagy még inkább szánalomból?! -  
egy doronggal agyonüti...

A kegyetlen főpap 
(sont)at is összetöreti, 
keresztyén vér-szomját 
így elégíti ki.
De útját nem állhatják
— mert az lehetetlen -  
Krisztus diadalmának.

Még a zsidók közül is 
sokan és a pogányokból 
megütköznek e kegyetlenségen! 
Megindulnak láttán, 
szenvedésén, imádságán.
Isteni dolog lehet, 
amit ez a Jakab hirdet!
Kevesebb a fő, 
több lesz a hívő.

Jakab, te szelíd, kedves 
áldozó testvér!
Válóban Istennek szentelted 
már serdülő korodban magad. 
Egész életed
erről szép bizonyságot tett!

A mi szívünket is ragadd, 
ó, ragadd szeretni, szolgálni 
bátran, türelemmel, 
hogy szívünk Krisztusunkért 
meghalni is készen legyen.
Legyen egy szerű, tiszta nevünk. 
Hulljon gúny, szenvedés köve ránk,
-  < sak legyen ott fenn koronánk!


