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DECEMBER 

 

Napi Ige 

 

(Gyülekezeti használatra összeállította Orbán Kálmán ny. lelkipásztor) 

 

December 1. 

 

A helyes magatartás 

„Aki feddhetetlenül él, biztonságban él" (Péld 10,9). 

 

A feddhetetlen talán lassan halad előre, de biztosan jár. Aki siet meggazdagodni, nem 

bizonyos a dolgában. Az állhatatosán becsületes ember esetleg nem gazdagszik ugyan 

meg, de békessége lesz, az biztos. Ha mindig azt tesszük, ami igaz és helyes, akkor 

szilárd talajon járunk és tudhatjuk, hogy minden lépésünknek biztos alapja van. Viszont 

a kétes ügyletek által elért legnagyobb siker is csalóka marad mindig, és aki a sikert 

elérte, annak állandóan félnie kell, hogy egyszer csak számadást kell adni a dolgairól, és 

akkor nyeresége kárhoztatni fogja öt. 

 

Ragaszkodjunk ezért inkább az igazsághoz és a becsületességhez. Isten kegyelme által 

kövessük Urunkat és Mesterünket, akinek szájában nem találtatott csalárdság. Ne 

féljünk a szegénységtől, sem attól, hogy megvetnek bennünket. Soha, semmilyen 

körülmények között ne tegyünk olyasmit, amit lelkiismeretünk helytelenít. Ha elve-

szítjük lelkünk békességét, többet veszítünk, mint amit pénzen meg lehet vásárolni. Ha 

viszont megmaradunk az Úr útján, és soha nem vetkezünk lelkiismeretünk ellen, biztos 

úton járunk, bármi jöjjön is. Mert ugyan ki árthat nekünk, ha a jót követjük? A 

bolondok tartsanak bár bolondnak következetes becsületességünk miatt, de a téved-

hetetlen Bíró ítélete egykor nekünk fog igazat adni. 

 

* 

 

               Advent 

„Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20) 

 

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az 

adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus 

Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal. 

 

Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református lelkész és 

irodalomtörténész ezt írja: A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, eljövetele 

van: midőn testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn 
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halála óráján elmégyen az emberhez, és midőn eljő az utolsó ítéletre. 

 

Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk. Az első megtörtént, minden Jézus 

eljöveteléről szóló ígéret pontosan beteljesedett karácsonykor. Jézus elvégezte a 

megváltás munkáját, és megígérte, hogy visszajön majd ítéletre. 

 

Egy ember szívébe akkor száll be ő, amikor az illető rádöbben, hogy gyakorlatilag 

Jézus nélkül élt, és ez maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja az uralmat 

élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot a múltjára, rábízza a jövőjét, s neki akar 

engedelmeskedni a jelenben. 

 

Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van módunk arra, hogy Jézussal 

összekössük az életünket. Ha ez megtörtént, magához vesz a mennyei dicsőségbe, ha 

azonban ez az óra nélküle, a benne való hit nélkül ér, az örök kárhozat következik. 

 

És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy egyszer hirtelen megjelenik majd a mi 

Urunk ítélni élőket és holtakat, véget ér a történelem mostani szakasza, s elkezdődik 

egy új világ, aminek már nem lesz vége. 

 

Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondolatainkat, és Istentől kérünk 

világosságot, hogy tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell. 

 

* 

 

Aki lerontja a kerítéseinket 

Olvasásra: A szamáriai asszony ; Jn 4,1-26 

 

Nehéz helyzetben vagyok, mivel két külön könyvecskét is szenteltem már Jézus és a 

samáriai asszony beszélgetésének. Igyekszem nem ismételni magam, hanem más 

nézőpontból áttekinteni ezt a különös beszélgetést, amely olyan sokat mond el 

Jézusról, mint kevés történet az Újszövetségben. 

 

Mindenekelőtt hadd szóljak a színhelyről. Jézus korában körülbelül kétszáz kilométer 

hosszan terjeszkedett Palesztina a tenger partján, s ez a terület három részre 

oszlott. Északon feküdt Galilea, délen Júdea, és a kettő közé ékelődött be Samária. 

Tehát ha valaki a déli tartományból, Júdeából Galileába igyekezett - és nem akart igen 

nagy kerülőt tenni -, Samárián kellett áthaladnia. Ez körülbelül háromnapi gyalogutat 

jelentett. Ha viszont kerülőt tett, hogy a gyűlölt samáriaiak földjét elkerülje, hat 

napot gyalogolhatott, és ezt igen sok „hívő" zsidó meg is tette. 

 

Miért gyűlölték olyan nagyon és hosszú századokon át egymást az izraeliták és a 
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samáriaiak? Kr. e. 720-ban az asszírok meghódították Szamáriát, és ahogyan abban az 

időben szokás volt, az ott lakók nagy részét fogságba hurcolták, Asszíriába, Babilonba 

és más városaikba. Természetesen némi lakosság azért visszamaradt, s ők az 

Asszíriából betelepített lakosokkal a hosszú századokon át összeházasodtak, 

összebarátkoztak, így keverék-néppé lettek, míg a többiek, a fogságban élő zsidók 

rendkívül vigyáztak faji tisztaságukra, ezért egymás között házasodtak. Amikor véget 

ért a babiloni fogság, a magukat népkeveredéstől megóvott zsidók nem tudták és nem 

is akarták megbocsátani az otthon maradott és közben megtollasodott keverék népnek, 

a samáriaiaknak, hogy nem maradtak „tiszta" nép. Mélyen megvetették őket a 

„tisztátalan" keveredéses házasságuk miatt, s azért is, hogy míg ők fogságban 

szenvedtek, a samáriaiak aránylag tűrhetően éltek, mint együttműködők és 

kollaboránsok. 

 

A fogság végével, Ezdrás és Nehemiás próféta idejében, a hazatért nép első dolga volt, 

hogy felépítse a templomát Jeruzsálemben. Ekkor a samáriaiak felajánlották anyagi és 

természetbeni segítségüket, amelyet a magukat tisztának tartó zsidók a 

leghatározottabban visszautasítottak. Ez körülbelül Kr. e. 450-ben történt. Ettől 

kezdve egészen Jézus koráig ez az ellentét és gyűlölet csak nőtt és mélyült, így 

érthető, hogy egy Júdeából Galileába gyalogló vagy vándorló hívő zsidó vagy karaván 

inkább kétszer annyit gyalogolt csak azért, hogy a szamaritánusok „tisztátalan" földjét 

és közelségét elkerülje. 

 

Természetesen a samáriaiak is a gyűlöletre gyűlölettel válaszoltak. Építettek egy 

„ellentemplomot" a Garizim hegyén, s azt csak Kr. e. 129-ben rombolta le egy támadó 

hadsereg. Addig a samáriaiak ebbe a templomba jártak imádkozni, és soha nem mentek 

fel a jeruzsálemibe. Szent könyvük Mózes öt könyve volt, ám a prófétai iratokat nem 

olvasták. 

 

A Júdeából Galileába vezető rövidebb út mentén feküdt Sikár városa, amelynek 

közelében Jézus megpihent Jákob kútjánál. Annak idején Jákob ezt a vidéket 

vásárolta meg (iMóz 33,18-19), és Egyiptomból ide hoz ták haza József tetemét is. 

Tehát minden valószínűség szerint valóságosan Jákob ásathatta azt a kutat, amely 

olyan kedves volt a zsidók számára, de a samáriaiak is nagy tiszteletben tartották és 

magukénak vallották, ismét az izraeliták nagy keserűségére. A kút - a régészek szerint 

- harminc méter mély lehetett, valóban csak az meríthetett belőle, akinél volt ehhez 

szükséges kötél és korsó, így érthető, miért kér Jézus vizet a samáriai asszonytól. 

Ő szólítja meg az asszonyt, noha ezt egy korabeli rabbi meg nem tette volna, hiszen 

még a feleségükkel sem illet beszélniük nyilvános helyen. Tulajdonképpen nem is igen 

tartották a korabeli zsidók, még kevésbé a rabbik igazi embernek az asszonyt. Jézus 

tehát rehabilitálja a nőt, s megszólítható embernek tartja. Ezért csodálkoznak olyan 

nagyon a később visszatérő tanítványok. Lebontja tehát a férfi és a nő közötti - a 
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férfiak által épített - természetellenes kerítést. 

 

Ráadásul egy samáriai asszonyt szólít meg. Hogy ez mit jelent, az előbbiekből már 

értenünk kell. Először is Jézus nem tesz hatnapos kerülőt, és az első samáriaival úgy 

beszél, mintha az hithű, tiszta izraelita lenne. Lebontja a fajok közötti válaszfalat. Ezt 

még ma is sokan nehezen értik, hát még akkor! 

 

Egy rossz hírű asszonyt szólít meg. Ez abból is nyilvánvaló, hogy az asszony, bár a 

faluban is lehetett és biztosan volt is több kút, mégis messze megy vizet meríteni. 

Bizonyára azért, mert a falusiak kimarták maguk közül. Még a Jákob kútjához is a déli 

órákban megy, amikor a legnagyobb a hőség. Következésképpen el akart kerülni 

mindenféle találkozást a falubeliekkel, mert ilyenkor nemigen jártak a kútra. 

 

Jézus tehát lebontja a kerítést a magukat igaznak tartók és a bűnösök között. Ő a 

bűnöst is szereti. Nem a bűnét, ez kiderül a történetből és a beszélgetésből is. De 

éppen szeretetével tisztítja meg. - Ez az asszony kiboríthatta élete szemetes kosarát 

az őt megszólító Jézus előtt, hiszen Jézus később élete intim részletét is szóba 

hozza. 

 

Kevés ilyen történet van az evangéliumokban, ahol egyszerre szemlélhetjük több, 

embert az embertől elválasztó, szétválasztó „kerítés" lebontását. Észre kell vennünk 

Jézus egyetemes szeretetét minden ember iránt, legyen az nő, legyen az más fajú, más 

vallású, legyen az bukott, bűnös. Azt hiszem, itt komoly revízióra szorul a szeretetünk. 

„Mert ha csak azokat szeretitek - mondja Jézus -, akik titeket szeretnek, mi a 

jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?" (Mt 5,46) 

A másik vonása a beszélgetésnek, amire itt a részletek tárgyalása nélkül - azt már 

többször megtettem - szeretnék rámutatni, az & jézusi lelkigondozás*. Ezt szakszóval 

így nevezném: nondirektív lelkigondozás, ellentétben az általunk olyan gyakran 

gyakorolt, direktívákat adó lelkigondozással. 

 

Mi, ha lelkigondozást végzünk, pár percig hallgatjuk a panaszkodót (ha ugyan sikerül 

olyan „sokáig"), s máris mondjuk: mit nem kellett volna tennie, és mit kell. Legjobb 

esetben ezt a szinte parancsoló tanácsot alátámasztjuk néhány Igével. 

 

Ezzel szemben a jézusi - és hadd tegyem hozzá: az egyetlen célravezető - 

lelkigondozás a direktívákat, parancsokat, utasításokat nem adó, beszélgető módszer, 

amely szinte lépésről lépésre viszi előre a mondanivalót, mégpedig úgy, hogy maga a 

bajban lévő döbbenjen rá: kicsoda, mi a baja, és maga fedezze fel nemcsak azt, hogy mi 

a baja, hanem az abból kivezető utat is. 

 

A direktív módszer nagy hátránya, hogy átveszi a döntési felelősséget és kiskorúvá 
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teszi a lelkigondozottat. Mert maga dönt helyette, jól, rosszul. De nem lehet mindig 

mellette, hogy döntsön! A nondirektív, a jézusi módszer során a lelkigondozó úgy vezeti 

a beszélgetést, hogy döntésre készteti az illetőt. Ezzel egyúttal nagykorúságra nevel, 

és megtanítja őt, hogyan kell dönteni. 

 

Jézus úgy vezeti a beszélgetést, hogy az asszony végül is maga kér élő vizet Jézustól. 

Akkor, csak akkor vezeti rá Jézus, hogy mi is az az élő víz. Úgy irányítja a 

beszélgetést, hogy az asszonynak önmagába kell néznie és megdöbbennie eddigi élete 

miatt. Amikor valóban rá döbben, hogy ő milyen mélyen is van, felismeri: kicsoda Jézus. 

Ő ekkor már azt is elárulja neki, hogy Isten mindig, mindenhol imádható, nincs helyhez, 

néphez, nemhez, semmihez kötve. Az igazi, önmagunkra és Istenre ismertető 

beszélgetésnek mindig az az eredménye, hogy az megváltoztatja lényünk gyökerét. 

 

Ez az asszony, aki addig kerülte az embereket, otthagyja vödrét, és faluja 

misszionáriusává válik. 

Ha van valami, minden nagyszerű igei igazság mellett - hiszen Jézus tanításai 

gyöngyszemeit nyújtja át, szinte csak úgy, mellékesen ennek az asszonynak -, akkor az 

a jézusi lelkigondozói módszer. A szíves, beleérző, a másikba beleérző, szeretetteljes 

beszélgetés, amely nem ráolvasás, hanem a másik ember „szembesítése" önmagával, 

majd Istennel, hogy végül is maga ébredjen rá: kicsoda ő, és ki az Isten. Ő maga 

döbbenjen rá, hogy lehet másképpen is élni, mint eddig tette. - Ez történt ezzel az 

asszonnyal. 

 

Ha eredménytelenek a lelkigondozásaink, akkor azért, mert nem az Ő nyomdokain 

járunk. Ezt a féle lelkigondozást tanulgassuk tőle, és kérjük el, hogy mi is ezt 

gyakorolhassuk! 

 

 

 

December 2 

 

Isten ígérete szerint 

 

...minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek 

találjon benneteket békességben. (2Pt 3,14) 

 

Az adventi időszak a jövőre irányítja figyelmünket. Vajon hogyan alakul az emberiség 

jövője, és a mi személyes életünk számára mit tartogat a jövendő? 

 

Vannak, akik nem szeretnek ezzel foglalkozni, csak a mának élnek, azt akarják élvezni. 

Milliók vallják: a holnap bizonytalan, fő, hogy ma erezd jól magad. 
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Ez a szemlélet mérhetetlen önzéshez és felelőtlenséghez vezet. Aki így él, sose gondol 

a másik emberre, semmit nem tesz a közösségért, aminek tagja, képtelen áldozatot 

hozni bármilyen fontos ügyért, nem tud várni semmire, nem akar lemondani semmiről, 

viszont a maga pillanatnyi élvezete érdekében sok kárt okoz másoknak is. Ennek a torz 

szemléletnek szomorú következménye az a rettenetes környezetpusztítás is, aminek 

tanúi vagyunk. 

 

Vannak, akik olyan fenyegetőnek és kilátástalannak képzelik a jövőt, hogy megtelnek 

félelemmel, szorongással. 

 

S vannak, akik csak gúnyolódnak Isten erre vonatkozó ígéretein. 

 

A hívő ember békességgel néz a jövőbe. Tudja, hogy arra felelősen készülnie kell. 

Tudja, hogy semmi oka a félelemre, mert élete Isten kezében van, s ő gondoskodik az 

övéiről. És bizonyos abban, hogy Isten ígéretei igazak, várja azok beteljesedését. 

 

„Nem késlekedik az Úr az ígérettel..., hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, 

hogy némelyek elvesszenek... De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj 

(váratlanul), amikor... az elemek égve felbomlanak... milyen szentül és kegyesen kell 

nektek élnetek, akik várjátok... De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, 

amelyben igazság lakik." (2Pt 3,9-13) 

 

Isten ígéreteinek komolyan vétele megőriz a könnyelműségtől is, az 

aggodalmaskodástól is, a cinikus kételyektől is, és segít derűsen, reménységgel, 

felkészülten várni az ismeretlen jövőt. 

 

* 

 

Isten szerinti szomorúsággal viselt szenvedésünk áldása 

 

„A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez 

nekünk. " (2Kor 4,17) 

 

A legtöbb ember zúgolódva szokta viselni szenvedéseit. Ezzel a gyakran tapasztalható 

viselkedéssel kapcsolatban meg kell értenünk, hogy senki sem örvend a ránehezedő 

megpróbáltatásoknak. De ennek sohasem szabad mennyei Atyánk ellen irányuló 

zúgolódássá, sőt Istennel való perbeszállássá fajulnia! Azért szakadnak ránk a 

megpróbáltatások, mert nagyon megszomorítjuk viselkedésünkkel Istent. 

Figyelmeztetni akar minket elkövetett hibáinkra, meg akar állítani bűneink útján. Ha ez 

a gondolat vesz rajtunk erőt, szomorúságunk Isten szerint való szomorúsággá kezd 
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átváltozni. Az ilyen szomorúságról azt mondja igénk, hogy „igen-igen nagy örök 

dicsőséget szerez nekünk". Méltatlankodásunk, zúgolódásunk elcsöndesedik és helyet 

ad a hibáink, bűneink felett való elszomorodásunknak. A láthatókról a láthatatlanokra, 

a múlandókról az örökkévaló dolgokra tereli figyelmünket. Ezek Isten szerint valóvá 

teszik szomorúságunkat, erre viszont igénk tanúsága szerint nagy örök dicsőség vár. 

Légy áldott, Uram, Igéd figyelmeztetéséért, hogy a Te szerinted való szomorúsággal 

viselt szenvedéseink örök dicsőséget szereznek nekünk. Szentlelkeddel taníts meg 

arra, hogy nézzünk szét saját bűneink világában és ott keressük megpróbáltatásaink 

igazi okait és az eredmény mélységes töredelemmel és szomorúsággal töltsön el 

minket, így részeltess drága ajándékodban! Krisztusért könyörgök! Ámen. 

„Örök nyugodalmat adj, ó Uram, nekünk, Örök világosság fényeskedjék nekünk, Hogy 

trónusod körül mi udvart állhassunk, S téged, boldogítót, örökké áldhassunk." 

(Énekeskönyv 364. é. 4. v.) 

 

* 

 

Az Úr Jézus küzdelmes imája 

 

Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott.   Lukács 22,44 

 

Jézus az imádkozás dolgában is csodálatos példaképünk. Minél hevesebben tört rá a 

félelem, annál buzgóbban imádkozott. Minél erősebb lett a kísértés, ami le akarta Őt 

téríteni az engedelmesség útjáról, annál erősebben kapaszkodott az Atyába. A 

legnagyobb gyengeség órája volt ez. Testének, azaz földi életének napjaiban (Zsid 5,7) 

minden oldalról kísértés ostromolta. Hiszen a test erőtelen és fogékony a bűn minden 

támadására. A Megváltó a Gecsemáné kertben jutott el az erőtlenség mélypontjára. A 

halál rettegtetése mögött, amely a földre sújtotta, maga a Sátán állt. Az Úr világosan 

megmondta, hogy a világ fejedelme jön ellene (Jn 14,30). Szenvedése a „sötétség 

órája" volt (Lk 22,53), és ennek hatalma a tanítványok álmosságában is 

megmutatkozott. Az ellenség el akarta szigetelni az Úr Jézust, hogy annál könnyebben 

győzzön felette. A Sátán azt mutatta Jézusnak, hogy szinte lehetetlen az előtte álló 

nehéz utat megjárnia. Rettenetes feszültség támadt az Úr lelkében, de a legnagyobb 

feszültség sem tudta őt elszakítani az Atyától. Tovább imádkozott és nem engedte el 

az Atya kezét. Amint a Zsidókhoz írt levélben olvassuk: „Erős kiáltás és könnyhullatás 

közben könyörgésekkel és esedezésekkel" áldozott Erőtlenségében önmagát tette az 

oltárra Istennek. Egy pillanatra sem győzhetett rajta a gyengeség. A teher majdnem 

agyonnyomta, véres verejtéket sajtolt ki belőle, de nem hátrált meg. Nem hagyta abba 

az imádkozást, kitartott, míg csak teljes győzelemre nem jutott. 

 

Jézus legyen mindenben a példaképünk! Ha aggodalom és félelem tör rád, azonnal 

fordulj imádságoddal az Úrhoz. Ha rossz gondolatok félelmesen reád telepszenek, 
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mélységbe akarnak rántani, kiálts Jézushoz, Ő hozzád hasonlóan megkísértetett, 

győzelme a tied is! Ne engedj a gonosznak! Kapaszkodj hittel Jézusba, Ő szeret és nem 

ejt el téged, mert te az Ő drága vérén megvásárolt tulajdona vagy. Ne állj meg félúton, 

hanem hittel és kitartó imádsággal törj egészen keresztül, amíg el nem mondhatod te 

is a zsoltáríróval: „Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltáso-

mat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat; 

biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét" (Zsolt 

40,2-4). 

 

 

 

December 3 

 

Minden körülmények között békesség 

 

„Szövetséget kötök velük, hogy békében legyenek: kipusztítom az országból a 

vadállatokat, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és az erdőkben is 

alhatnak" (Ez 34,25). 

 

A legnagyobb kegyelem az, hogy Isten szövetségben áll az emberrel, ezzel a gyönge, 

halandó teremtménnyel. Isten ünnepélyes keretek között megfogadta, hogy Ő soha 

nem hűtlen a velünk kötött szövetséghez, így ez a szövetség kezeskedik 

biztonságunkról. Ahogyan a pásztor elűzi az oroszlánt és a farkast, úgy őriz minket 

Isten minden káros hatástól. Az Úr békességet ígér nekünk, bár vannak, akik 

háborgatnak, és meg akarnak rontani. Elűzi a „vadállatokat az országból". 

 

Ó Uram, váltsd be ma ezt az ígéretedet! 

 

Az Úr népe biztonságban élhet a legveszedelmesebb vidékeken is: a pusztaságok és 

sötét erdők békés lakhellyé válnak Krisztus népe számára. Ha az Úr nem tesz át 

bennünket egy jobb környezetbe, akkor mostani helyünkön erősít meg minket annyira, 

hogy a megpróbáltatásokat el fogjuk tudni viselni. A pusztaság nem kellemes lakóhely, 

az Úr azonban azzá teheti. Az erdőben inkább szorongva figyel az ember, mint alszik, 

de az Úr az övéinek még ott is édes álmot tud adni. Semmiféle külső vagy belső 

veszély nem félemlítheti meg Isten gyermekeit. Hit által a pusztaság a menny 

előcsarnokává válhat számunkra, az erdő pedig a dicsőség hónának előszobájává. 

 

* 

 

Mit hoz a jövő? 
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...testvéreim, legyetek szilárdak..., hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem 

hiábavaló az Úrban. (IKor 15,58) 

 

A futurológia tudománya módszeresen kutatja, hogy ha a világban ma zajló 

folyamatok így folytatódnak, hova fog az vezetni 10, 20, 50,100 év múlva. Elég 

ijesztő adatokat közölnek. A „föld haláláról", a „kétségbeesés társadalmáról" írnak, 

és egyre kevésbé remélik, hogy sikerül gyökeresen megváltoztatni az emberek 

gondolkozását, szokásait, igényeit, így viszont hamarosan a beszívható levegő, az 

elegendő víz és élelem biztosítása lesz probléma. 

 

A hívő ember is komolyan veszi ezeket az előrejelzéseket, s törekszik minden módon 

védeni, megmenteni, ami az Isten által teremtett világból még ép maradt, és az 

életfeltételeinket jelenti. 

 

Ugyanakkor a keresztény ember nemcsak a jövőt várja, hanem a jövő Urát is. A hívő 

nép kulcsszava nem a futurum (jövő), hanem az advent. Mi a világmindenség Urát 

várjuk, akinek a megjelenése egyben minden nélkülözés, nyomorúság, hazugság, 

szenvedés végét is jelenti, aki magához veszi majd a benne hívőket, és megítél 

minden gonoszságot, embertelenséget és istentelenséget. 

 

Mi nem a világ végét várjuk, hanem azt a dicsőséges Krisztust, aki első ittlétekor 

kiváltott bennünket a pusztulás, az értelmetlen lét rabságából. Ezért is fontos, 

hogy ismerjük őt. Mert nem is azt kérdezzük, hogy mit hoz a jövő, hanem hogy kit 

hoz a jövő, pontosabban, hogy ki készíti nekünk a jövendőt. Az, aki szeretett 

minket, és önmagát áldozta fel értünk. 

 

A világ sok nyomorúságát nem tudjuk megoldani. Abban azonban bizonyosak vagyunk, 

hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban. Hogy jó kezekben van a világ, a jövője is, 

van gazdája az életünknek, ezért tudunk reménységgel előrenézni a csüggesztő 

adatok ellenére is. 

 

* 

Várjuk a békesség boldog idejét! 

 

„Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek... " (Jn 14,27/a) 

 

Az egyre jobban elcsöndesedő öreg emberek szeretik a békességet. Nagyon 

nehezükre esik, ha zavarjak őket békességükben. Nincs hőbb vágyuk, minthogy 

következzék el rájuk a békesség boldog ideje. A halál utáni életben is ezt várják. Jézus 

is ezt ígéri övéinek: „Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek". 

Már Zofóniás is azt ajánlja, hogy keressük az igazságot, keressük az alázatosságot 
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(Zof 2,3). Ha ez a kettő él lelkünkben, máris békesség tölti el egész valónkat. Pál 

apostol is azt kéri a római hívek számára, hogy „a reménységnek Istene töltsön be 

titeket minden örömmel és békességgel..." (Rom 15,13).Mi is ezt a két összetartozó, 

két boldogító érzést várjuk és kérjük imádságainkban. Ha hittel kérjük, nem lehet 

kétségünk, hogy mennyei Atyánktól meg is kapjuk. 

 

Áldalak Téged, jóságos Atyám, hogy Te a békesség és az öröm Istene vagy. Töltsön el 

engem is szereteteddel együtt az öröm és békesség életem egész idején. Kegyelmed 

tartson távol tőlem minden nyugtalanságot, békétlenséget, nem a Te gyermekeidhez illő 

vágyakat, hogy ne veszélyeztesse békességem senki és semmi. Az Úr Jézus Krisztusért, 

hallgass meg! Ámen. 

 

„Áldássá lesz ott az átok, Megbékéltet a kereszt; El nem múló boldogságod, 

Békességed ott keresd! 

 

Áll a Krisztus szent keresztje Elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve Látom 

üdvösségemet." (Énekeskönyv 230. é. 4 és 5. v.) 

 

* 

 

„Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a 

Seregek Ura, és ezen a helyen békességet adok!" Haggeus 2,9 

 

Merész kijelentés volt ez abban az időben! Az öregek még emlékeztek rá, a fiatalok az 

öregek meséiből talán még szebbnek képzelték a Salamon templomát, az ókor hét 

csodájának egyikét. Most, a babiloni fogságból hazatérve, az itthon talált 

elnyomottakkal együtt újjáépítik a templomot. Milyen lehetett ez a kényszer-templom a 

Salamonéhoz képest! Nyomorúság, szégyen. De Isten nemcsak az embereknek, de a 

házaknak és a közösségeknek sem a külsejét nézi. A szégyenkező, építeni alig^ merő 

hazatérőket bátorítja az üzenet: Ne féljetek, legyetek bátrak! Építsetek hittel és jó 

reménységgel! Isten van veletek és utódaitokkal, akik ebben a templomban hittel fognak 

imádkozni. Ebbe fog eljönni a Messiás. És ebbe a templomba jött el Jézus. Mi is sokszor 

emlegetjük a régi egyházat, apáink lelkesedését, őseink példáját, restelkedve azon, hogy 

milyen romos mostani egyházi életünk. Nincs igazunk. Aki az eke szarvára veti kezét, ne 

nézzen hátra! A jövendőt nem szabad gyáván, megalkudva, restelkedve várni. Építeni kell 

bátran, nyugodt határozottsággal, ugyanabban a helyzetben, de ugyanakkora bizalommal, 

mint Isten népének a fogságból hazatérő maradéka. Tudva, bízva, hálát adva azért, hogy 

nemcsak volt, de velünk van és velünk lesz az Úr, az egyháznak, a történelemnek, a 

nemzeteknek mindenható Ura. Ha így építjük újjá egyházunkat, nem lesz 

szégyellnivalója utódainknak. 
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Urunk, mindenható Istenünk, küldd nekünk is bátorító üzenetedet! Sokszor látjuk 

reménytelennek hitünket, munkánkat. Hallva, olvasva a régiek hitét és életét, elszégyelljük 

magunkat. Pedig régen sem volt tökéletes az élet. Atyáink is gyarló, bűnös emberek voltak. 

Ők is sokszor szégyenkeztek az ő elődeik példájára gondolva, hiszen a múlt mindig 

szebbnek tűnik a jelennél. Én is gyakrabban nézem mai nyomorúságaimat, mint azokat a 

most is megadódó örömöket, melyekkel naponta megajándékozol. Kérlek, adj hitet, 

bátorságot, hogy előre nézzek, és teljes hittel építsem a jövőt egyházamban, családomban, 

közösségemben. Ámen. 

 

* 

Add a Te erődet a Te szolgádnak! 

 

86. zsoltár 

 

Olyan mélyre estünk, hogy ha Isten nem hajtaná hozzánk a fülét, nem juthatna el 

hozzá kiáltásunk szava. Sokkal messzebb vagyunk Tőle, minthogy földi nyomorúságunk 

mélységében elvárhatnánk tőle, hogy meghallja kiáltásunkat. 

 

Az alázatban járó ember, ezt felismerve, így könyörög: „Hajtsd hozzám, Uram, füledet, 

hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!" Nem arról van szó, hogy 

Isten ne hallaná meg a mélységből feltörő kiáltást, hanem nekünk magunknak kell 

elismernünk mélységbe zuhant voltunkat ahhoz, hogy Ő meghallgasson. 

 

Legyen tudatában ennek minden hívő lélek, még ha igazán kegyes is: rá vagyunk utalva 

Isten megtartó kegyelmére. Nehogy azt gondolja valaki, hogy ha elérte a kegyességnek 

egy bizonyos fokát, már önmagában is megállhat. A kegyességnek nincs ilyen foka. 

Mindenkor szükségünk van arra, hogy Isten kegyelme hordozzon bennünket. 

 

A hitben alázatosan járó ember mindig így kiált: „Tartsd meg, Uram, életemet, mert 

kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat... Mert Te Uram jó vagy és 

kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak." Lelkünket 

egyedül az Úr könyörületessége vidámíthatja meg. Elesettségünknek, lankadtságunknak 

mindig az az oka, hogy a bűn és a kétség szorongat bennünket. A bűntől és a 

kétségektől viszont csak Isten kegyelme, könyörülete szabadíthat meg bennünket. Ha 

megszabadított, megszűnik a szorongatás és a kétség, és Isten békessége, öröme árad a 

szívünkbe. 

 

A kérést - „Vidámítsd meg a Te szolgádnak lelkét!" - meg kell előznie a könyörgésnek - 

„Könyörülj én rajtam, Uram!" Az ilyen kérést meghallgatja Isten, és ez újabb 

könyörgésre indít. Aki ugyanis nyomorúsága idején Istenhez kiált, az megtapasztalja, 

hogy Isten az Ő kegyelméből és szeretetéből imameghallgatások egész sorával ajándé-
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kozza meg. 

 

Isten nagysága még a hitetlen népek előtt is megmutatkozik az Ő alkotásaiban. Aki csak 

egy kicsit is figyelmesen tekint körbe, az hódolattal borul le és ad dicsőséget az 

Úrnak, mondván: „Nincsen, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek 

hasonlók a Te munkáidhoz!" Ahhoz viszont, hogy valaki a látszat ellenére is meglássa 

Isten hatalmának a kiteljesedését, hitbeli látásra van szüksége. Most még nem tűnik 

úgy, mintha a népek mind eljönnének és leborulnának az Úr előtt, dicsőséget adván az 

Ő nevének. A hit szeme azonban látja az időt, amikor minden nép és minden nemzet el 

fogja 10. vers ismerni, hogy „csak Te vagy Isten egyedül". 

 

A hitnek ezt az útját csak az Ő kezének vezetése és Lelkének világossága mellett 

képes járni az ember. Akinek Isten nem mutatja meg az utat, az nem képes Isten 

igazságában járni, noha végtelenül egyszerű ez az igazság, sőt, közel van hozzánk. 

Mégis, csak az Ő Lelke világosíthatja meg azt hitünk szeme előtt, mert elrejtetett a 

bölcsek és Mt 11,25 értelmesek elől, és a kisdedeknek jelentetett meg. Akinek a 

Szentlélek nem jelenti meg, minden törekvése és vágyakozása ellenére sem képes 

rátalálni; minden emberi jóakarata és törekvése ellenére is eltéveszti. 

 

Aki egyszer felismerte, hogy milyen mélységes pokolból szabadította ki őt az Isten 

kegyelme, egész szívével örökké dicsőíti Őt. Isten ellen csak azok lázadnak, és azok 

hálátlanok, akik balgatagok és restszívűek felismerni a kárhozatnak azt a szörnyű 

mélységét, amelyben benne voltak, és benne is maradtak volna Isten kegyelmének a 

szabadítása nélkül. Még a hívők szíve is csak az örökkévalóság bán lobban majd igazi 

hálára Isten iránt, amikor meglátják a különbséget a kárhozat borzalma és a menny 

dicsősége között. Földi életünk folyamán ugyanis a kettő eléggé összekeveredik, nem 

tudunk igazán különbséget tenni közöttük. 

 

Az alázatos szívű ember a nyomorgattatások és a megpróbáltatások idején 

beismeri, hogy a „kevélyek", e világ erőszakosai méltán nyomorgatják és üldözik, és csak 

Isten kegyelme az, ha nem kerül a markukba. Amíg valaki az őt ért üldöztetések miatt 

az üldözőit kárhoztatja, és nem látja be, hogy méltán cselekszenek vele jogtalanságot, 

nem jutott el az igazi alázatra. Ha ugyanis eljutott az alázatra, akkor felismeri, hogy a 

bántalmazás vagy üldöztetés csak bűnei méltó büntetése. Az ettől való megszabadulás 

vagy a megoltalmaztatás pedig Isten kegyelme. 

 

Az előttünk lévő „küzdőteret" csak Isten erejével harcolhatjuk végig. Bármennyire 

tisztán látjuk is, hogy milyen meredek a megfutni való pálya, hogy mennyi veszedelem 

között vezet az út, amelyet be kell járnunk, mégsem vagyunk teljesen a tudatában 

annak, hogy mennyire erőnk felett való az út, amelyre Isten állított. Éppen ezért 

szükséges így kiáltanunk: „Tekints rám és könyörülj rajtam! Add a Te erődet a Te 



13 

 

szolgádnak, és szabadítsd meg a Te szolgálóleányod fiát!" Ne feledjük hát, hogy van a 

hívő embernek ereje mindenre, de csak a Krisztus bán! A maga erejével, a maga 

képességeivel csak zsákutcába futni, szakadékba zuhanni képes. Ahhoz, hogy 

futópályáját megfussa, Isten erejére van szüksége. Joggal mondja tehát az apostol: 

„Legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében!" Isten viszont kész adni az Ő 

erejét az Ő szolgáinak. 

 

A „jel", amelyben az elveszők megszégyenülnek, az üdvözülők viszont vigasztalást 

találnak, a golgotái kereszt. Nincs más jel ezen kívül. A kereszt emeltetett jelül, 

üdvösségül és botránkoztatásul egyaránt: megtartatás és élet azok számára, akik hisz-

nek; kárhoztatás, botrány azok számára, akik elvesznek. A Jézus Krisztus 

keresztjében van az erő és a vigasztalás, illetve a biztosíték arra nézve, hogy amit Isten 

elkezdett, azt véghez is viszi. 

 

„Add a Te erődet a Te szolgádnak!" Ha erőtlen vagy, és tehetetlen, kiálts, és feltűnik 

előtted a kereszt, amely életet és erőt ad megfutni az előtted lévő küzdőteret! 

 

 

December 4 

 

 

Betakar és megvéd 

 

 „fóliáival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a 

hűsége" (Zsolt 91,4). 

 

Megragadó ez a kép! Ahogyan a tyúkanyó szárnyai alá veszi kicsinyeit, úgy védelmezi 

az Úr az Ő népét, és nyújt rejtekhelyet neki. Láttál-e már anyjuk szárnya alól kicsipo-

gó csibéket? Hallottad-e már örvendező csipogásukat? Ugyanígy találhatunk mi is 

oltalmat Istennél, és nyerhetünk igazi békességet, mert tudhatjuk, hogy ő vigyáz 

ránk! 

 

Amíg az Úr szárnyai alatt vagyunk, megvédve érezzük magunkat. Különös volna, ha ez 

nem így lenne. Hogyne éreznénk magunkat biztonságban, amikor az Úr jelenti 

számunkra az életet, az otthont, a menedéket és a nyugodalmat. 

 

így az Ő nevében indulhatunk a harcba és tarthatunk ki benne, mert Urunk megvéd ott 

is. Pajzsra és páncélra van szükségünk, és ha őszintén bízunk Istenben, ahogy a csibe 

bízik a tyúkanyóban, megtapasztaljuk, hogy hűsége tetőtől talpig megvéd bennünket. 

Az Úr nem hazudik, Ő hűséges népéhez, ígérete biztosan megáll! Hűsége többet ér 

minden földi páncélnál, védelmében ellenállhatunk az ellenség valamennyi tüzes 
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nyilának. 

 

Jöjj én lelkem, rejtőzz az Úr kiterjesztett szárnyai alá, rejtsd el magad meleg tollai 

közé! Ott igazán boldog lehetsz! 

 

* 

Az utolsó idők jellemzői  

 

De aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Mt 24,13) 

 

Jézus Krisztus gondosan felkészített bennünket a visszajövetelét közvetlenül 

megelőző időkre (Mt 24. rész). Egyrészt tájékoztatott, hogy a gonoszság, hazugság 

és erőszak elhatalmasodik a világon, másrészt megígérte jelenlétét, oltalmát a 

benne hívőknek. Az események irányítása az ő kezében marad, mert neki adatott 

minden hatalom mennyen és földön. 

 

Említi, hogy sok tévtanító támad majd, akik sokakat megtévesztenek. Többen 

egyenesen Krisztusnak adják ki magukat. Megnő a háborúk és természeti csapások 

száma és pusztító ereje. A szeretet helyét közöny, sőt gyűlölet foglalja el a 

legszorosabb emberi kapcsolatokban is. A benne hívőket üldözni fogják, és sokakat 

meg is ölnek közülük. 

 

Ugyanakkor az evangélium terjed, s a végén már mindenkinek lesz lehetősége arra, 

hogy meghallja az Isten üdvözítő szeretetéről szóló jó hírt. Aki minden próbatétel 

közt is ragaszkodik őhozzá, azt megtartja. Az övéire a nagy nyomorúság idején is 

gondja lesz, érettük megrövidíti a legnehezebb időket. 

 

Ha ilyen jelekkel találkozunk napjainkban, gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus 

megjelenése és ennek a világkorszaknak a vége egyre közelebb jön! Serkentsen 

bennünket minden ilyen esemény is arra, hogy amíg lehetőségünk van, készüljünk fel a 

vele való találkozásra! Ő először mint Megváltó jött ebbe a világba, másodszor mint 

ennek Bírája érkezik. S akkor már nem lesz mód bármit is megváltoztatni, amilyen 

lelkiállapotban talál, aszerint ítél majd meg. 

 

Olyan jó Péter apostol biztatására gondolnunk: „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit 

által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben." 

(IPt 1,5) 

 

* 

Az öregkor előkészület az örökéletre 
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„Maradj velünk, mert immár beestvéledik!" (Lk 24,29) 

 

Minden életkornak megvan a maga különleges hivatása. Az ifjúkor az előkészület kora. 

A meglett kor az alkotó munkáé. Az öregkor a megpihenés és az örökéletre való 

előkészület kora. Évtizedek munkájában megfáradva, nem tudunk már úgy belemerülni 

a munkába, hogy munkahelyünkön éltünk fogytáig helyt tudjunk állni. Át kell adnunk 

helyünket az utánunk következő nemzedéknek. Munkában töltött életünk fölött szemlét 

kell tartanunk, mérleget kell készítenünk. Az Ige mindezekben világosságot gyújt 

számunkra. Nem lehetünk kétségben afelől, hogy hol mutatkoznak még életünkben 

hiányok, mik akadályoznak még minket abban, hogy az örökélet részesei lehessünk. A 

hiányokat pótolnunk kell, az akadályokat mennyei Atyánk és Szentlelke segítségével el 

kell távolítanunk. Ha megtettük ezeket, nyugodtan várhatunk számadásra hívásunknak 

előbb-utóbb, de minden bizonnyal bekövetkező idejére. 

 

Légy áldott, Uram, hogy az örökéletre való előkészületem útján is bízvást fordulhatok 

mindenkor Hozzád. Köszönöm, hogy Szentlelked nem hagy kétségben semmi felől. Részben 

Igédben, részben lelkiismeretem szaván keresztül tudtomra adja minden 

fogyatékosságom, minden rosszul végzett dolgom. Adja, Uram kegyelmed, hogy lemondjak 

mindenkor a szégyen takargatásáról és alázatos szívvel forduljak Hozzád útbaigazításért! 

Krisztusért kérlek, hallgass meg! Ámen. 

 

„Ő hallja lelked óhajtásit Mit nem mernél megmondani, Néki szíved titkos panaszit 

Épen bízvást megvallani. Nincs messze ő, sőt itt áll köztünk, Meghallja s adja, amit 

kérünk: Légy csendes szívvel!" (Énekeskönyv 270. é. 5. v.) 

 

* 

 

Isten városa 

 

87. zsoltár 

 

Jeruzsálem az eljövendő mennyei város előképe. Azé a városé, amelyről a Jelenések 

könyve 2.1. fejezetében olvasunk. A szent városé, amely Istentől száll alá, a 

mennyből, mint egy „férje számára elkészített menyasszony". Arról az időről 

prófétái ez a zsoltár, amikor majd Isten sátora újra az emberekkel lesz, „és velük 

lakozik, és azok az Ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük". 

 

A vallási élet alacsonyabb fokán élő nép számára Istennek képletesen kellett 

kijelentenie azt, amit az Újszövetség népe, amely „lélekben jár", a Lélek szavain 

keresztül megértett. Ezért volt szükség előképekre, többek között a városra, 

amelynek alapjait „a szent hegyeken vetette meg" Isten. 
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Nagyon fontos kijelentés ez: Isten vetette meg a fundamentumot. Nem embertől 

való tehát. Minden, ami embertől való, lázadás Isten ellen. Az óriásivá nőtt 

világvárosok magukon hordozzák az emberi alapítás minden következményét: a bűnt és a 

romlást. A fény, amelytől világolnak, nem Isten dicsőségének a fénye. A nyomorúság 

ellenben a bűnnek a következménye. 

 

A mennyei Jeruzsálem viszont Istentől való. A szent hegyeken alapította azt Isten. 

Ilyen szent hegy a Sínai, ahol a törvényt adta, az Ararát, ahol megfeneklett a bárka, a 

Golgota, amelyen a szabadításunkat szerezte. Ezeken a szent hegyeken, amelyeken az Ő 

kijelentését közölte népével, vetette meg isten a szent város fundamentumát. És ezért 

mozdíthatatlan, mert Isten alapította. 

 

„Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát." Szereti, mert 

egyetlen Fia vérén szerezte. Drága az Ő szemeiben, mert szerelmes Fiát, akiben 

gyönyörködött, kellett áldozatul adnia érte. Abban mutatta meg iránta való 

szerelmét, hogy amikor még bűnben és posványban vergődött a város, szerelmesét 

odaadta érte. Ebben lett nyilvánvalóvá az Ő szeretete, hogy az Ő Fiát áldozta értünk. 

 

A mennyei Jeruzsálem dicsősége minden szépséget és minden emberi elképzelést 

felülhalad. Ahogyan Sába királynője Salamon dicsősége és bölcsessége láttán azt 

állította, hogy hírvivői a felét sem mondták el mindannak, amit itt látott, ugyanúgy a 

mennyei Jeruzsálem szépsége és dicsősége is felülhalad minden emberi elképzelést. 

Nincs az a szó, nincs az az értelem, amelyik leírhatná, vagy elképzelhetné a mennyei 

Jeruzsálem dicsőségét és szépségét. A próféták dicsőséges dolgokat beszélnek felőle, 

de emberi szó nem képes mindazt leírni, ami ott van. 

 

Isten népének legádázabb ellenségei is hódolatra kényszerülnek. Egyiptom, Bábel, 

Filisztea, az ős ellenség porba hull majd a mennyei Jeruzsálem dicsősége és szépsége 

előtt. A pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak; a föld királyai 

tisztességet tesznek előtte. Akik gúnnyal és csúfsággal beszéltek a mennyei dicsőségről, 

megdermednek a csodálattól nagysága és szépsége láttán. Félelmetes és dicsőséges ez 

a város, mert ott lakik teljes fényében és méltóságában a dicsőséges Isten szerelmes 

Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus. 

 

Ebben a városban csak annak van polgárjoga, aki ott született. Nem lehet ezt a 

polgárjogot pénzen megvásárolni, de nem is megy be abba semmi tisztátalan, csak akik 

„beírattak az élet könyvébe", amelyik a Bárányéi. Van egy nagy anyakönyv a mennyekben, 

amelybe azoknak a nevei vannak beírva, akik átélték Jézus Krisztusban a Szentlélek 

általi újjászületés csodáját, akikről fel van jegyezve, hogy „mind ez, mind amaz ott 

született". Ezeknek van polgárjoguk ebben a városban. A többiek minden igazságukra, 
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jogosságukra való hivatkozásuk ellenére kizáratnak ebből a városból. 

 

Neked van-e polgárjogod a mennyekben? Elmondható-e rólad, hogy „nem vagy 

többé jövevény és zsellér", hanem „polgártársa a szenteknek", és cselédje az 

Istennek, aki „felépíttettél az apostolok és a prófétáknak alapkövén, lévén a 

szegletkő maga Jézus Krisztus"? Azonban ne feledjük el, hogy az Isten népéhez 

való tartozásunk nem tőlünk, hanem Istentől függ. Az Úr az, aki „beírván, feljegyzi 

a népet: ez ott született". A könyvre, mely az életnek könyve, még ránézni sem 

nézhetett senki, nemhogy felnyithatta volna. Egyedül Jézus Krisztusnak, a Dávid 

törzsökéből származó győztes oroszlánnak van joga ehhez. Egyedül Ő jegyezheti 

be az élet könyvébe a megváltottak neveit. Jézus Krisztus mondja: „Nem ti 

választottatok engem, hanem én választottalak titeket." Félre tehát minden 

önhitt magabiztossággal! Nem igaz, hogy akkor csatlakozhatunk Isten népéhez, 

amikor akarunk. Alázzuk meg magunkat a porig, és vegyük tudomásul, hogy „nem 

azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené". Még a királyi 

menyegzőről is kidobják azt, akit nem az Úr írt és jegyzett be a mennyei 

Jeruzsálem polgárai névsorába. 

 

A mennyei polgárjog megmásíthatatlan, és örökös öröm forrása. 

Megszentelődésünkben lehetnek törések. Keresztyén életünk sok kívánnivalót hagyhat 

maga után. Sokszor saját szemünkben is alábbvalóbbak vagyunk mindenkinél. Mindezek 

ingatag alapok arra nézve, hogy az állandó öröm forrásaivá legyenek. A mennyei polgárjog 

azonban független tőlünk, független lelki élményeinktől, megtapasztalásainktól, hitbeli 

győzelmeinktől, csupán születésünktől függ, ezen pedig nem változtathatunk, mint 

ahogy testi születésünkön sem. 

 

Akiknek a mennyei polgárjoga nem egészen mozdíthatatlan és bizonyos, azoknak az 

életében ingadozó az öröm. Nem jelenti ez természetesen azt, hogy akiknek a mennyei 

polgárjoga biztos alapokon nyugszik, nem lehetnek az életükben öröm-teljesebb vagy 

kevésbé vidám napok. Az viszont bizonyos, hogy akik szívük egész meggyőződésével 

vallják, hogy „minden forrásaim Tebenned vannak", azokkal „mint nap az égen, bús 

borulatban is velük az Úr". 

 

 

 

December 5 

 

A védelem bástyái 

 

„Az ilyen ember magas helyen lakik, sziklaerőd a fellegvára. Kenyerét megkapja, 

vize állandóan van" (Ézs 33,16). 
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Akinek Isten megadta a tiszta élet ajándékát, az tökéletes biztonságban élhet. 

 

A magasban lakozhat, felülemelkedve a világon, túl az ellenség lőtávolságán, az éghez 

közel. Magasztos céljai és indítékai vannak, igazi vigasztalásra és társakra talál. Ör-

vendezik az örök szeretet hegyei között, ott talált lakóhelyet is. 

 

Óriási sziklák védelmezik. A világmindenség legerősebb sziklái ezek, a változhatatlan 

Isten ígéretei, ezek őrzik az engedelmes hívőt. 

 

Övé a nagy ígéret: „kenyerét megkapja". Ahogy az ellenség nem tudja megmászni ezt 

az erődítményt, sem lerombolni a falait, nem tudja azt kiéheztetéssel vagy ostrommal 

sem bevenni. Az Úr, aki mannát hullatott a pusztában, mindig ellátja népét élelemmel, 

még akkor is, ha a körülvevő ellenség ki akarja éheztetni. 

 

De mi lesz, ha a víz fogy el? Ez sem történhet meg, hiszen „vize állandóan van". Soha 

ki nem apadó kút van a bevehetetlen erődítményben. Az Úr gondoskodik arról, hogy 

az övéi semmiben se lássanak hiányt. Sion polgárának senki nem árthat. Akármilyen ádáz 

legyen is az ellenség, az Úr meg tudja őrizni választottait. 

 

* 

 

„…mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.” (I.Péter 2;3) 

 

A keresztyénségről sokan azt gondolják, hogy az egy olyan eszme, vagy egy olyan 

gondolatrendszer, amire mindenki különféle ismeretek megismerése és elfogadása által 

juthat el. Ezt a elfogást erősítheti az emberek szívében az a sokféle vita, ami 

elhangzik Isten létéről, a világ teremtéséről, az emberi élet kiteljesedéséről, az ember 

küldetéséről…stb. 

 

Valóban, ha megpróbáljuk a minket körülvevő világot egy kicsit jobban megismerni, ha 

kitárul előttünk a kozmosz végtelen nagysága és felfoghatatlanul sok titka, s talán, ha 

a mikrokozmosznak a titkaiba is bepillantunk, vagy ha az élet titkait próbáljuk kutatni, 

akkor érzékelni kezdjük, hogy milyen nevetséges vélekedés az, ami tudatlan emberek 

szájából olyan gyakran felhangzik: Én nem hiszek Istenben! Én csak azt hiszem, amit 

látok! Én a tudományban hiszek!... Ezek a kijelentések csak a kozmosz méreteihez 

viszonyított még porszemnyinek sem mondható semmi ember önteltségét és 

tudatlanságát árulják el.  

 

Azt mondhatjuk, hogy az ember, ha valóban komolyan veszi ennek az anyagi világnak a 

csodálatos gazdagságát, méreteit, törvényszerűségeit, ha valamilyen tudománnyal 
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rendelkezik, akkor csak azt mondhatja ki, amit a régi szép ének fogalmaz meg: Nagy 

vagy te Isten, nagy a Te hatalmad, világteremtő a Te szózatod. Az értelmes és 

gondolkodó ember csak azt mondhatja, amit a költő mond: Isten! kit a bölcs lángesze fel 
nem ér, Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:  Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele 
nem tekinthet. 
 

Ha az ember eljut erre az ismeretre, akkor ez már nagy áldás lehet a számára, de 

önmagában ez még kevés! Ez még nem a keresztyénség! 

 

Vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a keresztyénség valamilyen egyházhoz való 

tartozást jelent. Nagyon sokan vannak, akik valamelyik egyháznak a liturgiáit, ünnepeit, 

szokásait mélyen elsajátították és gyakorolják. Ezeknek a liturgiáknak, ünnepi 

szokásoknak, s az általuk kialakított gazdag életformának ismerete és gyakorlása 

rendkívül színes és érdekes emberi életet eredményezhet. Ezek pontosan 

meghatároznak, szabályoznak mindent és akkor, ha valaki teljes lélekkel hódol ennek a 

vallásos gyakorlatnak, akkor még szép és felüdítő is lehet a számára, sok lelki 

tartalmat is hordozhat, lehetőséget ad az elmélyülésre, a lelki megerősödésre. 

 

A vallásos élet gyakorlata is tehát sok áldást hordozhat, sok szép gyümölcse lehet, de 

ki kell mondani mégis azt róla, hogy önmagában ez is kevés. Gyakran az ilyen vallásosság 

párosul a vallásos gyűlölködéssel, türelmetlenséggel, könnyen manipulálható tömegeket 

hoz létre (Feszítsd meg!).  Ez még nem a keresztyénség! 

 

A keresztyénség akkor kezdődik el, amikor az ember megismeri annak a titkát, amiről 

itt Péter apostol beszél: „…megízleltétek, hogy jóságos az Úr.” 

 

Ez a néhány szó azt jelenti, hogy a keresztyénség egy találkozás-élménnyel kezdődik. 

Találkozás Jézus Krisztussal és Őáltala találkozás a mennyei Atyával. Ebben a 

találkozásban feltárul az ember számára Isten országa, uralma teljes gazdagságával. 

Ebben a találkozásban kiárad az emberre Isten kimondhatatlan szeretete. Ebben a 

találkozásban személyesen átéli az ember és ki tudja mondani azt, hogy: Megismertem 

Istent és Isten az Ő gyermekének fogadott.  

 

Ebben a találkozásban új életre támad az ember. Ami volt, az nincsen többé, újjá lett 

minden. Kimondhatatlan öröm, ujjongás tölti be az ember szívét ez által a változás 

által. Megízleltük, hogy jóságos az Úr. 

 

S ebben a találkozásban nyílik meg a lehetőség arra, hogy ismereteket gyűjtsünk 

Istenről, világról, önmagunkról. Ebben a találkozásban éljük át azt, hogy hogyan kell 

Istent dicsőíteni, magasztalni, hogy milyen valójában az igazi istentisztelet. 

 



20 

 

Találkozás nélkül csak emberi okoskodás, filozófálgatás lesz a tudomány, és a vallásos 

liturgia, ünneplés, életgyakorlat csak üres szerepjáték, vagy inkább mágikus 

tevékenység, a rossznak, az átkoknak elűzésére. 

 

Nincsen nagyobb ajándék, mint amikor az ember ki tudja mondani: „Megízleltem, hogy 

milyen jóságos az Úr! Megismertem Őt!” 

 

* 

 

Keresztelő János születése 

...meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül... nagy les/ 

ő az Úr előtt... (Lk 1,13-15) 

 

Az első advent jeles alakja Keresztelő János volt. Ismerjük meg az ő életét! 

 

Júdea hegyes vidékének egy kis falujában egy házaspár régóta imádkozott gyermekért. 

Most már abba is hagyták, mert megöregedtek. Egyik nap azonban, amikor Zakariás 

éppen a papi feladatait végezte Jeruzsálemben, Isten azt üzente neki, hogy fiuk 

születik, aki a Messiás útkészítője lesz. Hitte is, nem is. Hitetlensége miatt addig, amíg 

a kis János meg nem született, megnémult. Amikor újra tudott beszélni, hálás szóval 

magasztalta Istent (Lk 1. rész). 

 

Most csak azt vegyük észre, hogyan építi be Isten kis emberek csendes imádságát a 

maga világot kormányzó tervébe! Isten nagyszabású üdvterve már a világ 

megteremtése előtt készen volt. Ezt ő lépésről lépésre feltartóztathatatlanul 

megvalósítja. Ehhez emberekre is szüksége van. Például Zakariást is kiválasztotta arra, 

hogy az ő fia legyen Jézus előfutára. De még nincs is fia, s ők már öregek. Ez nem 

akadály. Lesz gyermekük idejében, egészen megszokott módon. A csoda benne az, 

ahogyan Isten ezt a nekik már elképzelhetetlen eseményt időzíti és megvalósítja. 

Mert miközben Isten nagy terve kibontakozik, ő számon tartja az éveken át elhangzott 

imádságokat is, és felel azokra. 

 

Istennél minden időzítve van, nincs összevisszaság. Ő nem rögtönöz, és nem kapkod, 

mindent végtelen bölcsessége szerint, a mi érdekünkben valósít meg. 

 

Így merjük-e rábízni életünk apró és jelentős dolgait és a világ sorsdöntő ügyeit 

egyaránt? Zakariás hitetlensége nem lett akadálya Isten cselekvésének. Az ő tettei 

nem a mi hitünktől függnek, de magunkat szegényítjük meg, ha kételkedünk 

ígéreteiben. Szálljunk szembe mindig a magunk kételyeivel! „Boldog, aki hitt, mert 

beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki." (Lk 1,45) 
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* 

„Jön majd olyan idő - így szól az én Uram, az Úr -, amikor éhséget bocsátók a 

földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr 

igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig... és keresik az Úr 

igéjét, de nem találják." Ámósz 8,11 -12 

 

Nem lehetne jobban jellemezni mostani korunkat. Kenyere, itala bőven van a 

keresztyén népeknek, jutna másoknak is elég, mégis fél, mégis szerencsétlennek, 

veszélyben lévőnek érzi magát minden nép. Kétségbeesetten keresik a megoldást, a 

megmentő eszmét, az igazságot. A Kárpátokban történt, hogy két sízőt meglepett a 

köd. Megfagyott holttestük mellett látták másnap, hogy körbe-körbe jártak, néha 

egészen közel a menedékházhoz, de nem találták meg. így keresi ma a világ az igét, s 

ha nem találja meg, úgy járhatunk mind, mint azok a sízők. Az emberek persze nem 

tudják, hogy Isten igéjét keresik. Honnan tudnák, ha az el van rejtve előlük? Ha az 

egyház csak óvatosan hirdeti, maga se tudja, hogy az az egyetlen megoldás. Ha a 

tömegek elhitték, hogy már elavult, nem kell komolyan venni. Ezer szekta, babona, idegen 

vallás szédíti a népet, mindegyik bőven talál híveket, mert annyira szomjazza különösen 

az ifjúság az igazságot. „Támolyognak tengertől tengerig, és nem találják." Ebből az 

ördögi körből emberileg nincs kiút. Egyedül Isten tehet csodát, ébredést, amit hasonló 

helyzetben már többször megtett. Imádkoznunk kell, hogy újra megtegye. 

 

Uram, Istenem, nagy gazdagságában és hatalmában annyira megromlott volna már az 

emberiség, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. A technikai csodák dicsősége annyira 

elködösítette értelmünket, hogy nem látjuk meg tőle a mélységből kivezető egyetlen 

utat. A Te igazságod, a szolgáló szeretet nélkül nem lesz jövője gyermekeinknek! Ha 

rajtunk már nem lehet, könyörülj rajtuk, a jövendő nemzedékeken! Add szájukba és 

szívükbe igédet, a megváltó, felszabadító, jövőt jelentő igazságot! Add, hogy gyermekeink 

megtaláljanak, és készek legyenek szolgálni Téged! Ments meg, Uram, minket! Ámen. 

 

* 

A Lélek fokozottabban esedezik értünk öregkorunkban 

 

„A Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (Rom 8,26/b) 

 

Lelkűnknek a kárhozattól való mentességéről, a Lélek szerint való járásunkról, 

istenfiúságunkról és boldog bizonyosságunkról beszél a nagy apostol a Római levél 8. 

részében. Mi is várjuk a fiúságot, testünk megváltását. Ezzel kapcsolatban mondja, hogy 

„a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint 

kellene, nem tudjuk; de maga-a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodá-

sokkal". Nemcsak ismeri egyfelől minden fogyatékosságunkat, erőtlenségünket, 

melyekkel kapcsolatban azok pótlására kész. Másfelől tudja hátralevő időnk rövid 
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voltát, ezért azt akarja, hogy lássuk be mielőbb mi is, mi minden hiábavalóság van még 

életünkben. Sorjában megmutatja nekünk az örökkévaló értékeket. Vágyat ébreszt 

lelkünkben ezek iránt. Ha belefáradunk a küzdelembe, erősít minket. Csodálatos 

dolgokat beszél nekünk erről a küzdelemről, ha mindvégig kitartunk... 

 

Szentlélek Úristen, légy áldott, hogy kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezel érettem 

is. Tudom, hogy bármennyire igyekszem is, a magam erejéből nem tudnék elérni semmit. De 

azt is tudom, hogy az Úr Jézus éppen azért végezte el érettem is az elégtételadás 

egyszeri tökéletes áldozatát, hogy részese lehessek az örökéletnek. Uram, vezess, segíts 

hazafelé vivő utamon! Krisztusért könyörgök! Ámen. 

 

„Ha egy sem volna e világon, Kire magad rábízhatnád, Akkor is állna oldaladon, És 

hűségét tapasztalnád. Ő tudja titkos bánátidat, Elvenni mikor kell azokat: Légy 

csendes szívvel!" (Énekeskönyv 270. é. 4. v.) 

 

* 

 

Az imameghallgatás nem-je és igen-je 

 

Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen 

meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette Őt.

 Lukács 22,42-43 

 

Az Atya nem teljesíthette Fiának ezt a kérését. Megváltásunknak nem volt más módja, 

csak ez az egyetlenegy, amitől a Megváltó visszaborzadt. És mégis meghallgatást nyert az 

Úr esengő imádsága! Angyal erősítette meg. Ez volt a felelet a kérésére. A tanítványoknak 

virrasztani kellett volna, de aludtak; a legnehezebb harcot Megváltónk egyedül harcolta 

meg. Mégsem volt egyedül, az Atya nem hagyta Őt cserben. Bár nem kímélhette meg a 

fájdalmaktól, de erőt adott neki a nehéz út megjárásához. A lelkére nehezedő nyomasztó 

teher olyan borzalmas, és a testi feszültség olyan heves volt, hogy vért verejtékezett. A 

Megváltó nem járhatta volna meg a szenvedés útját, ha nem nyert volna erősítést az 

„elrejtett mannából" (Jel 2,17). Végül is az Atya megszabadította Őt a félelemtől és 

rettegéstől. 

 

Nem a meghalás volt az Úr Jézus számára borzalmas, hanem hogy gonosztevőként kell 

meghalnia a kereszten, mint akinek átokká kell lennie a világ bűnterhe alatt - ez 

nehezedett mázsás súllyal a lelkére. Nem csoda, hogy szomorú volt mindhalálig. 

Imádságára a félelem csökkent ugyan, de az újra visszatért. Másodszor is imádkozott, 

újra megkönnyebbült, de a félelem ismét lelkére telepedett. Harmadszor is könyörgött, 

ekkor teljesen megszabadult tőle. Nyugodtan mondhatta: „Keljetek fel, menjünk, íme, 

elközelgett, aki engem elárul" (Mt 26,46). Nem menekült el, hanem győztesként ment az 
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ellenség elé. így Jézus meghallgatást nyert, amikor könyörgéssel és esedezésekkel, erős 

kiáltás és könnyhullatás között adta oda magát áldozatul Istennek, aki megszabadíthatta 

volna a halálból, de mégsem tette. Viszont megszabadult a halálfélelemtől. Miattunk és 

érettünk kellett megízlelnie a halál keserűségét, de megkapta a szükséges erőt ehhez a 

legnehezebb szolgálathoz. 

 

Ez a meghallgatás minket is imádásra késztet. Számtalan megváltott bűnös dicsőíti most 

Istent, amiért egyszülött Fiát a fájdalom útjára bocsátotta, de át is segítette rajta. 

Jézus maga tökéletessé vált szenvedései révén és felemeltetett Isten jobbjára. - 

Éppen ezért, mivel megalázta magát mindhalálig, felmagasztaltatott mindenek fölé és 

kapott páratlan hatalmat. Isten azért nem hallgatta meg Őt előbb, hogy szabadítása 

dicsőségesebb lehessen. 

 

* 

 

Reménytelen sötétség 

 

88. zsoltár 

 

Az újjászületett élet is juthat olyan sötétségbe és nyomorúságba, amelynek 

következtében ilyen zsoltár fakad az ajkán. Ebből a zsoltárból hiányzik a remény, 

nincs benne fény, csak sír, sötétség és reménytelenség. 

 

A hívő szívet az ilyen nyomorúság is az imádság karjaiba hajtja. Jól tudja, ezek 

között a körülmények között is, hogy egyedül Isten szabadíthatja meg, ezért nappal 

kiált, és éjszaka is előtte van, hogy Isten elé jusson imádsága, és meghallgatást találjon 

könyörgése. Kiált, „mert betelt a lelke nyomorúságokkal, és élete a Seolig jutott". A sok 

könnytől megsenyvedt a szeme, mégis naponta az Úrhoz kiált. Az új életet nyert 

embert a nyomorúság még inkább, még mélyebben Isten arcának a keresésére 

készteti. 

 

Nincs az ember számára félelmetesebb és reménytelenebb, mint a feltámadás nélküli 

halál gondolata. Amikor az ember úgy érzi, hogy lába előtt tátong a sír, sőt mély sírba 

zuhant, a sötétség örvényei veszik körül, vagyis szembe kell néznie a halál gondolatával, 

még a hívő ember is, amennyiben egészséges életösztönnel rendelkezik, mindig 

félelmetes ellenségként tekint a halálra. Meg tudja azonban édesíteni a halál keserű 

gondolatát, meg tudja világosítani a sír sötétségét a reménység, amely a feltámadás 

bizonyossága által támad a hívő ember szívben. 

 

Aki azonban így szól: „Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e vajon az árnyak, 

hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a 
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pusztulás helyén?", abban az emberben a feltámadás reménysége is kihalt. Nincs 

remény, csak félelem, reménytelenség és rettegés. 

 

Súlyosbítja a halálfélelmet Isten haragjának a gondolata. Isten kegyelmességének a 

reményében nem volna olyan reménytelen a halál, mert arra gondolhatnánk, habár 

nagyon csalfa az ilyen reménység, hogy hátha mégis megkönyörül majd rajtunk az Isten. 

Amikor azonban a zsoltáros így szól: „A Te haragod rám nehezedett, és minden habod-

dal nyomtál engem", Isten haragja hordozásának a félelmetes tudata még 

nyomorultabbá, reménytelenebbé teszi a szívét. 

 

A nyomorúság kelyhét még tetézi az, hogy nincs emberi vigasztalás: „Elszakasztottad 

ismerőseimet tőlem, utálattá tettél előttük engem; berekesztettem és ki nem jöhetek." 

 

Sír, sötétség, Istentől és emberektől való elhagyatottság - milyen mélységes 

nyomorúsága az emberi szívnek! Ehhez járul még betetőzésül, hogy nincs semmi 

világosság: „Megtudhatják-e a sötétségben a Te csodáidat, és igazságodat a 

feledékenység földjén?" Egy hasadéknyi fény sem szüremlik be a kétségbeesés 

börtönének sötét odújába. Egyedülvalóság, reménytelenség. 

 

Nem szabad belenyugodnunk a zsoltár sötét tartalmának a tudomásulvételébe anélkül, 

hogy fel ne tennénk a kérdést: mi lehet az oka, hogy a zsoltár írója ilyen reménytelen 

lelkiállapotba jutott? Annál is inkább fel kell tennünk a kérdést, hogy adott esetben, a 

reménytelenség ugyanezen állapotában megtaláljuk a gyógyulás kulcsát. A felelet 

magából a zsoltár szövegéből adódik: a reménytelenség és a csüggedés forrása mindig 

a magunk igazságának a tudata. A zsoltáríró azt állítja, hogy Istenhez fohászkodik, 

már jó reggel, nem érti hát, miért veti őt el Isten. 

 

Nem találjuk ebben a zsoltárban azt a hangot, amit más zsoltárokban, amikor a 

nyomorúságban vergődő lélek megalázza magát, és belátja, hogy méltán büntettetik. 

Aki előtt nem világosodik meg a nyomorgattatás idején saját bűnös volta, annak a 

panaszában nem tud felgyulladni a reménység szava sem. 

 

Alig van fájdalmasabb könyve a Szentírásnak, mint a Jeremiás siralmai. Szörnyű kínok, 

lelki gyötrelmek között írott könyv, mégis megtaláljuk benne a felismerést, hogy 

„gonoszok és pártütők" voltunk, azért „nem bocsátottal meg". 

 

Szabadítás, vigasztalás és reménység csak a keresztben van. A kereszt viszont csak ott 

ragyog fel a hit szeme előtt, ahol a bűntudat nyilvánvalóvá lett a szívben. Ha szeretnéd, 

hogy életed ne fenekedjen meg a reménytelenségben, a sírban és a sötétségben, alázd 

meg magad Isten előtt, és ebben a megalázkodásban felragyog előtted az Ő 

világossága! 
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* 

„A hármas fonál nem szabad el egyhamar!" 

 

(Prédikátor 4) 

 

Igénk hiábavalónak nevezi a társtalan életet, mert kiért fáradozik, aki egyedül él? Isten 

az embert közösségre teremtette, önmagával és a másik emberrel. Milliárdok közül egyet-

len egy valakit pedig úgy szánt nekünk, hogy azzal egy testté legyünk (József Attila). 

Igénk megkapóan szól az Isten szerinti házasság áldásairól: jobban boldogul kettő, 

mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van; támogatják, fölemelik, védelmezik 

egymást; összebújva megmelegítik egymást. Nem jó egyedül, jobb ketten, de legjobb 

ha ketten „ama harmadik, örökkévaló Társ orcájában találjuk meg egymást" (Ravasz 

László). Az élő Isten az, aki a házastársat adja, és a házasságot egyben tartja. „A hármas 

fonál nem szájad el egyhamar!" Ez a „hármasság" azért is fontos, mert egy negyedik, a 

kísértő folyamatosan, és ezernyi módon támadja a házasságot. Távozz tőlünk Sátán, és 

Jövel Uram Jézus, a házasságunkba is! 

 

* 

„Mezítelenül úgy megy el, ahogy jött..." 

 

(Prédikátor 5) 

 

A vagyon veszélyeiről beszél itt egészen konkrétan Isten Igéje. A vagyon természete az, 

hogy egyre több profitra törekszik, minden áron, semmi más szempontot nem ismerve 

(9). A vagyon nyugtalanná tesz, „nem hagy aludni a jóllakottság"(11), megzsírosítja a 

szívet (11). A vagyon elkezd uralkodni gazdáján, mégpedig annak rovására; az illető 

észre sem veszi, hogy teljesen megváltozott, hogy a vagyona irányítja minden percét, 

miközben ő maga istentelenné és embertelenné lett, sőt önmagát is elvesztette. Pedig 

„semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy úgysem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és 

ruházatún, elégedjünk meg vele... mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme... melyek az 

embereket veszedelembe és romlásba meríti' (ITimóteus 6-10). A vagyonhoz való 

viszonyunkat, nekünk, keresztyéneknek is újra kellene gondolnunk. Ne legyünk képmu-

tatók! 

 

 

December 6. 

 

„3mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 4Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, 

amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és 

drága”;” (I.Péter 2 ;3-4.) 
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Azoknak az életében, akikre Jézus által kiáradt Isten csodálatos szeretete, akik 

megízlelték, hogy jóságos az Úr, azoknak életében hatalmas változás történik. Ez a 

változás pedig mindenek előtt azt jelenti, hogy életük ráépülhet erre a szeretetre. 

Biztonságot, megtartó erőt jelenthet számukra ez a szeretet. 

 

A Krisztussal való találkozásig életüknek vagy nem volt semmiféle alapja, amire 

építettek volna, csak sodródtak, az élet viharai kényükre kedvükre hányták vetették 

őket, a sors erőinek teljesen kiszolgáltatva élték az életüket, vagy pedig arra 

építettek, amire a világ fiai építeni tudnak. A világ fiai legtöbben általában az anyagi 

javakat tartják olyan megbízható fundamentumnak, alapnak, amire az ember ráépíthet 

mindent. De akkor, ha megvizsgáljuk a világnak, az embereknek életét, akkor látjuk, 

hogy az anyagi javak nem képeznek igazán megbízható alapot. Egy egy váratlanul 

bekövetkező vihar hamar elsodorhatja mindazt, amit az ember fáradságos munkával 

összehoz, felépít. Ugyanakkor azt is el lehet mondani erről a biztonságról, hogy a 

legjobb esetben is csak a földi életének ideje alatt (70-80 év) tartja meg az embert, 

úgy, hogy az igazán nagy próbákban nincsen megtartó ereje, s a földi élet végén, a halál 

támadásában már egyáltalán nem ad semmiféle biztonságot. 

 

Hasonlóképpen minden más, amire az ember az életét ráépítheti, nem tartja meg a 

viharokban, csak egy ideig jelent viszonylagos stabilitást, védelmet.  

 

De az az ember, aki megízlelte, hogy jóságos az Úr, aki megtalálta a személyes 

kapcsolatot Jézus Krisztussal, aki az életét ráépíti a „Krisztus-sziklára”, annak 

életében megvalósul az, amit a Heidelbergi Káté első kérdésére adott feleletként mond 

el a hitben élő ember hitvallásként:  

 

1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?  

 

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én 

hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága 

vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából 

megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se 

hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért Szentlelkével 

bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy 

szüntelenül neki éljek. 

 

Ez azt jelenti, hogy a Krisztus szeretetében élő ember életének minden helyzetében, a 

nehézségekben és a próbákban is tudhatja, hogy az a kőszikla, akire ráépült, megtartja 

őt. Nem veszhet el, nem szenved küzdelmeiben megszégyenítő vereséget, nem vall soha 

semmiben szégyent. Tudja és megtapasztalja azt, hogy: „…akik Istent szeretik, 
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azoknak minden javukra szolgál…” (Róma 8;28) „…diadalmaskodunk az által, aki szeret 

minket. 38Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39sem magasság, sem 

mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, 

amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 8;37-39) 

 

A Krisztus sziklára épülve az ember élete nem csak biztonságos, hanem bővelkedő, 

gazdag élet is lesz. Hálás szívvel szemléli és vallja meg életének minden idejében Isten 

szeretetének biztonságot adó erejét és az életét meggazdagító, felülről áradó áldások 

csodálatos gazdagságát. 

 

* 

 

Átmégy rajta, de nem nyel el 

 

 „Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha 

tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg" (Ézs 43,2). 

 

Nincs híd, mégis át kell mennünk a vízen, és éreznünk kell a folyó sodrását. De Isten 

jelenléte a sodrásban többet ér számunkra, mintha egy komphajó vinne át bennünket a 

másik partra. Meg kell próbáltatnunk, de diadalmaskodhatunk, mert maga az Úr lesz 

velünk, és Ő hatalmasabb, mint a vízáradat. Még ha máskor távol is lenne tőlünk, a 

nehézségek és veszedelmek között bizonyosan velünk van. Bár csapjanak magasra az 

élet bajainak hullámai körülöttünk, az Úr minden alkalommal átsegít rajtuk. 

 

Isten ellenségei kiagyalhatnak sok mindent a vesztünkre, és kegyetlen csúfolódásaik 

hasonlók lehetnek a tüzes kemencéhez, de mit árt ez nekünk? Átmegyünk a tűzön. Ha 

Isten velünk van, nem perzselődünk meg; még a tűz szaga sem érződik meg rajtunk. 

 

Milyen csodálatos biztonságban van a felülről született és a menny felé tartó zarándok! 

Az áradatba nem fullad bele, a tűz nem égeti meg. 

 

Ó Uram, a Te jelenléted a legjobb védelem utunk számtalan veszedelme között, íme, 

hittel rád bízom magam, és szellemem nyugalomra talál benned. 

 

* 

 

János munkája  

Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! (Lk 3,4) 

 

Keresztelő János nagyon fontos lelki munkát végzett az egész nép életében. Fő 



28 

 

erénye az volt, hogy hirdette az igazságot, és kemény mondanivalóján semmilyen 

meggondolásból nem volt hajlandó változtatni. Tudta, hogy hallgatóinak kell 

megváltozniuk, ha nem akarnak elveszni. Bármire hivatkoznak, semmi nem segít 

rajtuk, csak az Istenhez való visszatérés. 

 

Mikor szeretjük mi egymást: ha szó nélkül nézzük, hogy valaki tönkreteszi magát és 

családját, vagy ha szeretettel megmondjuk neki az igazságot, akkor is, ha az 

kényelmetlen feladat? Az lenne a szeretet, ha finomkodásból nem beszélünk az 

üdvösség és kárhozat tényéről? Akkor szeretjük a gyermekeinket, ha a korszerűség 

jegyében nem fegyelmezzük, nem is neveljük őket? 

 

Aki az igazságot hirdeti, annak ez mindig áldozatba kerül. Keresztelő János is 

vállalta a minden komfort nélküli életet, távol a családtól. Nem mindenkinek kell így 

élnie, de készek vagyunk-e áldozatot is hozni az igazságért? 

 

Akik elfogadták, amit mondott, azokat bemerítette a Jordán vizébe, jelképezve, 

hogy az illető meghalt a régi életének, s a vízből egy új ember emelkedik fel. Ezt 

pedig egészen konkrét változásnak kellett követnie az emberek életében (Lk 3,1-14). 

 

Ezért nevezi Jánost a Biblia Jézus útkészítőjének. Mert Istentől a bűneink 

választanak el, ezt az akadályt úgy lehet félretenni az útból, ha nevén nevezzük, 

megvalljuk és elhagyjuk a bűnt. Bocsánatot rá Jézus Krisztus kereszthalála szerzett. 

János különösen az emberi gőg, önhittség, képmutatás, büszkeség ellen prédikált. 

 

Legyen ez a mi adventi programunk: feltérképezni, mi áll leginkább Jézus útjában, 

és ne halogassuk annak eltávolítását! 

A völgyből domb legyen, 

Hegycsúcs a mélybe szálljon, 

Hogy útja készen álljon, 

Ha Krisztus megjeleni 

(V. Thilo, ford. Czeglédy Sándor) 

 

* 

Isten meghallgat, de a maga módján 

 

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy 

gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség a Gyülekezetben Krisztus 

Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké! Efezus 3,20-21 

 

Pál itt tapasztalatból beszél. Amikor Filippiben börtönbe került, Szilással együtt 

imádkozott. Talán még a börtönőrre is gondoltak, Jézus szavaira emlékezve: 
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„Imádkozzatok azokért, akik bántanak és üldöznek titeket." De hogy Isten még akkor 

éjjel csodálatosan ki fogja hozni őket a börtönből, és hogy éppen azzal a kemény, 

irgalmatlan emberrel együtt fognak térdet hajtani Jézus Krisztus előtt, talán eszükbe 

sem jutott. Ennyire merészen nem mertek kérni. Néha, mintha Isten nem hallgatna meg 

minket, de azután minden elképzelésen felül, túláradóan cselekszik. Pál azt gondolta, 

sokkal jobban szolgálhatná az Urat, ha megszabadulna „töviseitől", amelyet a „Sátán 

ökölcsapásainak" is nevez. Kérte az Urat egyszer, bizonyos várakozási idő után másodszor, 

azután megint várt. Végül újra, harmadszor is kérte a szabadítást. Az Úr látszólag 

visszautasította a kérését, de meghallgatta az imádságát. Feleletet kapott és 

megvilágosodott előtte az Úr útja, hogy az Ő ereje a gyengékben mutatkozik meg igazán 

hatalmasan: a megrepedt, összetört edényekben lesz nyilvánvaló; „cserépdarabokkal" 

többre jut, mint sértetlen emberi erővel. Ez a drága Ige sokakat erősített meg azóta is. 

Kimondhatatlan vigasztalás lett ez az ígéret: „Az én erőm erőtlenség által jut el céljához." 

 

Pálnak harmadik missziói útja végén, a Jeruzsálem! látogatás alkalmával leginkább 

elkeseredett ellenségeitől, a Jézusban nem hívő zsidóság orvtámadásaitól kellett félnie. 

Levelében a római keresztyének imádságát kéri. Bizonyosan ő maga is imádkozott, hogy az 

Úr mentse ki a hitetlenek keze közül Júdeában (Rom 15,31). De ez a kérés sem talált 

meghallgatásra - látszólag. A kezükbe esett. Mégis meghallgatta őt az Úr, mert kiragadta 

onnan. Cézáreába kerül, két évi fogságba. Pihenőidőt rendelt neki az Úr, amire bizonyára 

nagy szüksége volt. Két év múlva mégiscsak eljutott Rómába, de másképpen, mint ahogyan 

gondolta. Ott is hirdethette Jézus Krisztus győzelmes evangéliumát, nem úgy, mint egy 

világi nagyság, hanem mint egy szegény fogoly. - Az Úr más úton vezet, mint ahogy mi el-

gondoljuk vagy kérjük, de mindig dicsőségesebb módon. 

 

* 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én-bennem. 

Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e 

nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és 

helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy 

ahol én vagyok, ott legyetek ti is." 

János 14,1-3. 

 

Ez a Krisztusban hívők végső, életet, boldogságot, reménységet adó bizonyossága. Krisztus 

nem azért adta értünk az életét, nem azért adta kezünkbe Istennek örökké érvényes 

tanítását, nem azért várja el tőlünk, hogy rövid földi életünket annak szolgálatára szánjuk, 

hogy az élet után eldobjon magától. Azt akarja, hogy ahol Ő él, mi is ott legyünk. Abban a 

csodálatos világban, ahol nincs idő, nincs szenvedés, ahol Isten szemtől szemben való 

látásában nem kételkedhetünk, és nem tévelyeghetünk többé, de élő, személyes 

valóságban vehetünk részt az Ő örök munkájában. Ezért vállalták az apostolok, akik szemé-

lyesen találkoztak a feltámadt Krisztussal, a legkínosabb halált is, mert ők látták, tudták, 
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megtapasztalták a halálon túli életet, s alig várták, hogy részesei lehessenek. Ez vár téged 

is, testvérem. Az a végtelen szeretet, ami Krisztusnak ezekből a szavaiból árad feléd. „E 

világon nyomorúságotok lesz" - figyelmeztet azzal a furcsa ígérettel, amivel ember soha 

nem hívogathat másokat, de ő megteheti, mert sokkal többet ígérhet, mint a földi 

örömöket, melyeket a földi próféták és hatalmasságok kínálnak. A hitből fakadó 

biztonságot és boldogságot itt a földön csak előlegképpen, ráadásul ajándékozza híveinek. 

 

Istenem, szédelgek, ha teljes mélységében belegondolok ez ige ígéretébe. Tudom, hogy velem 

vagy földi életemben. Tapasztalom szereteted ajándékait. Azt is hiszem, hogy van örök élet. 

Mégis mindig újra át kell gondolnom, hittel meg kell bizonyosodnom arról, hogy Krisztus 

számomra személy szerint készen tartja eleve elrendelt helyemet a mennyben. Add, Uram, 

hogy földi kínjaim, sok keserves gondom, kemény munkám között el ne feledkezzem erről 

a legnagyobb ígéretről, s ha kell, nyugodtan tudjak lemondani bármiről, mén nagyobb kincset, 

biztosabb nyereséget úgysem tud adni semmi, mint Krisztus a megígért örök életet. Ámen. 

 

* 

 

A fájdalmak útja 

 

Olvasásra: Jn 19,17-22 

 

Véget ért a nagy per, vagy így is mondhatnánk: egy tragikusan szomorú komédia, ahol 

eleve kész volt az ítélet, csak ki kellett mondani, és ahogy elhangzik, íme, tüstént végre 

is hajtják. Még arra sem engednek időt Jézusnak, hogy szeretteitől, édesanyjától 

elbúcsúzzék, bár a római jog szerint ehhez joga lett volna. 

 

Az ókorban a keresztre feszítés a kínhalálok kínhalálának számított. A római 

történetírók is csak elborzadva tudnak írni róla. Ciceró, a kor legnagyobb szónoka 

például ezt írja: „A gonosztevőt, ha római polgár, megláncolják. Ha súlyos a tette, 

megverik. Ha például hazaárulást követ el, megölik. De mit is mondhatnék a keresztre 

feszítésre? Ez a halál leírhatatlan. Olyan szörnyű, hogy nem találok rá szavakat." 

Ugyanígy vélekedik erről Tacitus is. 

 

Minden valószínűség szerint a keresztre feszítés mint halálnem, perzsa eredetű, mert 

ők a földet szentnek tartották, és nem akarták, hogy az beszennyeződjék egy 

gonosztevő halálától. Ezért „temették" a föld fölé halálraítéltjeiket, és ott átengedték 

őket a lassú és hosszú kínhalálnak, a tűző Nap melegének és a keselyűknek. 

 

A perzsáktól a karthágóiak vették át ezt a kivégzési módot, s tőlük a rómaiak, akik ezt 

a halálnemet - legalábbis eleinte - Itáliában nem alkalmazták, csak a provinciákban, és ott 

is csak rabszolgákon és lázadó bennszülötteken. Római polgáron sohasem. 
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Hogy milyen fájdalmas lehet szétfeszítve függeni, bárki megpróbálhatja, ha kifeszített 

karral, lábujjhegyen a falhoz áll. Néhány percnél tovább aligha bírja. Munkácsy Mihály, 

mielőtt megfestette volna Jézus keresztre feszítését, kötéllel felköttette magát a 

műteremben felállított nagy keresztre, hogy valamiféle fogalma legyen arról, mit is 

fest meg. Életrajzírói szerint néhány perc múlva elájult. 

 

A keresztre feszítésnek megvolt a maga megszokott formulája. A halálraítélt előtt a 

bíró felolvasta az ítéletet, majd így fejezte be: „Ibis ad crucem. - Keresztre mégy." 

 

Az ítélet kihirdetése után végrehajtották az ítéletet, legtöbbször még aznap. A 

halálraítéltet egy quaternoine, azaz négy katona vette közre. Az elítélt vállára tették a 

keresztjét. Legtöbbször nem a teljes keresztet, csak a vízszintes, rövidebb részét, 

mert a hosszabb fele már a kivégzés helyén a földbe volt ásva. 

 

Elgondolkodtató, hogy Jánosnál, aki szemtanú volt, az eredeti szövegben a kereszt a 

stauros; a szó első jelentése karó, a második a kereszt. Tehát még az is elképzelhető, 

hogy minden festmény, elképzelés ellenére Jézus is csak keresztje kisebbik felét vitte. 

 

Természetesen a festményeken a kereszteket óriási méretűnek ábrázolják; a 

valóságban sokkal kisebbek voltak, alig magasabbak egy jól megtermett embernél. De még 

ennek a valóságos keresztnek a súlya sem lehetett könnyű, ha csak az egyik felét is 

kellett vinnie Jézusnak a korbácsolástól felsebzett hátán. Ugyanakkor lehetetlen nem 

gondolni arra, amikor a keresztje előtt görnyedő Jézust látjuk magunk előtt, hogy 

milyen gyakran beszélt Ő a kereszthordozásról a tanítványainak, hallgatóinak. Hányszor 

és hányszor mondotta el, hogy Őt csak a kereszt alatt lehet követni, és mindenki vegye 

fel a maga keresztjét. 

 

Nos, Ő most fölvette a magáét. Ismét meg kell állapítanunk, Jézus mindent meg is 

cselekedett, amire tanítványait tanította. Ő valóban nem egy tant hozott erre a 

Földre, hanem életformát, amelyhez hozzátartozik a tudatos kereszthordozás is, 

amelyet Ő maga mutatott be először azoknak, akiket erre tanított. 

 

„Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiment az úgynevezett Koponyahelyhez, amelyet 

héberül Golgotának neveznek." - Ez számunkra az első üzenet. Ez az egy szó, hogy 

kiment. Úgy ment ki Jeruzsálemből, hogy ez örök végzetévé vált a városnak. Isten 

irgalmazzon nekünk, hogy egyszer a mi Heródes, Pilátus vagy főpapi énünk miatt így 

menjen ki az életünkből Jézus Krisztus, ahogy kiment Jeruzsálemből!... 

 

A keresztre feszítés alkalmával az volt a szokás, hogy nem a legrövidebb utat 

választották a kivégzőhely felé. Sokfelé vezették a kivégzendőt, hadd lássák minél 
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többen, hadd legyen elrettentő példa is a halálraítéltek menete. 

 

Jeruzsálemben a kivégzés helyét Golgotának nevezték. (Arámul: Glugutha, héberül: 

Gulgoleth.) Ez azt jelenti: koponya. A városfalon kívül lehetett, de közel a városhoz. Hegy 

semmiképpen nem volt, csak afféle dombocska. A bibliatudósok nagyjából elfogadják azt 

a helyet, ahol 336-ban Konstantin császár egy bazilikát építtetett. A nevét azért 

kaphatta, mert a domboldal tele lehetett a kivégzettek eltemetett csontvázával és itt-

ott kifehérlő koponyájával. A zsidók ugyanis a maguk törvénye szerint naplemente előtt 

eltemették a halottakat még akkor is, ha azok kivégzettek voltak. Ezzel a római hatóság 

már felettébb nem törődött. - Vagy azért nevezték koponyának ezt a dombocskát, mert 

ilyen alakja lehetett. Nos, ide vitték Jézust, hogy kivégezzék. 

 

Gyakran mondogatom, félek, nem nagy eredménnyel: Jézus nem tartozik a vallásalapítók 

közé. Ő tökéletesen más. így a halála is más, mint a vallásalapítóké. Buddha nyolcvanéves 

korában halt meg, maga mögött hagyta hercegi feleségét és fiát. Zarathustra hetvenhét 

évesen egy vár ostroma közben esik el, fegyverrel a kezében. Konfuciusz, a neves kínai 

bölcs és etikus, hetvenhárom éves korában ágyban, párnák között kileheli lelkét, 

miniszteri rangban, nagy családja körében, de előző nap még beszedette legelője és a 

földmunkák bérét. Mohamed hatvankét éves korában népes háremében, kedvenc 

felesége karjában hal meg. 

 

Milyen más Jézus halála! Ő a Koponyák hegyén, a Golgotán haldoklik, amely azóta 

számunkra a világ közepévé lett, ahová az Ószövetség szüntelenül előremutat, az 

Újszövetség pedig vissza, ahová minden fájdalom fordul. Jézus egy kereszten leheli ki 

lelkét. Csoda-e, hogy számunkra a kereszt vált a legszentebb jellé; bár ne éltünk 

volna vissza vele annyiszor! 

Hogy miért kell ilyen kínhalált halnia Jézusnak, azt mi már jól tudjuk, de vizsgáljuk meg 

azt is, hogy az akkori szokás szerint hogyan fogalmazta ezt meg Pilátus. Hogy mindenki 

megérthesse, bárhonnan jött az ünnepre Jeruzsálembe, a keresztre három nyelven 

rászegeztette Jézus „bűnét": Názáreti Jézus, a zsidók királya. Ma azt mondhatnánk, 

hogy három világnyelven: a vallás nyelvén, zsidóul, a kultúra nyelvén, görögül, a jog és a 

politika nyelvén, latinul. 

 

Ezt a feliratot Pilátus gúnyos bosszúnak szánta. Már csak azért is, mert a zsidóság 

vezetői azt kiabálták, hogy nekik nincs királyuk, hanem császáruk van. Morbid humorral 

és maró gúnnyal ezzel adja vissza a zsidóság vezetőinek a kölcsönt, hogy 

fenyegetőzésükkel meggyőződése ellenére való halálos ítéletet csikartak ki belőle. Ezzel 

a felirattal akarja tudtukra adni, milyen népnek tartja a zsidókat, akiknek „ilyen" 

királyuk van. 

 

Ismét egy adat Pilátus jelleméhez. Csak arra erős, hogy bosszantsa a zsidókat; arra már 
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nem, hogy önmagát megtagadja. De íme, Pilátus akaratlanul is ismét Isten eszközévé 

válik. Ugyanúgy, mint amikor azt mondja: íme, az ember! Annak nevezi Jézust, aki 

valóban, ha ő ezt gúnynak és bosszantásnak is szánja. 

 

Itt egy pillanatra álljunk meg. Be sokszor akarunk jót és jól mondani, ám a Kísértő 

valahogy mégis szinte a levegőben kapja el a mondatunkat! Mire a másik füléig és szívéig 

ér, abból sértés és bántás lesz. 

 

A Szentléleknek is megvan a maga hatalma, hogy ha valaki rosszul beszél, sőt 

rosszindulattal mond valamit, azt próféciává változtassa át. 

 

Íme, másodszor válik Pilátus prófétává. Mert hiába kérkedik: „Amit írtam, megírtam" - 

amit írt, azt Isten íratta vele, mert Jézus valóban király. Sőt, Ő a királyok Királya. 

Jézus nyilvános fellépése kezdetén nemcsak bűnösök között keresztelkedett meg, 

hanem most két gonosztevő között leheli ki lelkét. Ez szintén elgondolkodtató jelkép. A 

kivégzőosztag nyilván ezt is gúnynak szánta, hogy középre helyezik Jézus keresztjét. 

Pedig a középső hely mindig a királyok helye. 

 

Az sem véletlen, és ebben is van valami örök emberi, hogy az egyik lator szidalmazza, a 

másik pedig kéréssel fordul hozzá, és bölcsőjévé válik a kereszt. Lényegében kétezer év 

óta mindig ez történik: a magunk kis aprócska keresztjei alatt aligha van más 

választásunk, mint vagy az egyik vagy a másik lator magatartása. 

 

Hadd fejezzem be ma egy kéréssel. Vizsgáljuk meg, és merjünk egyszer őszintén 

feleletet adni, hogy ha már nagyon nyomja a vállunkat a mi kicsi keresztünk, mi hogyan 

fordulunk a nagy Kereszthordozó felé? 

 

December 7 

 

Akinek két ruhája van... 

 

János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs..." 

(Lk 3,11) 

Amikor Isten igéje erővel hangzik, az mindig tettekre indítja a hallgatókat. Amikor 

Keresztelő János a Jordán partján prédikált, többen ezt kérdezték: most akkor mit 

tegyünk? Egyebek közt ezt is válaszolta: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek 

nincs! Az Isten igéjének való engedelmesség konkrét tettekben mutatkozik meg. 

 

A háború után történt: egy asszonynak, akinek a férje hadifogságban volt, több 

kisgyermekről kellett gondoskodnia. Hívővé lett. Néhány nap múlva feltűnt neki, 

hogy egyik munkatársa téli hidegben is egy elég kopott kardigánban jön dolgozni. 
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Kiderült, hogy nincs semmilyen kabátja. Neki két télikabátja volt, elhatározta, hogy 

az egyiket nekiadja. Reggel indulásnál lett csak kérdéses, hogy melyiket. 

Természetesnek tartotta, hogy a jobbat megtartja, a kopottat odaajándékozza. De 

nem volt békesség a szívében. Végül mégis a jobbikat adta oda, a régit tartotta meg 

magának, és utólag nagyon örült e döntésnek. 

 

Akinek kettő van, adja oda az egyiket! De melyiket? Ezt mindig Isten végzi el a hívők 

szívében. És nem is szabad semmit úgy adni, ha nem Isten iránti hálából és örömmel 

tesszük. Csak „a jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor 9,7). 

 

Fontos tudnunk, hogy minden adakozásunk, segítésünk csak válasz Isten 

ajándékaira és segítésére. Nem ezzel szerzünk érdemeket nála, hanem a hálánkat 

akarjuk ily módon is kifejezni. Nekünk lesz öröm, ha engedünk az ő indításának, és 

örömöt szerzünk másoknak. Amit így örömmel ad valaki, amiatt soha nem lesz 

szegényebb, de átéli, hogy Isten kezében válik eszközzé, rajta keresztül 

tulajdonképpen Isten szeretete jut el egy emberhez. Legyen hát az egészért egyedül 

Istené a dicsőség! 

 

Tőlem milyen „kabátnak" lehetne valahová elvándorolnia? 

 

* 

 

Ereje és békessége a miénk lehet 

 

„Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel" (Zsolt 29,11). 

 

Dávid megénekli, mint hallotta az Úr hangját a mennydörgésben és látta erejét a 

szélviharban. A vihar utáni csendben, miután megtapasztalta Isten eget-földet megrá-

zó erejét, boldogan hirdeti, hogy az Űr erőt fog adni népének. Ő, aki biztosan röpíti a 

villámcsapásokat, sasszárnyon hordozza megváltottait. Ő, aki hangja erejével megrázza 

a földet, megrettenti hívő gyermekei minden ellenségét, és békességet ad az övéinek. 

Miért vagyunk gyöngék, amikor Isten erejéhez menekülhetünk? Miért vagyunk 

nyugtalanok, amikor az Úr békessége a miénk? Jézus Krisztus, a hatalmas Isten a mi 

erőnk; öltözzük fel őt, és így induljunk a szolgálatba. Az Úr Krisztus a mi békességünk; 

csendesedjünk el és találjuk meg benne nyugalmunkat, és legyen vége félelmünknek. 

Milyen nagy áldás, hogy Ő lehet a mi erőnk és békességünk most és mindörökké! 

 

Az az Isten, aki szelek szárnyán repül a viharban, uralkodik nyomorúságaink viharai 

felett is, és hamarosan békés napokat küld. Megerősít életünk viharaiban, és örömteli 

dalt ad a szép időkben. Kezdjük máris énekkel magasztalni Istenünket, aki erőnk és 

békességünk. Félre a sötét gondolatokkal! Higgyünk és reménykedjünk! 
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* 

 

„Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj 

fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam 

cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan 

kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg!" 

Jelenések könyve 3,1-3 

 

Kemény beszéd! Nagyon félő, hogy ránk is érvényes. A Jelenések könyvének elején hét 

különböző típusú gyülekezetnek szól hét levél. Nekünk kell megítélnünk, melyik típus talál 

ránk. Nincsenek tiszta típusok, egyes jellemzések jobban, mások kevésbé illenek egy-egy 

gyülekezetre vagy személyre. De attól félek, ránk és egész európai keresztyénségünkre 

igen jellemző ez a szomorú mondat: „Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy!" Egyre több 

hullafolt üt ki rajtunk, s ez mindig az egyének életén mutatkozik meg. Amikor szidjuk 

egyházunk hibáit, magunkra kell gondolnunk elsősorban. Élem én a keresztyén életet, 

vagy csak úgy tűnik, mintha élném, de vagy a hitem, vagy a magatartásom halott? Isten 

kegyelme az, hogy ennek a halottnak nevezett egyháznak nem temetést, hanem 

parancsot szán: „Erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak!" Nem mond le rólunk. Fel 

akar ébreszteni halálos álmunkból, mert szüksége van ránk, mert feladatot, nehéz 

feladatot kíván ránk bízni. Egyházunkra, amely mi vagyunk, tehát rám és rád. Vállalod, 

vagy halott maradsz? 

 

Uram, ítélő bírám, kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy nekem is szól kemény ítéleted. 

Látom egyházam nyomorúságait, de inkább maradok a hát mögötti szidás mellett, mint hogy 

magam vállaljak legalább annyi kockázatot, hogy bele próbálok avatkozni a rosszul menő 

dolgokba. Pedig parancsod világos: nemcsak saját egyházunkat, még másokat is fel kell 

ráznunk, akik halófélben vannak. Te, aki feltámasztottad Fiadat, támaszd fel egyházunkat 

is életre! Elsősorban engem, hogy én is ébreszthessek másokat, s velük együtt a többieket! 

Élni akarunk, adj hozzá erőt! Tudom, nem elég emlékezni egyházunk régi, nagykorszakaira. 

Azoknak kincsei ma is nálunk vannak. Segíts élni és másokat is éltetni velük! Ámen. 

 

* 

 

Ahol én vagyok, ott legyenek az enyémek is! 

 

„Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem 

legyenek. " (Jn 17,24) 

 

Mindannyian arra vágyunk, hogy hasonló gondolkodásúak és érzelműek társaságában 

legyünk és élhessünk. Ezek közt sokkal kellemesebben, sokkal otthonosabban érezzük 
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magunkat, mint nem ilyenek körében. Szinte magától értetődőnek találjuk, ha igénk azt 

a mély értelmű kijelentést tartalmazza, hogy Krisztus is kijelenti: „Atyám, a kiket 

nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek..." (Lásd még Jn 

12,26-30 is). Ahhoz, hogy ilyeneknek tekintsen minket, nekünk is mennyei Atyánk 

akaratát kell cselekednünk, aki Őt elküldte hozzánk a földre (Jn 5,30). Az ilyenekről 

mondotta, hogy ezek az Ő testvérei és nőtestvérei, meg az Ő anyja (Mk 3,35). E nélkül 

senki sem remélheti, hogy az Ő örök dicsőségének részese lehet... Vágyunk-e erre mi 

is? 

 

Dicsőség térjen szent Nevedre, aki azt ígérted, hogy akiket Néked adott az Atya, azt 

akarod, hogy azok is ott legyenek Teveled, ahol Te vagy. Megváltó Krisztusom, együtt 

vágyom lenni Véled életben, halálban, örökkévalóságban. Szentlelkeddel segíts meg 

engem, hogy ennek a nagy boldogságnak a részese lehessek kegyelmedből én is! Ámen. 

„Amint vagyok, - nincs semmi gát, Kegyelmed mit ne törné át; Hadd bízza lelkem rád 

magát: Fogadj el, Jézusom!" 

 

Amint vagyok, - hogy a te szent Szerelmed tudjam, mit jelent Már itt, s majd egykor 

odafent: Fogadj el Jézusom!" (Énekeskönyv 460. é. 5. és 6. v.) 

 

* 

 

Vetés és aratás 

 

Olvasásra: a szamáriai asszony II.; Jn 4,27-45 

 

Milyen könnyű Jézus szavait, mondanivalóját felületesen érteni, ha nem tanuljuk meg 

jól olvasni beszédeit, ha nem ismerkedünk meg eléggé az Úr logikájával, szép, keleti 

stílusával, amely képekre és példabeszédekre épít! Ahogy Nikodémus szó szerint érti 

Jézus szavait, amikor az újjászületésről beszél, vagy ahogy a szamáriai asszony a for-

rásvízre gondol, amikor Jézus élővizet mond, a tanítványai is így értik félre Őt. Azaz 

éppen úgy szó szerint értik a szavait, mint Nikodémus vagy a szamáriai asszony. 

Pontosabban: nem értik meg, mit mond nekik. Nem értik, miért nem akar enni, pedig 

azért mentek be Sikár városába, hogy ennivalót vásároljanak neki, s most, miután 

visszaérkeztek, Jézus azt mondja nekik: „Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti 

nem tudtok." - A tanítványok ekkor afelől tanakodnak, vajon ki hozhatott a Mesternek 

enni. 

 

Azért tanulságos számunkra ez a kis jelenet, mert meg kell tanulnunk Jézus szavai 

mögött olvasnunk, bele kell tudnunk helyezkedni a jézusi logikába, képes beszédbe. 

Meg kell tudnunk fejteni a jézusi sifrét, titkosírást, mert csak akkor értjük meg igazi 

mondanivalóját. 
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Az itt elhangzó mondat Jézus egyik leglényegesebb alaptanítása önmagáról: „Az én 

eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő 

munkáját." 

 

Mit árul el magáról Jézus ebben a különös vallomásban? - Azt, hogy csak Ő állt teljes 

összhangban ezen a földön Istennel. Azt, hogy Ő mindig csak azt cselekedte, amit 

Isten akart. Azt, hogy Ő az élő Istennek, az Atyának a „nagykövete" ezen a földön, 

azaz küldöttje. Ez a kifejezés, ha nem is pont így, de negyvennégyszer fordul elő János 

evangéliumában. A küldött, a nagykövet pedig csak azt teheti, amivel a küldője 

megbízta. Jézus valóban mindig azt cselekedte, amit küldője, az Atya rábízott. 

 

Mit jelent ez a mi számunkra, akik Krisztus követőinek neveztetünk, akik 

keresztyéneknek, azaz Krisztus-féle embereknek valljuk magunkat? Az igazi, az 

érdemes, az életes élet hármas művészetének lehetőségét: 

 

- Aki békességet akar, vagy hadd mondjam így: harmóniában akar élni Istennel, 

emberrel és önmagával (mert ez a békesség), annak Isten akaratát kell cselekednie. E 

nélkül nincsen békesség, nincsen harmonikus élet. 

-  

- Aki boldog akar lenni (márpedig ki ne szeretne az lenni, hiszen az életünk egyik 

alapvágya), annak fel kell ismernie, hogy a boldogsághoz vezető egyetlen út: cselekedni 

Isten akaratát. 

 

- Békesség és boldogság után leginkább még erőt szeretnénk nyerni az élethez, mert 

mit ér a békesség és a boldogság, ha erőtlenek vagyunk. Márpedig a mi erőnk elég 

hamar kimerül. Elfogy. Felülről kapott erőt pedig csak Isten akaratának megcselekvése 

közben kaphatunk. 

 

 

Tehát csak Isten akaratát cselekedve juthatunk békességhez, boldogsághoz és 

erőhöz. - Tudom, hogy ez így szépen hangzik. Ám bizonyára tüstént az a kérdés merül 

fel bárkiben, hogyan cselekedje ő Isten akaratát? Honnan tudhatjuk, hogy mi az Isten 

akarata? Hiszen Isten olyan más, mint mi! Roppant távolinak tűnik, még akkor is, ha 

tudjuk, hogy Benne élünk, mozgunk és vagyunk. 

 

Nos, Isten maga könnyítette meg számunkra, hogy akaratát cselekedhessük. Mégpedig 

Jézus Krisztusban. Azért is adta Őt erre a földre, hogy Jézus lényével megismerkedve 

mindig tudhassuk, mi az Ő akarata, hiszen Jézus szüntelen Isten akaratát élte, 

cselekedte és mondta az embereknek, és ezt teszi ma is. 
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Mit jelent tehát Isten akaratát cselekedni? - Megismerni Jézus életét, és követni azt. 

Megismerni Jézus Igéjét, beszédeit, és komolyan venni azokat. A Szeretet szimfóniája 

című könyvemben ezt így igyekezem összefoglalni: Jézus az Isten Alaphangja, az egész 

világmindenség Alaphangja. Aki ráhangolódik az Ő lényére, Isten lényére hangolódik, 

azaz Isten akaratát cselekszi. Mivel naponként elhangolódunk, ezért naponként kell 

ismét ráhangolódni, valahogy úgy, ahogy a jó hegedűs akárhányszor kézbe veszi 

hegedűjét, mindig fölhangolja azt. 

 

A következő négy versben (4,35-38) Jézus szavait korabeli közmondásokból kell 

kihámozni, és úgy kell kihallanunk az üzenetet. Például: „Vajon nem ti magatok 

mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás?" Ez egy akkori szólásmondás volt, 

erre utal Jézus. Szamáriában ugyanis négy hónap telt el a vetéstől az aratásig. Aztán 

így folytatja Jézus: „íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok 

meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra." Itt arra utal, hogy míg a természetnek 

négy hónapra van szüksége, hogy beérlelje a gabonát, itt most Isten különös kegyelme 

által annak a csodának lehetnek tanúi a tanítványok, hogy a vetés egybeesik az 

aratással. Vagyis egy asszonyon keresztül elkezdte a vetést, aki otthagyván a vödrét, 

beszaladt Sikár városába, hogy hírül adja: próféta jött közénk! - Aztán Jézus a Sikár 

felé vezető utakra vagy dombokra mutat, ahonnan emberek közelednek csapatostul 

felé, fehér köntösben, mert akkoriban ilyen ruhákban jártak az emberek. 

 

Ugyanakkor egy beteljesedett próféciára is utalás történik itt: „íme napok jönnek, ezt 

mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt." (Ám 9,13) Vagy: 

„És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig 

ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken." (3Móz 26,5) Jézus 

tehát a beteljesedett próféciára utal: egybeesik a vetés az aratással. 

 

Majd ismét egy másik közmondás mögé rejti mondanivalóját: tanítványai azt aratják 

majd, amit Ő vetett. Azaz Jézus a vető, de majd a tanítványok lesznek az aratók. Ám 

az is megtörténik majd, hogy a tanítványoknak kell vetniük (olykor vérüket is, mint 

mártírok), és ezt a vetést majd mások fogják learatni. 

Mi ebből számunkra az üzenet? 

 

Mindig álljunk készen learatni azt, amit előttünk mások vetettek! A mi kis újpesti 

gyülekezetünkben is sokan szolgálnak, akiknek a leikébe nem nálunk hullottak az első 

magok, de most mi aratjuk le boldogan mások vetését. 

 

Egy régi közösségi tagunk mondta el, hogy megszólított valakit, akit először látott 

nálunk. Kiderült, hogy egy vidéki hívő gyülekezetből költözött Újpestre, rátalált kis 

templomunkra, és csak egy hívó szóra várt: „Jöjj közénk, és szolgálj" - és jött, és 

azóta is szolgál. Egy vidéki kis gyülekezetben vetettek a szívébe, és most Isten 
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kegyelméből mi arathatjuk azt a drága vetést. 

 

Második üzenete Jézus szavainak, hogy legyünk készek tudatosan úgy vetni, hogy talán 

sose látjuk meg vetésünk eredményét, és nem mi leszünk az aratók. 

 

Meghatva emlékszem Borbás János szeretett gondnokunkra, aki kis kertünk sarkába 

egy diófát ültetett, ezzel a megjegyzéssel: „Ennek a dióját, tiszteletes úr, már majd a 

Marci veri le." Valóban, aki diófát ültet, az az unokáinak ülteti. Valahogy ilyen a mi 

szolgálatunk is. Hadd tegyem hozzá, én is csak most, életem harmadik harmadában 

látom meg, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen nagy hatással volt rám egy-egy tanárom, 

nevelőm, lelkipásztorom. - Ezért ha te is olyan szülő vagy, aki sokszor szomorkodsz 

gyermekeid miatt, ne csüggedj el, ha nem látod a beérett vetést! Vessed csak a magot, 

majd unokáid és dédunokáid fogják learatni. 

 

Ami Szamáriában történt, örök példája annak, hogyan terjed az evangélium. Három 

mozzanatát figyelhetjük meg. 

 

Valakinek mondania, hirdetnie kell a Jézusról szóló örömhírt, ahogy azt a szamáriai 

asszony is tette. Hiszen a hit hallásból van, mondja Pál (Rom 10,17). Mégpedig ez az 

asszony úgy mondhatta az evangéliumot, hogy egész lénye sugározta: valóban valami 

nagyszerű történt vele. Egész lénye hitelesítette a vele történteket. Olyan sugárzása 

lehetett a mondanivalójának és hívogatásának, hogy az még múltját, megvetettségét, 

kitaszítottságát is eltörölte. 

 

Egy nagy igehirdető mondotta egyszer: „Ha egy kocsis megtér, elsőnek a lova érzi 

meg." Ma talán így mondhatnám: ha egy férj megtér, azt a felesége, ha egy feleség, a 

férje, ha egy főnök, azt a beosztottjai, ha egy rossz szomszéd, azt a szomszédai 

veszik észre legelőször. -íme, a szamáriai asszony szomszédai megérezték az asszony 

magatartásán, hogy igazat beszél. 

 

A jól és hitelesen hirdetett evangélium következménye, hogy keresni kezdik Jézust, 

ahogy azt a sikáriak is tették. Most már maguk akarnak meggyőződni mindarról, amit 

eddig az asszonytól hallottak. - Sok ember csatlakozott már úgy egy gyülekezethez, 

hogy előbb csak hallotta, hogy ott Krisztust igyekeznek prédikálni, aztán maga is oda-

ment, hogy meggyőződjék erről - s akkor egyszer csak magát Krisztust hallotta, annak 

ellenére, hogy mi, méltatlan bojtárai hirdetjük. 

 

Végül a Sikárbeliek annak ismerik fel Jézust, Aki, vagyis a világ Megváltójának. Most 

már személyes tapasztalatuk alapján hisznek. Talán nem így mondják, ez már János 

megfogalmazása, de így érzik és valamiképpen így is tapasztalják, hiszen látják az 

asszonyon, hogy Jézus megváltotta őt a múltjából, és új jövőre formálta át. Ezt 
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tapasztalják a maguk életében is. Ugyannyira, hogy ennek a híre még Galileába is elér, 

ahol az Ige szerint lelkesen várják Jézust. 

 

Ismerjük-e az evangéliumnak ezt a hármas csodáját? 

 

- Hallottunk Felőle. 

- Nem csak Felőle hallottunk, hanem Őt magát hallottuk. 

- Van-e tapasztalatunk Megváltónk életet megváltoztató erejéről? 

 

December 8. 

 

1Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és 

minden rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet 

kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, 3mivel megízleltétek, hogy 

jóságos az Úr. 4Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan 

megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága” (I.Péter 2;1-4) 

 

Jézus által Isten szeretetét megtapasztalva és életünket ráépítve Isten Krisztusban 

megjelent szeretetére egy teljesen megújult életet kezdünk élni. Ennek az új életnek a 

jellemző vonása Péter apostol szerint mindenek előtt az, hogy „mint újszülött 

csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az 

üdvösségre.” 

 

Ez azt jelenti, hogy az újjászületett ember Isten Igéje után kívánkozik. Isten Igéjét 

nagy örömmel szívja magába. Annyi vigasztalást, annyi bátorítást, annyi szeretetteljes 

segítséget kap az Igéből, hogy arra életének minden napján szüksége van. Csak néhány 

mondatot szeretnék idézni az Igéből, amikből ez a bátorítás, vigasztalás szólal meg: 

„így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert 

megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! 2Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, 

és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng 

nem éget meg téged. 3Mert én, az ÚR vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te 

szabadítód!” (Ézsaiás 43;1-3.) „16Nem ti választottatok ki engem, hanem én 

választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt 

teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én 

nevemben, megadja nektek.” (János 15;16) „Elég neked az én kegyelmem, mert az én 

erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel 

dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 10Ezért Krisztusért örömöm telik 

erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és 

szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” (II.Kor.12;9-10) 
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Hosszan sorolhatnám a bátorító, vigasztaló, új életre segítő Igéket, amik olyan sokat 

jelentenek annak, akinek az élete ráépült az Istennek a Jézus Krisztusban megjelent 

csodálatos szeretetére. Ezek az Igék beíródnak az ember szívébe. Mélyen bevésődnek 

és erősíteni kezdik azt az új életet, ami úgy indult el, mint egy újszülött csecsemő 

élete. Az újszülött életében növekedés kezdődik el, mert az Ige olyan szellemi erőket 

hordoz magában, amely életünkben folyamatosan komoly változásokat tudnak 

létrehozni. Ez a növekedés azt jelenti, hogy az újszülött napról-napra egyre inkább 

tudatosan gondolkodó, felelős döntéseket hozó, tevékeny és kiteljesedő életet élő 

emberré válik. Nem önmagától, hanem a hamisítatlan lelki tejtől, az Igétől táplálva, 

majd pedig a keményebb eledeltől erősítve. 

 

A keresztyén életnek ez az új élet és ebben az új életben való növekedés a jellemző 

tulajdonsága. Megszületik olyan életre, amely az Isten uralmában élt élet, s amely az 

Istent látó, vele szüntelen kapcsolatban lévő élet. S ez az élet azt a reménységet 

hordozza magában, hogy egyszer majd célba ér és az üdvösséget, az örök életet éri el. 

 

Ez az új élet egy megtisztult élet. Azt mondja Péter apostol, hogy: „1Levetve tehát 

minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden 

rágalmazást...” 

 

Az eredeti görög szövegben az a kép fogalmazódik meg, amikor az ember a piszkos, 

rongyos ruhát levetve tiszta ruhába öltözik. 

 

A világban általánosan élt életet, amelyben versengés, gyűlölködés, önzés, irigység, 

tisztátalanság a jellemző, lassan levetkezi az, aki megérezte, megízlelte, hogy jóságos 

az Úr, és egy tiszta, szelíd, szeretetteljes, értelmes életformát kezd kialakítani. 

 

Nem lesz tökéletes, de mindenképpen óriási változáson meg keresztül. Az első 

pillanatban történik meg egy nagy, ugrásszerű változás, s aztán következik a 

növekedésben egy egész életen át tartó folyamatos tisztulás. 

 

Az Ige, a megfelelő táplálék is segíti ezt a változást. Mindenki látja, mindenki érzi 

ennek a változásnak a valóságát. Olyan változás ez, ami rendkívül fontos a teljes 

emberi élet megélése szempontjából. Lehet valaki ügyes, nagy tudású, szorgalmas 

ember, de akkor, ha nem épült rá a lelki kősziklára és nem Isten szeretete, Igéje az, 

ami az életét meghatározza, akkor az élete mégsem lehet teljes élet. 

Személyiségének, emberi mivoltának a kisugárzásából hiányzik az a többlet, ami az 

Istennel megtalált kapcsolatból fakad. 

 

* 

 



42 

 

 

Krisztus követése a dicsőségbe vezet 

 

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én 

szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya" (Jn 12,26). 

 

A legmagasabb rendű szolgálat az Ő követése. Ha Krisztus szolgája akarok lenni, 

követőjévé kell lennem. Ha Jézus Krisztus nevének dicsőséget akarunk szerezni, akkor 

a legjobb, ha mindenben úgy igyekszünk cselekedni, ahogyan Ő cselekedett. Ez legyen a 

szemem előtt mindennap. 

 

Ha követem az Úr Jézust, Ő társam lesz; ha olyanná leszek, mint Ő, akkor vele 

lehetek. Ha itt a földön igyekeztem a követője lenni, akkor, ha majd eljön az ideje, 

felvisz engem, hogy odafönt vele lakozzam mindörökké. Urunk a szenvedés után királyi 

trónusra ült; mi is, miután itt a földön egy ideig szenvedtünk vele együtt, megérkezünk 

majd a dicsőségbe. Ahogy az Úr Jézus élete a feltámadásban dicsőült meg, a mi 

életünknek is ez a reménysége. Ha követjük a megaláztatásban, vele leszünk a 

dicsőségben is. Jöjj én szívem, bátorodjál fel, és járj az Úr vérrel jelzett 

lábnyomában! 

 

Ne feledjük azt sem, hogy az Atya megbecsüli azokat, akik követik Krisztust. Ha látja 

az Űr Jézushoz való hűségemet, megbecsülésének és szeretetének számtalan jelével 

halmoz el Fia érdeméért. Semmilyen más kitüntetés nem közelítheti ezt meg. 

Fejedelmek és királyok a megbecsülésnek csak az árnyékát adhatják, az igazi dicsőség 

csak az Atyától jöhet. Ezért én lelkem, ragaszkodjál az Úr Jézushoz még jobban, mint 

valaha! 

 

* 

 

János engedelmessége 

 

Akkor eljött Jézus... Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt... János 

azonban... ezt mondta: „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj..." (Mt 

3,13-17) 

-  

A bűnbánó bűnösök hosszú sora kígyózott a Jordán partján. János egy pillanatra 

mindenkit bemerített a vízbe, majd kiemelte. Egyszer csak megtorpant. Aki előtte állt, 

azt nem akarta bemeríteni. Neked kellene engem bemerítened - mondta neki. Jézus 

azonban csendesen válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be 

minden igazságot." Akkor engedett neki. 
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Miért állt be Jézus a bűnösök közé, amikor bűn nélküli volt? Noha egyedül ő volt ilyen a 

földön az ősi bűneset óta, ezzel is kifejezésre akarta juttatni, hogy azért jött, hogy 

magára vállalja a mi bűneinket, s így szerezzen nekünk Istennél bocsánatot. 

 

Miért torpant meg János, amikor felismerte Jézust? (Az emberek akkor még nem 

ismerték őt.) Mert Jézus isteni szentsége és tökéletes tisztasága előtt azonnal a maga 

bűnös volta jutott eszébe, s érezte, hogy bocsánatra szorul. 

 

És miért engedett mégis Jézus kérésének? Ez a legszebb ebben a jelenetben. Hiszen 

János elhatározta, hogy nem kereszteli meg Jézust, mert lelkileg megtisztulni csak 

bűnösöknek kell. És ebben teljesen igaza is volt. De Jézus egyetlen szelíd mondatára 

mégis megváltoztatja elhatározását, félreteszi a maga igazát, és megteszi azt, amit 

Jézus kér. 

 

Sok ilyen győzelemre lenne szükség a mi életünkben! Amikor lehet, hogy másképpen 

gondoltam, lehet, hogy nem is értem most Jézust, még igazam is van - s mégis 

megteszem, amit ő mond. Kész vagyok engedelmeskedni neki. 

 

Egészüljön ki adventi programunk, és ragyogjon e három szó előttünk: akkor engedett 

neki. Ebben mutatkozik meg az igazi istenfélelem, bizalom, alázat, ezzel dicsőítjük ma 

is Megváltónkat. Miben kell elkezdenünk ezt az engedelmességet? 

 

* 

Nagy vagy Te, Isten! 

 

89.zsoltár 

 

A kegyelem szövetsége változhatatlan és örök. Az ég és a föld elmúlnak, a történelem 

legkiválóbb, és legmegrendítőbb eseményei is előbb-utóbb a múlt homályos ködébe 

vesznek, meginognak a legerősebb alapok is, a kegyelem azonban, amellyel Isten lehajol 

az Ő népéhez, örökké megáll. 

 

Isten kegyelme megáll, mert azt mondta az Úr: „Szövetséget kötöttem az én 

választottammal, és megesküdtem az én szolgámnak." Isten megbízhatóságán, 

szavainak igazságán esne csorba, ha kegyelmének szövetségét megváltoztatná, vagy 

attól eltávoznék. Éppen ezért a kegyelem szövetségére mindenkor bizalommal 

támaszkodhatunk. 

 

Isten ebben a szövetségben erősíti meg választottait. Nemcsak Istenre nézve áll meg 

tehát ez a szövetség, hanem azokra nézve is, akiket a kegyelemben részesített. Az Ő 
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lényéből következik, hogy dicsőségét és hatalmát nem tartja meg magának, hanem közli 

az övéivel. 

 

A mennyei seregek is Isten hűségét hirdetik. Még inkább hirdethetik, és még inkább 

csodálhatják Isten hűségét az emberek! Hát van-e csodálatosabb, és magasztalásra 

méltóbb, mint az a hűség, amellyel a szent Isten a bűnbe merült és abba újból és újból 

visszamerülő ember iránt viseltetik? Aki Isten és a bűnös ember kegyelmi viszonyát 

szemléli, nem tehet mást, minthogy dicséri Istent szabadító és hűséges voltáért „a 

szentek gyülekezetében". 

 

Isten nagysága és hűsége a felhőkben is megmutatkozik. A felhők számtalanszor 

homályba borítják utunkat, eltakarják szemünk elől a reménység sugarát, „Árny borong 

a völgyben lenn, hol fáradt lábunk vándorol", utóbb azonban meglátjuk mi is, amit Jób 

meglátott, hogy „Ő helyezett értelmet" a sötét fellegekbe is. 

 

A felhőkben nincs senki, aki hasonlatos volna Istenhez, mert a felhők mögött is ott van 

az Ő hatalmas és erős keze, ott vannak megtartásra kinyújtott karjai. Aki átmegy a 

felhők között, az is dicsőséges megtapasztalásként mondja majd: „Ki olyan, mint az Úr, 

az istenek fiai között?" 

 

Isten gyöngédsége és szeretete azonban nem homályosíthatja el az Ő szentségét: 

„Igen rettenetes Isten Ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik 

körülötte vannak." A kegyelem, hogy szövetségében hozzánk hajolt, nem jogosíthat fel 

bennünket arra, hogy könnyelműen járjunk előtte, hanem éppen az Ő kegyelmének, 

szövetségének kell minket arra kényszerítenie, hogy megtagadva testi kívánságainkat, 

tisztességben és szentségben igyekezzünk járni az Úr orcája előtt. Mert míg a bűnben 

vergődővel szemben gyöngéd, a környezetében levők előtt szent és félelmetes. Míg a 

bűneivel küszködő, a bűnbánat könnyei között sóhajtozó szívhez mérhetetlen 

szeretettel hajlik le, kemény és szigorú az Ő megváltott népéhez, akik előtte járnak a 

szolgálatban. Akik hozzá közel vannak, azokban kell megszenteltetnie. 

 

Istennek van ereje ahhoz, hogy az Ő hűségét megtartsa, hiszen nagy Isten Ő, erős, és 

„seregeknek Istene". Nem olyan Ő, mint az ember, aki sokszor minden jóakarata 

ellenére hűtlenné, csapodárrá válik, mert nincs ereje megmaradni a hűségben. Isten 

hatalmas ereje biztosíték számunkra arra nézve, hogy megtart minket hűségének az 

oltalma alatt. 

 

Amilyen hűséges és gyöngéd a bűneiben vergődőhöz, olyan keményen uralkodik Isten „a 

tenger kevélységén", és megtöri annak habjait, „amikor 10. vers felemelkednek". Isten 

a kevélyeknek ellenáll. A kegyelemben való megmaradásunk feltétele tehát az 
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alázatban való megmaradás. Ő ledönti a hatalmasokat trónjaikról, az alázatosokat 

viszont felmagasztalja. 

 

Istennek hatalma van Egyiptom minden kevélysége felett, a rabszolgatartó, hatalmas 

Egyiptom felett, amelyik váltig nem mondott le arról a reményéről, hogy a fogságból 

kiszabadult népet előbb vagy utóbb mégiscsak visszafordíthatja, aminthogy a 

fogságból szabadult nép is évszázadokon át szívében hordozta a visszakívánkozás 

ösztönét. Istennek azonban van hatalma megrontani Egyiptomot, sőt a kegyelem 

szövetségébe vont embert képes hatalmának karjával saját kívánságától is megoltal-

mazni. 

 

„Tieid az egek, a föld is a tied" - Ő alkotta a világot, minden belevalóval együtt. 

Vigasztalás ez a kegyelem szövetségében élők számára: ha Istené, akkor hatalma is van 

felette. Ha szükséges, még az egeket is mozgósítja az övéi megtartására, de a 

történeti és fizikai eseményeket is úgy irányítja, hogy azok az övéinek az üdvösségét 

munkálják. Nincs olyan történés a mennyekben, és a földön sem, amely ne a mindenható 

Úr tudtával, akaratával és céljainak elérése végett történne. 

 

Minden, ami bennünket körülvesz, az Ő teremtése. Hatalma van felettük. Nem úgy, 

mint az ember, aki alkotásai felett sem képes uralkodni, hanem a technika fejlődésével 

mind fokozottabb mértékben lesz alkotásainak a rabszolgájává. Ha Isten visszavonja 

teremtő és mindeneket éltető leheletét, akkor minden, ami most van, újra a semmibe 

tér vissza. 

 

Észak és dél, a Thábor és a Hermon szintén Isten teremtése, amiképpen az Ő 

teremtései a mélységben és a magasságban lévő lelkek, a démonok és a mélység 

szellemei egyaránt. Aki tehát Isten kegyelmi szövetségének az oltalma alatt áll, azt 

teremtő hatalmánál fogva ezektől is megvédelmezheti, mert karja hatalommal teljes, 

keze erős, és jobbja méltóságos. Van hatalma teremtményei felett, és van ereje 

megtörni ellenállásukat, és sokkal méltóságosabb annál, minthogy közülük bármelyik 

megronthatná az Ő dicsőségét. 

 

Hatalmánál, erejénél és méltóságánál fogva a királyság egyedül Istent illeti meg. 

„Igazság és jogosság az Ő királyi székének alapja", igazságosan hajtja maga alá a 

népeket, jogosan uralkodik a teremtmények felett, mert azok mind az Ő művei, az Ő 

alkotása. E jelenvaló világon minden uralkodó csak sáfárként, megbízottként 

gyakorolhatja a királyi jogokat. Isten királyi széke viszont örök; igazságon és 

mozdíthatatlan jogosságon alapul. 

 

Isten igazsága félelmetes igazság, az Ő jogossága minden ellentmondást elnémító 

jogosság. Népének fiaihoz azonban kegyelmes és hűséges. Ha kegyelme nem előzné meg 
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igazságát és jogosságát, akkor bűneink, jogtalanságunk miatt eltiportatnánk, 

megsemmisíttetnénk. Mielőtt azonban igazságával megérkezne hozzánk, kegyelmével 

karol át, hogy igazságát megigazultan fogadhassuk. 

 

„Boldog nép az, amely megérti az Ő kürtjének szavát." Isten érkezését mindig 

megelőzik a harsonák. Mielőtt királyságának félelmetes dicsőségében megjelenne, 

előbb fölhangzik a kürt szava, az Ő kegyelméről és hűségéről szóló bizonyságtétel, és 

akik a kürt szavára felfigyelve engedelmeskednek a hívásnak, azokra nem borul 

sötétség, hanem az Ő arcának világosságában járhatnak. Azok az Ő nevében 

örvendeznek, mert megnyerték az Ő igazságát, és felmagasztaltatnak ebben az 

igazságban. 

 

A magunk igazságában csak megaláztatnánk, mert minden mi igazságunk olyan, „mint a 

megfertőztetett ruha", az Ő igazsága azonban olyan, „mint a kelő nap az Ő erejében". 

Őbenne van az Ő népének az ereje is: „Mindenre van erőm a Krisztusban." Rajta kívül 

azonban a    Fil4,13 kegyelem szövetségének a részesei is tehetetlenek, és erőtlenek 

még az akarásra is. 

 

Nemcsak erősségünk, hanem pajzsunk is Ő. Minden erősségünk dacára szükségünk van 

ugyanis pajzsra. Sohasem erősíttethetünk meg annyira, hogy a sötétség hatalmának a 

tüzes nyilaival szemben védve volnánk. Szükséges tehát, hogy a nagy Isten, a seregek 

Ura és mindenek királya pajzs és páncél hűségével és oltalmával vegyen bennünket 

körül. Ő a mi királyunk, a mozdíthatatlan hűségű, örökké tartó kegyelmű, csodálatos, 

hatalmas és erős Isten. 

 

 

December 9. 

 

…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, 

 

 

„…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki 

áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 

6Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága 

sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.” (I.Péter2;5-6) 

 

Az Isten szeretetében élő ember, akinek az élete ráépült a Kősziklára, Jézus 

Krisztusra, annak az élete folyamatosan növekszik, tisztul. Ebben az új életben 

mindenképpen megvalósul az, amiről Péter apostol szól ebben a részben. Így olvassuk: 

„…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” 
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Az újjászületett ember közösségben találja magát születésétől kezdve. Ez a közösség 

először az az örvendező és hálás kis csapat, amelyikben elkezdődött az élete, ahol 

megízlelte, hogy jó az Úr. Ebben a közösségben a tagok szeretgetik, szolgálják. 

Mindenki arra törekszik, hogy segítse, bátorítsa az újszülöttet. Szeretettel tanítják 

arra, hogy miképpen kell elhárítani a veszélyeket, hogy hogyan lehet közlekedni Isten 

uralmában, szeretetében, és hogy hogyan lehet élni azokkal a lehetőségekkel, amelyek 

az újjászületés által feltárultak számára.  

 

S ahogyan hitben növekedik az újjászületett ember, úgy épül bele tevékenyen abba a 

közösségbe, amelyik körülveszi őt. Megtalálja ott a helyét, megérzi, hogy ott 

biztonságban van, ott szükség van rá, ott feladata, szolgálata van. 

 

Sokan úgy gondolják, hogy a hit csupán egy belső, személyes ügy, ami nem tartozik 

senkire. Úgy látják, különösen a külső szemlélők, hogy az ember azért megy a 

templomba, hogy ott, a templom csendjében Istennel találkozzon, vele találjon 

közösséget, kitárhassa lelkét szívét Isten előtt.  Van a keresztyén életnek ilyen vonása 

is! De ez csak egy kicsiny részlet. Hiszen az újjászületett ember új élete első 

pillanatától kezdve egy emberi közösségben találja magát, Isten népének 

közösségében. Ez a közösség életének minden idejében meghatározó lesz a számára. 

 

Péter szinte bátorítja azokat, akik hitben élnek, hogy épüljenek fel lelki házzá, 

találjanak szoros kapcsolatot egymással, éljenek egymással közösségben. Keressék 

tudatosan ezt a kapcsolatot egymással. 

 

Amikor valahol létrejön, felépül a lelki ház, akkor mindenki érzékelni kezdi azt, hogy ez 

nagyon fontos, hogy ez működik és ennek sokféle jelentősége, áldása van. 

 

Ez a lelki ház mindenek előtt biztonságot, védelmet, támaszt jelent azoknak, akik mint 

élő kövek ebbe beépültek. 

 

Olyan világban élünk, amelyik Isten munkájával szembeszegül. Nem csak ma, de minden 

időben ilyen volt ez a világ. Különböző módon, de az ember mindig ellenségesen 

viszonyult Istenhez és Isten népéhez. Ebben az ellenséges világban ha nincsen egy 

olyan közösség, amelyik körülvesz és biztonságot ad, akkor a gyenge és megfáradt hívő 

ember nem tud megküzdeni a világ erős támadásaival. Elbizonytalanodik, vereséget 

szenvedhet a legkülönb is. Szükség van egy biztonságot adó, védelmező, megtartó 

közösségre! 

 

A családban, a munkahelyen és az élet számos területén az ember azt tapasztalja, hogy 

sokféle nehéz küzdelem közepette kell élnie az életét. Egyénileg természetesen 

különböző az, hogy milyen küzdelmekben kell élni valakinek. Olyan jó, ha az ember 
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valahol bátorítást kap, ha valahol, egy testvéri közösségben megpihenhet, 

felfrissülhet. Ha nincs meg ez a közösség, akkor megfárad, megtántorodik, elesik. 

 

Támaszt jelent a különféle szükségekben, nyomorúságokban, ha van egy olyan közösség, 

amelyik számon tartja a tagjait és nem engedi el annak a kezét, aki megtántorodik, aki 

valamilyen próbában van. 

 

A lelki ház az, amelyben a hívő emberek megtalálják a szolgálatukat. Hiszen egy ház az 

mindig lehetőséget jelent pl. a befogadásra, a munkára, a különféle feladatok 

elvégzésére.  

 

Ha valahol egy lelki ház felépül, akkor ez azt jelenti, hogy különféle szolgálati 

lehetőségek, amikre képes az a közösség, elkezdődnek és megvalósulhatnak. Szegények 

gondozása, missziói lehetőségek, gyermekekkel, fiatalokkal való foglalkozás… Működni 

kezd a lelki ház, élettérré válik. Nem a lelkésznek kell állandóan kitalálni azt, hogy mi a 

feladat, hogy milyen munkába kell belevágni, hanem egy működő közösségben születik 

meg az igény a feladatra, a szolgálatra, s az összetartozás teremti, adja meg az alapot 

és teremti meg a megvalósításhoz szükséges feltételeket hozzá. Ahol nincs közösség, 

ahol nem épült fel a lelki ház, ott törvényszerűen szinte semmi nem történhet, mert 

nincs meg a belső igény rá, és a lehetőségek sem adottak.  

 

A közösség alapvető feltétele a Krisztusban élt életnek. Ahogyan egy családban is ezt 

láthatjuk. Ahol nincsen közösség egy családban, ahol a családtagok nem az 

összetartozás jegyében élik az életüket, ott vagy minden egy emberre terhelődik, aki 

beleszakad, vagy minden szétesik és elkoszosodik, romossá válik a családi otthon. 

 

S az a nagyszerű, hogy ebben a lelki házban, ha létrejön, Krisztus jelenléte valóságos. 

Krisztus Lelke és Igéje által építi és működteti az összetartozást és határozza meg a 

funkcióját a háznak. 

 

Krisztus Lelke az, ami összeköti az élő köveket egymással. A szeretet, az alázat, a 

szelídség, a közös öröm és a szolgálat az, ami erőteljes tartóerő lesz ebben a házban. 

 

Ha valahol megkezdődik a lelki ház építése, akkor napról napra láthatóan növekedni fog. 

Nem marad az ilyen építmény torzó, hanem valóban házzá épül! Minél odaadóbban 

épülnek be a tagok, annál látványosabb lesz az, ami felépül! Nagy bátorítás, és ígéret 

ez minden kicsiny közösség, gyülekezet számára. Péter apostol arra int bennünket, 

hogy: Ne csüggedjetek, ne mondogassátok azt, hogy csak ennyien vagyunk, hogy nekünk 

ez nem sikerülhet. Sikerülni fog! Épüljetek fel lelki házzá. Krisztusra épülve 

kapcsolódjon össze erős, összetartó, cselekvő közösséggé az a néhány ember és ez 

látható, nagy változásokat jelent majd. Ahol a közösség széthullott, ahol mindenki csak 
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panaszkodik, mindenki csak lázadozik és kritizál, ahol csak azt mondogatják, hogy mit 

kellene tenni a szomszédnak, a másik embernek, ott nem történik semmi, hanem ott 

napról napra még nagyobb lesz a romlás. Vitatkozások, kritika, elégedetlenség, 

rosszkedv, a másikra mutogatás nem terem semmiféle gyümölcsöt. Épüljetek fel lelki 

házzá, mint Krisztus sziklára épülő élő kövek! Ennek van jövője! Ezen lesz áldás! 

 

 

Hitünktől függ 

 

„Jézus ezt mondta neki: »Minden lehetséges annak, aki hisz«" (Mk 9,23). 

 

Zarándokutunkon a legfőbb akadály mindig a hitetlenség. Tulajdonképpen nincs is más 

komoly gátja szellemi fejlődésünknek és meggazdagodásunknak. Mert az Úr mindent meg 

tud tenni, de Ő azt mondja, hogy hitünk szerint akar cselekedni velünk, így tehát a 

hitetlenségünk az, ami megkötözi mindenható karjait. 

 

Puszta hitünkkel szétverhetnénk a gonosz seregét. A megvetett igazság is felemelné 

fejét, ha hinnénk az igazság Istenében. El tudnánk hordozni megpróbáltatásunk terheit, 

ellenkezés nélkül el tudnánk fogadni a bánat mélységeit, ha bizalommal teli kézzel 

békességet öveznénk a derekunkra. 

 

Miért nem hiszünk hát? Minden más inkább lehetséges, mint az, hogy Istenben higgyünk? 

Ő mindenben hűséges és igaz; miért nem bízunk benne? Ha a szívünk őszinte és egyenes, a 

hit nem jelent erőfeszítést, mert olyan természetes, hogy Istenben bízzunk, mint ahogyan 

a gyermek magától értetődően bízik az édesapjában. 

 

Az a rossz, hogy minden más dologban tudunk Istenben bízni, csupán az éppen aktuális 

problémáinkban nem. Milyen ostobaság ez! Jöjj, én lelkem, rázd le bűnös hitetlenségedet 

és bízd Istenre mostani terheidet, munkádat és vágyaidat! Ha ezt megtetted, mindent 

megtettél. 

 

 

* 

 

Bizonytalanságban  

Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? (Mt 11,3) 

 

Galilea kiskirálya, Heródes Antipász, összeköltözött testvére fiatal feleségével, 

Heródiással. Keresztelő János emiatt megfeddte őt. Heródiás annyira 

megharagudott Jánosra, hogy börtönbe csukatta. Jánost a börtönben nagy lelki 

támadás érte, kérdésessé vált számára, hogy vajon Jézus-e az igazi Messiás, akit ő 
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is sokakkal együtt várt, vagy pedig még ezután jön el a Messiás (görögül: Krisztus). 

Ő a Messiás útkészítője volt. Befejeződött a munkája, vagy még el kell végeznie 

valamit? 

 

Nem tudja, mi lesz vele, meddig tartják börtönben, életben hagyják-e egyáltalán. 

Minden bizonytalan. Gyötrik a kételyek, és megkéri tanítványait, kérdezzék meg 

Jézust. 

 

Jézus ezt üzeni neki: „mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok 

látnak..., leprások tisztulnak meg..., halottak támadnak fel..., és boldog, aki nem 

botránkozik meg bennem." 

 

Nem szégyen, hogy egy ilyen komoly hívő ember is kételkedni kezd? Az a 

tapasztalat, hogy az ördög Isten gyermekeit is megkísérti ezzel, amikor fizikailag 

vagy lelkileg erőtlenek lesznek, vagy közvetlenül haláluk előtt is igyekszik mindent 

bizonytalanná tenni számukra. 

 

Mi a teendő? Az, amit János tett: Jézust kérdezte. Ma ez ezt jelenti: elővenni Isten 

igéjét, miről mit ír a Biblia - és azt vegyük komolyan! Úgy, ahogyan meg van írva. És 

úgy, ahogyan Jézus üzente: Isten tetteit gondoljuk végig újra! Nem kell 

megrémülni, de ami igét emlékezetből is tudunk, amit a Szentlélek a nehéz 

helyzetben eszünkbe juttat, abban kapaszkodjunk meg! És a mi Urunk, aki maga is 

megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, megőriz és győzelmesen segít át 

minket ezeken a támadásokon. Kételyeink helyére megalapozott, rendíthetetlen 

bizonyosságot ad. 

 

* 

 

Helyünk a halál után 

Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem 

kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. 2Koríntus  5, 1. 

 

A halál utáni állapotunk pontosan igazodik ahhoz az állapothoz, amiben elköltözésünk 

előtt voltunk. A Krisztus szerinti életet követi a boldog meghalás. Ez a helyes sorrend. 

Vigadozva élni és boldogan meghalni! - ez a Sátán bölcsessége és azoknak a jelszava, 

akiket becsapott. Aki az Úr Jézusban élt, az hozzá kerül halála után. Aki benne hisz, az 

„ha meghal is él". Valójában nem hal meg, csak elalszik, úgy, hogy már az Úrnál ébred fel. 

Semmi sem szakíthatja el Istentől az Ő szeretteit, még a halál sem. Nem vesznek el, 

hanem hazaérnek. Az Úr Jézus juhait senki sem ragadhatja ki az Ő kezéből. 

 

Pál apostol bizonyos abban, hogy Jézus követői a földi sátorházuk összeomlása után azonnal 
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csodálatos otthonra lelnek. Biztosan tudjuk, hogy van már hajlékunk, nem pedig csak 

készülői a számunkra. A Jézus vére által megváltott lelkek nem bolyonganak majd hontala-

nul, azonnal otthont kapnak abban a hajlékban, amit Isten készített. „Az én Atyám 

házában sok hajlék van." „M? velem leszel a Paradicsomban" - mondta a Megváltónk a 

latornak. Az Istentől készített épület tehát azonos jelentésű a Paradicsommal. Jézus 

halála által az övéi számára a holtak birodalma is Paradicsommá lett. Elment a halottak 

birodalmába azért, hogy az Ószövetség rá váró kegyeseit magával vigye a Paradicsomba. 

Akinek nem volt hite és élő kapcsolata az Úr Jézussal, az a halottak birodalmába jut, 

amit a Biblia Hadesnek nevez. Ez nem azonos a pokollal; a fordításokban ez nem jut mindig 

kifejezésre. Például: „Nem hagyod telkemet a Seolban (=pokolban)" helyett azt kell 

értenünk, hogy a halottak birodalmában. A gyehenna, vagy a tűznek tava a pokol nevei. 

 

Azok az emberek, akik teljesen az igazság ellen döntöttek és a Sátán eszközeivé lettek, 

a halál után azonnal a sötét szellemek társaságába kerülnek. Azok pedig, akik még nem 

hallottak Jézusról, a halottak birodalmába jutnak. Sorsuk itt még nem dőlt el örökre (Jel 

20,12). Boldogok mindazok, akik az Üdvözítőt már most megragadják és az Ő tulajdonává 

lesznek. 

 

Nem láthat bár e földi szem,  

Jézus tied vagyok.  

Bár arcod rejtve van nekem,  

mégis felém ragyog.  

De majd a fátyol szétszakad,  

mely most meg rejteget.  

Színről színre látlak magad,  

s fényedben élhetek. 

 

* 

 

A felkent király és szolgái 

 

89. zsoltár 20-38 

 

Ennek a zsoltárnak a 2.0. verstől kezdődő szakasza az eljövendő király dicsőséges 

országlásáról szól. Isten látásban szólt az Ő kegyeltjének, és engedett betekintést az 

eljövendő időbe. 

 

A népből választott király, akiről ez a szakasz szól, az Embernek Fia, a fájdalmak 

férfija, és betegségek ismerője. Ő a mi királyunk, aki mindenben hozzánk hasonló lett, 

kivéve a bűnt. Ő az, aki az idők teljességében, asszonytól született erre a világra. 

Nem királyi palotából indult diadalmas királyságának hódító útjára, hanem a 
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betlehemi jászol megvetettségéből. Útja további része is üldöztetésekkel, 

megpróbáltatásokkal és nyomorgattatásokkal volt tele. Isten azonban felmagasztalta 

Őt. 

 

Jézus a Szentlélek olajával kenetett fel a királyságra. Amikor magát megalázva a 

Jordán vizében a bűnösökhöz hasonlóan megkeresztelkedett, maga az Atya tett 

bizonyságot róla: „Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm." Az Atya karjai 

hordozták őt a tőrökkel és veszedelmekkel teli úton, a farizeusok gyűlölködő 

tőrvetéseivel, illetve a démoni lelkek, az ördög és a halál rontásával szemben. Isten 

mindenható szeretete vette körül, ezért „nem nyomhatta Őt el az ellenség, és a gonosz 

ember sem". 

 

Megtiporta ellenségét, diadalt vett gyűlölőin. A démonok pedig, meg a gyűlölködő 

emberek megverten, megszégyenülten kikullogtak el. Megtörte a bűn, a betegség és a 

halál hatalmát. A megszabadult lelkek pedig boldogan hirdették: mindenekkel jót 

cselekszik, a némákat beszélőkké, a süketeket hallókká teszi. 

 

Isten hűsége és kegyelme felmagasztalta és megdicsőítette Őt, és újra meg újra 

megdicsőíti szerelmes Fiát. Megmutatta hatalmát, amikor Lázár koporsója mellett 

állt, amikor feltámasztotta Jairus leányát, amikor nem tudták Őt elfogni, noha 

kezeiket rávetették, hogy elfogják. Kénytelen volt mindenki elismerni, hogy hatalma van, 

hogy nem úgy tanít, mint az írástudók. 

 

Uralkodott a „tenger" felett: amikor a sötétség hatalma felkavarta a tenger 

hullámait, hogy elveszejtse, felkelt, megdorgálta a habokat, és elmúlt a szél. Még 

inkább uralkodott az emberi szívek meg A szövetség, amely Isten szájából származik, 

változhatatlan és örök. Isten nem csal meg, nem vonja vissza szavát, nem változtatja 

meg határozatait. Akit egyszer megkeresett, azt meg is tartja. Akit egyszer a 

királyság részesévé tett, annak a fejéről nem veszi vissza a koronát: mindenek felett 

való, hatalmas és erős a királyi mag, „megáll örökké, 38. vers mint a hold", és az Ő 

királyi széke, mint a nap. 

 

 

* 

 

„Fiaim! Csak énekeljetek..." 

 

Szenci Molnár Albert (1574-1634) 

 

Valljuk be őszintén, sok mai református idegenkedik a zsoltároktól. Ennek nem a 

zsoltárok az okai, hanem beteg fülünk. Bécs hozzászoktatott minket a sramlihoz, Párizs 
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a sanzonhoz, USA a songhoz, Moszkva pedig a csasztuskához, hogy másokról ne is 

beszéljünk. Pedig - ezt se hallgassuk el - a 17. és 18. században „jókedvű" atyafiak még 

a kocsmákban is rázendítettek a zsoltárokra. Nem csúfolkodásból, hanem amikor 

nagyon elérzékenyültek a jobbfajta nedűktől... 

 

X. Y, az ELTE irodalomprofesszora, aki fél életen át biznisz-elvtárs volt, ámulva írta 

egyik könyvében, hogy amikor zsoltárolvasás volt soron, ifjú hallgatóit meghatotta azok 

tartalmilag gazdag, formailag szép szövege. Őt is! - Ugyanis gyermekkorában csak 

énekelve hallotta a templomban. Magam is találkoztam olyan presbiterrel, aki a 

kolhozosítás kemény időszakában (azóta szülöttek számára említem, hogy a belépni 

vonakodókat gumibottal verték a munkásőr elvtársak, és volt, aki egész életére 

megrokkant...) sírva énekelte a templomban: „Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak 

az Úr Istenben" - vagy a 65. zsoltár utolsó versszakánál: „Villognak a szép szántóföldek 

sűrű gabonákkal, a hegyoldalak, mezőföldek szép búzanövéssel..." 

 

Szenci Molnár Albert nagyon kemény korban élt. Igaz, akkoriban nem káromkodtak 

alpári módon egyes tévécsatornákban, de a török százezerszámra gyilkolta, vagy vitte 

rabszolgavásárra a nyugatot oltalmazó magyar nép fiait. 

 

Szenci Molnár Albert nem egy, hanem száz Nobel-díjat érdemelt volna ki, ha ilyen 

akkoriban lett volna. A 150 zsoltár néhány ezer sorát 100 nap alatt fordította le 

magyarra. Ugyanis Bocskai István kikényszerítette a bécsi békét, melyet 1606 

szeptemberében írtak alá. Ez a protestánsok vallásszabadságát adta vissza. Molnár 

Albertet sürgette az idő. Ha eljött a szabadság órája, lehessen is élni Isten dicső-

ségére a szabadsággal. Ő maga sem gondolta volna - mi azonban tartsuk jól számon -, 

hogy a zsoltárok biztosították azt, hogy a mi korunkban magyarul beszélnek 

Székelyföldön, Kárpátalján, vagy éppen a budapesti tévében... 

 

Elődei Mátyás király „fekete seregének" vitézei. A sereg feloszlatása után apja a 

felvidéki Szencen lett molnár. Albert kicsiny gyermekkorában teljes árvaságra jutott. 

Kis, 12-20 fős gyerekcsapatok kószáltak az országban. Őt a győri reformált iskola 

fogadta be. Innen Debrecenbe került a kollégiumba, majd a bibliafordító Károli Gáspár 

fogadta magához. Itt volt az ő egyszemélyes magánegyeteme! 

 

Életének több, mint felét Németországban töltötte. Ugyanis II. Bajazid szultán 

halálbüntetéssel sújtotta azt, aki nyomdát alapított. Őneki pedig nyomda közelében 

kellett élnie. Németországban - nehéz körülmények között - a reformáció alapműveit 

fordította magyarra. Kiadta több alkalommal a Károli Gáspár által fordított Szentírást. 

Latin-magyar szótárat készített, hogy a latin ismeretében magyar tudósok 

haladhassanak a korral. (Vajon miért beszélhetnek Klebersberg Kuno kultuszminiszter 

óta a magyar kulturális fölény adta lehetőségek kiaknázásáról?)…. 
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Az otthoni magányos éneklés egy életen át biztat, bátorít, erőt ad. 

Papp Vilmos. 

 

 

December 10. 

 

9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten 

tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő 

csodálatos világosságára hívott el titeket; 10akik egykor nem az ő népe voltatok, 

most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig 

irgalomra találtatok. (I.Péter 2;9-10) 

 

Az Isten szeretetében élő emberek közössége Istentől kapott küldetést tölt be ebben 

a világban. Ez a küldetés azt szolgálja, hogy Isten végtelen kegyelmét hirdessék 

minden ember számára. Azt kell elmondaniuk, megmutatniuk, hogy Isten a sötétségből, 

akiket kiválasztott azokat hogyan emelte fel az Ő csodálatos világosságába, s azokat, 

akik addig Isten nélkül éltek, hogyan tette tulajdon, kiválasztott népévé.  

 

A sötétségből, az elveszettségből, az ítélet alól felemelte őket és életüket úgy 

megajándékozta, hogy kijelentette róluk, hogy „választott nemzetség, királyi papság, 

szent nemzet vagytok,”, olyan nép, amelyiket Ő felhatalmazott arra, hogy Isten 

tulajdonba vett népeként éljen ebben a világban és hogy hirdesse mindenki számára 

nagy tetteit annak, aki kiemelte őt az elveszettségből, a kárhozatból. 

 

Ebben a részben kétszer is megemlíti Péter apostol az Isten gyermekeinek méltóságát. 

Először az 5. versben olvashatjuk ezt: „5ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki 

házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek 

Istennek Jézus Krisztus által.”, majd 9. és 10. versben így folytatja: „9Ti azonban 

választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett 

népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos 

világosságára hívott el titeket; 10akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten 

népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” 

 

A mi állandó tevékenységben élő, versengő világunkban ezek az Igék nem mindenki 

számára érthetőek. A királyi papság, a szent nemzet fogalma, az Isten dicsőítése és az 

Ő nevének hirdetése a mai ember számára improduktív, haszontalan tevékenységnek 

tűnik. De akkor, ha végiggondoljuk ezeket az Igéket, ha megértjük ennek az 

életformának a lényegét, akkor felfedezzük, hogy mennyire téved a mai ember akkor, 

amikor minderről így gondolkodik. 
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Az ember életében kell, hogy legyen valamilyen cél, amit maga előtt lát, és amiért 

küzdve értelmesnek érezheti az életét. Ilyen cél lehet a sikeres élet, a 

meggazdagodás, a hírnév, a szép családi élet… Mindenki arra törekszik, hogy egyszer 

majd idős korában, amikor visszatekint az életére, akkor azt tudja mondani, hogy: 

Érdemes volt élni, érdemes volt fáradozni, küzdeni.  

 

Isten Igéje arra tanít meg bennünket, hogy életünk akkor teljesedik ki, akkor lesz 

gazdag életté, ha a földi utunkon nem a siker, a gazdagság, a hírnév és egyéb földi 

adottságok a fontosak, hanem ha teljes szívvel gyönyörködni tudunk Isten 

szeretetében, gondviselő hatalmában, ha Őt szeretjük és szolgáljuk teljes szívvel és 

az Ő jóságáról, kegyelméről tehetünk bizonyságot mindenki előtt. 

 

Nyilvánvaló az, hogy ez egy Istentől távol élő ember számára elfogadhatatlan. Ő 

mindez csak mellékes dolognak érzi, vagy egyáltalán nem tartja fontosnak. 

 

A hitben élő ember pedig tudja, hogy aki Isten szeretetében tud gyönyörködni, aki az 

Ő gondviselő hatalmát érzi életében a legnagyobb ajándéknak, aki Őt szereti teljes 

szívből, annak az élete olyan szilárd alapra épült rá, ami minden körülmények között 

megtartja.  Olyan szépségre találhatott rá, ami mindennél nagyobb értéket jelent az 

ember számára. A siker, a gazdagság, a hírnév és minden más, ami az ember életét 

motiválja, lelkesíti, bizonytalan. Vagy van, vagy nincs. Egy ideig van, aztán nincs tovább. 

Az Istennel megtalált szeretetkapcsolat pedig mindenki számára olyan lehetőség, ami 

maradandó, s amit nem vehet el senki. Igazi boldogság, öröm, békesség, 

kiegyensúlyozott és sikeres élet, ami minden körülmények között megmarad, Isten 

szeretetében található meg és az Isten minden gyermekének az osztályrésze. 

 

A világ fiainak életét meghatározó célok nagyon gyakran úgy valósulnak meg, ha az 

ember csak önmagára, saját érdekeire koncentrál. Ez pedig legtöbb esetben a 

szeretetlenséget, az önzést erősíti fel a szívében. Ezzel szemben az az ember, aki 

Isten élő szeretetében gyönyörködve él, aki az Ő jóságában, kegyelmében bízik minden 

helyzetben, az képessé válik arra, hogy szétossza életének kincseit, másokat 

meggazdagítva. Nincsen szüksége arra, hogy állandóan önmagára gondolva éljen, mert 

tudja, hogy akinek van, annak adatik, aki szét tudja osztani az életét az 

meggazdagodik. Ezzel is Isten iránti szeretetét éli meg, Őt szolgálja. Így lesz Isten 

gyermekévé.  

 

Végül az az ember, aki Isten szeretetében gyönyörködik, és Isten iránti szeretet 

határozza meg az életének a rendjét, az nem azt tartja a legfontosabbnak, hogy minél 

többet halmozzon fel, hogy minél többet érjen el, mások elismerését, dicséretét minél 

jobban kiérdemelje, hanem Isten szeretetében élve elégedett, megelégedett ember. 

 



56 

 

Mivel az embernek szüksége van arra, hogy valami lelkesítse, motiválja a földi 

életében, ezért nagy ajándék számára az, hogyha nem az anyagi világ lehetőségei által, 

hanem Isten szeretete által, az Ő élő jelenléte által meghatározott az élete. Így lehet 

az ember igaz emberré! 

 

A mi világunk sok nyomorúsága, szenvedése és igazságtalansága abból fakad, hogy az 

emberek életét a pénz, a gazdagság, a siker és más hasonló rövidtávú adottság 

határozza meg, ez adja az élet célját, értelmét. Isten az övéit az anyagi világban 

található célok bűvöletéből kiszabadítani akarja, hogy valóban boldogok legyenek, 

békességük legyen és az életük valóban gazdag életté váljon. 

 

Bátorítja Jézus azokat, akik Őrá figyelnek: „33Keressétek először Isten országát és 

az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”(Máté 6;33) 26Mert 

mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy 

mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? (Máté 16;26) 

 

* 

 

Hitünktől függ 

 

„Jézus ezt mondta neki: »Minden lehetséges annak, aki hisz«" (Mk 9,23). 

 

Zarándokutunkon a legfőbb akadály mindig a hitetlenség. Tulajdonképpen nincs is más 

komoly gátja szellemi fejlődésünknek és meggazdagodásunknak. Mert az Úr mindent meg 

tud tenni, de Ő azt mondja, hogy hitünk szerint akar cselekedni velünk, így tehát a 

hitetlenségünk az, ami megkötözi mindenható karjait. 

 

Puszta hitünkkel szétverhetnénk a gonosz seregét. A megvetett igazság is felemelné 

fejét, ha hinnénk az igazság Istenében. El tudnánk hordozni megpróbáltatásunk terheit, 

ellenkezés nélkül el tudnánk fogadni a bánat mélységeit, ha bizalommal teli kézzel 

békességet öveznénk a derekunkra. 

 

Miért nem hiszünk hát? Minden más inkább lehetséges, mint az, hogy Istenben higgyünk? 

Ő mindenben hűséges és igaz; miért nem bízunk benne? Ha a szívünk őszinte és egyenes, a 

hit nem jelent erőfeszítést, mert olyan természetes, hogy Istenben bízzunk, mint ahogyan 

a gyermek magától értetődően bízik az édesapjában. 

 

Az a rossz, hogy minden más dologban tudunk Istenben bízni, csupán az éppen aktuális 

problémáinkban nem. Milyen ostobaság ez! Jöjj, én lelkem, rázd le bűnös hitetlenségedet 

és bízd Istenre mostani terheidet, munkádat és vágyaidat! Ha ezt megtetted, mindent 

megtettél. 
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* 

 

János halála 

 

Szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét. (Mk 

6,25) 

 

Heródes a születésnapján nagy fogadást adott az ország vezetőinek. Ezen Heródiás 

lánya is táncolt. Annyira megtetszett a királynak, hogy azt ígérte, bármit megad neki, 

amit kér. Anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte. Erre nem gondolt Heródes, de 

nem merte megváltoztatni ígéretét, elküldött a börtönbe, és lefejeztette Isten 

prófétáját. 

 

Önmagában is megrendítő ez a történet, de magyarázatra szorul benne az, hogy miért 

volt kész erre az a Heródes, aki tisztelte Jánost, és szívesen hallgatta tanítását. 

Azért, mert mindig csak félig vette komolyan azt, amit mondott. S aki Isten igéjét 

hallgatja ugyan, de nem engedelmeskedik neki, könnyen kerülhet olyan helyzetbe, ahol 

olyasmit kell tennie, amit nem akart. Mert aki csak félig akar Istenhez tartozni, az 

előbb-utóbb nagyot bukik. 

 

Heródes „félt Jánostól", de nem félt Istentől. „Igaz és szent embernek tartotta", de 

nem tartotta nélkülözhetetlennek. Megpróbálta védeni a felesége haragjától, de ebben 

a kritikus helyzetben nem védte meg. Sok dologban hallgatott rá, de ebben az egyben 

nem, amikor azt mondta neki János: „Nem szabad együtt élned a testvéred 

feleségével." Szívesen hallgatta őt, de a végén mégis végleg elhallgattatta. 

 

Félig nem lehet követni Jézus Krisztust sem. Vannak ilyen „majd-nem"-emberek, akik 

hallgatják, sok mindenben egyetértenek vele, de ha nem teszik meg, amit mondott, és 

nem mindenben engedelmesek neki, akkor úgy járnak, mint aki majdnem elérte a 

vonatot - vagyis lekéste. A majdnem keresztények a kárhozat várományosai. 

 

Nagy szégyen, nagy „égés" lett volna, ha Heródes a gyilkos kívánságot hallva visszavonja 

ígéretét. De inkább égjen itt valaki a szégyen tüzében rövid ideig, mint a kárhozat 

füzében örökké! 

 

Uram, segíts, hogy teljes szívemből és minden tekintetben kövesselek téged! 

 

* 

 

„Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, 
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dolgozz ma a szőlőben! Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta 

magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. O 

azonban így felelt: Megyek, uram — de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül 

az apja akaratát?" Máté 21,28-32 

 

Sokszor szégyelltem magam, amikor lenézett, rossznak, bűnösnek ítélt emberek vállaltak 

olyan áldozatokat, melyeket én elutasítottam. Világosan mutatja Jézusnak ez a kis 

példázata, hogy Istent milyen kevéssé érdeklik a szavaink. Még az imádságaink, 

bizonyságtételeink is csak annak fényében, hogyan mutatkozik meg azok eredménye 

magatartásunkban. Isten szívesen megbocsátja morgolódásunkat, kedvetlenségünket a 

szolgálatban, talán még csúnya szavainkat is, ha tetteink megcáfolják azokat. Persze, 

hogy jobb, szebb, üdítőbb, ha örömmel, lelkesen szolgáljuk akaratát. Ha gyakoroljuk, 

megtapasztaljuk, hogy örömöt ad, gyönyörűséget a nehéz munkában is. Mégiscsak jobb 

lelkesen szolgálni, mint kényszeredetten. A szolgálat hitünk gyümölcse, egy szép, érett 

gyümölcs mindig kedvesebb, mint a fanyar kényszer érett. De az üzenet világos: lehet 

lázadozni, tiltakozni, haragudni, mást hibáztatni, de végül végezzük el a feladatunkat! 

 

Jó Atyám, bocsáss meg, nem mindig teljesítem szívesen akaratodat. Sokszor tenném 

inkább azt, amit megtiltottál. Sokszor csábítanak bűnös kívánságok, kellemes szórakozások, 

barátságos semmittevések, s egyáltalán nincs kedvem azokról lemondani azért, hogy a 

Tőled megkívánt, jól ismert feladataimat elvégezzem. Köszönöm, hogy megbocsátod 

kedvetlenségemet, morgolódásomat, ha végül mégiscsak megteszem, amit tennem kell. 

Adj hozzá erőt, Atyám! De arra kérlek, ne hagyj ilyen kedvetlenségben! Add, hogy lássam 

magam előtt szép céljaidat, és lelkesedni tudjak! Add, hogy örülni tudjak minden 

eredménynek, ami szolgálatomból származik! Még akkor is, ha nem látom az eredményét, 

ha csődöt mond jóakaratom, ha kinevetnek érte az emberek, akkor is add meg azt a jó ér-

zést, hogy én megtettem a magamét, a többi nem az én dolgom, hanem a Tiéd. Ámen. 

 

* 

Halálfélelmünkben Isten vigasztal 

 

Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem 

szeretnénk ezt levetni, hanem felöltözni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet.

 2Koríntus 5,4 

 

A meghalás gondolata az apostol számára is keserűséget rejtett magában. A halál mindig 

természetellenes marad. Bár mostani sátorházunkban sok a szenvedés és teher, mégsem 

óhajtjuk a halált. Nem vagyunk életuntak, mint egyesek, ha rosszul megy a soruk, hanem 

isteni életkedv tölt be minket. Nem keressük a halált, ellenkezőleg - írtózatot vált ki 

belőlünk a gondolata is. Isten oltotta természetünkbe a haláltól való borzadást. E testben 

élve sóhajtozunk. 
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Sátorháza, azaz teste elbomlásának a gondolata megterhelte az apostol lelkét. Jobban 

szeretné, ha nem kellene a halandóság ruháját levetni, hanem mindjárt felvehetne a 

halhatatlanságot. Hiszen azok a hívők sem halnak meg, akik megérik az Úr Jézus 

visszajövetelét. Azonnal elváltoznak és a földi test helyett nyomban megdicsőült testet 

kapnak. Ha ezt a halhatatlan, megdicsőült testet szeretnénk felöltözni, akkor belsőleg 

már fel kellett öltöznünk a Bárány vérében megmosott új ruhát, a megigazulás ruháját, 

nehogy a bűn mezítelenségében mutatkozzunk (Jel 3,18)- Most még rejtegetjük rom-

lottságunkat, de ha a test meghal, akkor mezítelenek és leplezetlenek vagyunk Isten 

előtt. - Krisztusban elnyerjük az üdvösség ruháját, ami örökre elrejti Isten elől bűnünk 

rútságát. Csak így lehetünk megdicsőült szépségben hasonlók Őhozzá. Ez után vágyakozik 

Pál. 

 

De Isten nemcsak úgy alkotott, hogy a haláltól borzadjunk, hanem Szent Szellemét adta 

belénk, mint a jövendő üdvösség zálogát. Ő ellensúlyozza a halálfélelmet, általa legyőzzük 

azt. Ő állandóan vigasztal, mégha a halál közelít is hozzánk. A Szent Szellem személyes 

kapcsolatba hoz a Megváltóval. Ez a kapcsolat személyes ugyan, de most még hitbeli 

kapcsolat csupán. Még nem látjuk Őt; hitben járunk, nem látásban. Nem térben vagyunk 

távol az Úrtól, hanem fizikai testünk képez válaszfalat. Szellemünk már most egy vele, de 

a halálnak a teste még elválaszt tőle. Ezért mindazokban, akik megkapták Jézus 

Szellemét, egyrészt ugyan ellenszenv él a halállal szemben, de másrészt a meghalás 

dicsőséges reménységgel tölti be őket, hogy egészen Jézusnál lehetnek majd. - így 

gondolkozol-e te is, vagy félelemmel tölt el, ha a halálodra gondolsz? 

 

* 

Jussunk be a mennyei Jeruzsálembe 

„Látóm a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szállá alá a 

mennyből... " (Jel 21,2) 

 

A mennyből alászálló szent városnak, az új Jeruzsálemnek a leírását a Jelenésekről 

szóló könyv 21. és 22. részében olvashatjuk. Abba vonul be a fehér ruhás sereg, 

amelyről a Jelenések könyvének több helye beszél (3,5; 6,11; 19,14). Vajha mi is ott 

lehetnénk szeretteinkkel együtt ebben a Szentlélek keresztségében részesült fehér 

ruhás seregben! A négyszögletes szent városnak magas kőfala, tizenkét gyöngyből való 

kapuja van. Tiszta aranyból van. Templom nincs benne. A városnak nincs szüksége sem a 

napra, sem a holdra, mert Isten világossága ragyogja be. Szövétneke a Bárány. Nincs 

éjszaka sem. Isten ott lévő székéből és a Bárányéból az élet tiszta folyója jön ki. A 

szent városban Isten szolgái szolgálnak, nevével homlokukon (21,10-21,5). Isten letöröl 

minden könnyet szemükről. Ott halál sincs, sem gyász, sem sírás, sem fájdalom (21,4). 

Légy áldott Uram, hogy ilyen dicső városban gyűjtőd össze Tiéidet és ott lakozol velük 

együtt örök boldogságban. Adja nagy kegyelmed, hogy szeretteimmel együtt odajussunk, 



60 

 

hogy Téged színről-színre láthassunk és Néked szolgálhassunk/ „ Oh, mily szép, dicső lesz 

egykoron, ha majd bűntől tisztán, szabadon fogad ölébe az égi hon... "Ámen. 

 

„Úr Jézus, nézz le rám Ha nő a félelem, Ár zúg és ellenség szorít, Légy, Megváltóm, 

velem! 

Úr Jézus, nézz le rám, Ha elvonult az ár, Te szent derűd derítsen és Az örök 

napsugár." (Énekeskönyv 470. é. 4-5. v.) 

 

* 

 

Amivé a mi bűneink tették Őt 

 

89. zsoltár 39- 53. 

 

„De te mégis elvetetted és megutáltad Őt, és megharagudtál a te felkentedre" - 

olvassuk a 89. zsoltár 39-dik versében. Érthetetlen ez a vers, és az ezt követő 

szakasz, ha összevetjük az előző versekben található ígéretekkel. Örökkévaló, 

mozdíthatatlan királyságról olvashattunk ott, míg ez a rész az el-vettetésről szól. A 

király életének az a szakasza ez, amikor a keresztfa gyötrelmei között így kiáltott: „Én 

Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" A mi bűneink juttatták Őt ide. Közte és 

az Atya között nem volt semmi disszonancia, ami megzavarta volna egységüket, 

közösségüket. Mégis elvetette és megutálta Őt az Atya; felbontotta vele kötött 

szövetségét, földre tiporta az Ő koronáját, mert magára vette a mi bűneinket. Ő, aki 

bűnt nem ismert, bűnné lett a mi bűneink terhe alatt, és a mi bűneink miatt fordította 

el Isten tőle az arcát. A gyalázat tövisei hullottak rá. Azt, akinek hatalma volt a 

tenger felett, a démonok felett, hatalmába kerítette a bűn. „Lerontattak kőfalai, 

romokká lettek erősségei." 

 

A kéz, amely mások sebeit gyógyította, megkötöztetett, a láb, amely utána ment 

a bűnösöknek, a kálvária útját kellett, hogy végigjárja. Kifosztva és meggyalázva 

állt bírái előtt, és függött ég és föld között a kereszten. Aki Istenségében 

elrejtette magát, lemeztelenítve függött a fán. Köntösére sorsot vetettek, 

ruháján megosztoztak, semmi nem maradt az övé; még az emberi részvéttől és 

szeretettől is megfosztották. „Zsákmányolták Őt mind az úton járók; 

gyalázattá lett az Ő szomszédjai előtt". A vele együtt megfeszített is 

szidalmazta és gyalázta Őt; ellenségei örültek rajta: íme, aki másokat megtartott, 

nem képes magát megtartani. 

 

„Még fegyverének élét is elvetted, és nem segítetted Őt a harcban. Eltörölted 

az Ő fényességét, és az Ő királyi székét a földre vetetted." A kereszt lett az Ő 

királyi trónja, derékba tört ifjúságára a gyalázat bíbora borult. Fájdalommal, 
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szíve mélyéről hangzott a kiáltás: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 

engem?" Emberi élete olyan lett, mint a fű. Aki a halálnak parancsolt, a halál 

markában vergődik. „Őbenne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága." 

Ez az élet most kialszik, halált lát, és nincs, aki megszabadítsa Őt a Seol 

kezéből. 

 

„Hol van a Te előbbi kegyelmességed, Uram?" - kérdezhetnénk, ha nem tudnánk, hogy 

bűneink büntetése van rajta, hogy sok népnek gyalázatát hordozza keblében. Isten 

szövetsége mindazonáltal változhatatlan és örök, mozdíthatatlan és erős. Nem 

rövidültek meg az Ő karjai, nem fogyatkozott meg népe iránti hűsége. Éppen ott, a 

kereszt gyalázatában, a szenvedő király pokoli gyötrelmeiben mutatkozik meg népe 

iránt való végtelen hűsége és nagy szerelme. A mi bűneink büntetése van rajta, a mi 

gyalázatunkat hordozza keblében, értünk, helyettünk függ a keresztfán. 

Istentelenségünk terhét, Isten elleni lázadozásunk bűnét Őrá vetette az Úr, azért 

szenved, azért gyötrődik. A mi bűnünk, a mi törvényszegésünk juttatta keresztre, a mi 

álnokságunk állt közé és Isten közé, hogy leszakassza Őt az Atya szívéről. 

 

Mozdíthatatlan és örök a szövetség, amelyet népével kötött az Úr. Éppen a kereszt 

gyötrelmei között látszik meg a legvilágosabban, ezért, aki ott szemléli Őt, nem tehet 

mást, minthogy így szóljon: „Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen." 

 

Szomjazó szív, nézz a kereszten szenvedőre! Szíved égő szomját, lelked sóvárgó vágyát 

az Ő szerelme töltheti be egyedül. Ő veszi le rólad bűnöd nyomasztó terhét, Ő ad 

neked minden értelmet felülhaladó békességet: Jézus, a Krisztus! 

 

December 11 

 

Bízzál és tégy jót, és ha a jót teszed, bízzál! 

 

„Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban 

élhetsz" (Zsolt 37,3). 

 

Jól összeillik ez a két Ige: bízzál és cselekedjél, méghozzá ebben a Szent Szellem által 

megadott sorrendben. Először hitünk kell legyen, hogy azután a hitünk 

munkálkodhassak. Az Istenben való bizalom szent, munkára indít: bízunk abban, hogy 

Isten jót fog adni, és mi is a jót tesszük. Ez a bizalom nem tétlenné tesz, hanem 

felserkent és biztat, hogy számítsunk arra, hogy az Úr munkálkodik általunk. Nem 

szabad aggodalmaskodnunk és a rosszat cselekednünk, hanem bíznunk kell és a jót 

tennünk. Nem bízhatunk tettek nélkül, és nem cselekedhetünk bizalom nélkül. 

 

Ellenségeink szívesen kiirtanának bennünket, ha ez sikerülne nekik. De mert bízunk és a 
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jót tesszük, nyugodtan élhetünk ott, ahova Isten állított bennünket. Nem akarunk 

visszamenni Egyiptomba, hanem Immánuel földjén maradunk - Isten gondviselésének, a 

szövetségi szeretet Kánaánjának földjén. Nem olyan könnyű megszabadulni tőlünk, mint 

azt az Úr ellenségei gondolják. Nem tudnak bennünket kiszorítani vagy kiutálni: ahol 

Isten a helyünket megjelölte, ott maradunk. 

 

De biztonságban élhetünk és meglesz mindenünk? Az Úr megnyugtat: amilyen biztos, 

hogy Isten él, olyan biztos, hogy táplálni fogja népét. Csak az a dolgunk, hogy bízzunk 

Benne és a jót cselekedjük, az Úr gondja, hogy hitünk szerint tegyen velünk. Ha nem a 

hollók, Abdiás vagy egy özvegyasszony által gondoskodik rólunk, akkor majd másképpen, 

de biztonságban élhetünk. Félre hát a félelmekkel! 

 

* 

 

Mikor jön vissza Jézus? 

 

Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia,  

amelyikben nem is gondoljátok! (Mt 24,44) 

 

Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban mindig megkérdezik, hogy mikor, 

hogyan és miért jön vissza. A Máté 24. részben Jézus részletesen tanított erről. 

 

Mikor jön vissza Jézus? „Azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja..., csak az Atya 

egyedül." Tehát nem tudjuk, mikor jön el az a nap. Ennek ellenére több alkalommal is 

megpróbálták kiszámítani különböző módon. Ne tegyük ezt, hiszen a Biblia állítása 

világos. Viszont ha valaki tudja, hogy egy számára fontos esemény bizonyosan 

bekövetkezik, de nem tudja, mikor, akkor arra most kell felkészülnie, s utána 

nyugodtan várja annak eljövetelét. 

 

És hogyan jön vissza Jézus? Ő maga mondta, hogy olyan váratlanul, ahogy a tolvaj 

szokott megjelenni. „Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az 

Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!" – 

 

 Ugyanakkor feltűnően jelenik majd meg. Nem lehet észre nem venni. A villámot 

mindenki meglátja, ez is hasonló lesz ahhoz. - És „nagy hatalommal és dicsőséggel" 

érkezik majd Jézus. Az első alkalommal, karácsonykor észrevétlenül és nagy 

nyomorúságban jött el közénk. Másodszor nem így lesz. 

 

És miért jön? ítélni élőket és holtakat. Akkor történik majd meg az általános 

feltámadás, még a tenger is kiadja a halottakat. S akik őbenne hittek, azokat magához 

veszi mennyei dicsőségébe, akik őt visszautasították, azokat elveti. 
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Legyen bennünk friss ez a Krisztus-várás! A hívő embert a józanság jellemzi. 

Luthernek tulajdonítják a mondást: ha tudnám, hogy Jézus holnap visszajön, ma még 

elültetnék egy almafát. A végsőkig való hűség képe ez. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy 

minden, ami itt történik, ideiglenes, és egyedül annak van örök értéke, amit a 

Krisztussal való találkozásra tekintettel teszünk, így várjuk őt örömmel! 

 

* 

 

Érzéki test helyett lelki test 

 

„Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test... " (IKor 15,44) 

 

Ha a nagy apostol, - aki a Korinthusbeliekhez írt első levél 15. részében részletesen ír 

a halálról és a feltámadásról, - nem figyelmeztetne is minket, könnyen rájöhetünk, hogy 

nem támadhatunk föl ugyanabban a testben, amellyel eltemettetünk. Azért sem 

történhetik meg ez, mert a földbe eltemetett testünk úgyszólván a maga egészében 

megsemmisül a feltámadásig, ha néhány bebalzsamozott test hosszú ideig megmarad is. 

Az írás több helyen figyelmeztet minket arra, hogy a zárt ajtókon is áthatolni tudó 

test (Jn 20,26/b) nem lehet ugyanaz a test, mint amit földi létünk idején hordoztunk. 

A földbe eltemetett érzéki test helyett lelki, örökéletű testtel támadunk föl. A 

föltámadással kapcsolatban Jézus is megállapította, hogy ezek nem élnek házas életet: 

„mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem 

olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben" (Mk 12,18-27; Mt 22, 23-37; Lk 

20,27-38). 

 

Uram, térjen dicsőség szent Nevedre, hogy - mini legfélelmetesebb ellenségünket - a 

halált is eltörölted föltámadásunk bizonyosságával. Ezzel könnyhullatásunknak is véget 

vetettél. Áldunk Téged azért a drága bizonyosságért, hogy előttünk elköltözött 

szeretteinkkel is adsz nekünk az örökkévalóságban találkozást. Köszönöm, hogy 

szívemből is elveszed a haláltól való félelmet. Ne engedje kegyelmed, hogy valaha is 

úrrá tudjon lenni rajtam! Föltámasztott Egyszülöttedért kérlek. Ámen. 

 

„Csillagvilágokat Elhagyva már, Elfáradt lelkem is Hazatalál. Hozzád ha eljutok, 

Lábadhoz roskadok: Ottan megnyughatok Örökre én! (Énekeskönyv 422. é. 5. v.) 

 

* 

„Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még 

önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. Tiszta és szeplőtlen kegyesség 

az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket 

nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól."
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 Jakab l ,26-27 

 

Teljes erkölcstan. Ezt kívánja Isten. Sok helyen olvashatjuk a Bibliában. Ami a sajátos 

üzenete ennek az igének, az a nyelv megfékezése. Erről bőven és színesen szintén Jakab 

ír levele 3,1-12 részében: „Ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg 

tudja fékezni az egész testét." Tökéletesek nem vagyunk, tehát nagyon kellene 

vigyáznunk a nyelvünkre. Egy kegyetlenül kimondott szó egy életre megsebezheti 

testvérünket, azután lehetünk akármilyen kegyesek Isten felé. Ne csaljuk meg 

magunkat! Pletykás, besúgó, másokat összeugrasztó, hencegő beszédünk mögött nem 

lehet igazi kegyesség, még igazi emberség sem. Ha istenfélő életre szánjuk magunkat, 

nélkülözhetetlen az, hogy gondosan vigyázzunk beszédünk „megfékezésére". 

 

Istenem, nagyon bűnös vagyok. A cselekedeteimre vigyázok, és örülök, ha azokat 

nagyjából rendben találom, amikor számadásra eléd állok, de a beszédem} Jlidok én 

szépen, meggondoltan beszélni, amikor rávisz a szükség, de az fárasztó. Baráti társaságban 

mégis szólnának, ha nem nevetnék trágár vicceken, olyanokon is, melyek neveddel 

játszanak. Nem tudom megállni, hogy ne pletykáljam el, ami szégyellnivaló közös 

ismerőseinkről tudomásomra jutott. És ha haragszom valakire, olyanra is, aki gyenge, ideges, 

érzékeny természetű, jólesik úgy odavágni, hogy hónapokig elpirul, ha eszébe jut. Nem 

elég, ha azt kérem, hogy többi bűneim közt ezt is bocsásd meg. Taníts meg a tiszta 

beszédre! Ámen. 

 

* 

 

Jézus örökösei 

 

Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre 

osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse 

varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt: 

- Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen, így teljesedett be 

az írás: „Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek." A 

katonák valóban így tettek. 

Jn 19,23-24 

 

Jézus idejében az volt a bevett szokás, hogy a kivégzőosztag kapta meg a halálraítélt 

ruháját, így tehát az Őt a Koponyák helyére vezető négy római katona lett Jézus 

örököse. Mi az örökség? Egy szandál, egy fejkendő, egy öv, egy tunika és Jézus ruhája. 

Négy katonára öt darab jut. A négy kisebb darabról bizonyára könnyen megegyeztek, de 

kié legyen a szép és egybeszőtt ruha? Ha eltépnék, csak négy darab rongy lenne, ezért 

elhatározzák, hogy kockát vetnek rá. Döntse el a sors, kié lesz a köntös. - Nos, 

elkezdődik a kockajáték a köntösért. Van ebben valami hátborzongató: játék a kereszt 
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alatt. 

 

Jó, hogy adta az Isten az embernek a megszokás ajándékát, mert mi lenne egy orvossal, 

ha minden betegét sajnálná, amikor belevágja az operálókést, vagy a sírásóval, aki átéli, 

hogy mit csinál reggeltől estig, vagy akár velünk, lelkészekkel, akik minden temetést 

végigzokognánk. Az emberi lélek védelmi reakciójához tartozik, hogy megszokjon olyan 

dolgokat, amik vele rendszeresen megesnek, de mások rendkívül nehezen tudnák elviselni. 

Ám ez a megszokás olyan fokúvá válhat, ami már érzéketlenség, közömbösség, durvaság. 

 

Valaki elmondotta, hogy olaszországi nyaralása alatt végigjárta a nagyvárosok szép 

templomait, s míg folyt a mise, az emberek egy része fényképezett, csevegett, sőt itt-

ott kacarászott. Nemegyszer átéltem én is temetéseken, hogy a résztvevők egy része, 

sőt gyakran a nagyobbik fele a szertartás alatt a lépcsőkön cigarettázik és megbeszéli a 

nap eseményeit. 

 

Vagy gondoljunk Szakonyi Károly művére, a televízióban is bemutatott Adáshiba című 

darabra! Megjelenik egy Jézust jelképező és csodákat tevő ember, de senki sem veszi 

észre se őt, se a csodákat, sőt még egymást sem, mert mindenki magával van elfoglalva. 

 

Igen, pontosan erről van szó: mindig mindenki csak magával törődik, legyen az egy 

villamos- vagy autóbusz-megállóhely, ahol szemrebbenés nélkül tiporja le egyik ember a 

másikat, csak hogy jó helyet verekedjen ki magának. Az elembertelenedés örök jelképe 

marad ez a kis kockázó katonacsoport - és reménytelen volna emberi életünk, ha nem 

állt volna egy másik csoport is a kereszt alatt, akikről még szót ejtünk. 

 

Jézus egybeszőtt ruhájának van egy sajátos jelképe is: akkoriban ugyanis a főpapnak 

volt ilyen ruhája. Ezzel János mintegy azt is ki akarja fejezni, hogy ki is volt Jézus. A 

kereszten teljesedik be a zsoltáros próféciája is: „Megosztoznak ruháimon, és 

köntösömre sorsot vetnek." (Zsolt 22,19) 

 

Talán úgy foglalhatnánk össze, hogy négyen a ruháin osztoznak, négyen pedig utolsó 

szavain. Jézus keresztje alatt az emberi érzéketlenség és az emberi szeretet egyaránt 

jelen van, és mindkettő felett Jézus a kereszten. 

 

Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a 

magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szere-

tett, így szólt anyjához: 

Asszony, íme, a te fiad! 

Azután így szólt a tanítványhoz: 

- íme, a te anyád! 

És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. 
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Jn 19,25-27 

 

Három asszony a kereszt alatt, és egy tanítvány. A magdalai Máriáról tudjuk, hogy mély 

bűnök mocsarából emelte ki Jézus (Mk 16,9), és ő nem tud elszakadni attól, aki új életre 

keltette, megtisztogatta és megváltotta. 

 

Ott áll a kereszt alatt Mária, Jézus anyja, akinek most döfi át a szívét a megjövendölt 

éles tőr. Mit élhet át egy édesanya, amikor így látja szenvedni gyermekét? És nem 

tehet érte semmit. Akkor talán még föl se fogja, hogy a fia most teszi érte a 

legnagyobbat, és éppen a kereszten: őt is megváltja. 

 

Elgondolkoztató: három asszony és egy férfi. Mondhatnánk így is: három az egyhez. 

Három nő és egy férfi. Mintha azóta is ez volna az arány, három az egyhez. 

 

Most hadd tegyem a hangsúlyt arra, hogy ott állottak. Vannak pillanatok, amikor meg kell 

tanulnunk, hogy már nem lehet nyüzsögni, már nincs helye a harcnak, a futkározásnak, a 

kapkodásnak, csak állni lehet. De sehol nem lehet olyan megrendítő módon állni, mint 

Jézus keresztje tövében! Aki már megállt alatta egyszer életében - ha csak gondolatban 

is -, annak nem kell beszélnem róla. Aki pedig még sosem élte át Jézus keresztjének 

misztériumát, annak szavakkal azt úgysem lehet kifejezni. Csak azt tudom ajánlani, hogy 

tanuljon meg olykor lenni is, ne csak szüntelen tenni, olykor megállni, befelé és fölfelé 

figyelni, ne csak nyüzsögni, amit életnek neveznek manapság. Ha ezt gyakorolja, egyszer 

olyan élményben lehet része, amely egész életére kihathat. 

 

Végül azt olvassuk, hogy Jézus meglátta a keresztről az édesanyját. Aki ilyen kínok és 

szenvedések között nemcsak meglátja, hanem még gondoskodik is róla, arról higgyük el, 

hogy meglát minket is a magunk nyomorúságában és törődik velünk. 

 

Hallottam, hogy egy bibliás, magányos kis öregasszony ágynak esett, és beteg lett. Két 

napig ki sem tudott mozdulni. Akkor bedugta fejét hozzá az udvar nagyszájú és csúnya 

beszédjéről ismert asszonya. Gunyorosan és szemrehányón azt kérdezte tőle: 

- Hát senkije sincs, aki magára nézne? 

- Dehogy nincs. 

- És ki az? 

- Az Úr Jézus! 

- Honnan veszi ezt a badarságot? - kérdezte a nagyszájú szomszéd. 

- Nem badarság az, lelkem, mert aki meglátta a keresztről az anyját, meglát az engem 

is. 

- Sokat ér vele! Aztán hogyan segít magán? 

- Úgy, hogy ideküldte most magát, kedves szomszédasszony! 

- Engem? 
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- Igen, éppen magát! 

A szomszédasszonynak egy pillanatra ellágyult az arca: 

- No, hallja, akkor éppen jókor küldött magához, mert pont csirkelevest főzök. 

Szereti? 

- Már hogyne szeretném, lelkem. - És nemsokára kanalazta is a jó meleg levest. 

 

Nos, valahogy így van ez. Egyszer valaki azt mondotta: „Ha nem mi vagyunk Jézus szeme, 

akkor Jézusnak nincs szeme. Ha nem mi vagyunk a karja, akkor nincsen karja" - és ez 

így igaz. 

 

Ami itt a keresztről elhangzik anyjával kapcsolatban, az már szinte emberen túli. Hiszen 

nem is anyjának szólítja, nem azt mondja: édesanyám vagy anyám, hanem: asszony. Talán 

meghökkentő. De a kereszten Jézus már nemcsak Mária fia, hanem a világ Megváltója és 

Mária Megváltója is. És mégis gondoskodik az anyjáról. Rábízza kedves tanítványára, 

Jánosra, és Jánost Máriára. Az egyházi hagyomány szerint tizenhét évig gondoskodott 

János Máriáról és Mária Jánosról. 

 

Van ebben a megbízatásban valami különös üzenet is. 

 

Jézus nem rokonaira, szűkebb családjára bízza az anyját, hanem a tanítványára. Ezzel 

megszületik egy új rokonság, új forma, a lelki rokonságé, amelyet egy mélyebb 

vérszerződés, egy igazi vérségi kapcsolat pecsétel meg: a Jézus véréé. 

 

Ha Mária a zsidókeresztyénséget jelképezi, János pedig a pogányokból lettekét - hiszen 

később nekik írja az evangéliumot is -, akkor egy újabb jelképpel találkozunk. Egymásra 

bízza a két nemzetséget. 

 

Hadd fejezzük be két kérdéssel: 

 

Van-e csak egyvalakink is, akit Jézus a keresztjéről bízott ránk? 

Mert ha ilyen valakink nincs, soha nem álltunk még meg a kereszt alatt. 

 

„És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány." 

Volt-e már olyan óránk, amelytől fogva valami egész különös megbízatást kaptunk 

Jézustól? Mert, ha nincs semmiféle megbízatásunk, akkor még nem kerültünk a 

közelébe. Mert megbízatás nélküli tanítványság nincs! 

 

 

December 12. 

 

Békére találni az Úrban 
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„...a béke és a bizalom erőt adna nektek!" (Ézs 30,15). 

 

Az aggályoskodás és gyötrődés, a kételkedés és bizalmatlanság mindig gyengeségre 

vall. Mire megyünk azzal, ha csontig soványodunk a tépelődésben? Visz valamire a sok 

töprengés? Mindezzel csak alkalmatlanná tesszük magunkat a cselekvésre, és annyira 

elcsigázzuk lelkünket, hogy végül képtelenek leszünk bölcsen és higgadtan dönteni, így 

csak küszködünk és elmerülünk, míg ha hinnénk, a víz színén maradhatnánk. 

 

Ó, bárcsak megnyugodnánk végre! Miért futkosunk házról házra, unalomig ismételgetve 

szomorú esetünket, és minden elmondásnál egyre jobban gyötrődve? Vagy ha otthon 

maradunk, miért vagyunk halálos rettegésben olyan balsejtelmek miatt amelyek talán 

soha nem válnak valóra? Jobb lenne, ha békességet találna a szívünk. Ó, bárcsak 

csendben tudnánk maradni és elismernénk, hogy az Úr az Isten! 

 

Ó, bárcsak bíznánk Istenben! Az Úr, a mi Istenünk, megvédi és megszabadítja az övéit. 

Nem vonja vissza szent elhatározásait. Biztosak lehetünk abban, hogy minden szava 

megáll, még ha a hegyek elmúlnak is. Megérdemli, hogy bízzunk Benne, és ha bízunk és 

békességre találunk Benne, olyan boldogok lehetünk, mint az angyalok Isten trónusa 

előtt. 

 

Jöjj én lelkem, az Úr van itt, találj újra békességre Benne! 

 

* 

 

A baj nem jár maga 

 

Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott..., 

azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. (ISám 30,6) 

 

Ez a fejezet egy olyan izgalmas történetet ír le, amikor Dávid életében egymást 

követték a bajok. Ráadásul ezek egy részét ő maga okozta, és mások is szenvedtek 

miatta. Mit tett ő ebben a helyzetben? Van, aki ilyenkor pánikba esik, és szinte eszét 

vesztve küzd. Van, aki elcsügged és feladja, mások Isten ellen fordulnak, vagy 

tehetetlen dühükben még több kárt okoznak. 

 

Azzal kezdődött, hogy Dávid belefáradt abba, hogy Saul király elől meneküljön, és az 

ősi ellenségnél, a filiszteusoknál keresett menedéket. Ott kis híján belekényszerült 

egy olyan csatába, amelyet saját népe ellen kellett volna vívnia. Ettől Isten 

csodálatosan megmentette. Akkor azonban kiderült, hogy távollétükben egy másik 

ellenség elhurcolta családjukat és mindenüket. Emberei fellázadtak ellene, és meg 
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akarták kövezni. Ő leborult Isten előtt, és tőle kért tanácsot. 

 

És Isten nem hagyta el, könyörült rajta. Különös módon adott melléjük kalauzt a 

sivatagban, adott győzelmet a túlerőben levő ellenség felett, mindenki visszakapta 

hozzátartozóit. Amikor pedig a csapatán belül támadt volna egyenetlenség, Dávid 

kapott bölcsességet, hogy megőrizze az egységet és békességet. Végül őt akarták 

felmagasztalni, de ő minden ponton Istenre mutatott, és egyedül neki adott 

dicsőséget. 

 

Velünk is előfordulhat, hogy „összejön minden", hogy összecsapnak fejünk felett a 

hullámok, és erőnk határához érünk. Bízzunk Istenben, kiáltsunk hozzá, és ugyanígy 

megtapasztaljuk majd, mit jelent erőt kapni Istenünktől, az Úrtól! 

 

* 

 

Az az örökélet, hogy megismerjük Isten és Küldöttét 

„Az az örök élet, hogy megismerjenek téged,... és akit elküldtél, a Jézus 

Krisztust." (Jn 17,3) 

 

Ahhoz, hogy az örökélet részesei lehessünk, két dolgot kell lelkünk drága, és jelenlétét 

minden körülmények között éreztető kincsévé tennünk. Az első az, hogy ismerjük meg 

az ég és föld Urát, mint mennyei Atyánkat. A második az, hogy ismerjük meg Azt, akit 

az Atya a világ megváltására földünkre küldött: Egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust. 

Aki Atyjaként ismeri az örökkévaló Istent és személyes Megváltójául fogadja el Jézus 

Krisztust, máris jogot nyer az örökélethez. Amíg így tekintünk az Atyára és az Úr 

Jézus Krisztusra, nyugodtak lehetünk örökéletünk felől, azt sem el nem veszíthetjük, 

sem el nem veheti tőlünk senki! Mihelyt megfogyatkozik ebben a vonatkozásban a 

hitünk, elvesztjük az örökélet bizonyosságát. Vigyázzunk, hogy hitünk valahogyan 

hajótörést ne szenvedjen, sem hitünk alapjai meg ne rendüljenek! 

 

Urftm, ismerlek és szeretlek Téged, mint Teremtőmet, mennyei Atyámat. Ismerem és 

szeretem Egyszülött Fiadat, a váltságunkért a kereszt kínszenvedését vállaló Úr Jézus 

Krisztust. Téged mennyei Atyámnak, Öt Uramnak, Királyomnak, személyes 

Megváltómnak vallom boldogan. Könyörgök Hozzád, őrizze Szentlelked hitemet és 

őrködjék afölött, hogy ezt a kincsemet el ne veszítsem. Hallgasd meg esedezésem! 

Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért könyörgök Tehozzád. Ámen. 

 

,?Éltem ha fogyva-fogy, És a halál ahogy Jön már felém: Megváltóm ments te meg 

Kétségtől engemet, Nálad hogy üdvömet Meglássam én." (Énekeskönyv 466. é. 4. v.) 

 

* 
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„Legyen veled az Úr, ahogyan apámmal volt... Ha életben maradok, bánj velem 

az Úr szeretetével, de ha meghalok, ne vond meg soha szeretetedet az én házam 

népétől akkor sem, amikor az Úr kiirtja Dávid valamennyi ellenségét..." l Sámuel 

20,13-15 

 

Ebben a hosszú történetben találjuk a Bibliában leírt legszebb barátságot. Jonatán a 

király fia, trónörökös. Jól tudja, hogy soha nem lesz király, mert a királyságot barátja, 

Dávid fogja örökölni. A király is tudja ezt, azért részben a fia érdekében akarja megölni 

Dávidot, és nem érti, fia miért pártolja saját vetélytársát. De éppen Jonatán menti 

meg, többször is, saját érdeke ellenére, apja haragját is magára vonva, a barátját. Pedig 

azt is tudja, hogy apja és barátja között elkerülhetetlen a harc, és abban Dávid fog 

győzni, akkor pedig a kor szabálya szerint a legyőzött király családja is elpusztulhat. De 

tudja, ha ez az Úr akarata, annak meg kell történnie, és O nem fog azzal szembeszállni. 

Őszintén szereti Dávidot, és többre tartja saját magánál. Ilyen önzetlen barátság 

mindig érthetetlen a kívülállók előtt. Azért a legszebb emberi viszony, mert érdek 

nélküli, megmagyarázhatatlan. Ez az érdek feletti szeretet, önzetlen barátság és ön-

kéntes fékeállás a magunknál különb elől, ez hiányzik legjobban mai társadalmi 

életünkből. Nem elég ehhez a becsületesség. A kemény érdek azt könnyen legyőzi döntő 

pillanatokban. Isten akaratának feltétlen elfogadása, magunk alárendelése és önmagunk 

hazugság nélkül való őszinte megítélése kell hozzá. 

 

Jó Atyám, nekem is vannak barátaim. Jó velük együtt lenni. Megbízom bennük, igyekszem, 

hogy nekik is okuk legyen megbízni bennem. De életem legnagyobb gondjait, titkait ritkán 

beszélem meg velük, nehéz kérdésekben nem is merném az ő segítségüket kérni, ők sem 

az enyémet. Jó lenne olyan igaz barátot találni, mint Dávid és Jonatán, de nem vagyok 

biztos benne, én alkalmas lennék-e ilyen kapcsolatra, ekkora áldozatra. Ilyen barátot csak 

Te rendelhetsz a számomra. Köszönöm, hogy Jézus ilyen barátként jelentkezik (Jn 15,14), 

róla tudom, hogy igaz barátom, hiszen az életét adta értem. Szeretnék én is igaz barátja 

lenni. Segíts hozzá, Istenem! Ámen. 

 

* 

 

Az Ember Fia Isten Fia 

 

A Zsidókhoz írt levél elejétől végéig Jézus Krisztusról szól. Jézus Krisztust dicsőíti, 

minden sorában Ő áll a középpontban, Ő a levélnek a tengelye. Ez a Biblia kriszto-

lógiája; a Krisztusról szóló legmélyebb, legvilágosabb, legtömörebb, legizgalmasabb 

levele. 

 

Íróját nem ismerjük. Találgatják: talán Márk Jánosnak, az evangélistának a nagybátyja, 

Barnabás; mondják azt is, hogy Akvilla és Priszcilla, a római házaspár együtt írta; voltak 
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akik Pál apostolnak tulajdonították. Azután a stílus összehasonlításnál kiderült, ő ezt 

nem írhatta, és olyan dolgokról is van benne szó, ami későbbre utal. 

 

A levél célja, hogy bemutassa főleg a zsidó származású keresztyéneknek - Jézus 

Krisztust, hogy Ő az igazi Főpap, nem pedig a váltakozó zsidó főpap Jeruzsálemben, Ő, 

Aki egyszerre áldozó és áldozat. Az írója hallatlan nagy műveltségű, görögül tudó, 

minden bizonnyal zsidó származású ember lehet. Az egész Újszövetség legszebb, szinte 

klasszikus görög stílusát itt találjuk. 

 

Egyike a legkésőbbi leveleknek, már a második generációban íródott. Keletkezése az első 

század közepére esik, tehát Krisztus születése után 60 és 80 közé, mégpedig akkor, amikor 

Néró és a többi keresztyénüldöző császárok uralkodtak, tehát a legnagyobb üldöztetések 

idejére. 

 

Semmi kétség, hogy Néró és a hozzá hasonlók régen eltűnnek a történelem porondjáról, 

amikor Jézus neve ragyogni fog. És íme, kétezer év óta Nérót és a többieket csak a 

keresztyénekkel kapcsolatban említik! Ha nem üldözték volna Jézus követőit, már csak a 

történészek emlegetnék őket. 

 

Ami engem újra és újra megragad, az a hallatlan hit és optimizmus, hogy akkor ragyogtatja 

fel az üldözött gyülekezeteknek ez a levél - vagy inkább igehirdetés, mert nincs is levél 

formája - Jézus Krisztust, amikor a legnagyobb szükség van rá. És mikor nincs nekünk 

Őrá szükségünk?! 

Az első négy verset olvasva rögtön látjuk, hogy nincs megszólító, nincs megszólított, se 

bemutatkozás, mint a pali levelekben. Tehát ismétlem: ez egy levéllé lett nagy igehirdetés, 

tanítás és ugyanakkor bizonyságtétel. A legnagyobb dolog az, amikor a tanítás és a 

bizonyságtétel egybeesik. Nemcsak bölcselkedés, hanem hitvallás. Nem valami érzelmes 

hitvallás, hanem hallatlan mély tanítás. A kettő egy. 

 

Nyitányának minden sora Jézust dicsőíti és mutatja be: 

 

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 

ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, 

aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása, és lényének 

képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket 

bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. Annyival feljebbvaló az 

angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. (1,1-4) 

 

Nem könnyű a szöveg, azért szét fogom bontani tíz pontra, mit mond ennek a 

csodálatos igehirdetésnek az írója Jézus Krisztusról. 
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Sokan lehetnek, akik valójában nem tudnak igazán mit kezdeni Jézus Krisztussal, vagy 

finoman elspiritualizálják: elszellemiesített angyali lény, valami hiper-arkangyal, aki - 

mint a gnosztikusok tanították - tulajdonképpen nem is volt a kereszten, mert egy 

szellemet nem lehet megfeszíteni, az csak egy idegen test volt. A gnosztikusok így 

próbálták kikerülni, hogy Jézust keresztre feszítették, ilyen nyakatekert tanítással. 

Ma egyre többen vannak, akik szupersztárnak, valami nagy apostolnak, vagy egy 

konzekvens, hihetetlen bölcs, utolsó prófétának tartják, aki tanításáért hajlandó volt 

kereszthalált is halni. - A két véglet között lássuk az első század hitvallását Jézus 

Krisztusról és azokról, akik Néró korában éltek, és készek voltak meghalni, akár a 

vadállatok közt a cirkuszban, akár a lobogó fáklyaként meggyújtott kereszteken. 

 

Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a próféták által, 

ezekben a végső időkben a Fiú által szólt."-Tehát addig is beszélt az Isten. Tudjuk, hogy 

szólt már Ádámhoz, Káinhoz, a pátriárkákhoz, és a próféták által sokszor sokféleképpen. 

Minden próféta valamilyen sajátos színt, és soha nem teljességet képvisel. Gondolok 

például  Ámoszra, aki korának szociális igazságtalanságait ostorozza, vagy Ézsaiásra, aki 

Isten szentségére teszi a hangsúlyt, vagy Hóseásra, aki Isten megbocsátó szeretetét 

veszi próféciája alaphangjának. Végigsorolhatnám a prófétákat, akik csodálatos módon 

dicsőítették, áldották valamikor valamiért Istent, és ráirányították az emberek 

figyelmét a Világ Világosságának egy-egy fénynyalábjára. De a végső időkben a teljes kije-

lentést a Fia által adta - írja a levél írója. 

 

Mi az, hogy végső idők? Valóban „végső idők" voltak, így is élték át, hiszen egyrészt bármely 

percben nemcsak meghalhattak, de Jézus Krisztussal lezárult egy korszak és valami 

egészen új kezdődött. Ennek a levélnek az írója még nem tudta, hogy Jézus Krisztus 

születésétől kezdődik el majd egykor ezen a földrészen az időszámítás. Lezárult a 

próféták kora, akik Isten szolgái voltak, és megkezdődik az új korszak, Isten Fiának 

korszaka. Ha valaki azt kérdezné, mi különbség van a próféták és Jézus között, itt van 

az első: a próféták Isten szolgái voltak, nem többek, Jézus Krisztus pedig az Isten Fia. 

 

Itt van az első nagy probléma; hogyan lehet valaki egyszerre Ember Fia és Isten Fia. Nos, 

ez egy komplementer, egymást kiegészítő ellentmondásnak látszó igazság. Mint például a 

fény igazsága. Sokáig azt hitték, hogy a fény apró kis részecskék sora, mások azt 

állították, hullámmozgás. A végén kiderült, hogy mind a kettő. Azt hitték, az egyik kizárja, 

a másikat, de a modern tudomány tudja, hogy ez is és az is; egymást kiegészítő 

ellentmondások kerek egésze. Tehát Jézus Krisztus, amikor Isten Fia -mondja a könyv írója 

-, ugyanakkor az Ember Fia, a prototípus, Akit Isten azért adott, hogy légy ilyen, kövesd, 

próbáld meg! Homo sapiens, próbálj homo christianusszá lenni, íme mintát adtam eléd, 

ilyenné válj! És amikor térdre kényszerülünk, akkor ez az Ember Fia (Aki ugyanakkor az 

Isten Fia), Szentlelkével segít, hogy térdeinken próbáljunk azzá válni, ami mentünkben, 

álltunkban nem sikerül. 
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„(Jézus) annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk". - 

Jézus Krisztus az örökös. Mi vagyunk az örökség. Kertemben üldögélve sokáig meditáltam: 

milyen különös, nem a halállal vagyok eljegyezve, hanem Jézussal! Nem a halálnak vagyok ki-

szolgáltatva, nem ő fog engem örökölni; és nem a magányosság, nem a depresszió örököl, 

hanem engem az Isten örökség gyanánt, Jézus Krisztusra bízott! Milyen drága örökség 

vagyunk mi! 

 

Levelet kaptam egy mélyen hívő embertől, aki depressziója mélységéből írta. Megrendítő levél: 

íme, hívő ember is lehet depressziós. Ez valami szörnyű dolog, aki nem élte át, adjon hálát 

Istennek, ez bizony betegség. A lélek abszolút kongása, üressége, a nihil válsága, a nincs-nek a 

van-sága, annak átélése - ebben a levélben ez mind benne van. Benne van, hogy van a nincs. Ám 

ugyanakkor végigkíséri a levelet egy gondolat: De Jézus kezében vagyok, tudom, mindennek 

ellenére. 

 

Megrendítő számomra, hogy hívő ember is eljuthat az életnek e nagy sötét, fekete mélységéig - 

de a mélység fölött is Jézus Krisztus tenyerén tudhatja magát, mint Jézus öröksége! Ha 

öröksége vagyok, akkor Ő az örökségét tartja, birtokolja, fogja és használja. Nem dobja el. 

 

„Ő előbb volt mindennél..." (Kol l,7a). Csodálatos ez a preegzisztencia: még mielőtt gyermekké 

született Jézus, már ott volt - a levél írója így írja - a teremtéskor. Az első század keresztyéné 

számára képtelen gondolat, hogy a teremtés és az újjáteremtés az ne egy mű legyen, ne Egyva-

lakitől származzék. Egy a Teremtő és egy, Aki újjáteremt bennünket. Szép, misztikus, alig 

magyarázható gondolat; vagy megpendül rá a szívünk vagy nem, hogy Jézus, mint Isten 

alapgondolata valamiképpen ott volt, ott lebegett a vizek felett. - A Biblia 

teremtéstörténetének első lapja így kezdődik az eredeti héber szöveg szerint: Isten Lelke, mint 

egy nagy madár ott kotlik a világ-tojáson, melengeti, ki-költi, életre hozza az egész 

világot. És ott ebben a melegségben, ebben a kotló, kiköltő csodában, misztériumban 

részt vett az Atya, a Fiú, a Szentlélek; de a három egy. 

 

„Ő Isten dicsőségnek kisugárzása" - így áll a levélben, a görög szövegben. Talán így 

értjük meg, miért volt arra szükség, hogy Jézus eljöjjön a Földre. Ma estefelé kicsit 

kiültem a kertembe; a lenyugvó szeptemberi nap egy nagy nyárfa mögül is olyan erősen 

tűzött a szemembe, hogy csak néhány percig tudtam belenézni. Azután lehunytam 

szememet és élveztem a kisugárzását, a még derengő meleg fényét. Mi nem tudunk a 

Napba nézni. 

 

Nem egy helyen olvassuk az Ószövetségben, hogy jaj annak, aki az élő Isten kezébe 

esik. Istent nem tudjuk megközelíteni, ezért adta a sugarát, kisugárzását. Nem tudunk 

belenézni Isten misztériumába, de a sugarában melegedünk, élünk, szolgálunk, örülünk, 

látunk és vagyunk. - Hogy mondja a levél írója? Isién dicsőségének Ő a kisugárzása. 
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Próbáljunk ezen meditálni, ha egyszer napsugárba mártjuk az arcunkat: Isten 

dicsőségének a kisugárzása vagyunk! 

 

,Lényének képmása." - Itt olyan görög szó található, amit mindnyájan ismerünk: 

karakter, karakter. Isten Lényének, Istennek karaktere Jézus Krisztus. Valamikor a ka-

rakter szó a görögöknél a pecsétnyomó lenyomatát jelen tette. Ha valakinek volt 

pecsétgyűrűje vagy pecsétnyomója és belenyomta a viaszba, ami ott hátramaradt, az volt a 

karakter, a pecsétnyomó lenyomata. Kicsoda Jézus Krisztus? Isten csodálatos karaktere, a 

pecsétnyomó lenyomata, Ő az eredeti isteni, mennyei okmány. Mindaz igaz, amit a próféták 

részletekben mondtak; rajtuk a pecsét, Isten karakterének csodálatos lenyomata: Jézus 

Krisztus. 

 

„Hatalmas szavával hordozza a mindenséget." - íme, megint a kozmikus Krisztus, nem 

Jézuska, nem Christ-kind, nem Bambino, nem a Máriácska mellén szopogató kisgyerek - az 

is volt egyszer, hiszen olyan szép, hogy istállóban született. Hogy is merném különben a 

szívembe hívni, ha nem istállóban született volna?... Hiszen így hirdetik az angyalok Lukács 

evangéliumában: „Megszületett a Kyrios Chrístos, az Úr Krisztus a Dávid városában". 

Egynapos korában Az, Aki, Aki betölti a mindenséget. 

 

Egyszer beszédsorozatot tartottam ezen a címen: Alaphang. A lehangolt és elhangolt 

embernek nincs más alaphangja, mint Jézus Krisztus. Aki lehangolt vagy elhangolt, újra 

és újra hangolódjék Őrá. Az Atya Őt adta alaphangnak, Ővele töltötte be a mindenséget. 

Ő a mindenség alapdallama mindnyájunk számára. Lehet, hogy más csillagok és más 

teremtmények számára is, de a mienk feltétlen és biztosan. 

 

Engem az rendített meg, hogy Néró és a többi üldöző uralkodása alatt micsoda hit kellett 

ahhoz, micsoda alap, micsoda mélységes meggyőződés, hogy nekünk Jézus a mindenünk! 

Amikor ott Néró uralkodik és üldözi a keresztyéneket, amikor Domiciánus a Via Appián 

tízezrével állítja fel szurokba mártott keresztjeit, rákötteti az elfogott keresztyéneket 

és egész Róma világos a szurokba mártott keresztek égő, lobogó fáklyáitól - a 

keresztyének így vallanak: Nekünk Jézus a Minden. Nem érdekes, hogy mi van odakint, nem 

érdekes, mert mindennek ellenére, valóban Ő a mindenség dicsősége és alaphangja. 

 

„Minket bűneinktől megtisztított." - Újra és újra elmondom: annyiszor használtuk mi, 

keresztyének a „bűn" szót, hogy már nem értünk alatta semmit. „Igen, mi mindnyájan 

bűnösök vagyunk..." - így igen. De: „Ó én nyomorult, lopós, hazudós vagy parázna" - így már 

nem! 

 

Nem szoktam megtenni, de nemrégen a telefonos lelkigondozás alkalmával azt kellett 

mondanom valakinek: 
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- Ne haragudjon, nem akarom megbántani, de leteszem a telefonkagylót. Egy fél órája 

másvalakinek a bűnét vallja. Nem azért vagyok a telefon másik végén, hogy másvalakinek a 

bűnét vallja meg. Ha a sajátját akarja mondani, kész vagyok bármikor meghallgatni, éjjel-

nappal, jöjjön el hozzám. A másét majd az mondja el, akiről maga vallott; ez nem az én 

szolgálatom. 

 

Igen, ez lett a mi bűnvallásunk, hogy hajlandók vagyunk másvalakinek a bűneit vallani. 

 

Mi is a bűn? A görög szó fordítása azt jelenti: célt téveszteni. Valamikor nagyon drága 

volt a nyílvessző. A légionáriustól számon kérték az ellőtt és a feleslegesen elpattant 

nyílvesszőt is. Ha nem talált, jaj neki. - Mi a bűn? Célt tévesztett életek, akik nem 

találnak célba, pedig Isten ezt akarja velünk. Meg is adta az életünk célját, mindenkinek 

a magáét. Életünk egyik értelme, hogy megtaláljuk, mi életünk speciális szolgálata. 

Mindenkinek van valami, csak őrá szabott célja, akármilyen kicsi is: egy dallam, 

gyermek, öregember, férj, feleség, egy jó szó, egy szolgálat, simogatás. Ne mondja 

senki, hogy őrá nem bízatott valami! Az orgonában vannak pici sípok és nagyok is, de a 

kicsi sípocskáknak is megvan az értelme. Nélkülük nem egész, nem teljes ez a 

csodálatos hangszer. 

 

Igen, minket Megváltónk céltalan életünkből akar megváltani. Isten Jézust adta 

nekünk, hogy legyen célunk, például egy parányit olyanná válni, mint Ő. Egy kicsit az Ő 

lábnyomán járni, úgy szeretni, mint Ő, úgy tudni megbocsátani, mint Ő. Annyi 

szentségesen szent cél, amit csak az Ő Lényében adott elénk az Isten! 

 

„A mennyei Felség jobbjára ült." - Amikor elvégezte szolgálatát. Ez az őskeresztyén 

kifejezés azt jelenti: visszatért az Atyához. A Lénye, a sugár, visszatért a Napba - 

talán így fordítanám. Ezt nem tudta másképp, csak egy ilyen ősszimbólummal kifejezni 

az író. A Hiszekegyben is így van. 

 

„Feljebb való az angyaloknál." - Miért volt szükség arra, hogy hangsúlyozza ezt a levél 

írója? Mert olyanoknak írta, zsidókból lett keresztyéneknek, akik Jézus Krisztus után 

az első században még hallatlan nagy jelentőséget tulajdonítottak az angyaloknak. Ők 

voltak a közbenjárók ember és Isten között. Valahogy a régi monoteista zsidók is 

érezték, ők nem tudják megközelíteni Isten Lényét. Akik igazán az egy-Istent hitték, 

érezték, hogy nem tudnak - ahogy előbb próbáltam elmondani - belenézni a Napba. 

Kellettek közbülső valakik, valami lények - és ezek voltak az angyalok. 

 

Az első század végéig egész angyali hierarchiát építettek ki a Talmudban, a Misnában; 

voltak angyalok, akiknek nevet adtak: Rafael, Uriel, Gábriel és így tovább, és voltak 

kerubok, főangyalok. Mint valami misztikus egyházi rend jött lefelé, egészen az 

őrzőangyalig, a kisgyerekek angyaláig. Csak rajtuk keresztül érintkezhetett valaki 
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Istennel. Erre mondja ennek a csodálatos igehirdetésnek az írója: Nem! Egyetlen 

közbenjáró van, és az Jézus Krisztus. Feljebb való minden angyaloknál. 

 

Hallgassuk meg érvelését; az 5. verstől a 14. versig bibliai idézetekkel bizonyít, csupa 

ószövetségi Igékkel, főleg zsoltáridézetekkel. 

 

Mert az angyalok közül kinek mondta valaha: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!" 

majd: „Atyjává leszek, és ő Fiammá lesz." 

 

Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: „Imádja őt az Isten 

minden angyala!" (Tehát Jézust az angyalok imádják.) 

 

És az angyalokról ugyan ezt mondja: „Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává". 

(Régi zsidó hiedelem szerint az angyalok úgy haltak meg, hogy szelekké lettek vagy tűz 

lángjává.) 

 

De a Fiúról így szól: „A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság 

pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: ezért kent fel téged az Isten, 

a te Istened öröm olajával társaid fölé." „Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben; 

és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz (ezt Jézusról mondja), 

és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a 

ruha, elváltoznak; te pedig ugyanaz maradsz; és esztendeid nem fogynak el." 

 

Az angyalok közül kinek mondta valaha: „Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad 

zsámolyává teszem." Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek 

szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? 

Az angyalok szolgáló lelkek, Jézus Krisztus pedig Kyrios, a mi Urunk. 

 

 

December 13. 

 

1Nebukadneccar király csináltatott egy hatvan könyök magas és hat könyök széles 

aranyszobrot. Fölállíttatta azt a Dúrá-völgyben, Babilon városában….4A hírnök 

pedig hangos szóval kihirdette: Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és 

nemzetek, 5hogy….. boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet 

Nebukadneccar király felállíttatott! 6Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol 

előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe! 

6Sadrak, Mésak és Abéd-Negó így válaszolt a királynak: Ó, Nebukadneccar! Nem 

szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. 17Van nekünk Istenünk, akit mi 

tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud 

szabadítani a te kezedből is, ó, király! 18De ha nem tenné is, tudd meg, ó, 



77 

 

király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor 

előtt, amelyet felállíttattál! (Dániel 3) 

 

Dániel könyvének ezt a fejezetét olvasva a mai ember nem érti, hogy vajon miért 

parancsolhatta meg Nebukadneccár király országa minden polgárának azt, hogy 

boruljon le a Dura völgyében felállított hatalmas aranyszobor előtt. Ez a parancs a mai, 

modern ember számára elfogadhatatlan, primitív gondolkodásra utal. Az ókori ember 

babonás gondolkodását véli felfedezni a magát modernnek tartó ember ebben a 

történetben. De akkor, ha valaki végiggondolja ezt a történetet, akkor rádöbbenhet 

arra, hogy egyáltalán nem az ókori ember babonás, elmaradott gondolkodása rajzolódik 

ki ebben a történetben, hanem az emberi társadalomnak, az emberi közösségeknek egy 

időtlenül érvényes fontos törvényszerűsége. 

 

Az emberiségnek, a népeknek, az emberi közösségeknek minden időben szüksége van 

valami olyan látványos, mindenkit elbűvölő jelképre, jelmondatra, eszmére, amit 

mindenki örömmel elfogad, csodál és teljes szívével ünnepelni, követni kész. Ez az 

eszme, amely kiábrázolódhat valamilyen műalkotásban, jelképben, egységessé teszi az 

emberi közösséget és olyan erőt ad a közösségnek, amely abból merítve nagy dolgok, 

dicsőséges tettek végrehajtására is képessé lesz. Ezt láthatjuk az ókori 

bálványkultuszokban is. Baál, Istár kultusza például a termékenységnek, a szerelemnek 

a nagyszerűségét, szépségét hirdette és ezt dicsőítette. A kultuszhoz tartoztak nagy 

vígasságok, amelyeken a szerelem papnőinek szolgáltatásait mindenki igénybe vehette. 

Ezért is lelkesedtek a népek ezekért a kultuszokért. Még Izráel országában is hosszú 

időn át ez lelkesítette a népet, a jeruzsálemi kultuszt is elhalványítva, és ezt a 

bálványimádást ostorozták olyan keményen Isten prófétái. Örömre hívta az embereket 

ez a kultusz, hatalmas mulatságokat tartottak sokszor az Isten templománál is, és ez 

megfogalmazta mindenki számára elfogadható módon azt, hogy mi az élet igazi 

gyönyörűsége, szépsége és értelme.  

 

A római császárok a széthulló birodalmat a császárkultusz elterjesztésével szerették 

volta megerősíteni, egyben tartani.  

 

De az elmúlt kétezer évben is, sőt, korunkban is felfedezhetünk olyan látványos, szinte 

mindenkit, vagy legalább sokakat elbűvölő jelképeket, eszméket, amiket valaki, vagy 

valami magasra emelt, hogy így az embereket, a népeket összekovácsolja és lelkesítse, 

meghatározott célokért mozgósítsa.  

 

Széthulló világunk egyre nagyobb vágyakozással arra vár, hogy valaki végre állítsa már 

fel azt a hatalmas aranyszobrot, emelje fel magasra a zászlót, ami mindenki számára 

kedves és elfogadható lesz, mert nem jó egy széthulló, zavaros világban élni. Az ilyen 
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világ félelmetes, bizonytalan, és kiüresíti az emberi életeket még akkor is, ha 

valamilyen módon gazdagságot is fel tud mutatni. 

 

Amit tehát Nabukadneccár király tett, az nem az ókori ember tudatlanságát, 

babonáktól meghatározott életformáját hirdeti, hanem egy alapvető emberi igényt az 

egységre, a közösség összekovácsolására és a közösségben lévő hatalmas erők 

valamilyen hit, eszme általi értelmes mozgósítására. Ma is sok ilyen „aranyszobrot”, 

magasra emelt „zászlót”, „fénylő jelképet” láthatunk a világunkban, amik talán nem 

olyan látványosak, mint Nabukadneccár hatalmas aranyszobra, de amelyekre szükség 

van az emberek lelkesítésére és valamilyen fontosnak tartott cél, vagy célok 

megvalósítása érdekében. 

 

A gond az minden ilyen hatalmas aranyszobor esetében, hogy hosszú távon igazán már 

nem tudnak lelkesíteni és valójában nem oldják meg az emberek, a közösségek 

problémáit. Csak hangzatos ígéreteket hirdetnek, amik pillanatnyilag elvakítják, 

megbűvölik azt, aki felnéz rájuk, de az ígéretük soha nem valósul meg, vagy soha nem 

adja azt, amit az emberek remélnek, várnak tőlük. 

 

Dániel társai nem az aranyszoborra néztek, nem az lelkestette őket, nem attól várták 

életük kiteljesedését, a boldogságot. Ők Istenükre tudtak feltekinteni, akinek 

elválasztó kegyelmét és végtelen szeretetét már megismerhették. Nem vetették meg 

az emberi célokat, az emberi élet örömeit, de nem készítettek és nem imádtak olyan 

aranyszobrokat, amiket hatalmasságok, népek, csoportok mindenek fölé emelve 

felmagasztaltak, dicsőítettek. Tudták azt, hogy minden dolognak megvan a maga helye 

az emberi életben, s minden dolog csak akkor kerülhet a helyére az ember 

gondolkodásában, látásában, ha Isten van felemelve és nem az emberi törekvések, 

vágyak, a bálványok. Ez örök érvényű igazság! Ezért olyan nagy tanítás a mi számunkra 

is az Ő vallástételük, amit komolyan kell venni ebben korszakban, amikor folyamatosan 

készülnek a hatalma szobrok, bálványok zászlók, hogy irányt mutassanak a népnek, az 

embereknek: „17Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az 

izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! 18De ha nem 

tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az 

aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!” 

 

* 

 

„Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. 

... Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni 

fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De 

mindezt az én nevemért teszik veletek." János 15,18-21 
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Milyen különös biztatás! Képzeljünk el egy politikai vezetőt, aki ilyen ígéretekkel 

csábítja követőit: Jöjjetek velem, és üldözni fognak, gyűlölni, megvetni fognak, esetleg 

keresztre fognak feszítem. Nem bolond az, aki erre azt mondja: Jól van, Uram, 

követlek téged? Nem hiába nevezi Pál apostol bolondoknak a Krisztus követőit (IKor 

1,21). És mégis, minden korban, tömegesen jönnek elszánt emberek az Ő seregébe. Mert 

megéri. Mert a szenvedés, a gyűlölködés anélkül sem kerülhető el. Hány olyan embert 

ismersz, testvérem, akinek nincsenek gyűlölői? Talán jobb kölcsönösen, irigységből vagy 

valódi sérelemből gyűlölködni, mint vállalni Krisztus ellenségeinek ellenszenvét? Ő 

megengedheti magának, hogy ilyen szavakkal hívja követőit, mert minden gyűlölség 

ellen védelmet tud nyújtani, mert Övé a hatalom mennyen és földön. Itt a földön jó 

lelkiismeretet, értékes célokat, igaz emberi életet ad; az örök élet pedig minden földi 

kínnál vagy nyereségnél százszor többet jelent. Krisztus ma is hív, most éppen téged hív. 

Mit válaszolsz a hívására? 

Istenem, köszönöm, hogy megszólítasz, hogy engem is hívsz Krisztus tanítványainak 

seregébe. Tudom, ott a helyem. Arra rendeltél, azért adtad eddig is ajándékaidat, azért 

szólítasz meg minden alkalommal. Szeretnék szolgád lenni, de nehezen tudom vállalni 

mindazt, ami ezzel jár. Vannak dolgok, akaratod ellen való dolgok is, melyek fontosak a 

számomra, melyekről nehezen tudok lemondani. Nem szeretem, ha megvetnek, ha 

kinevetnek. Tudom, hiába nem vállalom, annál inkább belegabalyodom a mindennapi harc 

és gyűlölködés világába, és még többet veszítek. Ha azt akarod, hogy szolgád legyek, adj 

hozzá erős hitet, elszántságot, hogy minden csábítás ellenére kitarthassak a szolgálatod-

ban! Ámen. 

 

* 

 

Fény lesz még a sötétségből is 

„...világos lesz még este is" (Zak 14,7). 

 

Ez meglepetés lenne, hiszen minden jel arra mutat, hogy este besötétedik. Isten 

cselekedete olykor azonban annyira meghaladja minden reménységünket és úgy 

megszégyeníti félelmeinket, hogy ámulva kell dicsérnünk mérhetetlen kegyelmét. Nem, 

nem úgy lesznek a dolgok, ahogyan szívünk jövendöli: az est homályából nem éjféli 

sötétség lesz, hanem hirtelen előtörő napvilág. Ezért soha ne essünk kétségbe. A 

legnehezebb időkben is bízzunk az Úrban, a ki a halál árnyékának sötétségét is napvilággá 

változtathatja. Mikor egyre elviselhetetlenebbé vált a téglavetés munkája, akkor jelent 

meg Mózes; amikor a legnagyobb a nyomorúságunk, akkor vagyunk a legközelebb a 

szabaduláshoz. 

 

Erősítse hát ez az ígéret türelmünket, mert csak akkor törhet elő a teljes fény, 
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amikor saját vágyaink és elvárásaink már teljesen szertefoszlottak. A hitetlenek napja 

lemegy világosban is, az igazak számára azonban felkel a nap, mégha éjszaka is van már. 

Ezért várjuk türelemmel a mennyei fényt, amely talán késlekedik, de amikor felragyog, 

megérezzük, hogy érdemes volt rá várnunk. 

 

Jöjj én lelkem, fogadd el ezt az ígéretet, és énekeljed annak dicséretét, aki 

életedben és halálodban megáld téged, sokkal gazdagabban, mint ahogyan azt mi, 

emberek valaha is elképzelhetjük. 

 

* 

 

„ Tiszta " gyilkosok 

...nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, 

hanem megehessék a húsvéti vacsorát. (Jn 18,28) 

 

Ez aztán a képmutatás teteje! A nép vezetői évek óta Jézus halálát készítik elő, most 

csütörtök éjjel végre halálra is ítélték, és szeretnék, ha még pénteken ki is végeznék. 

Ehhez kell a helytartó hozzájárulása. Ezért mennek reggel mindjárt Pilátushoz. Sürgős a 

dolog, mert aznap este kezdődik a nagy ünnep, a páska, és ők szeretnének nyugodtan 

ünnepeim. Ennek érdekében nem lépik át a pogány ember küszöbét, mert akkor vallásilag 

tisztátalanokká lennének. 

 

Öljük meg minél előbb Jézust, hogy utána áhítatosan ünnepelhessünk! Pusztítsuk el 

az ártatlan Isten Bárányát, hogy ünnepélyesen megehessük a páskabárányt! Közben 

pedig ügyeljünk nagyon az előírások megtartására! Erre mondta Jézus: fényesre 

tisztítjátok a tál külsejét, de belül rothad benne valami. 

 

Nem ismerős ez: a családi összejövetelre szépen felöltözünk, eltüntetjük a gyanús 

könyveket és üvegeket, kioktatjuk a gyerekeket, szépen mosolygunk, s amikor elmentek 

a vendégek, gyilkos megjegyzések, gonosz rágalmak hangzanak el. 

 

De vajon nem jobb így kulturáltan leplezni a bennünk levő szennyet? Csak 

kellemesebb így az együttélés, mintha nyersen az lenne a szánkon is, ami a szívünkben. 

Kellemesebb, de nem tisztább. Jézus azt akarja, hogy a szívünk tartalma változzék 

meg, s aztán legyen a szánkon, ami az új szívünkben van. És ne formai előírások 

megtartásától reméljünk bármi jót, miközben belül tele vagyunk tisztátalan 

gondolatokkal és vágyakkal, hanem az az indulat legyen bennünk, ami Krisztusban, és 

ez mutatkozzék meg a külső viselkedésben, beszédben is! Ezt csak ő tudja 

megvalósítani életünkben, de ő meg tudja. Akarjuk-e ezt őszintén? 
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* 

 

Hazaérkezés 

Most bocsátód el, Uram, a te szolgádat... békességgel, mert meg 

látták szemeim üdvösségedet... Lukács 2,29-30 

 

Simeonnak ezek a szavai Istent dicsőítik. Szíve vágya teljesült. Nincs több kívánsága. Ami 

addig hiányzott neki, az most az övé lett. Testi-lelki szemei meglátták Isten ajándékát: a 

Megváltót. Csak egy kisgyermeket tart karjaiban, de lelki szeme benne a népek 

Szabadító-ját látja. Ő az a világosság, akinek fényében a pogányok megismerik az igaz 

Istent. Most már békességben halhat meg az öreg Simeon. Utolsó nagy kívánsága 

teljesült: látta a megígért Üdvözítőt. Átélte azt a csodálatos dolgot, amiről Pál Róma 5, 

l-ben ír. Az Úr Jézusba vetett hit által megigazult, ezért most igazi szívbeli békessége 

lett Istennel. Isten ígérte ezt meg, és beváltotta szavát. Aki hitben meglátta a Megváltót 

és elmondhatja: Jézus az én Szabadítom, az nyugodtan léphet az örökkévalóság útjára. 

Mikor van békességünk? Ha semmi sem gyötör és semmi sem hiányzik. Sok minden 

nyugtalanít és gyötör minket mindaddig, amíg Jézust, és benne a bűnbocsánatot hit által 

meg nem ragadjuk. Isten Fiának értünk kiontott vére azonban minden vádat 

elhallgattat: 

 

Szent vére bűnt befedez, tisztára mossa  ruhám. Bizalmamat ebbe vetem, reménységem Jézus 

csupán. 

 

Annak van békessége, akinek többé semmi sem hiányzik, akinek nincsenek 

beteljesületlen vagy nem teljesíthető kívánságai, hanem igazán megelégedett. Csak annak 

van ilyen békessége, aki teljesen az Úr Jézus tulajdona lett. Ő a legnagyobb ajándék, 

benne Isten önmagát adja: az örök jót. Egy beteg megjegyezte: „Azelőtt olyan sok 

kínvánságom volt, ezért sohasem voltam igazán megelégedett. Most csak egyetlen 

kívánságom van: Jézus. Ő pedig az enyém." - Aki Jézusé, azt semmi sem köti a földi 

léthez. Nála kíván lenni, amint Pál apostol írja: „Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni." 

 

Míg Jézust nem ismertem, nehéz volt a szívem, 

nem leltem segítséget, s örömöt semmiben. 

De hogy Őt megtaláltam, elmúlt minden bajom. 

Úgy énekel a szívem, úgy zeng folyvást dalom, 

úgy énekel a szívem, ragyog minden napom. 

Boldog vagyok, mert Jézust majd ott fenn megláthatom. 

 

 

* 
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Az egy irány 

 

Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden 

törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan 

menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel (Jézus üdvösségével), 

amelyet az Úr hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt 

számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, 

sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott 

szét. (2,1-4). 

 

,Még jobban kell figyelnünk a hallottakra." - Alázatos lehetett ennek a levélnek az 

írója, mert magát is beleveszi. Nem azt írja, hogy még jobban kell figyelnetek a 

hallottakra, hanem így beszél, hogy még jobban kell figyelnünk. - A fiatal 

teológusokat, ha módom van rá, mindig megkérem, ne tegezzék a gyülekezetet, mert 

ez ma már egy húszegynéhány éves fiatalembernek nem illik. Merjenek így beszélni, 

hogy mi. Maradjanak belül, a vámszedők és a bűnösök körében: nem hogy ők ott fenn, a 

többi meg lenn. Ezt szabad nekünk is megtanulnunk a levél írójától, aki valami hajózási 

szakember lehetett, mert a görög szöveg állandóan a hajózási szaknyelvet juttatja 

eszünkbe. Itt is ilyen szakkifejezést használ arra, hogy figyelni - eredeti irányban 

megmaradni. Ez a hajókormányos első számú törvénye volt abban a korban. Nem sok 

műszerrel lehettek felszerelve azok a kis part mellett hajózó vitorlás-bárkák, talán 

még szextáns sem volt. De volt egy csillag, amire betájolták magukat, rendszerint a 

hajnali, a legfényesebb csillag. 

 

Számomra mindig nagyon sokat jelent és mélyen megérint, amikor azt olvasom: „Én 

vagyok... ama fényes és hajnali csillag" (Jel 22,16b; Károli ford.) 

 

Nagyon szeretem a VAGYOK-Igéket: „Én vagyok a jó pásztor... én vagyok a kezdet és a 

vég... én vagyok a szőlőtő..." - de számomra a legkedvesebb: „Én vagyok ama fényes, és 

hajnali csillag." - Rám figyelj, amíg hajózol ezen a földön, és vigyázz! Tartsd az irányt! 

Heisenberg, a nagy fizikus mondja egyik könyvében döbbenetes hasonlattal, hogy a mai 

modern világ olyan, mint egy óriási óceánjáró hajó, amelyen a nagy tömeg acél könnyen 

visszahathat a műszerekre és befolyásolhatja azokat. Maga Heisenberg is 

hasonlatnak szánja, hogy a modern embernek néha le kell vennie saját műszereiről a 

figyelmét, és fel kell újra néznie a csillagokra, hogy el ne tévedjen. - Szépségesen szép 

tanácsa ez egy Nobel-díjas tudósnak. Ugyanezt ajánlja a Zsidókhoz írt levél írója: Maradj 

meg az eredeti irányban! 

 

Eszembe jut egy kedves fiatalember, aki teljes lelki-testi zavarban, a pubertás vége 

felé szülei tanácsára fölkeresett és valami eligazítást kért. Soha senkit sem lehet 
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önmagában vizsgálni, ezért végig kellett kérdezgetnem: ki az édesanyja, édesapja és így 

tovább. Nagyon érdekes kép alakult ki: édesapja nem volt ateista, de: „Mit lehet azt 

tudni..., lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincs..." - ezt nevezik agnosztikusnak. 

Édesanyja nagyon buzgó hívő, naponta áldozó katolikus volt, aki azt tartotta: „Mivel a 

Szentatya így mondta, ez így igaz; mivel a zsinat azt mondta, az úgy igaz". - Volt viszont 

egy kedves öreg nagypapa a családban, aki keleti vallásokkal foglalkozott, de nem volt elég 

művelt ahhoz, hogy különbséget tudjon tenni a predesztináció meg a determináció között, 

a karma meg a fátum között és összevissza kutyulódott, mint általában a félművelt 

emberek. Borzasztó szellemi zűrzavarban élt és ezt adta át unokájának. 

 

Az agnosztikus apa, a nagyon mélyen vallásos anya, és a meg nem emésztett, jól át nem 

gondolt keleti filozófiával összezavart nagypapa ezt a fiatalembert súlyos neurózisba 

kergette, amit nem lehetett injekciós tűvel gyógyítani. Mit tudtam tenni? Valahogy rá 

kellett vennem: 

 

- Maradj egyetlenegy világos irányban! Döntsd el: vagy ez, vagy az, én nem tudok 

helyetted dönteni. 

Döntsd el, és utána tartsd az irányt! 

- Bandi bácsi milyen irányt tart? - kérdezte. 

- Nekem egy Uram van: Jézus Krisztus, és ebben az egy irányban haladok, amíg élek, amíg 

csak dobog a szívem. 

 

Hogy ezt komolyan vette vagy sem - szeretném hinni, hogy igen, mert néhány 

beszélgetés után oldódott és időnként hallok róla, jobban van. 

 

Sokszor ilyen összevissza zavarból keletkezik gyermekinkben vagy környezetünkben a 

feszültség, a feszültségből neurózis, zavar, álmatlanság és így tovább. Mit tanácsol a levél 

írója? Még jobban kell figyelnünk, az eredeti irányban meg kell maradnunk. - Ez az első 

tanácsa ennek a résznek. 

Miért kell odafigyelni? „Hogy valamiképpen el ne sodródjunk." Ez is hajózási kifejezés. 

Hogy el ne sodródjunk a kikötőből, el ne sodorjon az ár, oda érkezzünk, ahová elindultunk. A 

sodródás jellegzetessége, hogy lassan megy, észre sem venni. 

 

Még álmomban is elém jön: fiatal káplán voltam Rákospalotán, Szabó Miklós bácsi mellett; 

volt neki egy príma, kétüléses kielbootja. Áldja meg Isten, hogy elvitte mindig csónakázni 

ifjú munkatársát, engem, és ketten hajókáztunk. Nemegyszer körül csónakáztuk a 

Szentendrei szigetet. Egyszer elfáradtunk. Tűzött a nap, csorogtunk szépen lefelé, a 
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parttól kissé beljebb. Ő végigfeküdt a csónakban, elbóbiskolt. Gondoltam, ha Miklós bácsi 

bóbiskol, én is nyugodtan lehunyhatom a szemem. Én is végigdőltem, fogtam ugyan a 

kormányt, de nem néztem hátra - és jött a vihar. Az első széllökésre fölborultunk. 

Bizony, alig tudtunk kiúszni. Miklós bácsi először engem vitt a partra, aztán még 

beúszott a megmaradt egyik evezőért, a másik messze elúszott, így nem tudtunk 

továbbmenni. 

 

Nem folytatom, egy szénakazalban valahogy átvészeltük az éjszakát, aztán reggel a 

helybeli pap, azt hiszem Kisorosziból, kisegített bennünket. Mi volt a baj? Nem vettük 

észre, hogy sodródunk, s amikor felborultunk, már majdnem a Duna közepén voltunk. 

Isten kegyelme, hogy megmaradtunk, és hogy Miklós bácsi nem vesztette el a fejét! 

Pontosan tudta, mit kiáltson felém, milyen utasítást adjon. - Ne veszítsük el a fejünket, 

figyeljünk! Nagyon vigyázzunk, haladjunk egy irányba, Egyvalakire figyeljünk, el ne 

sodródjunk! Pillanatok alatt jöhet egy vihar. 

 

Emlékszem egy válásra, ami egy csésze kávéval kezdődött. Valaki meghívott valakit csak 

egy feketére. Egy év múlva viszony lett belőle, következő évben válás. - Valaki úgy lett 

alkoholista, hogy szerette az ánizs ízét, ánizslikőrrel kezdte, pálinkával folytatta. - 

Lehet úgy visszapogányosodni - konkrét valakikre gondolok, akik tiszteletreméltó 

komolyzene rajongók voltak -, hogy vettek egy vasárnap délelőtti előadásokra szóló 

bérletet (mert az olcsóbb volt), aztán azt újra és újra meghosszabbították, -és a 

valamikor egy irányba haladók és egy helyen ülők szépen elszoktak Isten Igéjétől, a 

templomba járástól és az evangéliumtól. Vajon merre vannak már? Ki tudja? És ez 

Bach-koncertekkel kezdődött. A Kísértő mindent fel tud használni! A sodródás nagyon 

könnyen kezdődik. Mérjük le időnként magunkat, hol tartunk, egy irányba megy-e a 

csónakunk? 

,£z üdvösség az Úr igehirdetésével kezdődött." - Félek, hogy a mai ember számára 

már ez a szó: üdvösség, túl kegyesen hangzik. Az egyház kétezer év alatt elhasználta. 

Ha megkérdeznék néhány hívőt, hogy mit ért üdvösség alatt, azt hiszem, nagyon 

sokféle választ kapnék. Néhányan talán zavarban is lennének... 

 

Ha szóról szóra fordítom a soteria - üdvösség szót, akkor az megmenekülést jelent. 

Megint egy hajózási kifejezés! Egy irányban maradjunk, vigyázzunk, hogy ne 

sodródjunk, hogy megmeneküljünk, a kikötőbe jussunk. Világos itt a menetrend. Mit 

jelent az üdvösség? Megmenekülni a sodródásból, az ide-oda hajózásból. Hogyan? Az 

Úr igehirdetésével kezdődik ez a megmenekülés. 
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Olvassuk az evangéliumokat, de nem tudjuk elég gyakran olvasni. Aki elölről kezdi a 

Bibliát, az a Mózes második könyvénél elakad. Én is ott akadtam el valamikor. 

Félretettem, amíg nem találkoztam egy bölcs emberrel, aki azt mondta: Édes fiam, az 

evangéliumokat először, majd újra az evangéliumokat, és ismét újra az 

evangéliumokat, aztán a Cselekedetek könyvét és mindig hozzá egy-egy zsoltárt. Csak 

azután jöhetnek a levelek, s amikor már ezt jól megismertük, akkor lehet az Ószövet-

séget olvasni. 

 

A megmenekvés az Úr igehirdetésével kezdődik. Hol van az Úr igehirdetése? Az 

evangéliumokban. Tessék a Hegyi Beszédet, Jézus beszédeit olvasni újra és újra, és 

akkor egy irányban vagyunk és nem fogunk sodródni. 

 

Figyeljünk arra is, hogy vannak, akiknek felemás Bibliájuk van. Mindig az ítéletes 

Igéket hallják: Jaj nektek...! Ezt magukra veszik. De hogy érted is megszülett a 

Megváltó - a boldog Igéket, az áldott Igéket, a mentő Igéket, nem vonatkoztatják 

magukra. Tessék azokat is magunkra vonatkoztatni: Jöjjetek énhozzám mindnyájan.  

 

 Én is mehetek! Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! - Nekem is szabad bíznom, nem 

kell félnem! Ne csak azt halljuk: Jaj nektek... Azt is, de ne csak azt! És szabad nekünk 

az igehirdetésről szóló igehirdetésre is odafigyelni, mert a jézusi igehirdetésről szól 

az igehirdetés. Ez már reflexió, de szabad ezt is komolyan venni, mert közelebb visz a 

forráshoz, Jézushoz. 

 

„... üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé" (Zsid 2,10b). Az itt 

fejedelemnek fordított vezető megint egy hajózási kifejezés. Ezt a görög szót arra 

emberre használták, aki hajótöréskor a háborgó tengerbe vetette magát és kiúszott 

a partra. Előzőleg hosszú és vastag kötelet erősített a derekára, és azt a parton egy 

magas fára kötözte. A kötél másik vége az épségben levő árbocra volt erősítve, és a 

süllyedő hajóról ezen a kötélen keresztül jutottak ki, menekültek meg az emberek. Aki 

ezt a kötelet - mert nehéz volt ám egy nagy csomó kötél lel úszni - ki merte vinni a 

partra és fel merte kötni a fára (szinte szimbólum), az volt a megmentő fejedelem. 

 

Hogy lesz tökéletessé ez a megmentő? Csöndesen merem csak mondani: szenvedések 

által tette Őt Isten tökéletessé, azaz a célt elérővé. Rengeteg könyvet írtak a szen-

vedésről; nincs olyan nagy vallásalapító, aki ne beszélt volna róla, és még ma is olyan 

nehezen értjük meg: Miért kell nekünk szenvedni? Talán egy életen át szüntelen, tes-

tileg vagy lelkileg, sőt a kettő rendszerint együtt jár. 

 

A nagy vallásalapítók alapgondolata az volt, hogy valami megoldást találjanak a 

szenvedésre. Buddha, ez a nagy gondolkodó - mert én csak gondolkodónak, filozó-

fusnak tudnám nevezni, hiszen ő nem vallást hozott, hanem egy gondolati rendszert. - 
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Nagyon bölcs dolgokat tudott mondani, például: a szenvedést úgy lehet elkerülni, hogy 

a kívánságot kell megszüntetni, azaz iktassam ki létemből a kívánságot. Minél 

kevesebbet kívánok, annál kevésbé fogok szenvedni. Végül már semmit sem kívánok, 

szinte benne vagyok a nagy végső csodában, a nirvánában: ott már nincs kívánság, 

tehát nincs szenvedés. 

 

Ez olyan, mintha valaki úgy húzatná ki a fogát, hogy levágatja a fejét. Nagyszerű 

megoldás, fogfájás nincs többé. Tehát meg kell szüntetni a létet, és akkor nem fogok 

sem kívánni, sem szenvedni. Ez igaz. Csakhogy ez nagyon pesszimista filozófia, 

statikus, nincs benne dinamika, nem sodor előre. És nagyon önző, csak magára néz. 

 

Mohamed beletörődik a szenvedésbe és ezt tanítja: Vedd tudomásul, hogy 

szenvedsz, szenvedned kell és szenvedtetned kell. Ezért olyan harcos nép a 

mohamedán. 

 

Szenvedni kell tudnod, és szenvedtetni bátran. Nem baj, ha lenyiszálod a másik fejét, légy 

gondolatban szpáhi vagy ami akarsz, hódítsd meg a világot, ha a világ szenved is. 

 

Milyen csodálatos Jézus, aki nem iktatja ki a szenvedést, nem tagadja, hanem 

elfogadja, beépíti az életébe, felhasználja és átalakítja! Mint a gyöngykagyló: a belekerült 

kis kristályszemet körülsírja, és igazgyöngy lesz belőle. Ahogy a liliom a trágyát illattá 

alakítja. - Ez a jézusi dinamikus csoda. Talán az európai műveltség egyik lényeges rugója, 

hogy nem tette az embert passzívvá a szenvedéssel szemben. Vagy nem tette 

kegyetlenné, hiperaktívvá, mint Mohamed - hanem: tanulj meg szenvedni. Nem érted? 

Nem értjük. Talán sose fogjuk. Ez van, Isten adta, fogadd el, építsd be, alakítsd át, 

használd fel a szenvedést. Ez Jézusnak a hozzáállása, és ebből nőtt ki a dinamikus európai 

gondolkodás és kultúra. Ezért lett olyan, amilyen. Nem volt olyan nagy gondolkodó, aki ezt 

ki merte volna kerülni, vagy ne közelítette volna meg valami módon. 

 

Ha mi - hadd merjem hinni - egy irányba nézünk, a hajnalcsillagra, és nem akarunk 

elsodródni, akkor nagyon figyeljünk arra, mit ajánl Ő? Ne azon törjük a fejünket, miért van 

szenvedés. Fogadjuk el, építsük be - mindenki a magáét -, használjuk fel és alakítsuk át. 

Kedves professzorom, Karácsony Sándor mindkét lábára béna volt, és nagy erős testét két 

mankóval húzta maga után. Egyszer felemelte a mankóját és azt mondta: - Ha ez a két 

mankó nem volna, akkor nem volnék hívő ember. Tudod, mi ez a két mankó nekem? Ezek a 

szárnyaim. – És így volt. Nemcsak nagy tudós, csodálatosan, magyar logikával gondolkodó, 

speciális bölcselő, a magyar észjárás nagy tudósa volt, hanem mélyen hívő ember, mert 

neki mankóba adta Isten a szárnyait. Nemcsak bölcseletet, lélektant és pedagógiát 

tanultam tőle, hanem a mankó bölcseletét is. Áldja meg Isten az olyan tanárokat, akik man-

kókon tudnak tanítani - értsük a mankó alatt kinek-kinek a maga tüskéjét vagy sebét. 
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„... hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; 

és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak" 

(Zsid 2,14-15). 

 

A halálfélelem a legnagyobb és minden mélypszichológus megegyezik abban, hogy nincs olyan 

félelem, aminek ne ez lenne a gyökere. Hiszen úgy kezdődik az életünk, hogy egy szűk kis 

úton érkezünk a világra. Milyen finom annak a kisgyermeknek ott lubickolni édesanyja 

szíve alatt, abban az őstengerben, a csodálatos védettségben! De egyszer indulni kell, egy 

szűk kis úton kifelé. Hová? Vajon hová érkezik? Nem csoda, hogy az első hangja a sírás. - 

Azután újra zsugorodik az életünk, lehet, hogy egy kórházi ágyra szűkül, lehet, hogy körül 

vagyunk már kerítve, esetleg azt hiszik, már nem is élünk, de mi még halljuk, amit 

mondanak - nem tudjuk. De akkor is egyetlenegy irányba zsugorodunk. Ugyanaz fog 

történni - egy másik, különös dimenzióra megyünk át, egy másik világra. Hazaérünk. És 

ahogy az első születésünkkor valaki megfogott minket és elvágta a köldökzsinórt, Jézus 

azt ígéri: Én leszek ott, én jövök értetek (vő. Jn 14,3). Két kéz fog meg, átemel és elvágja 

azt a köldökzsinórt, ami bennünket ide kötött, egyszer s mindenkorra. 

 

 

DECEMBER 14. 

 

1Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében 

tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2Tudok 

cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem 

viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják 

magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Tudom, hogy állhatatos 

vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, 4de az a panaszom 

ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. 5Emlékezzél tehát vissza, 

honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek 

hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. 6Az 

viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is 

gyűlölök. 7Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki 

győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. 

 

Ez a levél, amelyik az efézusi gyülekezetnek szólt, leghangsúlyosabban az első szeretet 

fontosságára figyelmezteti az olvasóit. 

 

Az első szeretet a keresztyén élet meghatározója, alaphangja. Akkor tölti be a hívő 

ember szívét, amikor Krisztussal személyesen találkozik, s átéli, felfogja Krisztus 
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minden emberi képzeletet meghaladó csodálatos szeretetét. Megérti, hogy: Jézus 

önmagát adta halálra értem, hogy megszabadítson a halál hatalmából. Megérti, hogy: 

Jézus vállalja velem a közösséget, vezet, kísér, védelmez földi utamon. S megérti azt 

is, hogy: Jézus úgy vezet és védelmez engem, hogy földi utam végeztével célba 

érkezzek, megérkezhessek Őhozzá, az Ő dicsőséges örök országába. Vár engem ott, 

hogy részesévé tegyen az Ő minden emberi képzeletet felülhaladó gazdagságában. Azt 

ígérte: „2Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e 

nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3És ha majd elmentem, és 

helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én 

vagyok, ti is ott legyetek.” (János 14;2-3.) 

 

A Krisztussal való találkozás csodálatos eseménye, élménye olyan szeretetet ébreszt 

az ember szívében, amely a találkozás pillanatától kezdve mindent meghatároz. A 

Jézus szeretetét átélő ember leborulva imádja, dicsőíti Jézust. Szüntelenül keresi az 

Ő jelenlétét imádságban, csendességben, az Igével való foglalkozásban. Az első 

szeretet arra indítja a találkozás által immár hitben élő embert, hogy Jézus 

dicsőségét, nagyságát, az Ő szeretetének csodálatos erejét hirdesse és szolgálja 

mindenütt, minden helyzetben. Így az első szeretet tüzének fellobbanása nem csak a 

hívő élet kezdetét, születését jelenti, hanem hitben élő ember egész életét 

meghatározó szeretetté válik. 

 

Ez a szeretet Jézust szolgálja, Jézust dicsőíti. Ez azt jelenti, hogy az ilyen szeretetet 

hordozó ember gondolkodása és a magatartása, életformája mindig pozitív töltésű. 

Nem valami, vagy valaki ellen harcoló ember az újjászületett ember, hanem Jézus 

iránti szeretettel betöltött, Jézus iránti szeret által meghatározott ember. A 

keresztyénség így nem hasonlítható semmiféle harcos eszméhez, amely türelmetlenül 

fordul szembe mindenkivel, aki más módon gondolkodik. 

 

Az ilyen embernek, az első szeretet tüzétől izzó embernek a magatartása soha nem 

lehet agresszív, soha nem lehet bántó, hanem mindig a krisztusi szeretetet sugározza 

a körülötte élőkre. Minden törekvése az, hogy a körülötte élő emberek gyógyuljanak, 

tisztuljanak, az által az erő által, amely Krisztus lényéből sugárzik rájuk általa. 

Legfőbb vágya az, hogy élete, magatartása által azok, akik nem ismerik Krisztust, 

ismerjék meg Őt és éljék át azt az csodálatos örömöt a Vele való találkozás által, amit 

ő is átélhetett, s ami az ő életét is meghatározza. 

 

Az első szeretet olyan jellegzetessége a keresztyén életnek, amely a hitben élő ember 

egész lényét, gondolkodását, tetteit, érzéseit, emberi kapcsolatait, egyszóval minden 

dolgát alapvetően meghatározza.  

* 
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Életünk kapui 

...tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. 

(ApCsel 22,15) 

 

Azt szokták mondani, hogy egy ember életén a kapuk szerepét az értelem, a szem, a 

fül és a száj tölti be. Ezeken keresztül jön be és megy ki információ. Egyáltalán nem 

mindegy, hogy mi jön be és mi megy ki. Amikor Jézus Krisztus elhívta szolgájának Saul-

Pált, ezekre a kapukra nézve adott neki ígéreteket. 

 

1. „...hogy megismerd az ő akaratát..." Mi Isten akarata? „...hogy higgyünk az ő Fiának, a 

Jézus Krisztusnak nevében..." Hogy hagyjuk abba a kételkedést, okoskodást, 

hiszékenységet, és vegyük komolyan, amit ő mondott magáról. S őt megismerve 

felismerjük majd Isten akaratát életünk konkrét vonatkozásaiban is. 

 

2. „...meglásd az Igazat..." Ó, milyen sok szennyes és felesleges dolog jön be a 

szemünkön! Az első kísértés is ezen a kapun érkezett az emberhez, amikor nézte a 

tiltott gyümölcsöt. Ez az ígéret arra vonatkozik, hogy felismerhetjük a názáreti Jézus 

személyében az Isten Fiát, személyes Megváltónkat. 

 

3. „...hangot hallj az ő ajkáról." Külön kegyelem, hogy Jézus kijelenti magát, szól ahhoz, 

aki felismerte és hitt benne, „...igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt" - 

vallja Jeremiás próféta (Jer 15,16). 

 

4. „Mert az ő tanúja leszel" - hangzik tovább az ígéret. Arról tud tanúskodni valaki, amit 

maga is látott és hallott. S végül is ez Jézus célja Pállal és minden benne hívővel, hogy 

ami bejött a fülünkön (a tőle hallott ige), az átalakítson minket, és továbbmenjen a 

szánkon, így nem a magunkét fogjuk mondani, hanem olyan igét adhatunk tovább, ami 

tőle származik. Ennek az igének ereje van, ezen keresztül maga az élő Jézus Krisztus 

munkálkodik. Ő legyen őrizője, megszentelője életünk kapuinak! 

 

* 

 

Fény lesz még a sötétségből is 

„...világos lesz még este is" (Zak 14,7). 

Ez meglepetés lenne, hiszen minden jel arra mutat, hogy este besötétedik. Isten 

cselekedete olykor azonban annyira meghaladja minden reménységünket és úgy 

megszégyeníti félelmeinket, hogy ámulva kell dicsérnünk mérhetetlen kegyelmét. Nem, 

nem úgy lesznek a dolgok, ahogyan szívünk jövendöli: az est homályából nem éjféli 
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sötétség lesz, hanem hirtelen előtörő napvilág. Ezért soha ne essünk kétségbe. A 

legnehezebb időkben is bízzunk az Úrban, a ki a halál árnyékának sötétségét is 

napvilággá változtathatja. Mikor egyre elviselhetetlenebbé vált a téglavetés munkája, 

akkor jelent meg Mózes; amikor a legnagyobb a nyomorúságunk, akkor vagyunk a 

legközelebb a szabaduláshoz 

 

Erősítse hát ez az ígéret türelmünket, mert csak akkor törhet elő a teljes fény, 

amikor saját vágyaink és elvárásaink már teljesen szertefoszlottak. A hitetlenek napja 

lemegy világosban is, az igazak számára azonban felkel a nap, mégha éjszaka is van már. 

Ezért várjuk türelemmel a mennyei fényt, amely talán késlekedik, de amikor felragyog, 

megérezzük, hogy érdemes volt rá várnunk. 

 

Jöjj én lelkem, fogadd el ezt az ígéretet, és énekeljed annak dicséretét, aki 

életedben és halálodban megáld téged, sokkal gazdagabban, mint ahogyan azt mi, 

emberek valaha is elképzelhetjük. 

 

* 

 

ÚTBAN HAZAFELÉ 

Esztendeink száma 

„A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan 

esztendő..." (Zsolt 90,10/a) 

 

Isten földi tartózkodásunk idejét is kimérte. Egyikünkét rövidebbre, másikunkét 

hosszabbra. Az átlagos legmagasabb életkor, mint a zsoltáros is megállapítja, a hetven 

esztendő, vagy ha följebb, a nyolcvan. Még azt is hozzáteszi: „nagyobb részük 

nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk". Majd azt a 

kérést adja ajkunkra: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 

jussunk". Az aránylag rövid zsoltár, amely „Mózesnek, az Isten emberének imádsága" 

címet viseli, azzal a kéréssel fejeződik be: „legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve 

mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk, és a mi kezünknek 

munkáját tedd állandóvá!" (17.). A zsoltáros lelke előtt az lebeg, hogy ezt az időt 

mindvégig szorgos munkával töltsük el. Mélységes igazság rejlik ebben. Nagy baja az 

emberiségnek, hogy a holtig tartó munka nem sok emberre nézve tűnik föl 

kívánatosnak. Ezt szívesen átengedik embertársaiknak, hasonlóképpen a munka nehezét 

is, őket inkább a munkabér kérdése érdekli. Sok baj támad ekörül sok közösségben. 
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Térjen nevedre dicséret, dicsőség, Atyánk, hogy földi életünk idejének megállapítását 

Magadnak tartod fönn és nem adod ezt tudtunkra előre. Az erre gondolás megkötözné 

egész világunkat. Taníts, Uram, úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. 

Legfőképpen arra taníts, hogy igyekezzünk időnket buzgó munkában eltölteni! 

Mindvégig munkálkodó Egyszülöttedért hallgass meg minket! Ámen. 

„Bár vétkem súlya nagy, Mégis hozzád jövök: A 

bűnnek gyűlölője vagy, De kegyelmed örök." 

(Énekeskönyv 461. é. 2. v.) 

 

* 

 

Szerezz értelmet 

(15) „Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni!" 

(Józsué 24) 

Életünk legnagyobb döntése, hogy melyik úton akarunk járni. Ezt a döntést előbb-

utóbb kikényszeríti tőlünk az élő Isten. Semlegesség e tekintetben nincs. Minden út 

vezet valahová, és az útiránytól függően érnek bennünket hatások az úton. Ezért a 

döntés folyamatos és végső következményeivel számolni kell. Jézus Krisztus erre 

figyelmeztetett, amikor a széles útról és a keskeny útról tanított (Máté 7,13-14). 

Isten most Józsuén keresztül hívja a népet e döntésre. Az Úr mellett mindig ma kell 

dönteni, mert nem tudjuk, hogy lesz-e holnap. Nagy kegyelem, ha ez a „ma" minél 

előbb adatik, mert így sok olyan „ajtót" nem nyitunk ki, amelyek ha kinyíltak, 

bocsánatot ugyan kaphatunk rá Krisztusban, de e világban azokat soha nem lehet 

igazán becsukni. 

 

 

* 

 

„[Jézus követei] betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást 

készítsenek neki. De nem fogadták be. ...Látva ezt tanítványai, Jakab és János 

így szóltak: »Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: szálljon le tűz az égből, és 

égesse meg őket!?« De Jézus feléjük fordult és meg dorgálta őket, és ezt 

mondta: »...az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, 

hanem hogy megmentse.« Aztán elmentek egy másik faluba." Lukács 9,51 -

56 
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Jakab és János Jézus legkedvesebb tanítványai voltak. Nagyon szerették Mesterüket. 

Ökölbe szorult a kezük, amikor az idegen falu a megszokott nemzetiségi civódás miatt 

nem adott neki szállást. Pusztuljanak, ha Isten Fiát nem fogadják be! Mi maradna a 

világból, ha Isten ezt megengedné kemény, bigott szolgáinak, akik erre ma is képesek 

lennének. Jézus csak mosolyog rajtuk. Ő csak azért is szereti ellenségeit, azt a 

szerencsétlen falut is, mely lehet, hogy később az elsők közt fogadta be ugyanazon 

apostolok igehirdetését. Nyugodtan átgyalogolt egy másik faluba, ahol szívesen 

fogadták. Ma is ezt teszi, ugyanazzal a nyugalommal. Nem szükséges, hogy tűz szálljon 

le az égből, magamagát semmisíti meg az emberiség, mert nem akarja, nem képes 

befogadni Krisztus békességét. Krisztus pedig ráér. Boldogságot, jólétet, békességet 

visz oda, ahol befogadják. A többire vár. Ismeri az övéit, azokat is, akik Őt még nem 

ismerik, de Ő már számon tartja őket. Bármilyen nehéz, le kell mondanunk az 

igazságszolgáltatásról. Az az Istené. 

Istenem, nekem is gyakran szorul ökölbe a kezem, mikor az önző, tudatlan vagy 

elbutított aljasság és gyűlölet tombolását látom. Talán kevésbé a magam sérelmei 

miatt, mint amikor tehetetlen emberek, saját népem vagy éppen egyházad ellen támad 

a sokszor teljesen értelmetlen gyűlölet. Te, Uram, ráérsz, de én nagyon vágyom a 

békés, szép életre, még inkább utódaim számára. Kérlek, Uram, ne várj sokáig! Hallgasd 

meg talán legnagyobb kérésünket földi életünkre, add, hogy úgy élhessünk, hogy ne 

gyűlöljünk senkit, és minket se gyűlöljön senki. Tudjuk, ehhez csodára van szükség. A 

hit csodáját ültesd be a gyűlölködő lelkekbe, hogy szereteted uralja életünket! Ámen. 

 

* 

 

 

Mire érdemes figyelnünk? 

Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk 

apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes 

is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint 

Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert 
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minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes 

is hű volt ugyan az ő egész házában mint szolga, bizonyságául annak, amit 

hirdetnie kellett, Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi 

vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan 

megtartjuk. (3,1-6). 

 

Az első gondolat, ami megkapott (szinte folytatása a második résznek): Figyeljetek 

Jézusra! Figyeljetek Jézusra mind! Mi mindnyájan, most is, ma is. Nagyon nyomatékos 

itt a „ma". 

 

Mert hadd kérdezzem meg csöndesen és zárójelben: ugyan mire figyeljünk még? A 

világ kínálja magát, hogy figyelj ide, figyelj oda, reklám és tévé és rádió és újság: Fi-

gyelj... figyelj... figyelj... Sokszor belefáradok az odafigyelésbe. S megkérdőjelezem, 

hogy érdemes-e annyi mindenre odafigyelni?... - Aztán kire figyeljünk? Ha 

visszagondolok egy fél évszázadra, mennyi mindenkire kellett nekünk haptákban 

figyelni: Ducékra, Führerekre, nemzetvezetőkre, honatyákra, párttitkárokra és 

egyebekre, akikre olyan nagyon oda kellett - „kellett" - figyelni. És ugyan hol vannak? 

Egy fél évszázad - és sehol sincsenek. 

 

Egyszer valaki egy kicsit csípősen rám kérdezett, hogy mint „tanult" ember, hogy 

lehetek hívő? Azt feleltem: - Nézze, még statisztikai alapon is Krisztus-követő lennék. 

Aki kibírt kétezer esztendőt, nemcsak ellenségeit, hanem még a papjait és híveit is 

kibírta, amellett én megmaradok. Már annyi mindenkire oda kellett figyeljek, de Ő a 

legnagyobb. (Csak a mi életünkben hány mindenki volt a legnagyobb, ma pedig azt 

mondják rá, hogy ő a legkisebb.) 

 

És Krisztus után 80-ban, tehát fél évszázaddal halála és feltámadása után a Zsidó 

levél írója azt írja: a Néró- és a Diocletianus-korabeli gyülekezeteknek: figyeljetek 

Jézusra! Három dolgot mond, hogy miként figyeljenek Őrá: mint apostolra, mint 

Főpapra, és mint Aki nagyobb Mózesnél. 

 

Az Újszövetségben egyetlenegy helyen áll Jézus neve mellett ez a szó: apostol. Itt 

az van! Figyeljetek hitvallásunk apostolára. Kicsit furcsán hangzik, hisz' úgy tudjuk, 

azok voltak az apostolok, akiket Ő küldött igehirdetésre, Jézusnak voltak apostolai. 

Akkor hogyan apostol Jézus? Itt más értelme van az apostolos görög szónak: ki-
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küldött, követ, nagykövet. Jézus Isten kiküldött nagykövete. A hitünk nagykövete Ő, 

meghatalmazott nagykövete. A nagykövet mindig az államát, államfőjét képviseli. Van 

egy Isten-képviselőnk, Aki képviseli az Atyát - Ő a mi Urunk Jézus Krisztus; mert 

Istenre alig tudunk odafigyelni. Olyan nagy a közbevettetés - hadd mondjam ezzel a 

régi szóval - Isten és közöttünk; hogy kell valami összekötő kapocs, és ez a mi Urunk 

Jézus Krisztus. Őrá figyeljünk! A Főpapra! 

 

Jézus Főpap? Akaratlanul megjelennek az ember előtt a gyönyörű ruhákba öltözött 

főpapok, mint láttuk a különböző nagy ünnepeken vagy esetleg múzeumokban. Itt 

másról van szó! A főpapnak ugyanis valamikor (amikor ez a levél is íródott) az volt a 

neve: pontifex maximus. A pontifex pedig szóról szóra azt jelenti: hídverő. A maximus 

- a legnagyobb, a fő. A főpap mindig hidat vert Isten és az ember között. A zsidó 

főpap egy évben egyszer megállt a kárpit előtt és mindenféle áldozatok, liturgiák által 

- le van írva Mózes könyvében - megpróbált kapcsolatot létesíteni Isten és az ember 

között. 

 

Mi már tudjuk, hogy az ember felől Isten felé nem tudunk kapcsolatot teremteni. 

Ezért küldte Nagykövetét, Küldöttjét - Jézus Krisztust. Az apostolt, a képviselőjét, 

hogy innen, erről az oldalról kezdje el a hídépítést az ember szíve felé. Jézus volt a 

nagy összekötő, a Hídverő. Összekötötte Isten szívét az ember szívével. 

 

Azt hiszem, a tévében láttam egy amerikai bevándorló család történetét. Két kicsi 

gyerek, feleség, a férfi trapper (prémvadász) volt. Valahol kerestek egy kis helyet, 

ahol házat építhettek volna. Az indiánok mögöttük felgyújtották a bozótot. A család a 

bozóttűz elől egy patak felé rohant, mert tudták, hogy nagy kövek vannak a patakban; 

megmenekülnek, ha azon átmennek, a bozóttűz nem tudja áthágni a patakot. El is 

jutnak odáig. A férfi előre küldi a feleségét, az át tud ugrálni. Ő is ráugrik az egyik 

kőre, de a másik kő elég messze van, azt már a zúgó, megáradt folyó elöntötte. A két 

pici gyerek ott toporog, és az édesapa tudja, hogy ők nem képesek akkorát ugrani egyik 

kőről a másikra. Akkor egy reflexszerű mozdulattal - izmos, erős ember - 

fekvőtámaszban hirtelen áthidalja a két kő közötti távolságot, és rákiált a gyerekekre: 

- Fussatok át a hátamon! - Számomra ez a kép mindig élő marad. Át is futnak, ő pedig - 

bizony eléggé összetörve - belezuhan a vízbe; aztán valahogy kikapaszkodik a másik 

partra. Áthidalta a szakadékot, átsegítette gyermekeit. 

 

Mindig így gondolok a keresztre és Jézusra, Aki a testével hidalta át azt az 

iszonyatos szakadékot, ami Isten és ember között van; és átmehetünk azon a zúgó, 

szörnyű áradaton, amit életnek nevezünk. Mert Jézus a Hídverő, az összekötő. Azt 

mondja a levél írója: Figyeljetek hitvallásunk apostolára, képviselőjére és nagy 

Hídverőjére, Aki hidat vert Isten és az ember között. 
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Amire a levél még felhívja figyelmünket, első pillanatban kicsit furcsa nekünk: ő 

nagyobb, mint Mózes. Úgy vélem, ezt mi tudjuk, de ha a Jézus-korabeli vagy utáni 

században egy héber embernek azt mondták, akadt valaki ezen a földön, aki nagyobb, 

mint Mózes - az alaposan megbotránkozott: Hogyan lehet valaki Mózesnél nagyobb? Ő 

hozta a Tízparancsolatot, ő szemtől szemben beszélt az Atyával fönt a Sínai hegyen. 

Mózes Isten barátja volt! Igen, Isten barátja, szolgája - de Jézus az Isten Fia. Az 

egyetlen Istenfiú nagyobb, mint Mózes. 

Ezért, amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek 

meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol 

megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 

negyven éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam: 

Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem 

haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére." Vigyázzatok, 

testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy 

elszakadjon az élő Istentől. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg 

tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. (3,7-13). 

 

Egyik vasárnapi szolgálatomban öregekről és betegekről, vagyis velük kapcsolatban 

hirdettem Igét, és elmondtam: a modern ember egyik tragédiája, hogy vagy a múltban 

él, vagy a jövőben. Az Ige is rámutat, hogy milyen lényeges a mc. Tudniillik nekünk nem 

áll rendelkezésünkre más, csak a ma. Most fél nyolc van, még valamennyi van a mából, 

de amennyi elmúlt, az elmúlt - soha többet nem jön vissza. A tegnap már a tegnapé. 

Jézus a holnapról azt mondja: Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd 

aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja" (Mt 6,34). A tegnap már Isten 

kezében van, a holnap még az Ő kezében van. Nekünk mindig jelen perc áll a 

rendelkezésünkre. Ez a miénk. Ebben vagyunk benne. Aki a mát nem tudja megragadni, 

az eltékozolta az életét. Nem a mának élünk, de a mában kell élnünk. Mert különben 

nem élünk, csak hátrabámulunk és nyafogunk, vagy előre riadozunk, hogy mi lesz. - Ma! - 

ezt az Ige mondja: Ma, ha az Ő szavát halljátok (ma, most, ebben a pillanatban!) - ne 

keményítsétek meg a szíveteket". 

 

Érdekes az emberi lélek, van benne valami vitatkozó készség. Sokan becsülettel meg is 

vallották, hogy amíg hallgatják az Igét, mint egy második hang bennük, egyszerűen 

vívnak az Igével, vitáznak: nem így van, nem úgy van, X-től így hallottam, Y-tól úgy... 

ezt nem jól mondja, így kellene mondani... - Megindul egy párhuzamos folyamat az 

emberi lélekben, a pszichében; meg tudja keményíteni magát, és abbahagyja a 

figyelést. Mindenki tudja, mi az elmeszesedés. Szóval: élne meszesedjetek, amíg az 

Igét halljátok! Mert nemcsak az ereink, az agyunk, az ízületeink, hanem mi magunk is, 

így, ahogy vagyunk, el tudunk meszesedni. És arra kér az Ige: Ha ezt hallod ma, hogy 



96 

 

Jézus Krisztus Hídverő közted és az Atya között, fuss át ezen a hídon; ha ma azt 

hallod, hogy Ő Isten követe, ak kor nagyon figyelj oda; ha azt hallod, hogy még 

Mózesnél is nagyobb, akkor ne mondd, hogy igen, hát Ő tényleg nagyobb próféta. Ő 

nem próféta, hanem Isten küldöttje, a nagykövete, Isten Hídverője, az Isten Fia volt. 

MA figyelj! Erre kér a levél írója. 

Mi volt az a megkeseredés, ahogy mondja: „mint az elkeseredéskor?" Nagyon modern 

Igét olvasok: amikor Egyiptomból kimenekültek a zsidók, boldogan menekültek a 

rabságból. Utána negyven évig bolyongtak a pusztában, és akkor történik valami: 

Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cin-pusztába az első hónapban, és 

letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. De nem 

volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. 

A nép perelni kezdett Mózessel és ezt mondták: - Bárcsak elpusztultunk volna, 

amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt! Miért hoztátok el az Úr gyü-

lekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt haljunk meg állatainkkal együtt?! 

Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a 

rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, 

még ivóvíz sincs? 

 

Mintha csak egy mai modern ember a drágulásra meg a különböző problémákra 

panaszkodna! Bár visszamennénk Egyiptomba, ott legalább megkaptuk naponként a 

rabtartótól a csajkát, néha ünnepkor egy kis fügét is, meg gránátalmát, és volt némi 

háztáji még a rabszolgának is; most valami szabadság felé kell menetelnünk és közben 

még vizünk sincs!?... - És megkeseredtek. Úgy nevezték később héberül ezt a helyet: a 

megkeseredés helye. Erre utal a héber levél. Zsidóknak írja, akik ismerték jól a 

kivonulás történetét. Úgy ne járjatok, mint Isten népe a pusztában, akik ott 

megkeseredtek, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs. -De mi volt? - Volt egy út, egy cél, 

volt Mózesük. De itt és most nagyobb Valaki van, mint Mózes: a Pontifex Maximus, a 

Hídverő, Aki hidat akar verni a szívetek és az Atya közé és be akarja mutatni önmagát, 

hogy kicsoda Isten. 

 

Ma, ha az Ő szavát halljátok" - így mondta a Szentlélek - „ne keményítsétek meg a 

szíveteket, mint az elkeseredéskor". „Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, 

amíg tart a ma...". 

 

Nem tudjuk egymást eléggé buzdítani és bátorítani! Annyi sok elcsüggedt emberrel 

találkozom; és mit szégyelljem, sokszor egymást kell buzdítanunk a párommal. Aki 

éppen erősebb vagy bátrabb vagy szilárdabb a hitben, az buzdítsa a másikat. Nagyon 

kemény időket élünk! Minek mondjam, a testvérek is itt élnek, ahol én. Amíg tart a ma! 



97 

 

- Van egy másik Ige: „...mert az idők gonoszak" (Ef 5,16b). Azért gonoszak, mert 

elmúlnak. - Ez még tart. 

 

Ha egyszer ez a „ma", amikor nem buzdítjuk egymást, elmúlik, akkor 

visszahozhatatlanul elmulasztjuk. 

 

Még egy példa. Amikor Jézus a Jerikói eperfügefán meglátja Zakeust, fölnéz rá 

(szegény Zakeusra eddig mindig lenéztek, Egyvalaki fölnéz rá) és azt mondja: „Zakeus, 

szállj le hamar, mert MA. a te házadban kell megszállnom" (Lkl9,5). 

 

Nem holnap, ma! Gyere le a magad uborkafájáról, gyere csak le ma, meg akarok 

szállni nálad még ma. Ha ma nem fogadsz be, akkor holnap én megyek tovább. -Valóban 

egy napig volt akkor Jézus Jerikóban és aztán ment tovább. Ha Zakeus azt mondja: - 

Nézd Uram, most éppen el vagyok foglalva, programom van; tudod, majd ha legközelebb 

erre jársz... 

 

Nincs legközelebb! Szegény asszonytársunkat nemrégen még láttuk a kórházban s 

ma érte imádkoztunk, meg a családjáért. Neki már ez a fajta ma, amit mi még ebben a 

dimenzióban élhetünk, már nincs. Milyen jó, hogy a kórházi ágyon ezt mondta: „...tudom, 

hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött..." (Jób 19,25). 

 

December 15 

 

Világbéke 

„Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot 

nem emel, hadakozást többé nem tanul" (Ézs 2,4). 

 

Bárcsak már itt lenne ez a boldog idő! Most fegyverkeznek a népek, egyre 

borzalmasabb fegyvereket találnak fel, mintha az ember fő célja az lenne, hogy 

embertársai milliárdjait elpusztítsa. Egyszer azonban béke lesz, olyan mindent átható 

és igazi béke, hogy a harci szerszámokból jobb célokra alkalmas eszközöket formálnak. 

 

De hogyan lesz ez lehetséges? A gazdaság fejlesztésével? A kultúra emelésével? 

Tárgyalások és szerződések útján? Bizonnyal nem! A múlt tapasztalatai alapján nem 

bízhatunk ilyen gyenge eszközökben. A béke csak a Békesség Fejedelmének uralkodása 

alatt valósulhat meg. Amikor Ő tanítja az embereket Szent Szelleme által, Ő újítja 

meg szívüket kegyelméből, és egyedül Ő uralkodik fölöttük hatalmasan. Akkor 

felhagynak majd az emberek azzal, hogy egymást megrontsák, tönkretegyék és 
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megöljék. A felhevült indulatú ember szörnyeteggé tud lenni, de Krisztus ezt a 

vadállatot báránnyá tudja változtatni. Átformálja az ember szívét és eltűnik belőle a 

vérszomj. Kedves olvasóm, könyörögj ma a békesség Urához és adományozójához, hogy 

sietve vessen véget minden háborúskodásnak, és hozza el a békességet az egész világ 

számára. 

 

* 

 

             A sorsdöntő de  

….de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. (Lk 5,5) 

 

Egy sötét éjszaka. A Genezáreti tóban a halak éjszakára a mélyebb vízbe húzódnak, 

mert ott nem hűl le olyan gyorsan a víz, nappal viszont a part menti sekélyben 

szétszóródnak. A halászok ezért éjjel dolgoztak, s a mélyben halásztak. Péter és 

társai ezt jól tudták, egyik éjjel azonban szorgos munkájuk ellenére sem fogtak 

semmit. 

 

Hajnali derengés. Ahogy ilyen kudarcos éjszaka után a hálóikat tisztogatták, Jézus 

jött oda, s azt kérte Pétertől, vigye egy kissé beljebb a parttól, hogy onnan tanítsa a 

sokaságot. Péternek nem nagy kedve volt ehhez, de megtette, s így ő is kénytelen volt 

hallgatni Jézus szavait. 

 

Nappali világosság. Befejezve a tanítást arra kérte Pétert, evezzen a mélyre, és 

vesse ki a hálókat. Péter válaszából kitűnik, mennyire bosszantotta ez a kérés, amiben 

a teljes hozzá nem értés is megszólalt: ilyenkor a mély vízben nincsenek halak. Jézus 

szavai azonban dolgoztak Péter szívében, s elhangzott egy sorsdöntő „de": nem látom 

értelmét, de mivel te mondod, megteszem. És annyi halat fogtak, hogy két hajót 

megtöltötték. 

 

„Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös 

ember vagyok, Uram!" Nem a nagy zsákmánnyal foglalkozott, mert teljes világosságban 

meglátta, ki ő valójában, és ki Jézus. Már nem Mesternek szólította, hanem Uramnak. 

 

Néha engedi megtapasztalnunk Jézus, milyen tehetetlenek vagyunk nélküle. Átéljük 

a kudarcok éjszakáját, amikor hiábavalónak bizonyul minden jó szándék, erőfeszítés, 

hozzáértés, nem fogunk semmit. - Jézus szavai nyomán mindig derengeni kezd valami, 

de az ő isteni teljhatalmát és érthetetlen szeretetét csak az tapasztalja meg, aki kész 

neki önmaga ellenében is engedni. Nem értem, mást gondolok, de a te szavadra mégis 

megteszem, amit mondtál. Ekkor látjuk helyesen önmagunkat is és Jézust is. 

 

Mire kellene ezt most kimondanom? 
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* 

 

„Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálái 

adva megtörte, és ezt mondta: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely 

tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjetek az én emlékezetemre.« Hasonlóképpen 

vette a poharat is, miután vacsoráitok, és ezt mondta: »E pohár amaz új 

szövetség az én vérem által, ezt cselekedjetek, valamennyiszer isszátok az én 

emlékezetemre.«" l Korinthus 11,23-26 

Az úrvacsora szereztetési igéje, minden úrvacsoraosztáskor ezt halljuk. Ez Krisztus 

végrendelete. Ebben, mint egy tükörben, mutatkozik meg a megváltás minden ajándéka. 

„Ez az én testem", ugyanaz a szó, mint „a Krisztus teste", az anyaszentegyház. Krisztus 

a maga áldozatára, végsőkig tartó engedelmességére és mindent legyőző szeretetére utal, 

melyet emberi testében a kereszten bemutatott. Ugyanakkor az egyház is akkor 

mutatkozik meg legtisztábban, amikor a hívek magukhoz veszik az úrvacsora jegyeit, egy 

közösségben találkozva Krisztussal és egymással. Mintha azt mondaná: Itt a kenyér. Ha 

egészben marad, értelmetlenül megromlik. De itt elosztódik, megsemmisül bennetek, 

hogy erőt, életet adjon, így áldoztatott meg az én testem, hogy örök életet szerezzen 

nektek. Vegyétek, egyétek, hogy az egy kenyér egy közösségbe vonjon titeket, hogy egy-

házzá, az én közösség-testemmé váljatok. Itt a bor. Jókedvet, lendületet ad. Az én 

vérem kiontása, értetek való odaszánása ad nektek örömöt, soha el nem múló, örök 

boldogságot. Vegyétek magatokhoz az én emlékezetemre! Én magam leszek ott, ahol ezt 

cselekszitek. Én magam adok nektek közösséget, erőt, örömöt, örök életet. Becsüljétek 

meg ezt az ajándékot, így cselekedjetek a világ végezetéig, és mindig új erőt és új hitet 

fogtok nyerni általa! 

Uram, köszönöm, hogy úgy láthatlak az úrvacsorában, mintha szemtől szemben állnék 

veled. Tudom, hogy személyesen jelen vagy közöttünk. Add meg, hogy méltóképpen, méltó 

hittel, bűnbánattal, komolysággal, tisztelettel tudjak minden alkalommal eléd állni. 

Hitemet, de bűneimet is eléd viszem. Tisztíts meg bűneimtől, hogy áldozatod érdeméért 

úgy állhassak ott eléd, mintha most születtem volna, tisztán, feddhetetlenül. Ámen. 

 

* 

 

A nemes harcot megharcoltam... 

„Ama nemes harcot megharcoltam,... végezetre eltétetett nékem az igazság 

koronája. " (2Tim 4,7-8) 
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Pál apostol leveleivel keresi föl római fogságából legkedvesebb tanítványát, 

Timótheust. Életének tanulságaival erősítgeti hitében, hűségében: „Ama nemes harcot 

megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett 

nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; 

nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését". 

Azért teszi ezt, hogy életének követésére buzdítsa. Arra, hogy érdemes a „nemes 

harcot" megharcolni, a futást elvégezni, a hitet megtartani. Ezek biztosítják 

mindannyiunk számára az örökélet koronáját. Az életük végén járók, a nemes harcot 

megharcolók előtt még csodálatosabb fényben ragyog föl a rájuk várakozó boldog vég. 

Vajha mindannyian meghallanók ezeket a biztatásokat... 

Uram, az én megáldoztatásom ideje is közeledik. Szeretném, ha Előtted megállva én is 

el tudnám mondani: ama nemes harcot megharcoltam, Futásomat elvégeztem, a hitet 

megtartottam; akkor rám nézve is drága bizonyosság lenne az örökélet koronájának 

elnyerése. Én is egyre erősebb lélekkel tudom és vallom, kinek hittem, meg azt is, hogy 

senki sem hal önmagának, senki sem él önmagának... Krisztusért, hallgass meg! Ámen. 

„Mivel hívattam lelki vitézségre, Míg lelkem eljut a várt 

dicsőségre, Ellenségimnek dühösségökkel Harcolok bátran igaz 

lélekkel. A bűn s test ellen holtig törekedem, Szép koronámat 

másnak nem engedem, Hogy harcom után diadalommal Együtt 

örüljek az én Urammal." (Énekeskönyv 292. é. 6. v.) 

 

* 

Egy tanítvány elköltözése 

Úr Jézus, vedd magadhoz az én szellemem! Azután térdre esett, és hangosan 

felkiáltott: Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt! 

Cselekedetek 7,59-60 

 

István a főtanács előtt félelmet nem ismerve bátran és örömmel bizonyságot tett az 

Úr Jézusról, majd szavai igazságát halálával hitelesítette. Ő volt az első, aki elnyerte a 

mártírkoszorút. Halála nem egy gyalázatos vég, hanem diadalmas hazamenetel volt. 

Mint Mesterének igazi tanítványa halt meg. És ahogyan Jézus Atyja kezébe tette 

szellemét, úgy tette le azt István Jézus kezébe. Nem ragadták el tőle az életet, hanem 

készségesen ő adta azt oda. Nem állandó ellenszegülés közben hurcolta ki őt az 

ellenség a városból; hanem engedelmesen, mint bárány hagyta magát vezetni. 

 

István belső szabadsággal helyezi szellemét Megváltója kezébe, mint ahogy azt 

addig is naponként tette. Nem az ellenség kényszerítette térdre, hanem egy belső 

késztetésre hajolt meg, hogy utoljára még ellenségeiért imádkozzon. Amit Jézus a 

kereszten legelőször kért, azt István utoljára kéri. A Megváltó utolsó kérését (vedd 
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magadhoz a szellemem) viszont ő, a megváltott, először mondja. Jézus a másokért való 

imádkozással kezdte és utoljára imádkozott önmagáért, István először a saját 

szelleméért könyörög és a végén másokért. Csodálkozunk-e, ha az Ige ezt írja: „Ahogy 

ezt kimondta, elaludt"? Különös értelmezése egy agyonkövezett ember halálának. Ebben 

is követte a Mesterét: kínzóit tekintve nem vitt át az örökkévalóságba keserűséget. 

Szerette ellenségeit, és könyörgött, hogy tettüket Isten ne rója fel bűnül nekik; szó 

szerint: „ne álljon ellenük" ez a bűn, mert akkor az kőtorlaszként megakadályozza az 

Istenhez való jutásukat. De ne vesszenek el! A mennyet kívánja nekik, ahová ő maga is 

tartozik. Lehet, hogy feltámadt azért benne valami sötét harag, amikor olyan 

kíméletlenül dobálták rá a köveket, ezért kiált fel hangosan és esik térdre, hogy ezt a 

feltámadó haragot legyőzze. 

 

A harag szuronya ellen a legjobb orvosság: könyörögni azokért, akik azt a szívedbe 

döfik. Ha imádkozol azokért, akik bántanak és megsértenek, mennyei békesség tölti 

be a lelkedet. A keserűséget csak a szeretet győzi le. Ne vígy át gyűlölködő érzést 

másnapra, ne menjen le a Nap a te haragodon. Még kevésbé vidd át azt az örökké-

valóságba! Győzzön a szeretet, hogy ott lehess, ahol nincs helye a sötét gyűlöletnek, 

csak a szeretetnek és a magasztalásnak. 

 

* 

…hogyan meneküljünk meg? Zsid.2. 1-4. 

Hogyan menekülünk meg? – kérdezi Isten Igéje (3). Ezzel azt is kifejezi ez az 

igeszakasz, hogy menekülnünk kellene, mert nagy bajban vagyunk; de ezt vagy nem 

érzékeljük, és úgy gondoljuk, minden a legnagyobb rendben van; vagy a másik véglet 

szerint, csak a saját erőnkből kiindulva akarjuk megoldani a gondjainkat, ami 

túlfeszített erőlködéshez, vagy reménytelen csüggedéshez vezet. Mi úgy menekülünk, 

hogy az Úrhoz menekülünk (Zsoltárok 11,1-2), tehát maradunk a helyünkön, mert 

bármekkora vihar, vagy áradat rohan ránk, nem sodródhatunk el.* Nem a mi erőnk, az Ő 

ereje a garancia a megmenekülésre. Csodákat tapasztal meg az olyan ember, az a nép, 

aki az Úrral járhat. Ezeket a csodákat akarata szerint adja az Úr; minden időben 

másként, minden embernek máshogy; akkor, annak és olyan módon, ahogyan azt Ő 

akarja (4). Ma például nekem az volt a csoda, a jel, Isten Lelkének ajándéka, hogy a mai 

napot méltósággal, türelemmel és baj nélkül végigcsinálhattam, anélkül, hogy elsodort 

volna az indulat és a csüggedés. 

 

* 
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"Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!" 

(Lk 1,30) 

Bajt hozó kegyelem? 
 

A köszöntést nem kell magyarázni. Az angyal mégis ezt teszi. Hiszen Máriát 

megdöbbentették szavai: "Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" 

Biztosítja Máriát, hogy nincs oka félelemre, mert bár szokatlan, ami történni fog vele, 

mindvégig Isten kegyelmének oltalma alatt áll majd. 

 

Különös evangélium! Az angyal kegyelmet hirdet Máriának, aki azért fog főleg az előtte 

álló hónapokban Isten kegyelmének védelmére szorulni, mert engedelmesen elfogadta, 

hogy Isten terve szerint olyasmi történik vele, ami a világ szemében botrány, amiért a 

vallási törvények szerint akár halálra is kövezhetik. 

 

Amit Isten Máriával tesz, azt a világnak felszabadító örömhírként kellene fogadnia. 

Mert Isten nemcsak Máriát fogadta kegyelmébe, hanem annak zálogát adta, hogy a 

világ és a bûnösök fölötti ítéletét felfüggeszti, és kezdetét veszi "az Úr kedves 

esztendeje", a kegyelem korszaka. Mária pedig nem eszközlõje, hanem Isten által 

választott eszköze a világnak és benne a bûnösöknek új élet esélyét hozó kegyelemnek. 

 

A kegyelem eszközére azonban keserves sors vár. Már a prófétákat is üldözték, és 

sokukat megölték. Pedig Isten kegyelmének eszközei voltak, még akkor is, ha 

megtérésre hívtak és a közelgõ ítéletre figyelmeztettek. Miként Simeon 

megjövendölte, Mária szívét is tõrnek kellett átjárnia. Hiszen Fiát, akiben az ítélet 

alóli szabadulást nyújtó kegyelem testet öltött, a világ keresztre feszítette. 

 

Azóta sincs másként. A világ az "olcsó" kegyelmet, a bûnt igazoló, hamis kegyelmet 

hirdetõ álprófétákat mindig keblére öleli és fölmagasztalja. Az ingyen kegyelmet, a 

Krisztus vérén szerzett, a bûnnel szemben Istent igazoló "drága" kegyelmet 

hirdetõknek viszont a régi próféták sorsával kell számolniuk. Még sincs okuk félelemre, 

mert aki Isten bûnösöket mentõ kegyelmének szolgálatába állította életét, azt Isten 

hûségesen megtartja, és végül felmagasztalja. 

 

DECEMBER 16. 
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1Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, aki jobb kezében 

tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2Tudok 

cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem 

viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják 

magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Tudom, hogy állhatatos 

vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, 4de az a panaszom 

ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. 5Emlékezzél tehát vissza, 

honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek 

hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. 6Az viszont 

melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is 

gyűlölök. 7Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki 

győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. 

 

Az első szeretet a keresztyén ember életének az alaphangja. Mindent gondolatát, 

érzését meghatározza, benne van a tetteiben, megszólal, megnyilatkozik a szavai által. 

Természetes módon ez az állapot a megtérés után a legjellemzőbb, de Jézus azt várja 

az övéitől, - mivel erre nagyon nagy szükségük is van, - hogy egész életükben hordozzák 

szívükben ezt a szeretetet. Természetesen az első szeretet az idő múlásával, a 

keresztyén élet formálódásával, növekedésével változásokon megy keresztül, de a 

változásokban mégis mindig ugyanaz marad. Ahogyan másképpen szereti pl. a szüleit 

egy újszülött, és azután egy kisgyermek, vagy fiatal, vagy érett ember, úgy a 

Krisztussal való szeretetkapcsolatunk is a növekedésben folyamatosan változik. Olykor 

visszavágyunk abba az örömteli és rejtett kapcsolatba, amit megtérésünk idején 

(kicsiny gyermekként) átéltünk, de ez nem feltétlenül adatik meg számunkra, mert a 

felnőtt ember már természetszerűen elhagyta a gyermekhez illő dolgokat. 

 

A szeretet elhidegülése veszélyezteti a keresztyén embert. Különösen akkor, ha egyre 

gyakrabban elhanyagolja Jézussal a napi kapcsolatot, ha olyan utakra téved, amelyeken 

már nem Jézussal halad együtt. 

 

Ilyenkor, ebben az elhidegülésben, azonban még megmarad sok minden, ami az első 

szeretetben formálódott ki. Ezért mondja Jézus az efézusiaknak: „2Tudok 

cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem viselheted el 

a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem 

azok, és hazugnak találtad őket. 3Tudom, hogy állhatatos vagy, terhet viseltél az én 

nevemért, és nem fáradtál meg,…” Mennyi dicséretes jellemvonás. Olyannak tűnik, 

mintha Jézus megdicsérné az efézusiakat. A mondat befejezését olvasva azonban 

rádöbbenünk arra, hogy ebben a dicséretben komoly figyelmeztetés is elhangzik a 

gyülekezet felé! „4de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első 

szeretet. 5Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbi 

cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a 
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helyéből, ha meg nem térsz.” 

 

A Krisztussal való élő kapcsolat, az Ő szeretetének keresése és az iránta érzett 

szeretet megélése mindennél fontosabb. A napi szorgalmas tevékenységnél is. Nem 

lehet kiváltani semmiféle fáradozással, szolgálattal. Ahogyan a házasságban sem az a 

legfontosabb, hogy a férj milyen jól keres, mennyire sikeres ember, vagy az asszony 

milyen jó háziasszony és milyen gondos anya. Ezek nagyszerű ajándékok, de a jó 

házassághoz nem elegendőek. Az élő szeretetkapcsolatot nem helyettesíti semmi!  

Nem az a legfontosabb, hogy a hitben élő ember milyen nagyszerű dolgokat művel, 

hanem az, hogy Krisztus megtartó szeretetében él-e, vagy nem. A keresztyénséget is 

lehetséges úgy megélni, mint valami megszokott és elvárt mindennapos tevékenységet. 

Még talán nagy és látványos eredményeket is el lehet érni így, csak az a gond, hogy ez 

kevés, mert a lényeg hiányzik belőle. Ezért is mondja Jézus a tanítványoknak, hogy: Ne 

annak örüljetek, hogy a lelkek engednek néktek, hanem inkább annak, hogy a nevetek 

fel van írva a mennyben. Az élő szeretetkapcsolat nem cserélhető le semmivel és nem 

maradhat el az életünkből! 

 

A szeretetkapcsolat nélkül a tevékeny és dicséretes életű ember, gyülekezet egyszer 

csak összeomlik. A házasság széthullik. Kiüresedik a hite, az élete az embernek, ha 

Jézust nem hordozza a szívében. Ezért mondja Jézus: „…elmegyek hozzád, és 

kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz.” 

 

Az efézusi gyülekezetet mégis megdicséri Jézus, amikor azt mondja: „6Az viszont 

melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök.” 

 

A nikolaiták azok lehettek, akik liberális gondolkodású keresztyének voltak. Minden 

szívfájdalom nélkül összekeverték a különféle pogány gondolatokat, szokásokat a 

keresztyén életgyakorlattal. Olyan szeretettel voltak mindenki felé, amelyik minden 

rossz és haszontalan dolog felett kész szemet hunyni. Nem lényeges a különbség.  Ők 

is emberek. Olyan aranyosak! Talán azt is mondták, amit ma is mondanak az emberek, 

hogy: Egy Istent imádunk! A többi nem lényeges. A fontos, hogy Krisztusban bízzunk, s 

az, hogy mi minden pogányság van még a Krisztusban bízás mellett, milyen zűrzavaros 

életek, az nem fontos. Azt szeretettel el kell takarni, hiszen a szeretet mindent 

elfedez. 

 

Az ilyen liberális gondolkodást az első szeretet nem teszi lehetővé! Ha valahol mégis 

megjelenik az első szeretet elhagyása után, akkor ez még gyorsabbá teszi a teljes 

összeomlást, kiüresedést. A keresztyén ökumené sok jelenségében ezt láthatjuk, s ez 

is lehet oka annak, hogy a keresztyén világ egyre jobban megerőtlenedik és a 

templomok kiürülnek. Nincs kompromisszum, nincsen semmiféle engedmény a 

Krisztustól elfordító, emberi megoldásokat kereső, állandó szeretetet hirdető liberális 
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gondolkodás számára. 

 

„2Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról és arról, hogy nem 

viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják 

magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Tudom, hogy állhatatos vagy, 

terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, 4de az a panaszom ellened, hogy 

nincs meg már benned az első szeretet. 5Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj 

meg, és tedd az előbbi cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom 

gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz.” 

 

* 

 

Az Ítélet Istene is az Úr 

...sebed gyógyíthatatlan..., mert van-e, akin nem gázolt át örökös 

gonoszságod?! (Náh 3,19) 

Náhum próféta megjövendölte, hogyan fog elpusztulni Asszíria fővárosa, Ninive. A 

könyvében leírtak Kr. e. 612-ben olyan pontosan beteljesedtek, hogy némelyek 

gyanakodtak, hogy ez nem is jövendölés, hanem utólagos leírás volt. A tudományos 

vizsgálat azonban állítja, hogy ez a rövid könyv jóval 612 előtt keletkezett. 

 

Ninivének olyan fekvése és védfala volt, hogy bevehetetlennek tartották. Szinte 

elképzelhetetlen kincset halmoztak fel benne, amelyet hírhedt kegyetlenséggel 

zsákmányoltak folyamatosan. A leírás ragadozó oroszlánhoz hasonlítja ezt a várost. De 

Náhum megjövendöli, hogy Isten nem hagyja büntetés nélkül a bűnt, és Ninive el fog 

pusztulni. 

 

Isten azonban soha nem az ítélet végrehajtásával kezdi, hanem figyelmeztet az ő 

igéjével. Korábban Jónás prédikált ebben a városban, amire akkor ijedtükben 

hallgattak is, de érdemi változás nem követte azt az alkalmi felbuzdulást, és így 

visszaestek régi bűneikbe. Vigyázzunk erre mindig: Isten igéjét csak egészen komolyan 

érdemes venni, aminek radikális és végleges életváltozást kell jelentenie. 

 

Isten viszont nemcsak irgalmas, de igazságos is. Az ítélet késése gyakran 

megtéveszti az embereket, úgy gondolják, lehet következmények nélkül vetkezni. 

Szeretnénk is magunknak egy olyan Jóistent elképzelni, aki nem néz oda, amikor 

vetkezünk. Az élő Isten azonban nem ilyen. A bűnbánó bűnösnek megbocsát, de a 

makacsul vétkezőt megítéli. Ne irigyeljük azokat, akik ninivei módra élnek! 

 

Az egész emberiség is egy nagy ítélet előtt áll, amelyet a visszatérő Jézus Krisztus 
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hajt majd végre. Ez elől az egyetlen menedék, ha valaki hiszi, hogy bűneink büntetését 

ő már elszenvedte a keresztfán, és neki engedelmes életet élünk. Aki azonban nem 

törődik ezzel, annak a sebe valóban gyógyíthatatlan. 

 

 

* 

 

Boldogok az Úrban meghalok 

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg... " (Jel 14,13) 

Szinte elcsodálkozunk azon, hogy vannak halottak, akiket boldogoknak mond igénk. 

Nem minden halottat mond boldognak: csak azokat, akik az Úrban halnak meg. 

Igénk meg is indokolja ezt: „mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő 

cselekedeteik követik őket". Boldogságuknak az egyik oka az, hogy nem kell többé 

fáradniuk, amiből bőven kijutott nékik is. Boldogságuk másik forrása az, hogy 

cselekedeteik követik őket. Nyilvánvaló, hogy értékes és hitük gyümölcseként 

jelentkező jócselekedeteik követik őket. Ezek biztosítják számukra hitük 

eredményeként az örökéletet. Akik elnyerik az örökéletet, mind boldogok. Akik 

életükben az Úr Jézus Krisztussal járnak, azok Véle együtt halnak is meg. Akik 

pedig Krisztussal halnak meg, az örökéletre jutnak. Ha el akarunk jutni az 

örökéletre, járjunk hűségesen az Úr Jézus Krisztussal. Szentlelke vezetésére 

bízzuk magunkat és biztosan odajutunk... 

 

Áldalak Téged, Uram, hogy Véled járhatok életemben, így véled együtt halhatok 

meg és az örökélet vár rám is. Adja nagy kegyelmed, hogy senki és semmi ne tudjon 

elszakítani Tőled: Te légy nékem életben, halálban, örökkévalóságban társam! Te 

légy az enyém, én a Te ártatlan véreden az örökéletre megváltott gyermeked! 

Ámen. 

                  „Az én erőm kicsiny, 

                   S a bűn erős nagyon: 

Te tudsz s akarsz segíteni, 

Hát segíts bajomon! 

Jézusban bízva én 

Szívemet átadom 

Mert így, tudom: akármi ér, 

                   Atyám szeret nagyon." 

(Énekeskönyv 461. é. 3. és 6. v.) 

 

* 



107 

 

 

Ha Isten kiűzi, te ne tűrd meg! 

 

„Ki fogjátok űzni a kánaániakat, még ha vas harci kocsijaik vannak is, és ha 

erősek is" (Józs 17,18). 

Ha biztosak vagyunk a győzelemben, vitéz tettekre bátorodunk. Ilyenkor hittel vonul 

az ember a harcba és bátran tör előre ott is, ahol különben félne. Mi a bennünk és 

körülöttünk lévő gonosszal háborúskodunk, és biztosaknak kellene lennünk abban, hogy 

győzni fogunk, és hogy ez a győzelem Krisztus érdeméért lehet a miénk. Nem a 

vereség tudatában indulunk a küzdelembe, hanem hogy győzünk, és így győzni is fogunk. 

Isten kegyelmének végtelen hatalma támogatja a gonosz minden formája elleni harcot, 

ezért lehetünk biztosak a győzelemben. 

 

Némelyik bűnünk már „vas harci kocsivá" keményedett vérmérsékletünkben, korábbi 

szokásainkban, kapcsolatainkban és elfoglaltságunkban. Ennek ellenére le kell győznünk 

azokat. Akkor is, ha igen erősek, mi pedig hozzájuk képest nagyon gyengék vagyunk. 

Isten nevében nekünk kell felülkerekednünk, és ez sikerülni is fog. Ha csak egy bűn is 

uralkodik rajtunk, már nem vagyunk az Úr szabad gyermekei. Aki rab, az rab, legyen 

bár csak egy lánccal megkötve. Nem mehetünk a mennybe, ha az az egy bűn uralkodik 

rajtunk, hiszen a szentekről meg van írva: „A bűnnek nem lesz többé uralma rajtatok". 

Fel hát, pusztítsunk ki minden „kánaánitát", törjük darabokra a vas harci kocsikat! A 

Seregek Ura velünk van, ki állhatna ellen bűnt összezúzó hatalmának. 

 

* 

 

„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a 

szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és 

megismered az Urat." Hóseás 2,21 -22 

 

Hóseás a házasság egységével vagy annak megrontásával példázza Istennek és népének 

viszonyát. Keményen ítéli meg a nép „paráznaságát", de a legszebb szavakkal mutatja 

Isten szeretetét népe iránt, mint a férj szeretetét ifjú felesége iránt. E gyönyörű 

sorok ezt példázzák: Isten, mint szerető vőlegény, eljegyzi magának jegyesét, népét. 

Kemény dorgálás után e rész elején így szól a vőlegény: „Azért most én csábítom el őt: 

elvezetem a pusztába, és szívére beszélek." Azután következik az eljegyzés, a legszebb 

jegy ajándékokkal: igazság, törvény, szeretet, irgalom, hit ajándékával. Az igazság 

valóban ajándék, Isten egyedül tehet minket igazakká, ahogy megtisztít, megigazít 
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bűnbocsánatával. A törvényt is Ő adja: azt a rendet, melynek vezetése alatt végig lehet 

élni egy tiszta, igaz életet. Ez a fegyelmezett élet kemény lenne, de azonnal mássá 

teszi az, ha benne nem a szigorúság, hanem a szeretet uralkodik, mint minden igaz 

viszony éltető ereje. Ebből következik az irgalom: elfedezni a jegyes minden 

gyengeségét, hibáját, a szeretet erejével. Ez mind a vőlegény ajándéka. A hit is 

ajándék, de ez már a menyasszony felelete: hittel elfogadni az ajándékokat, életre 

szólóan bízni a vőlegény szeretetében, magunk teljes átadásával. Ez Isten és népének 

igaz viszonya. 

Uram, én is tagja vagyok szeretett népednek, én is kérem ajándékaidat. Én sem vagyok 

különb, mint a próféta által dorgált régi nép, magam is részese voltam és vagyok népem 

bűneinek, hűtlenségének. De szeretlek téged, Uram, és tudom, hogy Te, is szeretsz 

engem, mint néped tagját. Kérlek, ez a szeretet tisztítson meg engem! Ha akarod, 

megtisztíthatsz - ahogy a leprás is kérte Jézustól. Ha segítesz, méltó tagja tudok lenni 

Krisztus jegyesének, az anyaszentegyháznak. Ha Te adsz erőt, hűséggel fogok helytállni. 

De magamban nem merek bízni, csak akkor, ha ajándékaiddal támogatsz. Ámen. 

 

* 

 

1. ISTEN KIJELENTŐ KEDVE (1,1-4) 

„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták 

által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé 

tett mindennek, aki által a világot teremtette" (Zsidók 1,1-2) 

Íme, egy újabb, valójában anonim levél. Nem tudjuk, ki írta. A szerző: ismeretlen. De 

ismeretlen maga a megszólított gyülekezet is, a termékeny képzelet sok embert 

gondolt a levél szerzőjének. Mondták, Pál volt a szerző. Olyanok is akadtak, akik 

Lukácsot, Barnabást, Kelement vagy másokat tekintettek a levél írójául. Tény 

azonban, hogy a szerző írt, de nem kívánta megnevezni magát. Akkor sem, ha az első 

olvasói ismerték. A szerző egyszerűen nem nevezte meg önmagát, mert nem kívánt a 

személyes tekintélyével hangsúlyt adni az üzenetnek. Ő önmagánál magasabb 

tekintélyt állított olvasói elé. A levél szerzője maga az örökkévaló Isten. Ő az, aki 

kezdettől szól, megszakítás nélkül, próféták egész során át. Majd az idők végén szólott 

a Fia által. A próféta és az apostol is csupán egyszerű szerszám, eszköz, akin át 

megszólal az az Isten, aki nem kíván ismeretlen lenni. Igéje, szava által szólal meg a 

magát kijelentő Isten, aki légióként és elsősorban magában a Fiúban szólalt meg 

leghitelesebben. Jézusban lett Isten láthatóvá. „Aki engem látott, látta az Atyát. 



109 

 

Én az Atyában vagyok és az Atya énbennem lakik." (Jn 14,9-11) 

 

A beszélő Isten szavában a kegyelem szólal meg. Isten házának, világának ajtaja 

megnyílik a kegyelemben. Mikor Igéje által testté lett és közöttünk lakott, a 

kegyelem ajtaját Ő maga nyitotta meg. Az a tény, hogy megszólalt a szava, azt 

jelenti, hogy Isten megengedi, sőt igényli, hogy érdeklődjünk iránta. Azt jelenti, 

hogy ő tervezett valamit felőlünk és a világ felől. Már első kijelentései  ben 

nyilvánvalóvá tette, hogy számára nem közömbös az ember, az ember sorsa, léte és 

jövője. Tervet készített az ember megmentésére. Ebben egyre nyilvánvalóbbá vált az 

ember számára, hogy Isten uralkodik, hogy Ő mindent jóra fog vezérelni! A velünk történő 

dolgok nem véletlenül történnek, hanem részei Isten tervének, kibontakozó akaratának. 

Isten kijelentésében fokozatosság van. A kijelentések rendre követik egymást, hogy 

az, akinek van füle a hallásra, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezetnek. (Jel 2,29). Isten 

nem hagyta magára a bűnével az embert. Isten szólt, és azok, akik meghallották a 

beszédét, feleltek is a megszólításra. A hallás és megértés szerve nem a fül volt, hanem a 

szív. Isten szavára, a hit és a bizalom által lehetett hallóvá az ember és 

engedelmességével reagált a hallottakra. 

 

Isten szólásának, kijelentésének terepe a történelem. A megszólaló és megszólító 

Isten ott áll az emberrel történő események mögött. József szolgának eladatva érti meg, 

hogy Isten vele van, hogy nem áll egyedül a fáraó félelmesen nagy országában. Mózes az 

el nem hamvadó tűz lángjában döbben rá, hogy az, akivel szemben áll, nem más, mint a 

hatalmas és szent Isten. Jeremiás ifjú emberként éli meg, hogy ő kiválasztott, Isten 

számára elkülönített ember, Isten Igéje nemcsak őt szólítja meg, hanem általa Isten 

üzen a népének. 

 

Isten úgy szólította meg az embert, hogy út nyílt meg az ember előtt. Ez az út az 

engedelmesség útja! Aki engedelmes volt, az Isten akaratának az útján járt. És meg 

kellett értenie, hogy Isten szeretete szerepet szánt neki örök tervében, atyai 

elhatározásaiban. Isten megszólító szava mégsem úgy mozgatta az embert, mint valami 

bábot a titokzatos sakktáblán, a megszólított ember személyisége egészében van benne 

Isten akaratában, annak megvalósításában. Mikor egy ember elindult Isten útján, valami 

belső sugallat járta át: „De én mindenkor veled leszek, te fogod az én jobb kezemet." 

(Zsolt 73,23)  

 

Arról szól a Zsidókhoz írt levél első mondata, hogy mikor Isten beszél, ott kijelentés 

történik. Isten nem várt arra, hogy az ember megértse, hanem megszólalt, hogy az 

ember megérthesse Őt. Sokszor, sokféleképpen szólt. Isten abban is nagyobb az em-

bernél, hogy akkor is szól, mikor senki sem ügyel reá. „Szól az Isten egyszer is, kétszer 
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is, de nem ügyelnek reá." Türelmes, szól álomban is. Éjjeli látomásban, mikor álom száll az 

emberre, akkor nyitja meg az ember fülét. (Jób 33,12-16) Isten megszólalásának mindig 

értelme van, és minden szava szívig ér. „Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat, a te 

szavaid örömömre váltak nekem és szívemnek vigasságára." (Jer 15,16). 

 

Isten kijelentése eljut a teljességig. A kijelentés útja hosszú, de eljut az idők 

teljességéig. Ezért Isten kijelentésének története van. A kijelentés hordozói, a 

próféták Isten szolgái, üzenetének közvetítői, nem magukat és nem maguktól 

prédikálnak. Isten kijelentéseinek története a Szentírás. „A teljes írás Istentől ihle-

tett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 

hogy az Isten embere felkészített legyen, teljes mértékben alkalmas és minden 

jócselekedetre felkészített." (2Tim 3,16-17) Az is kiderül a dolgok közben: nem az a 

fontos, amit Isten tőlünk akar, hanem az, amit értünk akar. Az, hogy Isten az ő elpártolt, 

bűnben halálra ítélt népének Üdvözítőt akar, és az, hogy ennek jelében érkezett meg 

közénk az idők teljességében Fia, a világ Megváltója, aki maga az Ige. 

 

Az idők teljességében jelent meg közöttünk az Ige. Bámulatosán szerény köntösben, 

testben. (Jn 1,14) Az üdvtörténetnek ez a döntő pontja, a történelem központja, Jézus 

Krisztus születése. „Ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé 

tett mindennek, aki a világot teremtette." (1,2) Ez a pillanat nem „fontos", hanem döntő 

pillanat az üdvtörténetben. Jézus Krisztus születésével lezárult a „régen" és megnyílt az 

új kezdet, így ki merjük mondani: Jézus megszületése két részre osztja a 

világtörténelmet; és így beszélünk: „Krisztus előtt" és „Krisztus után". Ezért nagyon 

fontos, hogy mi, akik Krisztus után élünk, „éljünk" az Úrhoz méltóan, teljes 

mértékben az ő tetszésére. (Kol 1,10) Hiszen ő tett minket alkalmassá a szentek 

örökségében való részvételre szeretet által. Jézus Krisztus „szabadított meg minket 

a sötétség hatalmából... Benne van bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, a 

teremtmények között elsőszülött. Mert Benne teremtetett minden a mennyen és a 

földön, a láthatók és a láthatatlanok... Ő előbb volt mindennél és minden Őbenne áll 

fenn." (Kol 1,12-17) 

„Ó Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával 

hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei 

Felség jobbjára ült". (1,3) 

Kicsoda Jézus Krisztus? „Ő mindennek örököse." Másképpen: mindent az ő hatalma alá 

vetett az Atya. Mi is oda tartozunk az ő uralma alá. Másképpen: Krisztuson kívül nincs 

semmink sem. Mi is általa lehetünk örökösök, mert ő azt az örökséget, amivel 

rendelkeztünk, visszaszerezte nekünk. Őnélküle minden jónak hiányával vagyunk, így is 

mondhatjuk: Krisztuson kívül nincs idvesség, nem adatott más név, ami által mi 

megtarthatók lennénk. (ApCsel 4,12) Ő általa, áldozata által lehet részünk az ő javaiban. 
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A Lélek által kapjuk Benne a fiúság ajándékát, lehetünk örökösök, Isten örökösei, 

Krisztusnak pedig örököstársai. (Rom 8,15-17) 

 

Kicsoda Jézus Krisztus? Ő Isten dicsőségének visszatükröződése, lényének képmása. 

Visszaadhatja-e emberi szó és kifejezés Jézus valóságát, dicsőségét? Benne és általa, 

maga az Atya jelenik meg számunkra is felismerhető módon, felfogható képekben. 

Jézus nemcsak ember, hanem egyúttal ő Isten is, valóságosan és igazán tükrözteti 

ránk Isten dicsőségét. Őt Isten egyszülött Fiának mondjuk, mert rajta keresztül lesz 

nyilvánvaló, hogy kicsoda Isten. Ki több a prófétáknál? Az, aki szájukba adta magát, az 

Igét, Isten kijelentését. Felfogható ez a mi számunkra? Nem. Jézus Krisztus lényét 

szent titokzatosság övezi. Benne Isten alászállt az emberhez, hozzánk. És mégis, 

akinek ő csak ember, az nem is kap benne többet, mint amit egyik ember adhat a 

másiknak. Aki befogadja hitben, Isten kegyelmes akarata által, a testben megjelent 

Jézust elfogadva Őt Istennek, az előtt lepleződik le Isten világtervének a titka! Jézus 

nem valamiféle nagy és szent ember, Őbenne maga Isten van velünk. 

 

Kicsoda Jézus Krisztus? Isten képmása. Valamikor az ember kapta ezt a kitüntető 

jelzőt. „Teremte tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt." 

(IMóz 1,27) Ezt a képet az ember nem hordozza már. Az emberen ott vannak a szenny, 

a bűn foltjai. Isten képét nem hordozza már! Csak „miközben fedetlen arccal 

tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, változhatunk át ugyanarra a képre formálódva, az 

Úr lelke által dicsőségről-dicsőségre." (2Kor 3,18) Jézus Krisztus formálhat át minket 

is dicsőségre! Ezért lehet a mi számunkra Jézus út az Istenhez. 

 

Isten a lényege jegyeit a Fiúra írta fel. Ő abban a különleges helyzetben él, hogy „Ő előbb 

volt mindennél, minden őbenne áll fenn." (Kol 1,17) És, hogy ő „hatalma szavával hordozza 

a mindenséget". Titokzatos előttünk ez a beszéd. Mégis, döbbenetesen igaz: Jézusban 

Isten szeretete jelent meg a világban a szent egyszerűség és az alázatosság 

jegyeiben. Benne Isten szent egyszerűsége lesz nyilvánvaló: „Enyém a tanács és az erő. 

Én általam uralkodnak a királyok... Én az engem szeretőket szeretem, akik engem 

szorgalmasan keresnek, megtalálnak... Az Úr az ő útjának kezdetéül rendelt engem, az ő 

munkái előtt régen... Boldogok, akik az én útjaimat megtartják." (Péld 8,14kk) Jézus 

Krisztus szent egyszerűségében hordozza méltóságát, hatalmát, mikor kifejezi: „Igen, 

Atyám, mert így volt ez kedves előtted." (Mt 11,26) Szent egyszerűségben hódol az 

Atya előtt és terjeszti ki ölelését a hallgatói felé: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, 

akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." (Mt 11,28) 

Szent egyszerűségben, hit által szegődhet a nyomába minden tanítvány. Ő azáltal lesz 

a hit elkezdője és bevégzője, hogy maga lesz áldozatul, ontja végét és mond „igent" a 

„keserű" áldozat előtt: „Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!" 

(Mk 14,36) Nemes és szent az az alázat, amellyel vérét hullatja értünk. A levél írója egy 
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vonalba állítja Jézus áldozatát, a Teremtő Atya munkájával. Ki érthetné meg ezeket? 

Valljuk csak meg, hogy nemcsak azonosságot állapít meg a szerző, hanem az áldozatot 

fölé emeli a teremtés hordozásának. Hiszen éppen az által dicsőül meg a Fiú és nyeri el 

az igazi helyét, mikor a mennyei Felség jobbjára ül! Az ő ereje és bátorítása alatt 

mondhatjuk: „Isten légy irgalmas nékem, bűnösnek!" (Lk 18,13) Jézus Krisztus keresztje 

által mondhatja a bűnös: „Egészen moss ki engemet az én álnokságomból és az én 

vétkeimből tisztíts ki engemet! (Zsolt 51,4) 

 

Jézus Krisztus dicsőségét szemlélhetjük az Atya megbecsülésében és reá nézve 

újulhatunk meg pályánk megfutására (12,1-2). Isten kegyelme a benne való hitben, 

nem lehet soha hiábavaló! (IKor 15,10). Isten mindenek fölé magasztalta Őt! Valljuk 

csak: „Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére!" (Fii 2,9-11) 

„Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyiben különb nevet örökölt náluk" (1,4). 

Jézus Krisztus feljebbvaló mindenkinél! A Fiú hűségét megkoronázta Isten azzal, hogy 

feltámasztotta a halálból és felemelte a dicsőségbe. Elképzelhető az, hogy a levél 

olvasói tévedésben voltak Jézus Krisztus méltóságát illetően. Más szóval 

túlértékelték az angyalok szolgálatát Jézus szolgálatával szemben. A levél írója 

helyreigazítja ezt. A levél írója tehát egyben helyreigazít, és megállapítja Jézus 

Krisztus elsőbbségét. Ezt fejezte ki Pál is, mikor a Filippibeliekhez írja, hogy neki már 

a mennyei dicsőségben élő Krisztus jelent meg a damaszkuszi úton (ApCsel 26,13kk). 

Kiemeli Jézus dicsőségét, éppen azért, mert példátlan volt az en gedelmességben és 

a maga megalázásában. „Annak okáért Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott 

neki oly nevet, mely minden név felett való; hogy Jézus nevére minden térd 

meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy 

Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére." (Fii 2,9-11) Krisztus Jézus 

megdicsőült, birtokba lépett és elfoglalta a mennyben az örökségét. Ezáltal lett az 

angyalok feljebbvalója is. 

 

December 17 

 

A legmeghittebb és legáldottabb közösség 

„...mindenkor az Úrral leszünk" (ITesz 4,17). 

 

Míg e földön élünk, az Úr van velünk, amikor hazahív, mi leszünk vele. A hívő nem 

szakad el Megváltójától. Egyek ők, és mindvégig egyek is maradnak: Krisztus nem lehet 

meg az övéi nélkül, mert akkor csak fő lenne, test nélkül. Akár elragadtatunk az égbe, 

akár a paradicsomban nyugszunk, akár itt e földön élünk, Krisztusban vagyunk: ki 
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választhat el tőle? 

 

Milyen nagy öröm ez! Legfőbb tisztességünk, nyugalmunk, vigasztalásunk, 

gyönyörűségünk, hogy az Úrral lehetünk. Nincs, ami ezt felülmúlná, vagy akárcsak 

megközelítené. Együtt élünk vele itt a földön, érezzük, amikor megalázzák, elutasítják, 

érezzük, amikor szenved. De egykor vele leszünk a mennyei dicsőségben is, élvezni 

fogjuk az örök nyugalmat, Isten királyi uralmát, annak minden megnyilatkozásában. Úgy 

élünk majd, ahogyan Krisztus, és vele együtt örvendezünk örökkön-örökké. 

 

Ó Uram, ha mindörökre veled lehetek majd, valóban egyedülállóan dicsőséges sorsot 

szántál nekem. Nem irigylem még az arkangyalokat sem. Mindörökké az Úrral lenni: ez 

a legcsodálatosabb dolog, amit a mennyről el tudok képzelni. Nem az aranyhárfák, nem 

a tündöklő koronák, nem is a tiszta fény jelenti számomra a legnagyobb dicsőséget, 

hanem Krisztus maga és a vele való közösség. Ebben a legdrágább közösségben élhetek 

mindörökké. 

* 

„Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok 

tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne 

féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok." 

Máté 10,29-31 

Mintha ezt is mosolyogva mondaná Jézus. Mihez is hasonlítja nagyra becsült önmagunk 

értékét? Két kis verébhez. Meg is nyugtat: nem kell félni, nem kell magunkat lebecsülni, 

mi sok verébnél értékesebbek vagyunk. Képzeljük el Amerika elnökét, amint azzal 

dicsérik, hogy ő sok verébnél értékesebb! És magamat? De Jézus mosolyából mégis a 

legnagyobb biztatást nyerjük. Igaz, nem érünk mi olyan sokat, amennyit feltételezünk 

magunkról, de a valódi értékünket Isten adja meg. Éppen azáltal, hogy számom tart. Ő 

tesz a maga gyermekévé. Ő ad fontos^ rendeltetést egyenként nekünk. Ő készít örök 

életet a számunkra. És közben, mint az édesanya, akinek a szeretete akkor sugárzik a 

legszebben, amikor tréfálkozik gyermekével, Krisztus maga vállalja, hogy örök értéket ad 

nekünk. Kell ennél kedvesebb, melegebb biztatás? Még egy igen fontos tanítás rejtőzik 

mögötte. Isten nem hagyja magára a teremtett világot. Nemcsak az emberekre van 

gondja, hanem minden létezőt számon tart, irányít, céljaira felhasznál. Céljait a földön 

csak az emberekkel osztja meg, minden más a célnak megfelelő törvényei szerint él 

vagy létezik. Az ember méltósága az, hogy tudatosan állhat be Isten munkájába, mint 

felhatalmazott munkatársa. 

fő Istenem, olyan jólesik, hogy úgy beszélsz velünk, mint szerető szülő a gyermekével. 

Előtted a veréb is fontos, mert pontos szerepe van a nagy egységben, melyben mindent 
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számon tartasz. Jó tudni, hogy ebben nekem is megvan a helyem. Hogy nem véletlenül 

ténfergek a földön, hanem egyenesen nekem készített feladat áll előttem, és Te számon 

tartod még az egészségemet is aszerint, hogy mennyire felel meg elvégzendő 

feladatomnak. Kérlek, vezess rá a sajátos, nekem rendelt feladatra, hogy verébnyi értékű 

életem valódi értéket nyerjen. Akarok munkatársad lenni. Ha nem jól végzem a 

feladatom, irányíts, míg megtalálom a helyes módszert. Csak ne maradjak ki számon 

tartott gyermekeid közül! Ámen. 

 

* 

Készülünk karácsonyra 

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 

Magasztalnak a népek... (Zsolt 46,11) 

 

Ezekben a napokban nagyon sok tennivalónk van, a legtöbb ember készül 

karácsonyra. De hogyan? 

 

Tervezni és szervezni kell, pénzt és időt beosztani, munka után zsúfolt üzletekben 

vásárolni... Aztán mire megérkezünk az ünnephez, elfogy az erő, kiürül a pénztárca, 

kimerültén próbálunk illedelmesen viselkedni, és sokan el is feledkeznek arról, hogy 

karácsony az Úr Jézus Krisztus születésnapja. 

 

Ebben a hangos, kapkodó időben Isten különös szeretettel figyelmeztet: 

csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok Isten! S aki elolvassa az egész 

zsoltárt, megtudja belőle, hogy 

 

a. Isten az üdvtörténet Ura. Neki szép terve van ezzel a világgal. A gonoszság erői 

próbálják ezt meghiúsítani, de éppen karácsony csodája mutatja: Isten Jézus Krisztus 

személyében utánunk jött, hogy segítsen rajtunk. 

 

b. Isten a történelem Ura is. Sokszor úgy tűnik, hogy a pénz, a hatalom, a hazugság 

diadalmaskodik, de mi tudjuk, hogy a kormány Isten kezében van. 

 

c. És Isten a mi személyes életünk Ura is. Ő a mi erős várunk, biztos oltalmunk. Aki 

ismeri őt és bízik benne, annak minden körülmények közt békessége van. Őt megismerni 

ebben a csendben lehet. 

 

Legyenek hát csendes adventi estéink, akár egyedül, akár családban élünk, amikor ha 
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röviden is, de magasztaljuk őt, figyeljünk igéjére, lássuk meg nagy tetteit - köztük azt 

is, hogy karácsonykor Jézusban egészen közel jött hozzánk Isten! 

 

Készüljünk karácsonyra másként, mint a világ! Az Isten előtti csendben az is 

hallható lesz, amit a lármában és rohanásban nem hall meg az ember, így közelebb 

kerülünk Istenhez, egymáshoz és önmagunkhoz is. 

Csak légy egy kissé áldott csendben: 

Magadban békességre lelsz, 

Az Úr-rendelte kegyelemben 

Örök, bölcs célnak megfelelsz! 

(G. Neumark) 

* 

 

Isten kívánatos véget akar adni nekünk 

„Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. 

" (Jer 29,11/b) 

Jeremiás próféta a babiloni fogságban lévő zsidóknak irt levelében szeműkre veti, 

hogy hamis prófétákra hallgatnak, nem pedig az Úrra, aki azt mondja: „Mihelyt eltelik 

Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltőm rajtatok az én jó 

szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. Mert én tudom az én gondolatimat, a 

melyeket én felőletek gondolok,... békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy 

kívánatos véget adjak nektek" (Jer 29,10-11). Az öreg emberek „kívánatos végre" 

vágynak a földi rabságból való megszabadulásuk és a mennyei hazába költözésük 

alkalmával. Ezt is meg is adja az Úr, ha azt cselekszik, amit a Babilóniából hazatérő 

zsidóktól vár: „Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és 

meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből 

kerestek engem" (12-13.). Tőlünk, a hazafelé vivő úton járóktól is ezt a kettőt várja 

Isten: hívjuk segítségül Őt és teljes szívünkből keressük Őt. Ha ezt tesszük, nekünk is 

kívánatos véget ad. 

Áldalak, Uram, hogy a Téged segítségül hívóknak és teljes szívükből keresőknek 

kívánatos véget ígérsz. Nap-nap után Téged hívlak segítségül, Téged kereslek teljes 

szívből. Könyörgök Hozzád: adj nékem is kívánatos véget, előttem elköltözött 

szeretteimmel és lelki testvéreimmel való boldog találkozást. Az engem keresésedre 

megtanító Szent Fiadért könyörgök. Ámen. 

„Tölts be minket reggel nagy irgalmaddal, Hogy jó kedvvel vigyük 
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véghez éltünket, Ne terheltesünk nyomorúságokkal! Vigasztalj 

minket és adj könnyebbséget, És haragodat fordítsd el rólunk 

Mellyel régóta ostoroztatunk! (Énekeskönyv 90. é. 8. v.) 

* 

2. AZ ANGYALOK FÖLÉ ÜLTETVE (Zsidókhoz írt levél 1,5-14) 

Mert az angyalok közül kinek mondotta valaha: Az én Fiam vagy, ma 

fogadtalak fiammá téged! Majd: Atyjává leszek, és Ő Fiammá lesz." (1,5) 

Jézus Krisztus, mint Isten tökéletes kijelentése, feljebbvaló a prófétáknál, és a 

kijelentés minden más hordozójánál. De nemcsak náluk nagyobb, hanem a mennyben az 

angyaloknál is! Az itt következő versekben ennek igazolását a szerző ótestamentumi 

idézetekkel húzza alá. Az ötödik versben két idézet szerepel. Az első idézet a 2. 

Zsoltár 7. verse, ígéretet tartalmaz: Isten ott áll a felkent király mellett, akit fiának 

tekint, és aki uralkodni fog a népek felett. Ezt a verset mindig a Dávid házából való 

Messiásra vonatkoztatták. Dávid uralma a környező országokra vonatkozik, de a 

Krisztus uralma kiterjed kelettől-nyugatig. A Dávid dicsősége elenyészik Krisztus 

dicsősége mellett. Őrá az Atya a saját képét véste fel. A fiú kifejezést ugyan sokakra 

vonatkoztatták (Zsolt 89,7; 82,6; Jer 31,9), ez a kifejezés azonban végső soron egyedül 

Jézus Krisztust illeti meg! Amit Isten a Fiáról és a Fiúról mond, az csak Jézus Krisztust 

illeti meg. Ezt erősítette meg Isten, mikor égi hang szólal meg: „Ez az én szerelmes Fiam, 

akiben én gyönyörködöm." (Mt 3,17). A megdicsőülés hegyén is ezt bizonyítja meg az Úr: 

„Ez az én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok! (Mt 17,5). Milyen 

nagy öröm, hogy énekelhetjük: „Csodálva, imádva tekintek kegyelminek tengeribe, és 

hallgatom édes örömmel, mit róla tanít az Ige." (32. Halleluja ének) Jézus nevére tárul 

ki felénk az Atya szíve. „Dicsőség Jézus nagy nevére! Minden patak miből ered, a sze-

retet nagy kútfejére! Ebből merít a szent sereg. Mind meghajol, nincs hossza, vége, 

kezét vidáman összetéve."(ev. ének) Ez a tisztesség nem illetheti meg az angyalokat! 

 

A „ma" és a „születik" arra utal, hogy Isten örök akaratából és tetszése szerint 

történt mindez. A Fiú hozzátartozik öröktől fogva az Atyához és az Atya is a 

Fiúhoz! 

 

A második idézet a 2Sám 7,14-ből van. Az „Én leszek néki Atyja" nemcsak Salamonra 

vonatkozik, és nem csupán Dávid vigasztalására hangzott el. Ezt a mondatot már az 

őskeresztyén gyülekezet is a Messiásra vonatkoztatta. Dávid magva Krisztust 

képviseli. De így látta és értékelte ezt a próféta is: „Mert egy gyermek születik 

nekünk, fiú adatik nekünk és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét 

csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség 
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fejedelmének!" (Ezs 9,6). Isten országa kicsi, mint a „mustármag", mikor elvetik, 

minden földi magnál kisebb, de felnő és minden veteménynél nagyobb lesz, nagy 

ágakat hajt." (Mk 4,31-32) Árnyékába kérezkednek még az angyalok is. Krisztus 

szenvedésének és dicsőségének titkába az angyalok is csak vágyakoznak betekinteni! 

(IPét 1,11-12). 

„Amikor bevezeti elsőszülöttét a világba, ismét szól: Imádja őt Isten minden 

angyala" (1,6) 

 

Mikor a Fiút előhozza, azt a parancsot kapják az angyalok, hogy imádják őt. (Zsolt 

97,7) Krisztusnak van egyedül örökkévaló trónja! Ezen vele senki más nem osztozhat. 

Valójában sajátos helyzet adásáról van szó, Jézusnak a világba való bevezetéséről. Arról 

az alázatos, egyszerű állapotról, amelyben imádja őt Isten minden angyala. Jézus 

Krisztus belépése a világba, mikor magatehetetlen gyermek volt az anyja ölében, mikor 

szalma volt a bölcsője, mikor ott kapott helyet az istállóban, azaz vállalta az 

egyszerűség állapotát, akkor kellett őt éppen azoknak, akik a mennyben élnek, akik az 

angyallét dicsősége állapotában vannak, imádni. Éppen ebben kellett nyilvánvalóvá lenni, 

hogy minden palántát, amelyet nem a mennyei Atya ültetett, ki fognak tépni! (Mt 

15,13). Jézus Krisztus imádandó Isten! Ő mondotta magáról: „Nékem adatott minden 

hatalom mennyen és földön." (Mt. 28,18) Ő az, akit nemcsak a pásztorok és a bölcsek, 

hanem az angyalok is imádnak. Máriának is kijelentette az angyal: „Ő nagy lesz, és 

Magasságos Fiának hívattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának 

királyi székét; és uralkodik a Jákob házán mindörökké és királyságának nem lesz vége!" 

(Lk 1,32-33) 

„És az angyalokról ezt mondta ugyan: Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz 

lángjává, de a Fiúról így szól: A te királyi széked örökké megáll, ó Isten, és királyi 

pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: 

Ezért kent fel téged az Isten, a te Istened, öröm olajával társaid fölé." (l, 7-9) 

Az idézet a 104. Zsoltárból való. De gondolhatunk a Bír 6,11-re, az Ézs 6,2-re, vagy 

akár az IMóz 18,2-re, stb. Az angyalok Isten rendelkezései szerint alakot 

változtatnak, tűz, szél, stb. követeiként jelennek meg. Hatalmuk csak átmeneti 

hatalom, Isten akaratától függ. Jézus Krisztus hatalma ezzel szemben nem 

kölcsönzött, nem ideiglenes. Csak Isten trónusáról mondhatjuk ezt: örökké megáll és 

nem lesz vége soha! Jézus Krisztus alázatossága nem változtatott a lényén. Ő 

maradt alázatos állapotában is örökkévalóság atyjának és békesség fejelemének! 

Istensége bár rejtve volt, önkéntesen és nem önkényesen rejtetett el alázatos 

köntöse mögé. Az angyalok viszont csak követek voltak, bármiféle formában jelentek 

is meg. 
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Krisztus trónja ellenben megáll örökké! Krisztus királyi pálcája mindig igazság 

pálcája lesz és marad. Ő mindig, minden formában az igazságot és békességet 

jelenti meg (Zsolt 45,7). Ez ugyan illik Salamonra, akit testvérei között emelt fel 

Isten kegyelme, valójában mégis Jézusra vonatkozik. Ő az a „felkent", akit mérték 

nélkül kent fel mindnyájunk fölé. És ez a felkenetés azért történt, mert Isten 

Jézus Krisztust kente fel mindnyájunk fölé, hogy meríthessünk mindnyájan az Ő 

teljességéből! (Jn 3,34) Mert, aki „felülről jött, feljebb való mindenkinél." (Jn 

3,31). így lehetnek élő folyammá a Krisztus-hívők, mint a Jézus teljességéből 

kiinduló patakok. Imádják és szolgálják Őt. Nagy bizakodásunk alapja az, hogy 

Jézus „istensége, felséges volta és kegyelme és Szentlelke szerint soha nincs távol 

tőlünk." (HK 47. k-f.) Jézusban az öröm örök forrásai áradnak az emberre a 

Szentlélek által (Gál 5,22). 

„Te vetettél, Uram alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok 

elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok elavulnak, mint a ruha, és 

összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig 

ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el" (1,10-12) 

Azt gondolnánk, ezt az igazságot nem lehet Krisztusra alkalmazni. Mégis a 102. 

Zsoltár azt mutatja be, hogy Isten dicsősége visszatér népéhez. Ezt a visszatért 

dicsőséget a Messiás személye hordozza. Tehát azok a viszonyok, amik a választott 

nép üdvéhez vezetnek, a legszorosabban tartoznak oda Krisztushoz, akiben Isten 

ígérete valósul meg. Senki másban nem lehet megtalálni mindazt, ami Istenre mint 

teremtőre vonatkozik, mint Krisztusban. Ő van kivéve egyedül a teremtmények 

rendjéből. Az Ő személyére kell és lehet vonatkoztatni: „Kelj fel, és könyörülj Sionon!" 

(14. v.) „Hirdessék Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Mikor 

egybegyűlnek a népek mindnyájan és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak." (22-23. 

v.) Ő, az Isten, előbb volt, mint a föld, és bár a teremtett dolgok elavulnak, de Jézus 

Krisztust nem érinti semmi változás! (26-27. v). 

>rAz angyalok közül kinek mondta valaha: Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad 

zsámolyává teszem? Vajon nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek 

szolgálatba, akik örökölni fogják az üdvösséget? (1,13-14) 

 

Folytatja, és újabb bizonyossággal erősíti meg, hogy világossá legyen: Krisztus felette 

áll az angyaloknak. A110. Zsoltár a Messiásra vonatkozik. És a papi tiszt az örökkévaló 

Krisztust illeti meg. Aki Isten jobbjára ül, osztozik vele az uralkodásban. Az Atya az ő 

keze által kormányoz. Ilyen hatalmat egyetlen angyalra sem ruháztak soha. 
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Isten országát, Krisztus királyságát ellenségek ostromolták és ostromolják! 

Minden dühös támadásuk arra irányul, hogy megdőljön a Krisztus országa. Krisztus 

országát azonban soha, senki meg nem döntheti, ellenségeit ő szét fogja szórni. Sőt, 

azután is, Krisztus mindeneknek, embereknek és angyaloknak a feje fog maradni. 

Azaz az utolsó idők az ő hatalmát csak még inkább kiteljesítik. 

 

Az angyalokat ezzel semmi kártétel nem éri. Hisz ők szolgáló lelkek. Lehet 

közöttük különbség rangban, méltóságban, de mindnyájan szolgáló lelkek. Különbek az 

embereknél, de a rendeltetésük szerint szolgálatra és nem uralkodásra vannak 

méltatva. Az angyalok állandóan szolgálatot teljesítenek az emberért, szolgálatuk 

célja, hogy az embereket üdvösségre segítsék! Az is erre vonatkozik, hogy nagy öröm 

van a mennyben egy bűnös ember megtérésén! (Lk 15,7). A szolga, a szolgálat nem 

jelent semmiféle megvettetést! Krisztus is magára vállalta, hogy ő szolgál! Az 

angyalokkal kapcsolatban nagy biztatás minden hívőre nézve, hogy az angyalok 

mennyei seregeit rendelte a szolgálatukra. Őket a szolgálat teszi angyalokká. Bár 

megfoghatatlan lények ők, vannak és fáradoznak, munkájukat Isten szent áldása és 

figyelme kíséri. 

 

Következőképpen: Krisztus nagyobb mindeneknél. Meg kell tanul- nunk őt becsülni, 

tisztelni, szívből magasztalni! A dicsőséget, ami megilleti őt, Szívünkbe mélyen bele 

kell vésnünk. Ne éljünk vissza azzal, hogy ő önként megalázta magát. Sőt, minél 

nyilvánvalóbb, hogy Jézus szelídsége, engedelmesen hordozott kereszthalála 

értünk történt, annál inkább tiszteletet érdemel Ő. Méltán mondhatja minden 

keresztyén: „Imádom azt a nagy szerelmet Jézusban, mely felém hajolt, magam 

rábízva, mint a gyermek, ki férget, engem felkarolt. Vágyom, magamnak mit se 

várva, merülni e szeretetet árba..." (379. Halleluja ének) 

 

* 

 

ISTEN DICSŐSÉGE 

 

"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. 

Az Úrnak  törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak rendelései 

helyesek, megvidámítják a szívet." Zsoltár 19, 2; 8a; 9a 

 

Két párhuzamos kijelentést olvashatunk. Az egyik a teremtettségről szól, a másik az 

Igéről. Csak a vak ember nem látja azt a sok-sok csodát, ami a teremtettségben van. 

Az egész teremtettség középpontja a nap, és Isten egész világának középpontja 

Jézus. Ebben a zsoltárban több vers is így kezdődik, hogy az Úr. Nekünk egy Istenünk 

van, az Atya, és egy Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Az Atya szava Jézuson keresztül 

szól hozzánk. Jézus szaván keresztül szeretne megeleveníteni az Atya. Tudjátok, hogy 
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belül nagyon sokszor örömtelen, erődtelen, fáradt, bágyadt az életünk. Lehet, hogy 

vannak problémáid, amikre magad sem tudsz válaszolni, úgy összekeveredett az életed. 

Isten most azt ígéri, hogy megelevenít, és bölccsé tesz. Lehetsz vidám, örömteli 

ember, akinek az egész élete tele van Isten szeretetével, örömével, békességével. 

Amit most nem látsz pontosan és jól, azt Isten megvilágosítja számodra. Lehet 

választani, hogy mire van szükséged. Lehet kérni vidámságot, megvilágosítást, 

bölcsességet. Sőt lehet kérni az Ő ítéletét. Istennek legjobb ajándékai az ítéleteiben 

vannak. Nem tudom, hogy az ítéletei kívánatosak-e számodra? A zsoltár szerint: 

"Kívánatosabb az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a 

színméznél is." Ha engeded, hogy Isten megítéljen, azután jön az öröm is, a vidámság 

is, a bölcsesség is. Kérj félelem nélkül, bátran, hogy tied lehessen az Isten áldása. 

 

December 18 

 

Megvéd és befedez 

„Istenem, szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem." 

(Zsolt 57,2/b). 

Gyors szárnycsapásokkal siet az anyamadár kicsinyei védelmére. Nem vesztegeti 

idejét, amikor élelemszerző úton van, vagy amikor oltalmaznia kell őket a veszélytől. A 

mi Urunk is sasszárnyakon siet választottai megmentésére. 

 

Az anyamadár kiterjeszti szárnyait a fészekben ülő kicsinyek felett. Tulajdon testével 

rejti el őket. A tyúk teste melegével melengeti csibéit, és szárnyaiból hajlékot képez, 

amelyben otthon érezhetik magukat kicsinyei. A mindenható Isten, a mi Urunk, ilyen 

oltalom választottai számára. Ő a mi menedékünk, otthonunk, mindenünk. 

 

Amit a vigyázó és szárnyaival befedező madár a kicsinyei számára jeleni, azt jelenti az 

Úr a mi számunkra. Ezt újra meg újra hálaadással megtapasztalhatjuk. Megvéd minden 

gonosztól. Az Úr ugyan a madár szárnyához hasonlítja oltalmai, de mennyivel nagyobb 

oltalom az, mini a madarak tollazata. A Seregek Urának ereje rejlik benne. Legyen ez 

vigasztalás a számunkra, hiszen a mindenható szeretet siet, hogy megszabadítson és 

elrejtsen bennünket. Isten szárnyai gyorsabbak és gyengédebbek, mini a madáré, 

rejtőzzünk el bizalommal szárnyai árnyékában, és találjunk ott nyugalomra! 

 

* 

 

Ki nem lát halált soha? 

„Az Úr megváltottál megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek!" (Ézs 35,10/a) 

Arra a kérdésre, ki nem lát halált soha? Jézus többször megfelelt. A Vele vitatkozó 

zsidóknak ezeket mondja: „Bizony, bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én 

beszédemet, nem lát halált soha örökké" (Jn 8,51). A Főpapi imája elején is 
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megmondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, 

és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust" (Jn 17,3). Lázár föltámasztása előtt azt mondja 

nővérének, Mártának: „Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha 

meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal" (Jn 11,25-26). 

Ezekből a szavaiból is világos, hogy azok nem látnak halált, akik hisznek Őbenne, 

hisznek az Atyában, aki az idők teljességében elküldte Öt a földre, és a földről való 

visszatérte után küldött Szentlélek Istenben. Aki hisz Benne, az nem lát halált soha, 

ha porrá válik is teste... 

Légy örökké áldott, Uram, Istenem, hogy engem is Magadévá tettél. Én is hiszek 

Benned, aki szent Fiad értem is a földre küldted, hiszek Egyszülött Fiadban, aki értem 

is elszenvedte az elégtétel-adás egyszeri tökéletes áldozatát, és hiszek bennünk 

munkálkodó áldott Szentlelkedben. így nem kell nékem sem halált látnom, hanem 

csodálatos világodnak részese lehetek. Krisztusért könyörgök Hozzád. Ámen. 

„Ha templomban megjelenek, Ahol összesereglenek Felséges neved imádói: Velük 

együtt fohászkodva Úgy tetszik, mintha vigadva Ott volnék, hol a menny lakói A te 

királyi székednek Előtte letelepednek." (Énekeskönyv 480. é. 4. v.) 

 

* 

 

1Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és 

minden rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet 

kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, 3mivel megízleltétek, hogy 

jóságos az Úr. 4Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan 

megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; 5ti magatok is mint élő 

kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok 

fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 6Ezért áll ez az Írásban: 

„Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem 

szégyenül meg.” 7Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, 

amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, 8megütközés kövévé és 

megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az 

igének. Ők erre is rendeltettek. 9Ti azonban választott nemzetség, királyi 

papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy 

tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 

10akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik 

számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. 

 

* 

 

A mi korunkban mindenki szabadon mondhatja ki véleményét minden kérdéssel 

kapcsolatosan. Így az egyházakkal, a keresztyén élettel kapcsolatosan is sokféle 

véleményt fogalmaznak meg az emberek. Ezek a vélemények olykor bántó módon 
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szólalnak meg, máskor a teljes tájékozatlanságot és tudatlanságot árulják el, megint 

máskor nagy örömmel halljuk ezeket a megnyilatkozásokat, mert sokak által tisztelt és 

tudós emberek adják közre azokat.  

A keresztyénségről sokan azt gondolják, hogy az egy olyan eszme, vagy egy olyan 

gondolatrendszer, amire mindenki különféle ismeretek elsajátítása és elfogadása által 

juthat el. Ezt a felfogást erősítheti az emberek szívében az a sokféle érvelés, vita, 

ami elhangzik gyakran pl. Isten létéről, a világ teremtéséről, az emberi élet 

kiteljesedéséről, az ember küldetéséről…stb. 

Valóban, ha megpróbáljuk a minket körülvevő világot egy kicsit jobban megismerni, ha 

kitárul előttünk a kozmosz végtelen nagysága és felfoghatatlanul sok titka, s talán, ha 

a mikrokozmosznak a titkaiba is bepillanthatunk, vagy ha az élet titkait próbáljuk 

kutatni, akkor érzékelni kezdjük azt, hogy milyen nevetséges vélekedés, ami tudatlan 

emberek szájából olyan gyakran felhangzik: Én nem hiszek Istenben! Én csak azt 

hiszem, amit látok! Én a tudományban hiszek!... Ezek a kijelentések csak a kozmosz 

méreteihez viszonyított még porszemnyinek sem mondható semmi ember önteltségét 

és tudatlanságát árulják el.  

Azt mondhatjuk, hogy az ember, ha valóban komolyan veszi ennek az anyagi világnak a 

csodálatos gazdagságát, méreteit, törvényszerűségeit, ha valamilyen tudománnyal 

rendelkezik, akkor csak azt mondhatja ki, amit a régi szép ének fogalmaz meg: Nagy 

vagy te Isten, nagy a Te hatalmad, világteremtő a Te szózatod. Az értelmes és 

gondolkodó ember csak azt mondhatja, amit a költő mond: Isten! kit a bölcs lángesze fel 
nem ér, Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele 
nem tekinthet. 

Ha az ember eljut erre az ismeretre, akkor ez már nagy áldás lehet a számára, már 

elindulhat egy úton, de önmagában ez még kevés! Ez még nem a keresztyénség! 

 

Vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a keresztyénség valamilyen egyházhoz való 

tartozást jelent. Nagyon sokan vannak, akik valamelyik egyháznak a liturgiáit, ünnepeit, 

szokásait mélyen elsajátították és gyakorolják. Ezeknek a liturgiáknak, ünnepi 

szokásoknak, s az általuk kialakított gazdag életformának ismerete és gyakorlása 

rendkívül színes és érdekes tevékenység, gazdag emberi életet eredményezhet. Ezek 

pontosan meghatároznak, szabályoznak mindent és akkor, ha valaki teljes lélekkel hódol 

ennek a vallásos gyakorlatnak, akkor még szép és felüdítő is lehet a számára, sok lelki 

tartalmat is ajándékozhat, lehetőséget ad az elmélyülésre, a lelki megerősödésre. 

A vallásos élet gyakorlata is tehát sok áldást hordozhat, sok szép gyümölcse lehet, de 

ki kell mondani mégis azt róla, hogy önmagában ez is kevés. Gyakran az ilyen vallásosság 

párosul a vallásos gyűlölködéssel, türelmetlenséggel, könnyen manipulálható tömegeket 

hoz létre (Feszítsd meg!).  Ez még mindig nem a keresztyénség! 

A keresztyénség akkor kezdődik el, amikor az ember megismeri azt a titkot, amiről itt 

Péter apostol beszél: „…megízleltétek, hogy jóságos az Úr.” 
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Ez a néhány szó azt jelenti, hogy a keresztyénség egy találkozás-élménnyel kezdődik. 

Találkozás Jézus Krisztussal és Őáltala találkozás a mennyei Atyával. Mert Jézus jön, 

jönni akar hozzánk emberekhez, meg akar érkezni az életünkbe, s vele együtt érkezik 

meg a mennyei Atya, a Szentháromság Isten 

Ebben a találkozásban feltárul az ember számára Isten országa, uralma, teljes 

gazdagságával. Ebben a találkozásban kiárad az emberre Isten kimondhatatlan 

szeretete. Ebben a találkozásban személyesen átéli az ember és ki tudja mondani azt, 

hogy: Megismertem Istent és valóság lett számomra az, hogy Isten az Ő gyermekének 

fogadott engem.  

Ebben a találkozásban új életre támad az ember. Ami volt addig, az nincsen többé, újjá 

lett minden. Kimondhatatlan öröm, ujjongás tölti be az ember szívét ez által a változás 

által. Megízleltük, hogy jóságos az Úr. 

S ebben a találkozásban nyílik meg a lehetőség arra, hogy ismereteket gyűjtsünk 

Istenről, erről a világról, önmagunkról (természetesen csak a mi lehetőségeinkhez, 

befogadóképességünkhöz mérten). Ebben a találkozásban éljük át, tanuljuk meg azt, 

hogy hogyan kell Istent dicsőíteni, magasztalni, hogy milyen valójában az igazi 

istentisztelet. 

Találkozás nélkül csak emberi okoskodás, filozófálgatás lesz a tudomány és a vallásos 

liturgia, ünneplés, életgyakorlat csak üres szerepjáték, jó szórakozás, vagy másképpen 

fogalmazva inkább csak egyfajta mágikus tevékenység, a rossznak, az átkoknak 

elűzésére, és a remélt áldások megszerzésére. 

Nincsen nagyobb ajándék, mint amikor az ember ki tudja mondani: „Megízleltem, hogy 

milyen jóságos az Úr! Megismertem Őt!” 

 

* 

 

Azoknak az életében, akikre Jézus által kiáradt Isten csodálatos szeretete, akik 

megízlelték, hogy jóságos az Úr, azoknak az életében hatalmas változások történnek. 

Ez a változás pedig mindenek előtt azt jelenti, hogy életük ráépülhet erre a 

szeretetre. Biztonságot, megtartó erőt jelenthet számukra ez a szeretet. 

A Krisztussal való találkozásig életüknek vagy nem volt semmiféle alapja, amire 

építettek volna, csak sodródtak, az élet viharai kényükre kedvükre hányták vetették 

őket, a sors erőinek teljesen kiszolgáltatva élték az életüket, vagy pedig arra 

építettek, amire a világ fiai építeni tudnak. A világ fiai legtöbben általában az anyagi 

javakat tartják olyan megbízható fundamentumnak, alapnak, amire az ember ráépíthet 

mindent. De akkor, ha megvizsgáljuk a világnak, az embereknek életét, akkor látjuk, 

hogy az anyagi javak nem képeznek igazán megbízható és tartós alapot. Egy egy 

váratlanul bekövetkező vihar hamar elsodorhatja mindazt, amit az ember fáradságos 

munkával összehoz, felépít. Ugyanakkor azt is el lehet mondani erről a biztonságról, 

hogy a legjobb esetben is csak a földi életének ideje alatt (70-80 év) tartja meg az 
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embert, úgy, hogy az igazán nagy próbákban nincsen megtartó ereje, s a földi élet 

végén, a halál támadásában már egyáltalán nem ad semmiféle biztonságot. 

Hasonlóképpen minden más, amire az ember az életét ráépítheti (pl.tudomány, 

művészet, valamilyen hivatás…), nem tartja meg a viharokban, csak egy ideig jelent 

viszonylagos stabilitást, védelmet.  

De az az ember, aki megízlelte, hogy jóságos az Úr, aki megtalálta a személyes 

kapcsolatot Jézus Krisztussal, aki az életét ráépíti a „Krisztus-sziklára”, annak 

életében megvalósul az, amit a Heidelbergi Káté első kérdésére adott feleleteként 

mondhat el a hitben élő ember hitvallásként:  

 

1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?  

 

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én 

hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága 

vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából 

megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se 

hullhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért Szentlelkével 

bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy 

szüntelenül neki éljek. 

 

Ez azt jelenti, hogy a Krisztus szeretetében élő ember életének minden helyzetében, a 

nehézségekben és a próbákban is tudhatja, hogy az a kőszikla, akire ráépült, megtartja 

őt. Nem veszhet el, nem szenved küzdelmeiben megszégyenítő vereséget, nem vall soha 

semmiben szégyent. Tudja és megtapasztalja azt, hogy: „…akik Istent szeretik, 

azoknak minden javukra szolgál…” (Róma 8;28) „…diadalmaskodunk az által, aki szeret 

minket. 38Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39sem magasság, sem 

mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, 

amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 8;37-39) 

 

A Krisztus sziklára épülve az ember élete nem csak biztonságos, hanem bővelkedő, 

gazdag élet is lesz. Hálás szívvel szemléli és vallja meg életének minden idejében Isten 

szeretetének biztonságot adó erejét és az életét meggazdagító, felülről áradó áldások 

csodálatos gazdagságát. 

 

* 

 

Jézus által Isten szeretetét megtapasztalva és életünket ráépítve Isten Krisztusban 

megjelent szeretetére egy teljesen megújult életet kezdünk élni. Ennek az új életnek a 

jellemző vonása Péter apostol szerint mindenek előtt az, hogy „mint újszülött 
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csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az 

üdvösségre.” 

 

Ez azt jelenti, hogy az újjászületett ember Isten Igéje után kívánkozik. Isten Igéjét 

nagy örömmel szívja magába. Annyi vigasztalást, annyi bátorítást, annyi szeretetteljes 

segítséget kap az Igéből, hogy arra életének minden napján vágyakozik utána. Csak 

néhány mondatot szeretnék idézni az Igéből, amikből ez a bátorítás, vigasztalás szólal 

meg: „így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert 

megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! 2Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, 

és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng 

nem éget meg téged. 3Mert én, az ÚR vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te 

szabadítód!” (Ézsaiás 43;1-3.) „16Nem ti választottatok ki engem, hanem én 

választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt 

teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én 

nevemben, megadja nektek.” (János 15;16) „Elég neked az én kegyelmem, mert az én 

erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel 

dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 10Ezért Krisztusért örömöm telik 

erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és 

szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” (II.Kor.12;9-10) 

 

Hosszan sorolhatnám a bátorító, vigasztaló, új életre segítő Igéket, amik olyan sokat 

jelentenek annak, akinek az élete ráépült az Istennek a Jézus Krisztusban megjelent 

csodálatos szeretetére. Ezek az Igék beíródnak az ember szívébe, beépülnek a hívő 

ember lényébe. Mélyen bevésődnek és erősíteni kezdik azt az új életet, ami úgy indult 

el, mint egy újszülött csecsemő élete. Az újszülött életében növekedés kezdődik el, 

mert az Ige olyan szellemi erőket hordoz magában, amely életünkben folyamatosan 

komoly változásokat tudnak létrehozni. Ez a növekedés azt jelenti, hogy az újszülött 

napról-napra egyre inkább tudatosan gondolkodó, felelős és jó döntéseket hozó, 

tevékeny és kiteljesedő életet élő emberré válik. Nem önmagától lesz ilyenné, hanem a 

hamisítatlan lelki tejtől, az Igétől táplálva, majd pedig a keményebb eledeltől is 

erősítve. 

 

A keresztyén életnek ez az új élet és ebben az új életben való növekedés a jellemző 

tulajdonsága. Megszületik olyan életre, amelyik az Isten uralmában élt élet, s amelyik 

az Istent látó, vele szüntelen kapcsolatban lévő élet. S ez az élet azt a reménységet 

hordozza magában, hogy egyszer majd a földi vándorlás végeztével célba ér és az 

üdvösséget, az örök életet elérheti. 

 

Ez az új élet egy megtisztult élet. Azt mondja Péter apostol, hogy: „1Levetve tehát 

minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden 

rágalmazást...” 
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Az eredeti görög szövegben az a kép fogalmazódik meg, amikor az ember a piszkos, 

rongyos ruhát levetve tiszta ruhába öltözik. 

 

A világban általánosan élt életet, amelyben versengés, gyűlölködés, önzés, irigység, 

tisztátalanság a jellemző, levetkezi az, aki megérezte, megízlelte, hogy jóságos az Úr, 

és egy tiszta, szelíd, szeretetteljes, értelmes életformát kezd kialakítani. 

 

Nem lesz tökéletes, de mindenképpen óriási változáson meg keresztül. Az első 

pillanatban történik meg egy nagy, ugrásszerű változás, s aztán következik a 

növekedésben egy egész életen át tartó folyamatos erősödés, tisztulás. 

 

Az Ige, a megfelelő táplálék is segíti ezt a változást és természetesen a Krisztussal 

megtalált személyes kapcsolat, életközösség. Mindenki látja, mindenki érzi ennek a 

változásnak a valóságát. Olyan változás ez, ami rendkívül fontos a teljes emberi élet 

megélése szempontjából. Lehet valaki ügyes, nagy tudású, szorgalmas ember, de akkor, 

ha nem épült rá a lelki kősziklára és nem Isten szeretete, Igéje az, ami az életét 

meghatározza, akkor az élete mégsem lehet soha teljes élet. Személyiségének, emberi 

mivoltának a kisugárzásából hiányzik az a többlet, ami az Istennel megtalált 

kapcsolatból fakad. 

 

* 

 

Az Isten szeretetében élő ember, akinek az élete ráépült a Kősziklára, Jézus 

Krisztusra, annak az élete folyamatosan növekszik, tisztul. Ebben az új életben 

mindenképpen megvalósul az, amiről Péter apostol szól ebben a részben. Így olvassuk: 

„…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” 

 

Az újjászületett ember közösségben találja magát születésétől kezdve. Ez a közösség 

először az az örvendező és hálás kis csapat, amelyikben megszületett, amelyikben 

elkezdődött az élete, ahol megízlelte, hogy jó az Úr. Ebben a közösségben a tagok 

szeretgetik, szolgálják őt. Mindenki arra törekszik, hogy segítse, bátorítsa az 

újszülöttet. Szeretettel tanítják arra, hogy miképpen kell elhárítani a veszélyeket, 

hogy hogyan lehet közlekedni Isten országában, uralmában, szeretetében, és hogy 

hogyan lehet élni azokkal a lehetőségekkel, amelyek az újjászületés által feltárultak 

számára. Mert Isten országában egészen más szabályok érvényesek, mint amikben 

élünk, amiket megtanultunk, megszoktunk! 

 

S ahogyan hitben növekedik az újjászületett ember, úgy épül bele tevékenyen abba a 

közösségbe, amelyik körülveszi őt. Megtalálja ott a helyét, megérzi, hogy ott 

biztonságban van, ott szükség van rá, ott feladata, szolgálata van. 
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Sokan úgy gondolják, hogy a hit csupán egy belső, személyes ügy, ami nem tartozik 

senkire. Úgy látják, különösen a külső szemlélők, hogy az ember azért megy a 

templomba, hogy ott, a templom csendjében Istennel találkozzon, vele találjon 

közösséget, kitárhassa lelkét szívét Isten előtt.  Valóban van a keresztyén életnek 

ilyen vonása is! De ez csak egy elrejtett, mások számára nem látható részlet. Hiszen az 

újjászületett ember új élete első pillanatától kezdve, attól a pillanattól kezdve, amikor 

megízlelte, hogy jóságos az Úr, egy emberi közösségben is találja magát, Isten 

népének közösségében. Ez a közösség életének minden idejében rendkívül fontos és 

meghatározó lesz a számára. 

 

Péter szinte bátorítja azokat, akik hitben élnek, hogy épüljenek fel lelki házzá, 

találjanak szoros kapcsolatot egymással, éljenek egymással közösségben. Keressék 

tudatosan ezt a kapcsolatot egymással. 

 

Amikor valahol létrejön, felépül ez a lelki ház, akkor mindenki érzékelni kezdi azt, hogy 

ez nagyon fontos, hogy ez működik és ennek sokféle jelentősége, áldása van. 

 

Ez a lelki ház mindenek előtt emberi síkon biztonságot, védelmet, támaszt jelent 

azoknak, akik, mint élő kövek ebbe beépültek. 

 

Olyan világban élünk, amelyik Isten munkájával szembeszegül. Nem csak ma, de minden 

időben ilyen volt ez a világ. Különböző módon, de az ember mindig ellenségesen 

viszonyult Istenhez és Isten népéhez. Ebben az ellenséges világban, ha nincsen egy 

olyan újjászületettekből álló emberi közösség, amelyik körülvesz és biztonságot ad, 

akkor a gyenge és megfáradt hívő ember nem tud megküzdeni a világ erős támadásaival. 

Elbizonytalanodik, vereséget szenvedhet a legkülönb is. Szükség van egy biztonságot 

adó, védelmező, megtartó közösségre! 

 

A családban, a munkahelyen és az élet számos területén az ember azt tapasztalja, hogy 

sokféle nehéz küzdelem közepette kell élnie az életét. Egyénileg természetesen 

különböző az, hogy milyen küzdelmekben kell élni valakinek. Olyan jó, ha az ember 

valahol bátorítást kap, ha valahol, egy testvéri közösségben megpihenhet, 

felfrissülhet. Ha nincs meg ez a közösség, akkor megfárad, megtántorodik, elesik. Ha a 

gyülekezetben ilyen nincsen, akkor az talán nem is gyülekezet! 

 

Támaszt jelent a különféle szükségekben, nyomorúságokban, ha van egy olyan közösség, 

amelyik számon tartja a tagjait és nem engedi el annak a kezét, aki megtántorodik, aki 

valamilyen próbában van. 
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A lelki ház az, amelyben a hívő emberek megtalálják a szolgálatukat. Hiszen egy ház az 

mindig lehetőséget jelent pl. a befogadásra, a munkára, a különféle feladatok 

elvégzésére.  

 

Ha valahol egy lelki ház felépül, akkor ez azt jelenti, hogy különféle szolgálati 

lehetőségek, amikre képes az a közösség, elkezdődhetnek és megvalósulhatnak. 

Szegények gondozása, missziói lehetőségek, gyermekekkel, fiatalokkal való 

foglalkozás… Működni kezd a lelki ház, élettérré válik. Egy egyházi iskolában a 

tantestület, egy szeretetotthonban az ott szolgáló közösség alakul ilyenné, ha sokan, 

vagy mindenki felismerte ennek fontosságát. Rendkívül nagy jelentősége és sok áldása 

van ennek! Nem a lelkésznek kell állandóan kitalálni azt, hogy mi a feladat, hogy milyen 

munkába kell belevágni, hanem egy működő közösségben születik meg az igény a 

feladatra, a szolgálatra, s az összetartozás teremti, adja meg az alapot és teremti 

meg a megvalósításhoz szükséges feltételeket hozzá. Ahol nincs közösség, ahol nem 

épült fel a lelki ház, ott törvényszerűen szinte majdnem semmi nem történhet, mert 

nincs meg a belső igény rá, és a lehetőségek sem adottak. Legtöbbször az egyéni 

érdekek, a több fizetés, vagy a kényelmesebb beosztásra törekvés az, ami 

meghatározza a légkört. 

 

A közösség alapvető feltétele a Krisztusban élt életnek. Ahogyan egy családban is ezt 

láthatjuk. Ahol nincsen közösség egy családban, ahol a családtagok nem az 

összetartozás jegyében élik az életüket, ott vagy minden egy emberre terhelődik, aki 

beleszakad, vagy minden szétesik és elkoszosodik, egyszerűen romossá válik a családi 

otthon. 

 

S az a nagyszerű, hogy ebben a lelki házban, ha létrejön, Krisztus jelenléte valóságos 

és döntő. Krisztus Lelke és Igéje által építi és működteti az összetartozást és 

határozza meg a funkcióját a háznak. 

 

Krisztus Lelke az, ami összeköti az élő köveket egymással. A szeretet, az alázat, a 

szelídség, a közös öröm és a szolgálat az, ami erőteljes tartóerő lesz ebben a házban. 

 

Ha valahol megkezdődik a lelki ház építése, akkor az napról napra láthatóan növekedni 

fog. Nem marad az ilyen építmény torzó, hanem valóban lelki házzá épül! Minél 

odaadóbban épülnek be a tagok, annál látványosabb lesz az, ami felépül! Nagy bátorítás, 

és ígéret ez minden kicsiny közösség, gyülekezet számára. Péter apostol arra int 

bennünket, hogy: Ne csüggedjetek, ne mondogassátok azt, hogy csak ennyien vagyunk, 

hogy nekünk ez nem sikerülhet. Sikerülni fog! Épüljetek fel lelki házzá. Krisztusra 

épülve kapcsolódjon össze erős, összetartó, cselekvő közösséggé az a néhány ember és 

ez látható, nagy változásokat jelent majd. Ahol a közösség széthullott, ahol mindenki 

csak panaszkodik, mindenki csak lázadozik és kritizál, ahol csak azt mondogatják, hogy 
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mit kellene tenni a szomszédnak, a másik embernek, ott nem történik semmi, hanem ott 

napról napra még nagyobb lesz a romlás. Vitatkozások, kritika, elégedetlenség, 

rosszkedv, a másikra mutogatás nem terem semmiféle gyümölcsöt. Épüljetek fel lelki 

házzá, mint Krisztus sziklára épülő élő kövek! Ennek van jövője! Ezen lesz áldás! 

 

* 

 

Az Isten szeretetében élő emberek közössége Istentől kapott küldetést tölt be ebben 

a világban. Ez a küldetés azt szolgálja, hogy Isten végtelen kegyelmét hirdessék 

minden ember számára. Azt kell elmondaniuk, megmutatniuk, hogy Isten a sötétségből 

akiket kihívott, kiválasztott azokat hogyan emelte fel az Ő csodálatos világosságába, s 

azokat, akik addig Isten nélkül éltek, hogyan tette tulajdon, kiválasztott népévé.  

 

A sötétségből, az elveszettségből, az ítélet alól felemelte őket és életüket úgy 

megajándékozta, hogy kijelentette róluk, hogy „választott nemzetség, királyi papság, 

szent nemzet vagytok,”, olyan nép, amelyiket Ő felhatalmazott arra, hogy Isten 

tulajdonba vett népeként éljen ebben a világban és hogy hirdesse mindenki számára 

nagy tetteit annak, aki kiemelte őt az elveszettségből, a kárhozatból. 

 

Ebben a részben kétszer is megemlíti Péter apostol az Isten gyermekeinek méltóságát. 

Először az 5. versben olvashatjuk ezt: „5ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki 

házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek 

Istennek Jézus Krisztus által.”, majd 9. és 10. versben így folytatja: „9Ti azonban 

választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett 

népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos 

világosságára hívott el titeket; 10akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten 

népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.” 

 

A mi állandó tevékenységben élő, versengő világunkban ezek az Igék nem mindenki 

számára érthetőek. A királyi papság, a szent nemzet fogalma, az Isten dicsőítése és az 

Ő nevének hirdetése a mai ember számára improduktív, haszontalan tevékenységnek 

tűnik. De akkor, ha végiggondoljuk ezeket az Igéket, ha megértjük ennek az 

életformának a lényegét, akkor felfedezzük, hogy mennyire téved a mai ember akkor, 

amikor minderről így gondolkodik. 

 

Az ember életében kell, hogy legyen valamilyen cél, amit maga előtt lát, és amiért 

küzdve értelmesnek érezheti az életét. Ilyen cél lehet a sikeres élet, a 

meggazdagodás, a hírnév, a szép családi élet… Mindenki arra törekszik, hogy egyszer 

majd idős korában, amikor visszatekint az életére, akkor azt tudja mondani, hogy: 

Érdemes volt élni, érdemes volt fáradozni, küzdeni.  
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Isten Igéje arra tanít meg bennünket, hogy életünk akkor teljesedik ki, akkor lesz 

gazdag életté, ha a földi utunkon nem a siker, a gazdagság, a hírnév és egyéb földi 

adottságok a fontosak, hanem az az ünnep, amikor teljes szívvel gyönyörködni tudunk 

Isten szeretetében, gondviselő hatalmában, ha Őt szeretjük és szolgáljuk teljes 

szívvel és az Ő jóságáról, kegyelméről tehetünk bizonyságot mindenki előtt. Hitben 

élve az egész életünk (minden nyomorúság és nehézség ellenére) ünnep 

 

Nyilvánvaló az, hogy ez egy Istentől távol élő ember számára ez érthetetlen és 

elfogadhatatlan. Ő mindezt csak mellékes dolognak érzi, vagy egyáltalán nem tartja 

fontosnak. 

 

A hitben élő ember pedig tudja, hogy aki Isten szeretetében tud gyönyörködni, aki az 

Ő gondviselő hatalmát érzi életében a legnagyobb ajándéknak, aki Őt szereti teljes 

szívből, annak az élete olyan szilárd alapra épült rá, ami minden körülmények között 

megtartja.  Olyan szépségre találhatott rá, ami mindennél szebb és mindennél nagyobb 

értéket jelent az ember számára. A siker, a gazdagság, a hírnév és minden más, ami az 

emberek életét motiválja, lelkesíti, bizonytalan. Vagy van, vagy nincs. Egy ideig van, 

aztán nincs tovább. Az Istennel megtalált szeretetkapcsolat pedig mindenki számára 

csodálatos lehetőség, ami maradandó, s amit nem vehet el senki. Amit még a szükség, a 

szegénység, a szenvedés sem ronthat meg. Igazi boldogság, öröm, békesség, 

kiegyensúlyozott és sikeres élet, ami minden körülmények között megmarad, Isten 

szeretetében található meg és az Isten minden újjászületett gyermekének az 

osztályrésze. 

 

A világ fiainak életét meghatározó célok nagyon gyakran úgy valósulnak meg, ha az 

ember csak önmagára, saját érdekeire koncentrál. Ez pedig legtöbb esetben a 

szeretetlenséget, az önzést erősíti fel a szívében. Ezt látjuk a világban és ettől 

szenved mindenki! Ezzel szemben az az ember, aki Isten élő szeretetében 

gyönyörködve él, aki az Ő jóságában, kegyelmében bízik minden helyzetben, az képessé 

válik arra, hogy szétossza életének kincseit, másokat meggazdagítva. Nincsen szüksége 

arra, hogy állandóan önmagára gondolva éljen, mert tudja, hogy akinek van, annak 

adatik, aki szét tudja osztani az életét az meggazdagodik. Ezzel is Isten iránti 

szeretetét éli meg, Őt szolgálja. Így lesz Isten gyermekévé.  

 

Végül az az ember, aki Isten szeretetében gyönyörködik, és Isten iránti szeretet 

határozza meg az életének a rendjét, az nem azt tartja a legfontosabbnak, hogy minél 

többet halmozzon fel, hogy minél többet érjen el, nem vágyik arra, hogy mások 

elismerését, dicséretét minél jobban kiérdemelje, hanem Isten szeretetében élve 

elégedett, megelégedett ember. Nem igénytelen, hanem elégedett.  
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Mivel minden embernek szüksége van arra, hogy valami lelkesítse, motiválja a földi 

életében, ezért nagy ajándék számára az, hogyha nem az anyagi világ lehetőségei által, 

hanem Isten szeretete által, az Ő élő jelenléte által meghatározott az élete. Isten 

szeretete motiválja. Így lehet az ember igaz emberré! 

 

A mi világunk sok nyomorúsága, szenvedése és igazságtalansága abból fakad, hogy az 

emberek életét a pénz, a gazdagság, a siker és más hasonló rövidtávú adottság 

határozza meg, ez adja az élet célját, értelmét. A világ urai az embereket az önzés 

igájába fogva terelgetik, kormányozzák a saját maguk önző vágyai által vezérelve. 

Isten az övéit az anyagi világban található célok bűvöletéből kiszabadítani akarja, hogy 

valóban boldogok legyenek, békességük legyen és az életük valóban gazdag életté 

váljon. 

 

Bátorítja Jézus azokat, akik Őrá figyelnek: „33Keressétek először Isten országát és 

az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”(Máté 6;33) 26Mert 

mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy 

mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? (Máté 16;26) 
 

 

 

Immánuel 

íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. 

(Ézs 7,14) 

Kodály Zoltán Adventi ének című műve egy középkori himnusz feldolgozása. Ez a 

himnusz Ézsaiás könyvének négy Messiás-jövendölését sorolja fel, így ragyogtatja fel 

az eljövendő Krisztus nagyságát. 

 

Immánuel ezt jelenti: velünk az Isten. Karácsony, Jézus testté létele azt bizonyítja, 

hogy Isten nem ellensége az embernek, nem is közönyösen nézi, hogyan „forog keserű 

levében", hanem utánanyúl, kiemeli abból a szakadékból, amelyből önerejéből nem tud 

kijönni. A testté lett Krisztusban Isten ezt a mentő szeretetét kínálja nekünk. 

 

A Jessze vesszeje (Ézs 11,1) kifejezés arra utal, hogy mivel Jézus Isainak (ennek 

másik alakja a Jessze), Dávid apjának a leszármazottja, benne teljesednek be 

mindazok a próféciák, amelyeket Isten az eljövendő Messiásról kijelentett. 

 

Ő a „napkelet", a felkelő nap is, aki az Istentől elszakadt világ lelki sötétségébe olyan 

fényt hozott, ami leleplez, útbaigazít, segít tájékozódni, sőt kivezet a halálból az 

életbe (Ézs 9,1; Károli: 9,2). 

 

És ő a Dávid kulcsa (Ézs 22,22), aki megnyitotta minden benne hívő előtt a 
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mennyország kapuját, lehetővé tette a bűnös embernek az élő Istennel való 

találkozást, ezért hasadt ketté halálakor a templom kárpitja. Erre egyedül ő volt 

képes. 

 

A himnusz utolsó verse pedig Adonájnak nevezi őt, ami a mindenható és örökkévaló 

Isten megszólítása, személyes hitvallás: Uram. Ne csináljunk ebből a hatalmas Úrból 

„kis Jézuskát", mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Ő már testté 

lételekor is ilyen hatalmas Isten volt, és így jelenik majd meg második eljövetelekor is 

nagy hatalommal és dicsőséggel. 

 

* 

 

AZ  ELVESZETT 

 

 

"Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett." 

Lukács 19, 10 

 

Egyetlen szó hangsúlyos ebben az Igében: "elveszett". Volt-e úgy, hogy nagyon 

kerestünk valamit vagy valakit, ami-aki elveszett? Olvastuk-e már ezt a szót úgy az 

Igében, hogy micsoda komoly dolog az, hogy "elveszett"? Ha valami elveszett, annyit 

jelent, hogy nincs a helyén. Annak számára veszett el, akinek a tulajdona. Isten 

számára kibírhatatlan volt, hogy az ember, akit teremtett, akit mindennél jobban 

szeretett, elveszett. A Biblia világosan megmondja, hogy kik az Ő gyermekei. "Valakik 

pedig befogadák Őt, hatalmat adott  azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek" (Jn 1,12). Ez 

az első állapot, ami legközelebb van Istenhez. Voltál-e már ebben az állapotban? Ezen a 

földön a teremtés jogán mindenki az Ő tulajdona. De lehet olyan messze kerülni Tőle, 

hogy nem tudok egy szót sem szólni, egy mozdulatot sem tenni. Az elveszett drahma 

sem tudott mozdulni, de mivel tulajdonosa számára érték volt, elindult megkeresni. 

Minden ember benne van a bűnben, szeretet, öröm, világosság nélkül. De Isten 

gyertyát gyújtott. Leküldte Fiát a mennyből, meggyújtotta itt a földön az első 

világosságot a bűn rövidzárlata után. Az a szeretet, amely karácsonykor testet öltött, 

megvilágosít mindent. Engedd, hogy téged is megvilágítson, lásd meg az elveszett 

állapotodat. Ilyen akarsz lenni, amilyen vagy? Ez volt a terved magad felől, hogy ilyen 

férfi vagy nő szeretnél lenni? Tudod már, hogy tökéletesen tehetetlen vagy? Úgy 

szeretem ezt az éneket: "Bűnnel borított arcom felemelni, szent tisztaságodhoz, ha 

nem tudom, odaborulhatok a lábaidhoz, vétkesen és szegényen, Jézusom." 

 

* 

 

Beszámoló 
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„Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről..." (ApCsel 11,4) 
 

Amikor Jézus kiküldte tanítványait igét hirdetni, visszatérésük után 

beszámoltak neki tapasztalataikról. Péter is beszámolt apostoltársainak 

arról, ami történt vele a pogányokkal való találkozásakor. Csodálatosan élte 

meg ezt a különleges missziót, ahogy a Lélek közreműködött. Ő csak eszköz 

volt, mégpedig engedelmes eszköz, aki hallgatott az Úr szavára. A 

megismétlődött pünkösdöt élte át azon a házi istentiszteleten, ahol 

meggyőződhetett arról, hogy nem személyválogató az Úr. Isten mindenkire 

kiárasztja Lelkét, aki kéri, ezt beszámolójában meg is erősíti: „Ha tehát 

ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr 

Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent?" (17. 

vers) Isten igéjét ma sem lehet bilincsbe verni, legfeljebb késleltetni annak 

terjedését. Isten nincs időhöz kötve, ő véghez viszi akaratát. Embereket 

keres, akik engedelmeskednek neki. Ha valaki meghallja az ő üzenetét, és 

tétovázás nélkül cselekszik, akkor nagy csodák történnek általa. Isten 

rajtunk keresztül akar munkálkodni ebben az elvadult hitetlen pogány 

világban. Kérdés, akarom-e, hogy munkatárs legyek, és örömmel számoljak be 

hittestvéreimnek, milyen csodásan működött általam Isten Szentlelke? 

(Horváth Csaba) 

A nap gondolata: 

A Szentlélek a legfőbb kormányzó, mert szabadon, belső sugallattal 

öntudatos elhatározás formájában igazgat. (Ravasz László) 

 

* 

Közeli türelem 

 

"Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr 

eljövetele közel van." (Jak 5,8) 

 

Türelmetlennek lenni könnyű, a türelemhez viszont komoly önuralomra van szükség. 

Ugyanakkor fárasztó is türelmetlennek lenni, mert igen sok energiánkat emészti fel. 

Valld meg bátran, kedves olvasó: magad is azzal küzdesz, hogy nem tudsz türelmes 

lenni! 
 

A Thomas, a gőzmozdony címû rajzfilmsorozat egyik szereplője, Percy türelmet tanul. 

Kérdésre a gőzös elárulja, mit csinál: "Türelmet tanulok. Csak menne már gyorsabban!" 

Felgyorsult világunkban nincs semmire időnk: sem lazítani, sem egymásra, sem dolgozni, 
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sem tanulni, sem pihenni, sem regenerálódni - mert pörögnünk kell! Nincs időnk 

türelmet tanulni sem, mert még a türelmet is türelmetlenül, azonnal akarjuk. 
 

Nem akarjuk megérteni Salamon bölcs szavait: "Mindennek megszabott ideje van [...]. 

Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak." (Préd 3,1-2a) E 

gondolatok dátuma éppen születésnapomra esik, így a türelem és a rendelt idõ életem 

kezdetére és végére emlékeztet. Születés és halál között feszül életünk - miért is 

élünk állandó türelmetlenségben, miközben Isten türelmes hozzánk, és megtérésünkre 

vár (2Pt 3,9)? 

 

Türelmetlen korunkban hogyan legyen mégis türelmes szívünk? Ha magunkra nézünk, 

lehetetlen. Jakab nem is biztat minket azzal, hogy akár az önfegyelem 

magasiskolájának elvégzése révén is egy hajszállal közelebb kerülhetnénk a 

türelemhez. Miközben a szívünk megerősítésére biztat, azt is világossá teszi, hogy ez 

nem lehetséges a saját edzésprogramunk eredményeként, hanem azért lehetséges, 

"mert az Úr eljövetele közel van". 
 

Urunk és az õ eljövetele a titka hát a türelemnek! Eljövetele közel van - ez nem 

dátumot jelent, hanem a szó héber gyökereinek megfelelően azt, hogy ígérete alapján 

Urunk eljövetele egészen bizonyos. Így minden kétség, csüggedés közepette szívünk 

mégis megerősödik. Türelmetlen lelkünk is így formálódik mégis türelmessé. 

Születésnapom van. Megszületik-e bennem és benned, kedves testvérem, az Úr 

eljövetelében fogant türelem? 

 

 

December 19. 

 
1Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: 

írják össze az egész földet. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában 

Kviriniusz volt a helytartó. 3Elment tehát mindenki a maga városába, hogy 

összeírják. 4Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, 

amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből 

származott, 5hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban 

volt. (Lukács 2;1-5) 

Augusztus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Jól tudjuk, hogy az 

adók beszedésének megkönnyítéséhez volt elsősorban szükség erre az összeírásra. 

Elképzelhető, hogy az emberek többségének nagy gondot jelentett az, hogy el kellett 

menni mindenkinek a maga városába, pátriájába, hogy ott történhessen meg az 

összeírás. Józsefnek és Máriának példája is érzékelteti velünk azt, hogy ez milyen 

kényelmetlenséget, tortúrát jelenthetett sokaknak.  
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A császár parancsának engedelmeskedve sok ember kelt útra. Az országutakon 

emberek sokasága haladt a célja felé, a fogadók megteltek mindenütt. 

Ezt az eseményt a karácsonyi történetből olvasva azt érthetjük meg, hogy ennek a 

nagy népmozgásnak a hátterében Isten határozata, akarata meghatározó. Isten 

megígérte, hogy elküldi Felkentjét, akiről így szól az Írás: „69Erős szabadítót 

támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, 70amint kijelentette azt szent 

prófétái által örök időktől fogva, 71hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok 

kezéből, akik gyűlölnek minket; 72hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és 

megemlékezzék szent szövetségéről, 73arról az esküről, amellyel megesküdött 

atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, 74hogy ellenségeink kezéből 

megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, 75szentségben és igazságban őelőtte 

életünk minden napján. „(Lukács 1;69-75) 

Megígérte szolgái által, hogy a megígért Szabadító Bethlehemben születik meg, a 

Dávid városában: „így írta meg a próféta: 6„Te pedig, Betlehem, Júda földje, 

semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem 

származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” (Máté 1:6)  

Augusztus császár összeírási rendelete által történik meg az, hogy a próféta szavai 

beteljesednek és a megígért Szabadító valóban Betlehemben, a Dávid városában 

szülessen meg. 

Az. hogy egy egész birodalmat megmozgató császári parancs hangzik fel, mutatja azt, 

hogy az, ami a háttérben történik az sem jelentéktelen esemény, hanem az egész 

világnak, az emberiségnek a sorsát meghatározó esemény. 

A népszámlálás ténye még abban is segítséget ad a Bibliát olvasó embernek ahhoz is, 

hogy időben el tudja helyezni ezt az eseményt. A történelmi események azt mutatják 

meg számunkra, hogy nem egy sohasem történt eseményről, nem egy kedves, szép 

meséről szól a Biblia híradása, hanem valóságosan megtörtént eseményről. 

Isten cselekvése nagyon sok esetben történik így. A világban olyan dolgok mennek 

végbe, amelyek sok ember számára kényelmetlenséget, szenvedést jelentenek, 

felbolydul a világ, s mindez mögött Isten hatalmas ereje van, amely által beteljesíti 

azt, amit kijelentett a próféták által, az Ő szolgái által. 

Minden időben, ma is, szabad így vizsgálni azt, ami történik a világban. Isten Igéje 

segítséget ad számunkra, hogy tájékozódni tudjunk a világ forgatagában, vajúdásában, 

s felfedezzük benne és mögötte Isten elrejtetten végbemenő tetteit. 
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De nem csak a nagyvilágban, hanem az életünkben is így történnek fontos események, 

így munkál Isten a mi életünkben is alapvető változásokat. Mi nem értjük, amikor velünk 

történik valami váratlan esemény, valami kényelmetlen dolog, legyen az szenvedés, vagy 

bármi más, de ha próbáljuk hittel, Istenben csendesen bízva elfogadni, ami velünk 

történik, akkor egyszer csak kiderül, láthatóvá válik, hogy Isten szeretete, áldó 

szeretete hordoz bennünket. A végső eredményben majd, amikor kibontakoznak a 

dolgok, akkor egyértelműen látható lesz Isten tette, megértjük, hogy minek mi volt az 

értelme. 

* 

 

A próbatételek nem roppantjuk össze életünket 

„Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük" 

(Zsolt 34,21). 

Ez az ígéret az előző versből következően ( a szövegösszefüggés alapján) a sok 

bántást elszenvedni kénytelen igaz emberhez szól: „Sok baj éri az igazat, de 

valamennyiből kimenti az Úr!" Megsebesíthetik a bőrén, vagy még mélyebben is, de 

nagyobb baja nem eshet, a csontja nem törik el. 

 

Nagy vigasztalás ez Isten szenvedő gyermekeinek. Olyan vigasztalás, amelyet én is 

bátran elfogadok, hiszen mind ez ideig nem tett bennem semmi nagy kárt a sokféle 

próbatétel. Nem vesztettem el sem hitemet, sem reménységemet, sem szeretetemet. 

Sőt, egyre több erőt és képességet nyertem. Gazdagabb lettem ismeretben, 

tapasztalatokban, türelemben, állhatatosságban, mint amilyen a próbatételek előtt 

voltam. Még az örömet sem veszítettem el. Számos ütés nyomát viselem, betegség, 

gyász, levertség, rágalmazás és ellenállás sebesítettek meg, de a sebek begyógyultak, 

és csontom egy sem tört el. Ennek az okát nem is nagyon kell keresnem. Ha bízunk az 

Úrban, Ő megőrzi minden csontunkat, és ha csontjaink az Ő védelme alatt állnak, 

biztosak lehetünk, hogy nem is fog eltörni egy sem. 

 

Jöjj, én lelkem, ne szomorkodjál! Tudom, fáj, hogy megsebesültél, de lásd, a csontod 

nem tört össze. Tűrd a nehézségeket és engedd át a félelmet azoknak, akik nem bíznak 

Istenben. 

 

* 

…szerezz értelmet 

„De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj." 

(Példabeszédek 1) 
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„A Te Igéd igazság" (János 17,17), mondta Jézus Krisztus az Isten szaváról. E 

világ viszonyai között az igazság fogalmát nem szabadna használni, mert azt 

mindenki a saját gyökerei, kultúrája, és gyarló érdekei szerint értelmezi. 

Igazságról csak az egyedül bölcs Isten szólhat, igazságot csak O oszthat, és 

megigazulást csak Ő ajándékozhat; hiszen egyedül Ő van minden tudás birtokában, 

mi pedig „tükör által homályosan látunk (IKorinthus 13,12). Aki hallgat az Úrra, az 

az Ő szavát igaznak fogadja el, aki naponta könyörög az Ige helyes 

értelmezéséért, és engedelmesen követi az abból nyert üzenetet, annak szól a mai 

ígéret. Jézus Krisztus nevében hinni azt jelenti, hogy hiszek az Ő megváltást 

ajándékozó és mindent eldöntő isteni valóságában. E világban sok nézet és 

„igazság" létezhet, de amit Ő mond, az a döntő. Ez a hit minden körülményben 

biztonságot ad, ezért érhet ugyan baj, de az soha nem rettent meg. 

 

* 

„Örülnek, ha rosszat tehetnek." 

(Példabeszédek 2) 

 

Aki Isten Igéjét tanulmányozza, annak nemcsak azt kell ismernie, amit Isten 

önmagáról kijelent, hanem ismernie kell az embert is, akinek a kijelentés szól. A 

teológia és az antropológia, és mindkettő számos segédtudománya, szorosan 

összetartoznak. Az embertudományok ugyan csak leírják az embert, és a kutatások 

eredményeit nem minősítik, Isten Igéje azonban elvégzi ezek értékelését. Valóban 

ilyen lenne az ember? Álnok (12), azaz tudatosan is cselekedheti a gonoszt, és örül, ha 

rosszat tehet? József Attila döbbenten kiált fel: „Én nem tudtam, hogy annyi 

szörnyűség barlangja szívem!" Ez az a pillanat, amikor az embertudomány az Isten 

világosságába kerül. Ekkor az ember csak a Krisztusban közölt újjászülő kegyelemhez 

menekülhet. 

 

* 

Van visszaút 

...aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el... (Jn 6,37) 

Egy fiú egy alkalommal nagyon összeveszett a szüleivel. Mindkét fél durva volt, de a 

fiú különösen szemtelen és tiszteletlen. Utána megszökött otthonról. Keserves hetek 

következtek, gazdátlanul hányódott, veszélyes helyzetekbe is került. Aztán közeledett 

a karácsony, és egyre jobban vágyódott haza. De vajon visszafogadják-e? írt egy 

levelet a szüleinek, amelyben bocsánatot kért, és jelezte, hogy karácsony délután me-

lyik vonattal érkezik. Azt kérte, hogy ha meg tudnak bocsátani, kössenek egy fehér 

zsebkendőt a ház előtti almafára. Ha nem, akkor nem megy többé haza. A vonaton 

nagyon ideges volt, félt kinézni az ablakon, mert ha nem lesz zsebkendő, nem tudja, 

mitévő legyen. Amikor azonban a házuk előtt haladt el a vonat, megrendülve látta, hogy 
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négy-öt fehér zsebkendőt is lenget a szél a fán. Boldogan ment haza, és kibékült a 

szüleivel. 

 

Karácsony ezt az örömhírt hirdeti: télvíz idején kivirágzott az almafa, Isten 

szeretetének a fehér zsebkendője Jézus Krisztus testet öltése, közénk érkezése. 

Isten bűnbocsátó kegyelme nélkül a mi sorsunk is teljesen reménytelen lenne. De ő 

kész megbocsátani, mert Jézus eleget tett az ő igazságának, helyettünk elszenvedte 

bűneink ítéletét. S aki ezt komolyan veszi, vagyis hisz Jézusban, az új életet kezdhet. 

 

Készen vagyunk-e mi is ugyanígy megbocsátani az ellenünk vétkezőknek? És akarunk-

e hálából egészen Isten akarata szerint élni, ami a legjobb, sőt az egyetlen 

életlehetőség a számunkra? 

A bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Te nyugtass meg, 

én jézusom! ím neked szívem átadom. 

(Philipp Melanchthon) 

 

* 

 

Az Isten Fia: az Emberfia 



139 

 

Olvasásra: Jn 5,19-29 

 A bethesdai beteg meggyógyítása után következik Jézus első hosszabb 

beszéde, amelyet a negyedik evangélium följegyzett. Több ilyen jézusi beszéddel 

fogunk találkozni, de tudnunk kell, hogy ezek nem szó szerint lejegyzett 

beszédek, vagyis János minden bizonnyal nem gyorsírással jegyzetelt a 

helyszínen. Sohase felejtsük el, hogy körülbelül hetven év telt el Jézus 

beszédeinek elhangzása és János által való megörökítése között. Ezek a 

beszédek tehát hét évtizedig éltek János lelkében. Hét évtizeden át 

kristályosodott ki mindaz, amit János lejegyez vagy lediktál. Egyik-másik jézusi 

mondatról, igazságról bizonnyal elmondhatjuk, hogy János csak évtizedek múlva 

tudta valóban helyesen értelmezni, úgy, ahogy az megjelenik előttünk a negyedik 

evangéliumban. Valószínűleg sok mindent hallott Jézustól, amit akkor és ott nem 

is értett vagy nem helyesen értette. Hét évtized után már érti János, és így 

Jézus beszédeibe szőve, szinte szétválaszthatatlanul megtaláljuk a Jánosi 

értelmezést, kommentárt, reflexiókat is. 

 

Jézus beszédei tehát a negyedik evangéliumban János visszaemlékezései 

Jézus beszédeire és azok summázása, Isten Szentlelkének ihletése alatt. 

 

Előbb kíséreljük meg megragadni az egész beszéd lényegét, hogy azután részeire 

bontva tanulmányozzuk. 

 

A János által följegyzett vagy lediktált első beszéd alapmondanivalója az, hogy 

Jézus a megígért Messiás. Tulajdonképpen ez a jézusi bemutatkozás. Ezért is 

vált ki olyan döbbenetet, sőt ellenállást a zsidók részéről, illetve hallgatói 

zöméből. A beszéd tengelye a 27. vers, ahol bejelenti, hogy Ő az Emberfia. 

 

Az Emberfia kifejezés Dániel könyvéből származik. Ez a bibliai könyv Izrael 

igen nagy nyomorúsága alatt született, amikor ez a kis nép rendkívül sokat 

szenvedett a nagy népek szorításában, súlyuk és elnyomásuk miatt. Dániel 

próféta erővel és látnoki ihletettséggel jellemzi az akkori nagyhatalmakat. Mind 

a négy nagyhatalmat szimbolikusan, állattestekkel jelöli, így jelzi azok bestiális 

voltát. 

 

Babilonról sasszárnyú oroszlánként beszél. A méd birodalmat ragadozó 

medvéhez hasonlítja, amely három oldalbordát tart a szájában. Perzsiát 

párducként írja le, négy madárszárnnyal és négy fejjel. Macedóniát, Nagy Sándor 

birodalmát tízszarvú, vasfogú szörnyetegnek festi meg, és ez a szörnyeteg még 

azt is letapossa, amit a másik három hagyott meg (vő. Dán 7,1-7). 

 

Dániel mindezzel azt akarja elmondani, hogy állati, bestiális hatalmak alatt 
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nyög a föld, nyögnek a népek és szenved az ő kicsi népe is. Majd arról prófétái, 

hogy jön egyszer valaki, aki átveszi a hatalmat, e négy bestiális birodalom 

hatalmát, és ez a valaki lesz az Emberfia. Ezzel egészen röviden azt jelzi Dániel, 

hogy a bestialitást az igazi emberiesség fogja fölváltani. Az Emberfia 

emberiességet hoz a földre szelíd szolgálatával, és nem azért jön, hogy 

uralkodjék a vadállatok kegyetlenségével. 

 

Tehát innen, Dániel könyvéből vették a zsidók a Messiás egyik nevét, hogy a 

Messiás lesz az Emberfia, aki majd emberhez méltó életet biztosít nekik az őket 

szüntelen szorongató és velük nemegyszer bestiális módon bánó nagyhatalmakkal 

szemben. 

 

Amikor Jézus Emberfiának nevezi magát első beszédében, semmi kétsége nem 

lehet a dánieli próféciát jól ismerő zsidóknak, hogy Jézus az eljövendő 

Messiásnak tudja magát, az Emberfiának, aki az igaz emberiességet hozza a 

földre. Igazi emberségben és emberséggel mutatkozik be tehát, de 

természetesen úgy, mint akiről már Dániel beszélt. Ezért érthető Jézus 

hallgatóinak meghökkenése, sőt érthető részben a fölháborodásuk is, hiszen 

Jézus a messiási címet igényli magának az Emberfia megnevezéssel. 

 

A csodák is, amelyeket addig tett, az eljövendő Messiás előjelzései, nem 

önmagukért való csodák. Gondoljunk csak Ézsaiás jövendölésére: „... akkor a 

vakok szemei megnyílnak és a süketek fülei megnyittatnak, akkor ugrándozik, 

mint a szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve." (Ézs 35,5) Vagy Jeremiás 

próféciájára: „Összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttük lesz vak, sánta és 

viselős és gyermekszülő is lesz velük... siralommal jőnek és imádkozva hozom 

őket, vezetem őket a vizek folyása mellett, hol el nem esnek..." (Jer 31,8-9) 

 

És mert Ő az Emberfia, a megígért és várva várt Messiás, ezért formálhat 

jogot magának az ítéletre is, ahogy ebben a beszédben többször is halljuk ezt. 

 

Ne csodáljuk hát, hogy Jézusnak ez a bemutatkozása, ez az első beszéde már 

szinte vízválasztó volt, azaz a hallgatóságnak akarattal, akaratlanul el kellett 

döntenie, hogy amit hall, istenkáromlás-e, mégpedig a legsúlyosabb formában, 

vagy valóban a megígért Messiással áll szemben. Harmadik lehetőség nemigen 

volt. Bizonyos fokig meg kell értenünk meghökkent hallgatóit, akik elé odaáll a 

názáreti ács, és bejelenti nekik, hogy Ő az, akiről Dániel prófétái, Ő az 

Emberfia, Ő a megígért Messiás. 

„Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha 

látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló 
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módon. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt 

még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok." - Ezek a szavak 

majd súlyos váddá válnak Jézussal szemben, hiszen itt azonosítja magát az 

Atyával, és ez a hallgatóság számára istenkáromlásnak tetszett. 

 

Miről is beszél itt Jézus? 

 

Hogy az Atya és az Ő cselekedetei fedik egymást, azonosak. Azaz Jézus azt 

cselekszi, amit Isten cselekedne. Nem magától teszi azt, amit tesz, hanem azt, 

amit az Atyától lát. Ugyanazokat cselekszi Ő is, következésképpen Ő szüntelen 

látja, hogy mit tesz az Atya. Megáztatja a vetést harmattal és esővel, érleli a 

gabonát napsugárral, szombaton is pezseg a forrás és szombaton is dobog a szív. 

Tehát, ha Jézus azt látja, hogy Isten szombaton is „dolgozik", illetve 

munkálkodik, akkor miért ne tehetné Ő is. Nem valami forradalmi újítás ez vagy 

tudatos botránkoztatás, hogy meggyógyította szombaton a bethesdai beteget és 

gyógyít meg még többet is, hanem azonosulás az Atyával. Azt cselekszi, amit az 

Atya cselekszik, szombaton is. 

 

Ha valaki szeretné megmagyarázni gyermekének vagy unokájának, hogyan, mit 

és miért cselekszik az Isten, akkor beszéljen neki arról, hogyan, mit és miért 

cselekszik Jézus, hiszen Jézus ugyanabban a szellemben cselekszik, mint az 

Isten. 

 

Hogyan azonosul Jézus Istennel? Ez az Ő teljes engedelmességében lesz 

nyilvánvaló. Jézus csak azt teszi, amit Isten kíván Tőle, amit Isten enged vagy 

parancsol Neki. Ezt nevezzük mi teljes ráhangoltságnak. 

 

Ugyanakkor Jézus engedelmessége nem kényszerű, rabszolgai engedelmesség, 

nem „muszáj" engedelmesség; az Ő engedelmessége a szerető Fiú boldog 

engedelmessége a szeretett Atya iránt, így engedelmeskedik Jézus az Atyának 

mindhalálig. 

 

 

Aztán egy csodálatos kijelentést olvasunk: „ahogy az Atya feltámasztja a 

halottakat és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar." Itt 

nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a passzív vagy béna, vegetáló, 

tehetetlen élet helyett Jézus eleven életet tud adni! Életes életet. Olyan életet, 

amely méltó az élet névre. 
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Majd azt olvastuk, hogy az Atya az ítéletet a Fiúnak adta át. Erről már szóltunk 

a 12. fejezetben, hogy minden nagyszerűvel való találkozás egyben ítéletet is 

hordoz magában. Ahogyan viszonyulunk a Fiúhoz, Istennek Jézusban felkínált 

szeretetéhez, az a viszonyulás válik számunkra valamiféle ítéletté. A lélektan 

nyelvén talán úgy mondanánk, hogy az Atya kísérleti tesztje az ember felé Jézus 

Krisztus. 

 

„Valódi" pszichológiai teszt például a Rorschach-teszt, vagy ismertebb nevén a 

„tintapaca-teszt". A vizsgált személynek tíz tintafoltról kell megmondania, mi jut 

róluk az eszébe. A feleleteket egybevetik klinikailag felállított 

válaszkategóriákkal, és ez alapján tudnak bizonyos képet kialakítani a 

válaszadóról. Ha nagyon szükséges, magam is elvégeztetem ezt a kísérletet a 

hozzám fordulókkal. Emlékszem, az egyik foltról az egyik megkérdezett azt 

mondta, hogy szakadozott halotti lepel, míg valaki más azt, hogy vidáman röpködő 

pillangó. Egyikük a bánatát, másikuk az örömét vetítette ki arra a foltra. 

 

De visszatérve Isten „tesztjéhez": az Atya elébünk adja Jézust, Jézusban a 

saját szívét és szeretetét, és várja, hogy válaszoljunk rá. Ez a reakciónk válik 

számunkra áldássá vagy ítéletté. 

„Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki 

elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a 

halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most 

van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, 

élni fognak." Rá kell döbbennünk, hogy Jézus Krisztus hittel való elfogadása 

tulajdonképpen élet vagy halál kérdése. Fel kell ismernünk azt a döbbenetes 

tényt is, hogy a csak testben született, azaz egyszer született ember még nem 

egészen él, sőt bizonyos tekintetben csak vegetál, sőt a halál állapotában van. 

 

Hogy valóban éljen, más szóval, hogy kétszer született ember legyen, ahhoz 

két dolog szükséges: hogy ne csak hallgassa, hanem egész lényével hallja is Jézus 

beszédét, és higgyen a Jézust elküldő Atyának. 

 

Mi a következménye ennek a hallásnak és ennek a hitnek? Azaz hogyan lesz 

élővé egy halott? 

 

Önös életből szolgáló életté válik, 

érzéketlen életből mások szenvedését, baját is megérző életté. 

Stagnáló, veszteglő, dermedező életből dinamikus, lendületes, haladó életté. 



143 

 

A bűnt legfeljebb csak apró hibának vagy elhanyagolható emberi gyengeségnek 

mondó életből a bűnre érzékeny életté lesz. 

 

Ezek együtt jelentik, hogy átment a halálból az életre, nem megy ítéletre, és 

valóban él. 

Az 5,26-29. versek Jézus messiásságának a teljességét jelölik, hogy nem csak az 

élőket eleveníti meg valóban élőkké, hanem úr a testi halál felett is. Ez már olyan 

misztérium, hogy itt levesszük saruinkat, eltakarjuk orcánkat, mint Mózes a 

csipkebokor előtt. 

Az ezután következő részben (5,30-47) Jézus megokolja, miért igazságos az Ő 

ítélete. Kora jogszokása szerint ugyanis senki sem tehetett bizonyságot önmaga 

mellett; az nem volt érvényes, nem volt elfogadható. Ahhoz, hogy egy ítélet 

kimondassék, legalább két-három tanú kellett. Nos, Jézus Krisztus beszéde 

záradékában felsorolja a „tanúit": négyet is megemlít, akik bizonyságot tesznek 

az Ő igazságos ítélete mellett. 

 

Az első Keresztelő János; ugyanakkor azt mondja, hogy Neki még Keresztelő 

Jánosénál is nagyobb bizonysága van. 

 

Cselekedeteire hivatkozik, amelyeket rábízott az Atya, hogy azokat elvégezze, 

és azok tesznek róla tanúságot. 

 

Majd az Atyára, aki bizonyságot tesz mellette. 

 

Végül az írásokra, amelyekről azt mondja, hogy noha azok Róla tesznek 

bizonyságot, mégse akarnak „hozzá menni", hogy életük legyen. 

Befejezésül hitetlenségük miatt azt mondja hallgatóinak, hogy nem szükséges, 

hogy Ő vádolja őket, majd Mózes fogja őket vádolni, akiben ők reménykedtek, 

hiszen Mózes Őróla írt, és mégsem hisznek annak, akire hivatkoznak. Ezzel a 

súlyos váddal végződik Jézus első beszéde a negyedik evangéliumban. 

 

 

DECEMBER 20. 

 

Az ember csak ember; de Isten valóban Isten! 

„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, 
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aki a fű sorsára jut? Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget 

kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, 

mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová 

lesz az elnyomó izzó haragja?!" (Ézs 51,12-13). 

 

Legyen ez az igerész maga a mai napi üzenet. Szükségtelen különösképpen 

kibővíteni. Félős szívű ember, olvasd, higgy benne, táplálkozz belőle és könyörögj 

ezzel a reménységgel az Úrhoz. Hiszen akitől félsz, az ember csupán, aki viszont 

megígéri, hogy vigasztalód lesz, az Isten, a te Teremtőd, a menny és a föld 

alkotója. Végtelen vigasz-tálas ez, amelyhez képest a veszély bizony eltörpül. 

 

„De hová lesz az elnyomó izzó haragja?" Az Úr kezébe kerül. Csupán egy 

halandó ember az, aki dühösködik ellened. Haragja elmúlik, amint megszűnik 

lélegzeni. Miért rettennénk meg egy hozzánk hasonló halandótól? Ne gyalázzuk 

meg Istenünket azzal, hogy egy jelentéktelen emberből istent csinálunk. Hiszen 

akár túlzottan félünk valakitől, akár túlságosan szeretünk valakit, mindenképpen 

bálványt csinálunk belőle. Tekintsük az embereket embereknek, Istent pedig 

Istennek, így nyugodtan végezhetjük tovább dolgunkat, mert csak az Urat 

féljük, senki és semmi mást. 

 

* 

 

 

Isten kegyelmes ajándéka: Krisztus 

 

 

"Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bûn. De ahol 

megnövekedett a bûn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem..." (Róm 5,20) 

 

Isten azt mutatja meg, hogy milyen az igazi arca. Isten arca az emberré lett 

Istenben, Jézus Krisztusban bontakozik ki előttünk. Szíve és szeretete abban a 

Jézusban tárul ki, akinek közénk jötte a kegyelem létrejöttét jelenti. Jézus 

Krisztus közénk jötte több, mint egy időtlen igazság történelmi szimbóluma. 

Jézus földre jötte Isten jelenlétének legnagyobb titka a földön. Isten és 

emberség egyesül a Krisztusban. A Teremtő és Alkotó a bűne miatt az embert 

magától távolba űzi, de Jézus Krisztusban közel jön és közöttünk van. Ezzel 

nyilvánvaló lesz, hogy nem idegen földünk Istentől. Otthon van abban. Nem 
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közömbös számára, hogy az ember a betegség, az éhség, a nyomor hatalmát vagy 

az õ irgalmas szeretetét érzi-e maga mellett. 

 

Az emberré lett Jézusban Isten legyőzte az ember és Isten között meglevő 

valóságos távolságot. A világ felett élő Úr a világban jelenik meg, hogy a világ 

örökkévaló és jelen boldogságát munkálja. A világban megjelenő Úr a bûn 

megbénító hatalmát megtörte. A halál markában levőket örök életre hívta. A 

testvér- és felebaráti szeretetet felelőtlenül megtagadó embert szolgáló 

szeretetre szabadította fel. Isten szeretete életet munkáló tett. Jézus 

Krisztus minden körülmények között megmenti az embert mindattól, ami az 

életét beárnyékolja, minden külső és önmagától származó gonosz hatalmától. 

Jézus Krisztus Isten kegyelmes ígéretének szülötte. A Jézus Krisztusban 

megváltott világ pedig Isten kegyelmi ajándéka az emberségnek, az 

univerzumnak. Isten kegyelmes szeretete felhívás a szeretet 

továbbsugárzására. A keresztyének életében is tetté kell lennie Krisztus 

szeretetének. Ehhez kívánok mindannyiunknak sok erőt és örömöt. 
 

* 

 

„Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak." 

(Példabeszédek 3) 

Az örök élet örömhíre valóban gyógyító erő, amely testünkig-lelkünkig, 

csontjainkig és hormonjainkig hatol. Mint lelkipásztor, szolgálatom során 

tapasztalom, hogy mennyi beteg ember él körülöttünk, akik testben, 

lélekben, kegyességben betegek. „Egészen beteg már a fej, egészen gyenge 

már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta ép hely..." (Ézsaiás l,5-6a). A tiszta 

evangélium, a helyesen értett Ige; nem a betű szerinti, hanem a Szentlélek 

általi üzenet azonban felüdíti az embert, mint a tiszta forrásvíz rekkenő 

hőségben a szomjazót. A hívő ember egy sokféleképpen beteg világban is 

mindvégig megmarad Krisztusban, azaz minden körülmények között 

megmarad egészséges (bocsánat a kifejezésért „normális"), érett hitű, 

komplex gondolkozása, és hiteles cselekedetű embernek. Krisztus ugyanis a 

csontjaiig, lényének magjáig hatolt. Az Ige ezt a felüdülést adhatja nekünk, 

minden napon. 

 

* 

 „Vigyázz reá, mert ez a te életed!" 

(Példabeszédek 4) 
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Az élet Isten ajándéka. Igénk hangsúlyozza, hogy az ember az Istentől 

kapott kereten belül igenis határozhat a saját életútjáról. Az Istentől kapott 

bölcsesség része a helyes életvezetés. Döntéseink meghatározzák 

életútunkat. Az újjászületett ember úgy hozza meg döntéseit, hogy hisz 

Jézus Krisztus megváltó, mindent eldöntő, isteni valóságában. Ez azt jelenti, 

hogy sok nézet, meglátás kaphat teret ebben a világban, de a hívő ember 

számára az a döntő érv, amit az Úr Igéje mond. Az újjászületés Isten 

ajándéka, de az Istentől kapott tervrajzot, vázlatot mi dolgozhatjuk ki, mert 

akik Krisztust befogadták „azok kiváltságot kaptak arra, hogy Isten Fiaivá 

legyenek (János 1,12). Ez pedig egy tudatos munka is; ajándék és feladat 

egyszerre. 

 

* 

 

A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt 

adna nektek! (Ézs 30,15) 

 

Pilinszky János ezt írja az ünnepek lényegéről: „A statisztika azt mutatja, 

hogy az ünnep sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való 

menekülést jelenti... A keresztény ünnep a pihenés, a hálaadás, a megszentelés 

napja kell hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés..., valójában bekapcsolódásnak 

kell lennie. Az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja." 

 

Az ünnepet Isten rendelte el, amikor a hetedik nap megszentelését 

megparancsolta. Célja az, hogy ilyenkor az ember tegye félre a maga munkáját, 

és Isten munkájára összpontosítson. Úgy is, hogy Isten nagy tetteiről 

beszélgessünk, s úgy is, hogy nyissuk ki magunkat, s kérjük, hogy ő munkálkodjék 

bennünk. 

 

Az ünnep célja nem a semmittevés, de nem is a még lázasabb tevékenység, 

hanem kapunyitás felfelé. Tartom a kezemet, hogy Isten ajándékait átvegyem, s 

aztán legyen mit továbbadnom másoknak. Nincstelen leszek, ha soha nem állok 

csendben Isten elé, hogy beszéljen velem és gazdaggá tegyen. Előbb dolgozik 

bennem, utána pedig dolgozik általam. 

 

Óvakodjunk attól, hogy ehelyett teletömjük ünnepeinket tennivalókkal, s a 

végére még fáradtabbak és üresebbek legyünk! Ezt csak tudatos tervezéssel 
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lehet megvalósítani. Ne engedjünk semmilyen kényszernek! Az ajándékozást, 

utazást, vendéglátást is ehhez a célhoz lehet igazítani. 

 

Az ünnep központjában az ünnepelt álljon: karácsonykor Jézus Krisztus. Ez 

nem a szeretet ünnepe úgy általában, hanem Isten irántunk való szeretetének 

ünnepe. Nem az ajándékozásé, hanem az Isten nekünk adott ajándékáé: Jézusé. 

Neki örüljünk, érte legyünk hálásak, vele keressük a közösséget! Akkor 

egymásnak is jobban tudunk örülni, hálát érezni és egymással mélyebb 

közösségre jutni. 

 

* 

 

Mindennek vége közel van 

„A vége pedig mindennek közel van... " (IPt 4,7/a) 

Ha az apostol nem figyelmeztetne is minket Isten Szentlelkétől sugallt igéjével, 

hogy a vége mindennek közel van, érzi lelkem-testem minden részecskéje ennek 

az igazságát. Ha akarom, ha nem, minden vonatkozásban észre kell vennem, hogy 

megnövekedtek köröttem az árnyak. Erőm szinte napról-napra gyöngül. Lépteim 

egyre rövidebbek, egyre bizonytalanabbak, egyre fárasztóbbak lesznek... Aki 

valamikor szinte röpködve lépdeltem, most már csak nehezen tudom használni a 

lábaim. Akinek valaha duzzadtak karjai az erőtől, most nehezen tudom többször 

már fölemelni azokat. Akinek a lelke tele volt és szinte égett igazságának 

átérzésétől, most már a mások véleménye a legtöbbször hidegen hagy. Néha már 

a beszéd is kezd fárasztani... Lassabban tudom összegyűjteni boldog 

bizonyságtételeim is. Ha akarom, ha nem, ereznem kell, hogy a vége mindennek 

közel van és jön számomra is az a második, a vágyva-vágyott világ. Magam is 

vágytam ebbe mindig. Remélem, elsegít oda engem is Az, Kiben hittem: hűséges 

Megváltón, Krisztusom. Boldogan adom oda Néki szívemmel együtt reszkető 

kezem és úgy mondom el: 

„Jézusomra feltekintek a kereszt alatt, Nincs szívemnek 

nyugodalma vétkeim miatt; Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit 

megtört a bánat: Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat!" 

(Énekeskönyv 345. é. 3. v.) 

„Az én időm, mint a szép nyár, 

Menten eljár, 

Nem messze tőlem a vég. 

Ám a lélek el nem enyész, 

Sőt bére lesz 
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Jó, vagy jaj: pokol, vagy ég." 

(Énekeskönyv 366. é. 1. v.) 

 

 

 

* 

 

A mi békénk és nyugalmunk 

 

Mielőtt folytatnánk a Zsidókhoz írt levél magyarázatát, szeretnék idézni két 

levelet, mert értékes bizonyságtételük által előbbre viszik hitünket. 

 

Az első egy asszonytestvérem levele; címe ez lehetne: Igazoltatásom. 

 

„Múlt héten eszembe jutott, amit egy mátraházi lelki felüdülésen Bandi bácsi 

mondott: úgy ne tegyünk, mintha itt sem lettünk volna. - És ha szólnom kell, ha van 

mondanivalóm, bátran szólaljak meg. Ebben az igazoltatásban sok mindenért kell 

hálát adnom, de sokat kell még formálódnom is. 

 

Uram, olyan jó, hogy nem vagyok befejezett, és főként, hogy nem az én 

akaratom szerint! Annak idején a felismerés egybeesett a felszabadulással is, hogy 

nem kell olyannak lennem, mint amit tízféle ember elvár tőlem, és olyannak sem, 

amit én elvárok magamtól, hiszen van nekem Megváltó, Teremtő, szerető Istenem, 

aki pontosan ismer és tudja, mivé lehetek az Ő szeretetében. 

 

Amikor megállt mellettem - talán nem is először, de akkor már nem küldtem el - 

és kérdezte, ki vagyok, én is mondhattam volna: Légió - mint a gadarai. De mélyebb-

re szálltam és láttam magam, ahogy elhagytam felebarátaim: szüleim, testvéreim, 

barátaim. Nem mertem megállni apám, anyám halálos ágyánál. Ezek az elhagyások 

lélekben történtek. 

 

- Hűtlen vagyok - feleltem én. Úgy hallottam az előttem bizonyságtevő 

testvérektől, hogy új nevünket csak később tudjuk meg. Én tudom, hogy Ő az 

újjáteremtő nézésében azt mondta nekem: Hűséges leszel. 
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Azóta boldog vagyok, hogy mondhatom: - Uram látod, amit én akartam, abból oly 

kevés lett, de a Te akaratod szerint már nem is látom a lehetőségek végét, amivé 

válhatok. 

 

Egyik testvérünk elmondta, hogy új időszámítása szerint ő hároméves. Egyidős 

vagyok vele és ennek külön örülök. A dátumot én sem tudom pontosan, egy csodála-

tos napon történt Mátraházán, pedig megmagyarázhatatlan hangban kaptam a 

pecsétet, háromszor hallottam a keresztnevemet. Attól fogva tudom, ki mondta 

nekem, egyes-egyedül nekem: -Ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak téged, 

enyém vagy. 

 

És én ezek előtt a rettegések rettegésén mentem keresztül; azóta nem félek. 

Ha mégis eszembe jut az a mennyei hang és az, hogy Ne félj! 

 

A foglalkozásomat illetően, mielőtt megszólított, egy irodában dolgoztam. A pénz 

soha nem érdekelt, de amit csináltam, azt mindig a legjobban akartam, és ebbe a 

nagy jóakarásba nem fértek bele az emberek, mígnem egy indíttatásra 

kipróbáltam az aranyszabályt: Amit akartok, hogy az emberek veletek 

cselekedjenek, ti is azt cselekedjetek velük. Csodálatosan megváltozott körülöttem 

minden, és én magam is! Megszólításomkor otthagytam ezt a jól fizető állásomat, 

mert ez azt jelentette, hogy mindenütt álljak a helyemre. Itt nem voltam a he-

lyemen, olyan munkát csináltam, amit nem szerettem. Viszont végiggondoltam, hogy 

abban az időben inkább a családban van a helyem, nehogy úgy nőjenek fel a gyere-

keim, hogy az elkövetkezendő tíz évben csak futkosó anyjukat lássák. Otthon 

maradtam. 

 

Meg kell vallanom, a családban sokkal nehezebben tudom élni a jézusi 

aranyszabályt, de tudom, hogy ez az egyetlen jó, mert már magam is kipróbáltam. 

 

Sohasem képzeltem el úgy magam, hogy otthon maradok, mindig valami akartam 

lenni, de ez valahogy nem ment. Ám Jézus szerint csodálatos magas célok felé indít-

tattam. - Közben meghallottam azt is Lenke néni igehirdetéséből - a két 

gyermekemet hordtam gyermek-istentiszteletre -, hogy a szőlősgazda munkásokat 

keres az ő kertjébe, én pedig nyolc-tíz órát töltöttem el napomból pénzkereséssel, 

nem is annyira a megélhetés miatt, ha nem azért, mert valaki akartam lenni. 

Azóta nyugalmasabb a családi életem, és keresem az alkalmakat, hogy 

szolgálhassak a szőlőskertben a képességeimhez mérten. Megítélésem szerint 

mindezeket nap mint nap jobban kell csinálnom. De már nem erősködöm, hanem 

velem van Az, Aki azt mondta: Hűséges leszel..." 

Ez a testvérünk úgy vallotta, hogy ez az új neve: Hűséges leszel. Sok ilyen jó 
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nevet kívánok. 

A következő levelet egy férfi írta: 

 

Az Igazoltatásom számomra szembesítéssé vált. Hiszen a Gondviselés 

állandóan felteszi kérdéseit, vagyis a megszólítás és a szembesítés jelen idejű 

folyamat. Ezért úgy gondolom, az egyetlen értelmes megoldás ezek fényében 

egy mély és bátor életvizsgálat. Ezt mindenkinek ajánlom: bátor és mély 

életvizsgálatra időnként valóban szükségünk van. 

 

Dávid is ezt teszi: Nátán próféta előtt elismeri bűnét, bűnbánatot tart, 

azután hét napig böjtöl. Ha bűneimre, hibáimra, vétkeimre, tévedéseimre fény 

derül, energiámat ne igazolgatásra fordítsam: a belátás és a megváltozás a 

helyes magatartás. Legalább annyi legyen a böjt, hogy a következetes 

utánagondolás érdekében korlátot szabok köznapi gondolkodási rendszeremnek 

és elcsendesedve gondolkodom. Ezek nyomán az emberben feltörhet az a hála, 

amely Dávid megrendítő zsoltárait eredményezte. 

 

Ha nevemet kérdezik, talán nekem is úgy kell felelnem: légió. Habár bennem már 

nem láncszaggató erővel nyilvánulnak meg, mint ott, Gadarában, mert 

megtanultam viselkedni és alkalmazkodni, tudom, hogy hol, milyennek kell lennem, 

mit kell mondanom. A légió pedig kívánságaim, törekvéseim, vágyaim, terveim és 

ötleteim erdejében, mint egy fedezékben várja, hogy velük törődjek, nekik ál-

dozzam időmet, erőmet. De én a Krisztus által adott igazi nevemre szeretnék 

méltó lenni, ezért megrendítő és megnyugtató egyszerre az ézsaiási prófécia, 

amely istenfiúságom biztos tudatát erősíti bennem: - Ne félj, mert meg-

váltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. - De mivel foglalkozom, mit teszek 

ennek érdekében? Figyelem a csűrépítőket, mennyi leleménnyel, szívóssággal és 

rengeteg fáradsággal építik azt, s ha kész, szinte nem lelik benne a helyüket. Mert 

nem kívánják a rohanásból a csendbe való elhúzódást. (Talán nem is tudják már.) 

Ezzel szemben áll Péter apostol mondása: - Mi elhagytunk mindent és követtünk 

téged. - Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek: senki nincsen, aki ne kapná a 

világon a sokszorosát annak, amit Isten országáért elhagyott, a jövendő világban 

pedig örökéletet" (Mk 10,29-30). 

 

Úgy érzem, hogy a tanítványság elnyerése érdekében tevékenységem és 

érdeklődésem körét kemény kontrollal kell ellenőrizni. Le kell állítani magamban 

a mindent látni akarás vágyát, és számtalan eszköz birtoklásának az igényét. 

 

És milyen a családi és közösségi életem a tanítványság elnyerése érdekében? 
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Közösségi életünk hosszan elviselendő egyenetlenségek és kegyelmes helyszín, 

ahol a mindennapi feladatok alakítják, tisztogatják, edzik erényeinket, és alkalmat 

adnak felülkerekedni hibáinkon. Közben úgy érezzük, boldog ember az, aki 

felismeri, hogy egyszerre vagyunk egymásnak adósai és hitelezői is. Pál apostol 

alázatot, szelídséget, türelmet és szeretetet tanácsol, mert ezek teremtik meg a 

lélek egységét. Ahol ez az egység létrejön, ott békesség van. Ezért az apostol által 

ajánlott békesség erők áramlása, aktív és kiegyenlített részvétel az adott 

közösségi képlet egyensúlyának kialakításában. Ez a béke szellemi tevékenységünk 

mindent megtermékenyítő közege, amelyben az elfáradástól mentes boldog 

szolgálat és az örvendezés is jelen van. 

 

Nagyon jó, hogy tanítás figyelmeztetett bennünket a hazatérő út nehézségeire. 

Hányan leszünk hűtlenek a boldog fellobbanással indulók közül? Hány arcról fagyott 

le a mosoly, amikor a pusztában elhangzó suttogásokat nem voltak képesek 

eltávoztatni maguktól? A hazaút nem könnyű, ha a vallásosságból a tanítványság 

útjára lépünk. Hallottuk a tanítást, s valóban nem könnyű a tanítvány útja, ha a 

bibliai történetek hallgatója egyszerre szereplője lesz azoknak. Legyünk a bibliai 

történetek hallgatói helyett azok szereplői, mai szereplői! Csupa újat kell 

befogadnunk; a Jézus Krisztus által megnyíló egek tudományát. 

 

Mit tehetek hát? Isten emberpárti - megpróbálok úgy élni, hogy életem egyre 

jobban tükrözze azt, hogy én Isten-párti vagyok. 

 

Most pedig a Zsidókhoz írt levél 4. részéről szeretnék elmondani néhány 

gondolatot. A negyedik részt az új fordítás három szakaszra osztja: 

 

- Isten népének nyugalma (1-11. versek); 

- Isten Igéje élesebb a kétélű kardnál (12-13); 

-Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez 

(14-16). 

Megszámoltam egyszer: az első tizenegy versben a nyugalom szó tízszer fordul elő. 

Itt Isten megnyugvásáról, a nép nyugodalmáról, a pusztában vándorló nép nyugalomba 

való érkezéséről és az emberről van szó, akinek hallatlan szüksége van nyugalomra, 

pihenésre. 

 

Nem véletlen, hogy ilyen nagyon nyugtalan korszakban hihetetlen feszültség van 

a világban mindenütt. Valahol olvastam, hogy a kínzások egyik legnagyobb kínzása - 

és amióta embereket kínoznak, gyakorolják ezt -, hogy nem hagynak valakit 

nyugodni, pihenni. Ha elalszik, felébresztik, vagy nagyon erős fényű lámpával tart-
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ják ébren. Bele lehet pusztulni, sőt, bele lehet őrülni, ha belehalni nem is. 

 

Csodáljuk, hogy ilyen nyugtalan a világ? Mert nem tudunk nyugton lenni. 

Döbbenetes a szent író két utolsó intése: Aki ugyanis bement az Isten 

nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten a magáéitól". 

„Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba" (10-lla). 

 

Attól tartok, hogy ezt elfelejtjük gyakorolni. Gyakran próbáltam valamit elmondani 

az alig elmondhatóról: mi, nyüzsgő, szaladgáló, nyugtalan emberek nem tudunk már 

lenni, csak tenni. Koncentrálni talán még tudunk egyvalamire - de meditálni már 

nem, ezt mintha elfelejtettük volna. A középkor embere még tudott, a kelet em-

bere még itt-ott tudja - mi már nem tudjuk, és ebbe betegszünk bele. 

 

Két neves pszichiáterrel töltöttem tegnap a délutánt, sok mindenről 

beszélgettünk, és végeredményben meg kellett állapítanunk, hogy az új morbus 

hungaricus, az új magyar népbetegség a neurózis: a különböző neurózisok, 

pszichózisok, lelki betegségek, amelyek kihatnak a testre. Tudunk-e még nyugodtan 

ülni úgy, hogy nem mi figyelünk valamire, hanem hagyjuk, hogy a dolgok hassanak mi 

ránk? ... 

 

Erdő szélén ülve, vagy az ablakon egy vízcseppet szemlélve; elolvasni az Igét és 

behunyni a szemünket, hogy az hasson ránk, nem pedig azon morfondírozni, hogy 

ez az igerész milyen jól ráillik a keresztmamára, és hogyan tudnám neki szépen 

beadni, hogy ez ráillik. Ez az, amikor igeolvasás ürügyén a keresztmamára kon-

centrálok (bárkit behelyettesíthetünk a keresztmama szerepébe). Mondta is már 

nekem egy fiatalasszony: 

 

- De kár, hogy nem volt itt a férjem, neki kellett volna ezt hallani!... 

Kiszaladt a számon (mert goromba ember vagyok): 

 

- Pedig én magának prédikáltam! 

 

Hagyjuk hatni ránk az Igét, a csöndet! Úgy mehetek be Isten nyugalmába, hogy 

hagyom, hogy Isten nyugalma belém áradjon. Ez paradox, ellentét, ellenjárat. Úgy 

mehetek be Isten nyugalmába, hogy üldögélek egy kicsit, rossz lelkiismeret 

nélkül, csöndben vagyok, hagyom, hogy Isten békessége, nyugalma ebből a 

levélből is behatoljon szívem gyökeréig. Nyugalom..., nyugalom... Hagyom, hogy ez 

a drága szó ma hasson rám. 

 

Érdekes a következő szakasz: „Isten Igéje élesebb a kétélű kardnál." Ha Pál 

apostol ismerte volna a szikét, talán azt írja: Isten Igéje operál. Amikor az 
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igehirdető prédikál, Isten Szentlelke műt. És a papon kívül sok-sok műtőorvos 

van még! Angyalok is, akiket nem látunk, Isten titokzatos lényei, akik jelen 

vannak; és a mi Urunk Jézus Krisztus. Amíg a lelkész mondja az Igét, addig Ő 

odanyúl egy szívhez és szívműtétet végez, ahogy a próféta mondta: Eltávolítóm 

testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik" (Ez ll,19b). Van nekünk egy Áldott 

Orvosunk, Aki szüntelen szívműtéteket hajt végre. S valaki egyszer csak azt érzi 

- nemrégen el is mondta nekem: - Eddig nem tudtam sírni, de milyen különös, ősz 

óta tudok. - Eddig is tudtam, hogy van bűnbánat - mondta másvalaki -, de most 

életemben először valóban szívem gyökeréig meg tudtam bánni a bűneimet. 

Először úrvacsoráztam úgy, hogy nem jöttek vissza a régi bűneim, valóban 

otthagytam az úrasztalánál. - És sorolhatnám azokat a csöndes, egymondatos 

vallomásokat, amiket testvéreim úgy hellyel-közzel el is mondanak. És olyan jó, 

hogy elmondják!... 

 

Most rátérek a harmadik részre, ami a leglényegesebb. Itt arról beszél Isten Igéje, 

hogy Jézus a Főpapunk - a Pontifex Maximus - és nagyon figyeljünk rá! Jézus Krisz-

tus a főpap, Aki hidat ver Isten és ember közé. Mi nem tudunk hidat verni, hiába 

próbálunk. Nem tudunk. 

 

Egyszer megrajzoltuk a gyerekeknek a bűn-falat és a létrákat, hogy értsék. A 

létrák rövidek, a fal magas. Felülről lefelé, ingyen kegyelemből Isten az idők 

teljességében, a legelső karácsonykor áttörte a falat egy kicsi Gyermekkel, aki 

megnövekedvén Jézus Krisztussá lett és hidat vert Isten szíve s az ember szíve 

közé. 

„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, 

ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna 

megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést 

szenvedett mindenben, kivéve a bűnt" (14-15). 

 

Tehát Ő is megkísértetett. Azzal kezdődik a pályája; amikor megkeresztelkedik, 

kimegy a pusztába, és a kísértő megkísérti. Még a kereszten is kísértik, azt 

kiabálják neki, szálljon le onnan. Tudjuk, hogy a Gecsemáné-kertben verejtékezett, 

amikor a görögök keresték azóta azt is tudjuk, hogy Edessza fejedelme akarta házi 

filozófusnak meghívni Jézust és „disszidálásra" bírni a kereszt helyett. Ha Jézus 

átsétál a Gecsemáné-domb másik oldalára, a tanítványok ügyesen átcsempészik. 

Egészen rövid ott a határ, Izrael akkor is kicsi volt. - Nyugdíjas egyetemi tanár 

lehetett volna Edessza fejedelménél. Tehát a kísértő meg kísérti: „Gyere 

külföldre, ott jobb és nívósabb az élet!" - És még hányszor kísértetik meg, 

hiszen emberi testben volt, nőkkel volt körülvéve. Merjük kimondani: Mária 
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Magdaléna bizonyára szép lehetett, és Ő ebből a Mária Magdalénából - tudjuk, ki 

volt - Isten szentjét alakította. Olyan tisztán tudott ránézni, hogy abban a 

tiszta jézusi nézésben ez a tisztátalan lelkű, testű nő megtisztult. 

 

És ez ma is lehetséges! Ha valaki úgy érzi: ő az a Mária Magdaléna, hallja meg a 

bátorítást: - Ne félj! Nézz Jézusra és megtisztul a szíved. Mert lehet és 

szabad új életet kezdeni. 

És most még egyszer kiemelem: ,>Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna 

megindulni erőtlenségeinken..." - a levél írója itt a zsidó főpapokra utal. Jól 

tudjuk a Bibliából, milyen volt például Kajafás. - A görög szöveg szimpateo szava 

lefordítva így hangzik: valaki, akivel együtt tudok szenvedni. Az az igazán 

szimpatikus ember, aki valakivel együtt tud szenvedni. Megérti a szenvedését, 

egy hullámhosszon van vele. Hadd merjem így mondani: a mi Urunk Jézus Krisztus 

az Ige szerint olyan valaki, Aki számára mi szimpatikusak vagyunk. Együtt tud 

velünk szenvedni. Annyira, hogy még a lator is szimpatikus Neki a kereszten; 

azokért is imádkozik, akik keresztre feszítették. Hát nem határtalan szeretet 

ez, az együtt szenvedő Krisztus határtalan szimpátiája?! 

 

Demográfusok, szociológusok szerint állítólag fiaink egy része már gyengébb, 

nagyon sokan nem válnak be például katonának. Valami egészen furcsa jelenségek 

kezdenek beütni: nagyon sok a koraszülés, sok az inkubátor-gyermek és így tovább. 

Sok-sok gyöngeség árasztja el népünket, hazánkat - merjünk magunkról beszélni -, 

gyülekezetünket, közösségeinket. Istenem, de gyöngék is vagyunk, vagyok! Milyen jó, 

hogy azt mondhatom: Nem olyan Főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlen-

ségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett - csak ellent 

tudott állni. 

 

Ő még azt is megérti, ha elbukunk, rögtön mellettünk terem és fölemel. 

Gondoljunk a bűnös asszony történetére, amikor Jézus feloldozza és azt mondja: - 

,Menj, és többé ne vétkezzél" (vő. Jn 8,1-11). 

 

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat 

nyerjünk és kegyelmet találjunk, mikor segítségre van szükségünk" - És mikor 

nincs?... 

 

 

December 21 

 

Bűneink a tengerfenekén 

„Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja 
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minden vétkünket!" (Mik 7,19). 

Isten soha nem szűnik meg szeretni, de hamarosan megszűnik haragudni. 

Választottai iránti szeretete természetéből fakad, haragja viszont csupán 

feladata elvégzéséből. Szeret, mert Ő maga a szeretet, és haragszik, mert erre 

a mi javunkra van szükség. De nem tud sokáig haragudni. Szívének szeretete újra 

felülkerekedik, könyörül népe nyomorúságán és véget vet szenvedéseiknek. 

 

Milyen nagy ígéret, hogy „eltapossa bűneinket"! Legyőzi azokat. Bűneink 

rabszolgává akarnak tenni minket, de az Úr győzelmet ad felettük. Hamarosan 

megtörik erejük, mint a kánaánitáknak, de igába hajtjuk őket, hogy végül 

teljesen elpusztuljanak. 

 

Milyen dicsőséges bűneink megsemmisítésének módja is. „Minden vétkünket", 

tehát az egész bűnsereget „a tenger mélyére dobja" - csak a Mindenható karja 

tud ilyen csodát művelni. „A tenger mélyére", oda, ahol a fáraó is odaveszett 

seregestül. Nem valami sekély vízbe veti, ahonnan a víz hullámzásától újra életre 

kelhetnek, hanem a tenger fenekére. Ott megsemmisülnek, a mélyre zuhannak, 

mint egy kő. Dicséret és hála legyen érte Istenünknek! 

 

 

* 

„Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házas-

ságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: »Mester... 

Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. 

Hát te mit mondasz?* ...»Aki bűntelen közületek, az vessen rá először 

követ.«... Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek ..." 

János 8,1-9 

Egyike a ravasz próbálkozásoknak, hogy Jézust beszédében megfogják: vagy a 

mózesi, vagy a világi törvénnyel kerüljön szembe. Jézus nem mondta, hogy a 

törvény érvénytelen. Aki bűnös, méltó a halálra. Csak a bírák illetékességét 

kérdőjelezte meg. Nincs jogunk egymás felett ítéletet mondani. Sokan 

károsnak tartják, hogy minden embert bűnösségének belátására késztet a hit, 

mert ezzel sérti az emberek öntudatát. Kell az ahhoz, hogy testvérnek lássuk a 

nálunk gyengébbeket, bűnösebbeket is. Aki nem akarja elismerni saját bűnös 

voltát, soha nem tud megértéssel fordulni mások felé. Milyen könnyen dobnak 

ma is követ egymásra magukat erre méltónak tartó emberek! Tiszteletre 

méltóbbak voltak Jézus kísértői, amikor elsomfordálásukkal elismerték 

bűnösségüket. Nem biztos, hogy hasonló helyzetben ma nem kerülne bőven, aki 
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vállalná a kődobálást. Az egyetlen bíró, aki illetékes lett volna halálra ítélni a 

reszkető bűnös asszonyt, nem ítélt. Kegyelmezett. De nem következmények 

nélkül, ítélete: „Én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz!" - 

mindnyájunkra érvényes. 

Kegyelmes Istenem, ilyen ítélettel fordulj hozzám is, amikor tetten érsz bűneimben! 

Bevallom, hogy bűnös vagyok, mégis milyen sokszor ítélkezem mások felett. Őszintén 

ítélkezem. Nagyon felháborít, nem az, amivel csak magának okoz kárt valaki, de a 

kíméleúen kizsákmányolás, a mások bőrén kívánó meggazdagodás, a belegázolás mások 

becsületébe, és ehhez hasonló bűnök. Kell az az alázat, hogy én is bűnös vagyok, hogy 

lecsillapodjam. Hogyne dobáljak követ akkor, amikor nincs is igazam. Hogy tudjam, én 

se vagyok illetékes az ítélkezésre. De ha felettem ítélkeznek illetéktelenek, kérlek, 

engem is védj meg! Úgy is, hogy közben figyelmeztetsz: többé ne vetkezzem. Ámen. 

 

* 

 

Mint csillagok 

...legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, 

akik között ragyogtok, mint csillagok a világban... (Fil. 2,15) 

 

A református templomok tornyán levő csillag arra emlékeztet, hogy a 

napkeleti bölcsek egy csillag fényét követve találtak oda a gyermek Jézushoz. 

Mai igénk pedig arra biztat, hogy mi magunk legyünk csillagokká. Mit jelent ez? 

 

Mit tesznek a csillagok? Egy kicsit világítanak, s nem mondják, hogy ilyen 

sötétségben nincs értelme ennyi fényt adni. De ennél is fontosabb, hogy a 

csillagokhoz igazodni lehet. Amikor még nem voltak műszerek, a hajósok a 

csillagok állása alapján állapították meg, merre kell menniük. 

 

Isten akarata az, hogy minden hívő ember ilyen útmutató „csillag" legyen. Ezen 

a világon nagy sötétség van. Az emberek szívében, fejében sok sötét indulat, 

gondolat lakik. Az önzés, gyűlölet, durvaság, hazugság világában Isten 

gyermekeinek mutatniuk kell a Jézus Krisztushoz vezető utat, és azt, hogy 

másképpen is lehet élni. Hogyan történik ez? 

 

Egy gyárban az egyik munkás javasolta, hogy a karácsony előtti utolsó 

munkanapon mindenki hozzon egy üveg bort, és csinálnak egy nagy murit. Ekkor 

valaki azt mondta: tudjátok, mi van a Bélával. (Mindenki tudta: Béla négy ujját 
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levágta a gép, most egyedül van otthon, s nem tudja, tud-e majd dolgozni.) Jó 

lenne, ha mindenki elhozná egy fél üveg bor árát, és vinnénk neki valami 

ajándékot karácsonyra együtt. Nem könnyen, de ráálltak. A sötétben 

felragyogott egy kis fény, csillaggá lett valaki. 

 

Jézus Krisztus eljövetelével maga a nap kelt fel. Ő a világ világossága, tőle 

kaphatunk fényt mindnyájan. 

 

Ma a legrövidebb a nappal, és leghosszabb az éjszaka. Mától kezdve nőni fog a 

világosság, és csökken a sötétség. Legyen ez így a mi életünkben is! 

 

* 

„Örülj ifjúkorodban elvett feleségednek." 

(Példabeszédek 5) 

A testi szerelem a házasság medrében Isten ajándéka. Isten Igéjétől távol áll 

minden álszemérem. Krisztus a házasságot is megváltotta. A kísértés mindenkit 

letagadhatatlanul elér, hogy „az ember megmámorosodjon a más asszonyától" 

(20). De a Krisztus kegyelmére alapozott házasság napról napra megújul, és az 

évek, évtizedek elteltével egyre inkább megérik és kiteljesedik, azaz egyre 

„jobb" lesz, mert egyre inkább a krisztusi szeretet munkál benne, amely „soha el 

nem múlik" (IKorinthus 13,8). Akik a Krisztusban egy testté lettek, ott a másik, 

mint „egész ember", azaz testestül-lelkestül ajándék, mégpedig egy életen át. 

Nagy kegyelem, ha valaki ifjúkorban elvett feleségének egy életen át így tud 

örülni. 

 

* 

 

4. AZ EMBERFIA MEGALÁZTATÁSA ÉS 

FELMAGASZTALTATÁSA (Zsidókhoz írt levél 2,5-18) 

„Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről 

szólunk, sőt valahol, valaki így tett bizonyságot: Kicsoda az ember, 

hogy gondod van reá, vagy az embernek fia, hogy gondot viselsz 

róla?" (2,5-6) 

Az angyalok bizonyára sokat tesznek Isten országáért, jól teszik a dolgukat. 

Engedelmesek az Úrnak minden dologban. Senki sem vonta kétségbe az angyalok 

szerepének a fontosságát. A levél írója mindazonáltal arra figyelmeztet 
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mindenkit, hogy Istennek úgy tetszett, hogy a kijelentése központjába ne az 

angyalokat tegye, ne róluk, ne az ő munkájukról szóljon. Egyébként éppen 

ezért mi nagyon is keveset tudunk az angyalokról, szolgálatukról. Az angyal 

követ, akit Isten elküldött emberek megintésére, meglátogatására. Ezzel 

szemben Jézus Isten teljhatalmú megbízottja, kijelentése központjában áll. 

Isten hozzánk intézett örömhírének Jézus Krisztus áll a tengelyében. „Mert 

tetszett az egész Teljességnek, hogy Jézusban lakjék, és hogy általa 

békéltessen meg önmagával mindent, a földieket és mennyeieket úgy, hogy 

békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által." (Kol 1,19-20) A mennyben 

senki mást nem találnak majd méltónak arra, hogy felnyissa a jövendőről szóló 

könyv pecsétjeit, csak a Bárányt. Csak egyedül a Bárány lesz az, aki előtt 

leborulnak a Vének és az angyalok, és mondják: Méltó a megöletett Bárány, hogy 

övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a 

dicsőség és az áldás. (Jel 5,6kk) Ne vesztegessük se időnket, se erőnket az 

angyalok magasztalására. Istennek úgy tetszett, hogy ne angyalok uralma alá 

rendelje az eljövendő világot. Pál apostol is tiltja az angyalok tiszteletét (Kol 

2,18). 

 

Jézus Krisztus Isten örök Fia, az angyalok teremtmények. Az angyalok közölték 

velünk Isten törvényét. Jézus az üdvöt hozta el közénk. A történelemben sok és 

fontos szerep vár az angyalokra, a történelemben azonban Jézus Krisztus 

győzelmére, hatalmának kitejesedésére várunk. A gyülekezet is Jézus hatalmának 

kiteljesedésére vár, új világot, mely Jézus által lép életbe (IThess 4,13kk). Az új 

világ és új föld Jézus által valósul meg (Jel 21,lkk). 

 

Jézus azonban nemcsak Isten Fia. Ő az ember Fia is volt! Ótestamentumi 

idézetet használ az író (Zsolt 8,5-7). Jézus = Emberfia szerepének még inkább 

hangsúlyos szerepe van. Benne Isten teremtő jókedve tette ezt a páratlan 

értéket láthatóvá. „Szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és 

magatartásában is embernek bizonyult: megalázta magát, és engedelmessé lett 

mindhalálig, mégpedig kereszthaláig." (Fii 2,7-8) Benne Isten szeretete, mint 

második Ádámban lett nyilvánvaló (Rom 5,14). Ő valóban megalázta magát, kisebbé 

lett valóban az angyaloknál! De éppen az alázata és engedelmessége páratlan volta 

miatt vetett Isten mindent a lábai elé. Krisztusnak hatalma van minden test 

felett (Jn 17,2). Isten mindent a lábai alá vetett (IKor 15,27). Ezt a haltamat és 

dicsőséget senki sem vonhatja meg tőle. 

„Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal 

koronáztad meg, mindent lábai alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett 

neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan 

még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Azt azonban látjuk, hogy a 
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Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése által 

dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen Ő Isten 

kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált" (2,7-9) 

Utal az apostol arra a sajátos isteni titokra, ami szerint az Úr Jézus maga-

megaláztatása és megdicsőíttetése között szoros összefüggés van. Jézus a 

fájdalom emberévé lett, hogy bennünket megváltson és örök öröm részeseivé 

tegyen. Isten megengedte, hogy a Fiú, a maga leírhatatlan dicsőségéből eljöjjön 

erre a bűntől megfertőzött világba. Jézus Krisztus áldozata nem azért került 

bemutatásra, hogy Isten szívét meglágyítsa és őt az emberiség megváltására 

késztesse. Isten minket nem az engesztelő áldozatért szeret, hanem azért 

kellett megaláztatnia, szenvednie Krisztusnak, mert szeret minket Isten. Ő volt 

az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot (2Kor 5,19). Azért szeret 

engem az Atya, mert én leteszem az én életemet (Jn 10,17). Valójában azt 

fejezi ki a Fiú felemeltetése és dicsősége, hogy még őt is jobban szereti az 

Atya, mert áldozatot hozott az emberekért. Azáltal még kiválóbban lett azt 

Atya kedveltje, mert alászállt az emberért a pokolra, hogy felemelje a 

megváltottak életét a dicsőségbe. És az Atya kiemelt szeretete mellett neki 

jutott a megváltottak dicsérete, az üdvözültek hálaéneke! „Szent bizonyosság, 

Jézus enyém! Földi utamra sugárzik e fény. Vár az örökség, mennyei rész, lelkem 

ujjongva, fölfele néz. Dicsének hangzik ajkamon, Jézust örömmel magasztalom!" 

(174. Halleluja ének) 

 

A megkisebbítés valóban rövid ideig tartott, akár a földi életét tekintjük, akár 

magát a keresztre feszítést, és a pokolra szállást értjük. Ez a „rövid idő" véget 

ért. És ennél fogva övé a dicsőség, méltóság örökkön örökké! És, ha mindent a 

lábai alá vetett, akkor semmi sincs, ami a hatalma alól kivételt képezne. A hívők 

imádata egyedül Jézus Krisztust illeti meg! 

 

Vigyázzanak tehát a hívők. Ne akarják angyaloknak adni, ami kizárólag a 

Jézusé! 

„Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, hogy Őt, aki 

számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által 

tegye tökéletessé" (2,10) 

 

Kérdezhetjük: miért engedte Isten, hogy a Fiú szenvedjen? Nem jó, ha mi a 

keresztet az ember oldaláról nézzük! Emberi oldalról nézve, a kereszt = átokfa! 

Az ember a keresztet a maga szempontjából nézi és kimondja: „Átkozott, aki fán 

függ!" (Gál 3,13; 5Móz 21,23). Isten előtt a szenvedéseknek, tűréseknek, 

próbatételeknek, keskeny utaknak egészen más az értéke. Isten a keresztet nem 
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átokfának érti. Aki a szenvedést, a próbatételt Isten nevében vállalja a világon, 

ezt az Isten iránti engedelmességben teszi és ezzel a jobbik részt vállalja! Aki 

a „keskeny út" vándora tud és mer lenni, nem a láthatókra néz, hanem a 

láthatatlanokra. Isten a keskeny út legkeskenyebb részén fogja meg a 

kezünket, hogy el ne essünk. Isten nélkül nem képes az ember keskeny úton járni, 

de Isten kezét fogva, igen. 

 

A keskeny út, a kereszt útja: titok. Azok előtt tárul fel ez a titok, akik hit 

által életútjuk próbatételét járják. Ezt az utat Isten kitüntető elismeréssel 

terheli rá az övéire. Elsősorban magát Krisztust is ezen az úton dicsőíti meg. 

Krisztus szerelme olyan erő, ami éppen a szenvedések által jelenik meg Jézus 

és követői életében. Krisztus abban is elsőszülöttséget élvez, hogy a kereszt 

által ő avattatott be elsőnek. Jézus Krisztus szenvedéssel megáldott 

gyermekei nem irtóznak a kereszttől, hanem magukhoz ölelik azt! A keskeny 

utat éppen a követői elől nem zárja el az Úr. Ez az, ami által megszenteli őket! 

„Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért 

nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: Hirdetem 

nevedet testvéreimnek. A gyülekezet körében dicsérlek téged" (2,11-12) 

Isten az, aki a szenvedések által megszentel! És Jézus Krisztus az, aki az 

Isten gyermekeit dicsőségre vezeti. Isten Fia, Jézus Krisztus vezet és 

vezethet el minket a szentség állapotára. A megszentelő és a megszenteltek 

egytől származnak. Az emberfia és a gyülekezet közössége közös 

keresztúton jutnak el a dicsőségre. 

 

Azt találjuk, hogy Jeremiás elhívásánál szerepel (1,5) ez a kifejezés: „már az 

anyaméhben megismertelek téged, megkülönböztettelek téged, mielőtt az 

anyaméhből kijöttél!" És ugyancsak erről szól Jézus imádsága: „Szenteld meg 

őket a te igazságoddal. A te igéd = igazság... És én őérettük odaszentelem 

magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban." (Jn 17,17-19). 

A feltámadott Úr Jézus, Isten akaratából szenteli meg a tanítványait és 

azokat, akik azok beszéde által, hisznek majd benne. Golgotái áldozatával 

szentelt meg bennünket „egyszermindenkorra" (Zsid 10,10). Jézus vére által 

van bizalmunk a szentélybe való bemenetelre! (10,19). Istentelenségünk és 

bűneink gyógyszerét nem máshol, hanem egyedül Jézus Krisztusban 

kereshetjük és találhatjuk meg. Jézus nem szégyell minket testvéreinek 

nevezni (Zsolt 22,23). Jézus nem veti meg és nem utálja az ember 

nyomorúságát, hanem imádságait és kiáltását meghallgatja! (22,25). 
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Jézus Krisztus Isten akaratából lett Emberfia. Emberi származás szerint ő 

is Ábrahám magvából való. Ugyanakkor a gyülekezet tagjai szintén Ábrahám fiai, 

mivel Ábrahám a hívők atyja (Rom 4,16). Ilyen értelemben Ábrahám is lehet az 

a bizonyos: egy! S mi Isten Igéje fényében bűnösségünket felismerve, 

mindenestől kell ragaszkodnunk a Jézus Krisztussal való szolidaritáshoz, 

testvériséghez. Ő adhat a szívünknek biztonságot és védelmet. Ezért 

imádkozunk így: „Tarts vérző oldaladnál, Megváltó Krisztusom! Ha Te magamra 

hagynál, megbuknám, jól tudom!"(184. Halleluja ének) 

„És ismét: Én őbenne reménykedem. Majd újra: Itt vagyok, én és a 

gyermekek, akiket Isten adott nekem" (2,13) 

 

Eddig a testvéreinek nevezete Jézus az embereket, most a gyermekekről 

szól. Ezek a sorok bepillantást engednek egy szemvillanásnyira Jézusnak mint 

Isten követének a szívébe. Valójában Jézus Krisztus Isten „utolsó" követe az 

emberekhez. És nemcsak Lélek által lakik az emberek szívében (Ef 3,17; Kol 

1,27), hanem mint élő Úr, Igéje által is jelenlévőnek bizonyul! (Mt 18,20; 28,20). 

Az ember igazi kincse Jézus Krisztusban az, hogy benne elrejtőzködhet az Isten 

családjának a közösségében! Az ember, a világ Istennel való közösségét Jézus 

Krisztusban éli meg. Ez egyben Jézus Krisztus alázatában és valóságos ember 

voltában ragadható meg igazán. És abban, amiben az emberek, a világ 

botránkoznak, éppen abban van az Úr Jézus küldetésének értéke! 

 

A testté lett Ige az, amiben Isten az övéi közé jön! Jézus Krisztus nagysága 

éppen alázatosságában és „kicsiségében" ragadható meg a leginkább. Az ember a 

maga nyomorúságában és kicsiségében állandóan arra törekszik, hogy Lélekben 

ragadhassa meg Krisztust. Értékeit lelki értelemben szeretné megragadni, 

miközben nem becsüli meg Krisztus testté lett alázatát, s ezért értékeit, javait 

másutt keresi. Ez tévelygés, Isten kijelentésének a félreértése. Jézus éppen 

szenvedésében, kereszten hordozott sebeiben közelített meg minket, akár mint 

„testvér", akár mint „gyermek". Az, hogy Jézus kisebbé tétetett az angyaloknál, 

nem azt jelenti, hogy kisebb is! A Krisztusban és az ő megüresítésében lesz 

igazán felfogható, megragadható az ő dicsősége is! 

 

Mikor Jézus Krisztus emberré lett, közel hozta hozzánk Isten világát, 

megközelíteni engedte az elérhetetlent. És ezt értünk tette! Hogy ez által 

eltapossa ellenségeit, letapodja a bűnt, a halált, és szenvedésével nyílt meg 

számunkra az Isten világához vezető ajtó! Alapvető tévelygés, mikor az ember 

az angyalokban kíván remélni, az ő közbenjárásukra kíván támaszkodni. 

Megtartásunk titka: egyedül Jézus! 
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„Miután tehát a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan 

részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma 

van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól 

való félelem miatt egész életükben rabok voltak" (2,14-15) 

 

Az Isten iránti bizalom sohasem állt olyan magas fokon, mint mikor a 

kereszten szenvedő Jézus Krisztusra alapozódott. Ha hiheted ezt, minden 

lehetséges a hívőknek! (Mk 9,23) Az ember hite nem bonthat szárnyat 

Krisztuson kívül, nem kapcsolódhat valami dicsőséges világhoz, mert csak és 

egyedül Jézus Krisztusnak a Sátánt és a bűnt legyőző szenvedésében találhat 

nyugodalmat. Az ember megváltás iránt eseng, de éppen ebben az csengésében 

sohasem, semmiképpen nem kerülheti ki Jézus Krisztusnak emberi testben, a 

szenvedése által elért győzelmét. Nem nyúlhat a hitével a megdicsőült 

Krisztussal való közösséghez anélkül, hogyne lenne tudomása róla, hogy ez a 

Krisztus éppen a szenvedésével vívta ki a győzelmet, ami által az embert 

feljogosította arra, hogy hitben élhessen és járhasson! Az ember lelki 

ajándékainak páratlan birtoklásában, az isteni erő megnyilvánulásaiban is (IKor 

12,5), élete elragadtatásainak legfelemelőbb pillanataiban is kell, hogy 

megemlékezzen arról, hogy milyen állapotban találta meg őt Isten irgalmassága, 

az érte szenvedő Jézus sebeiben. Ne dicsekedjék, és ne is akarjon dicsekedni 

éppen Jézus szenvedéseiben való részvétele kikerülésével. Töviseit nem teheti 

le, és nem kerülheti meg, mert minden ember ereje az erőtlensége által ér, 

érhet csak célhoz! (2Kor 12,9). 

 

Isten kegyelme az embert éppen a nyomorúságában éri utol, és hozza ki őt 

szégyenéből, gyengeségeiből. Ő csak erőtlenségeivel dicsekedhet, mert akkor 

lakik benne Krisztus ereje. Ez a tény kikerülhetetlen, mert az ember semmiféle 

kiváltságot nem érezhet, nem hordozhat az érte sebeket, gyötrelmeket, 

vereséget vállaló Krisztuson kívül! Jézus Krisztus a győzelmét az ördög fölött a 

halála által nyerte el. És ha ő vállalt minket a kicsiségünkben, és úgy szerzett 

nekünk szabadulást, mi nem röpködhetünk Lélek által, a mi meg-

szabadíttatásunk győzelmi mámorában, hisz mi onnan, éppen a Krisztus halála 

által szabadultunk meg. A győzelmet Krisztus éppen a keresztje által vitte végbe. 

Ez figyelmeztet rá, hogy az istenellenes hatalmat éppen a hatalmasságában 

győzte le. Abban, amiben eddig győzelmes volt! (Lk 10,18). A kígyónak Jézus 

taposott a fejére! (IMóz. 3,15). Jézus mind a halált, mind az ördög munkáit 

megsemmisítette. Jézus halála, majd feltámadása a halottak közül teljes 

győzelmet vett. (IKor 15,26.54-57). A Jelenések könyve is teljes győzelemmel 

számol (20,10.14-15). Jézus hatalma a halálon megbizonyított tény, minden 

keresztyénnek számolnia szabad ezzel a győzelemmel. 
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Jézus maga is megkísértetett (Lk 12,50). A szenvedése mélységeiben (Jn 

12,27kk) győzte le azt a hatalmat, ami megrendíti az emberi egzisztenciát. 

De Jézus legyőzte a halálfélelmet, eltörölte a halált és világosságra hozta 

az életet és a halhatatlanságot az evangélium által (2Tim 1,10). Félelem 

nélkül nézhetünk tehát mindenféle végzettel szembe. Az apostol nem a halál 

jelentőségét akarja megkisebbíteni, hanem bátorítani kíván minden keresz-

tyént, mikor a halál sötét völgyében kell járnia (Zsolt 23,4). Krisztus maga 

vezet minket az örök legelőkre, mint jó Pásztor. 

„Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám 

leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a 

testvéreihez, hogy irgalmas főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, 

hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért" (2,16-17) 

Jézus Krisztus segíteni kívánt az emberen, ezért emberré kellett lennie. 

Isten Krisztusban odafordult az egész világhoz. A Golgotán hozott áldozatával 

győzte le a Sátánt, szabadított meg a félelem kísértésétől! Jézus Krisztus 

főpapi tevékenységéről van szó, amely által a hívők, Isten gyermekeinek a serege 

menekül meg. Emberek, akik „teljes életükben rabok voltak" (Gál 3,7-8). Ők 

Ábrahám igazi magva. Isten mentő szeretetének ők a tárgyai és nem bukott 

angyalok! Az apostol hangsúlyozza, hogy Istennek a szeretete Krisztusban 

elsősorban a hitre, a hívőkre irányult. Isten szeretete a hit által vonzza magához 

az embert. Hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek (Zsid 11,6). 

 

Isten szeretete lenyúlt a mélységbe, a halálba és kárhozatba süly-lyedt ember 

után, aki nem tudott segíteni magán. Szeretetével magához láncolta. Ez a 

szeretet az irgalmasság és hűség bámulatos prédikációja volt. Méltán írja az 

apostol: „Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, 

aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban, a szerint, amint 

kiválasztott minket Őbenne a világ teremtése előtt... eleve elhatározva, hogy 

minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által." (Ef 1,3-5) Isten az ember 

mellett döntött, hűséggel és irgalmassággal volt az ember iránt. Megesett 

rajta a szíve. Megengesztelődött az ember iránt a Jézus vére által! (Ef 1,7). 

Irgalmas (Lk 6,36) Atyának bizonyult, a könyörületesség Atyjának (2Kor 1,3). 

Ez az az engesztelés, amit népe bűneiért szerzett. Megrendítő felhívás 

következik ebből: „Ó, bízd magad e kegyelemre, mely Jézusban árad feléd!" 

„Mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe 

esnek" (2,18) 
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Isten Jézus Krisztusban hatalommal állt az ember mellé. Nem akárhogy nyújtott 

segítséget, hatalommal szerzi meg és oldja meg az ember kiengesztelését is. Jézust 

megkísértette a Sátán, és ahogy ő elutasította a kísértét, tud segíteni azokon is, 

akik kísértésbe esve hozzá folyamodnak! Jézus éppen emberségében, emberi 

természetére nézve kísértést szenvedett (Mt 4,1-11). A kísértés félelmes volta 

abban állt, hogy a kísértő azt várta volna el tőle, ami neki Isten mivoltában 

rendelkezésére állt. Jézusnak csak átmenetileg volt nyugta a kísértéstől (Mt 

16,22k). Ez a kísértés éppen a golgotái szenvedésben érte el a tetőpontját, mikor 

a vének és írástudók biztatják, mint a Sátán eszközei: „Másokat megtartott, 

magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről és 

majd hiszünk neki!" (Mt 27,42) Elmondhatjuk, Jézus kiitta a poharat és ez által 

segítséget nyújt mindazoknak, akik életük gyötrelmes pillanataiban felkeresik őt 

(Zsid 4,15-16). 

 

Jézus igaz főpap, aki az értünk vállalt szenvedésben kitartva jutott el a 

dicsőségébe. Nem vagyunk többé tehát semmi körülmények között, soha 

egyedül! 

 

 

DECEMBER 22. 

 

Biztosan számíthatsz rá 

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a 

nyomorúságban" (Zsolt 46,2). 

Nem sokat ér az olyan segítség, amelyik éppen akkor hiányzik, amikor szükség 

volna rá. Az otthon felejtett horgony nem segít a tengerészen a vihar órájában. 

Hiába volt valamikor pénze az adósnak, ha most követelnek rajta egy összeget. 

Nagyon kevés a „biztos segítség"-nek nevezhető földi támogatónk. Az ilyenek 

rendszerint messze vannak, amikor szükségünk van rájuk, és még messzebb, ha 

már egyszer igénybe vettük segítségüket. De az Úr, a mi Istenünk mindig jelen 

van, amikor keressük, jelen van, amikor szükségünk van rá és akkor is, ha már 

többször is igénybe vettük segítségét. 

 

Sőt, Ő több, mint segítség! Biztos segítség! Biztosabb, mint a legjobb 

barátunk, mert ő velünk van minden szükségünkben, biztosabb, mint mi magunk, 

mert mi néha elveszítjük a fejünket, ő azonban mindig tudja a megoldást. Rá 

mindig számíthatunk, érezzük támogatását, együttérzését minden bajunkban. Rá 

most, ebben a sok bajjal küszködő korban is biztosan számíthatunk. Bízzunk hát 
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Benne! Oltalmunk Ő, rejtőzzünk el Benne; erősségünk Ő, erősödjünk meg Benne. 

Segítségünk Ő, támaszkodjunk rá, biztos segítségünk Ő, próbáljuk ki ezt most 

mindjárt! Egy pillanatig sem kell aggodalmaskodnunk vagy félnünk. „A Seregeknek 

URa velünk van, Jákob Istene a mi várunk" (46,12). 

* 

Isten ítélőszéke előtt 

„Mostan bocsátód el, Uram, a te szolgádat... békességben... " (Lk 2,29) 

Az agg Simeonnak kijelenti a Lélek, hogy nem lát addig halált, míg meg nem látja 

az Úrnak Krisztusát. „És ő a Lélek indításából a templomba méné, és mikor a 

gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint 

cselekedjenek, akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda: Mostan 

bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: Mert 

látták az én szemeim a te üdvösségedet" (Lk 2,26-30). Vajha Isten minden igaz 

gyermeke így tudná lehunyni szemeit és ezzel a mondással tudna elbúcsúzni az 

élettől. Lehet-e nagyobb áldás, mintha valaki ilyen megbékélt és reménységgel 

teli lélekkel tud elbúcsúzni a földtől, melyben itt hagyja porhüvelyét és lelkétől, 

mely megjelenik Isten ítélőszéke előtt? (Lk 16,22-24). Isten gyermekei így 

búcsúztak az idők folyamán. Semmi sem lehet számunkra kívánatosabb, mint az 

ilyen búcsúzás, mely az örökkévaló Istenben és Egyszülött Fiában hívők kivált-

sága. Imádkozzunk, hogy a mi „hazamenetelünk" is ilyen legyen... 

Uram, szeretném én is a szeretteimtől és a földtől való elválásom pillanatában az 

agg Simeonnal együtt azt mondani: Mostan bocsátód el a te szolgádat békességben... 

Engedje meg kegyelmed, hogy a világgal és az emberekkel megbékélve, az ellenem 

vétkezőknek szívből megbocsátva tudjam én is megtenni azt a nagy lépést, hogy 

így jelenhessem meg ítélőszéked előtt. Hallgasd meg esedezésem! Ámen. 

„Ó édes Megváltóm, ne nézd bűneimet, Sok ellened való 

cselekedetimet, Idvességem árát: tekintsd érdemedet, 

Jövel Jézus Krisztus, vedd hozzád lelkemet!" (Énekeskönyv 

403. é. 7. v.) 

* 

            Hogyan ünnepeljünk? 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét... (Jn 1,14) 
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A karácsony elnevezés a latin carnatio = megtestesülés szóból származik. 

Karácsony az Úr Jézus emberré lételének ünnepe. Jézus Krisztus az ő örök 

isteni természete mellé magára vette a mi emberi természetünket is, mert csak 

így lehetett segíteni rajtunk. Minden karácsonykor erre kellene emlékeznünk, és 

ezért hálát adnunk. 

 

Az ünnep tartalma azonban az idők folyamán eltorzult. Sokak számára 

egyenesen teher a hozzá tapadt sok szokás és többletkötelesség. Ilyenkor 

felbolydul az ország, aki teheti, vásárol, utazik, vendégeskedik - s az ünnep 

kimerül ebben, és sok ember is kimerül az ünnep végére. 

 

Segítség lehet, ha megtervezzük a tennivalókat, csak a valóban szükségeset 

vesszük célba, elosztjuk a feladatokat, és csendet is készítünk az ünnepekre. Az 

ajándékozás ne legyen kényszer, ne versenyezzünk egymással, ne fokozzuk le 

üzletté! Az ajándékot ne a forintértéke, hanem a szeretetértéke tegye 

kedvessé. Saját kézzel készített tárgyak, amelyek mögött figyelmesség, 

szellemesség van, nagyobb örömöt szerezhetnek, mint bármi más. Egyáltalán az 

örömszerzés legyen a cél! S örömöt szellemi értékekkel is lehet szerezni, 

egymást ilyesmivel is gazdagabbá tehetjük. 

 

És ne feledkezzünk el azokról, akiknek senki nem készít ajándékot! Nézzünk 

körül, imádságban kérjünk tanácsot Istentől, s legalább egyvalakinek készítsünk 

így szép ünnepet! 

 

Az ünnep lényege pedig, az élő Krisztussal való közösség, a benne való öröm, 

maradjon meg a hétköznapokban is, tegye ünneppé legszürkébb óráinkat is! 

 

* 

 

Az örökkévalóság küszöbén (III.) 

A hitet megtartottam... 2Timóteus4,7 

 

A keresztyén ember harcában és futásában a hit ad erőt. Aki saját erejéből harcol 

és fut, az elbukik és kimerül. A hit az Úr Jézushoz ragaszkodik és benne Isten 

erejét kapja meg. Aki hisz, az legyőzhetetlennek bizonyul és végig kitart. Minden 

azon fordul meg, hogy kitartunk-e a hitben. Aki feladja a hitet, elveszett. „Mi nem 

vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet 

nyerjünk." 
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A gonosz ellenség mindent elkövet, hogy elvegye a hitünket, mert akkor nyert 

ügye van. Jönnek súlyos, nehéz napok, amikor úgy látszik, mintha minden 

imádságunk hiábavaló lenne. Mintha bezárult volna az Ég és a Magasságos nem 

törődne velünk. „Hol van most a te Istened?" - „Mit segít rajtad minden 

imádságod?" Ilyen és hasonló, kételyt támasztó kérdésekkel próbálja az ellenség 

tüzes nyilaival átütni a hit pajzsát. De elszántan álljunk ellene! Csak el ne dobjuk 

bizodalmunkat! Isten sokszor eltakarja előttünk azt, ami szívében van. Elrejtőzik 

előlünk. Most kell hitünknek igazán valóságosnak bizonyulni. Amíg kézzelfoghatóan 

tapasztaljuk Isten szeretetét, érezzük, hogy felemel és hordoz, addig nem nehéz 

hinni. De ha visszavonul és hallgat, sőt látszólag ellenünk van, akkor jut érvényre az 

igazi hit, amely nem lát semmit, mégis az Ő Igéjébe fogódzik, minden érzékelhető 

biztosíték nélkül. Ilyen hite volt a kananeus asszonynak. A Megváltó idegennek, 

sőt elutasítónak mutatta magát. Kemény szóval küldte el magától. De az asszony 

szaván fogta az Urat, s elfogadta, hogy az ebek közé tartozik: ezért kért a 

lehulló morzsákból. Ez meggyőzte az Úr Jézust, és könyörületre indította. 

 

Aki kitart a hitben, csodálatos dolgokat él át. Nagy jutalma van, meglátja az 

Urat és az Ő dicsőségét. Tartsunk ki a hitben mindvégig! 

 

Most még sötét homályon átlátom az Úrábrázatát, 

de nemsoká a mennybe' fenn, Őt szemtől szembe nézhetem. 

Most még megérteni nem tudom, mért visz Atyám nehéz úton, de látom majd, 

ha fönn leszek, bizalmam Ő nem csalta meg. 

Most még csak hitből élek én, de biztat a dicső remény, hogy fellegen, 

homályon át, eléri lelkem otthonát. 

Ott látom tiszta fénybe' majd, amit itt még homály takart, s zeng ajkam 

ott új éneket, a Báránynak dicséretet. 

 

 

* 

 

„Azért ezt mondja a Seregek Ura: Mivel nem hallgattatok beszédemre, 

elhozatom Észak valamennyi népét - így szól az Úr -, meg szolgámat, 

Nebukadneccarí, Babilónia királyát Rázúdítom erre az országra, lakóira és 

valamennyi szomszédos népre." Jeremiás 25,8-9 
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Mekkorát nevetett volna Nebukadneccar, a hatalmas hódító birodalom ura, ha 

meghallja, hogy egy jelentéktelen, kis nép lenézett prófétája őt a kis népecske 

Istene szolgájának nevezi! Az egész Júdea abban az időben nem volt nagyobb, 

mint nálunk egy-két megye. Rangját csak a főváros, a valóban nagy jelentőségű 

Jeruzsálem adta meg. De ebben a kis fészekben még élt az egyetlen Isten hite, 

a körülvevő nagyhatalmak bálványaival szemben. Ez a hit is csak pislákolt néha. 

Könnyen elhitte a kis nép, hogy ő jelentéktelen a nagyvilággal szemben, kezdte 

lebecsülni önmagát és Istenét. Mennyivel hatalmasabbak Babilon vagy Egyiptom 

istenei! Ekkor hangzik el Jeremiásnak, a legtragikusabb sorsú prófétának meg 

nem hallgatott intése: A lenézett, megvetett Úr, az egyetlen, világteremtő 

Isten, végrehajtja ítéletét a hűtlenné lett népen. És hiába nevetne 

Nebukadneccar, Isten szolgaként használja fel őt a hóhér szerepére, ítélete 

végrehajtására. Isten akkor is, ma is ura a történelemnek. Az a nép, mely nem 

hallgat rá, először erkölcsileg omlik össze, majd az események sodorják el, mert 

ez a törvény. Isten ellenségeit is, a legbölcsebb istentagadót, a leghitetlenebb 

zsarnokot is fel tudja használni a maga akaratának végrehajtására. 

Mindenható Isten, a magyar népért könyörgök. A Te néped volt. Elhoztad 

messziről erre a földre. Kemény feladatot adtál a számára, hogy védje a 

boldogabb keresztyén népeket évszázadokon át minden támadás ellen. 

Segítségeddel kibírta. De megbicsaklott. Sokan elvesztették a hitüket, vele 

együtt öntudatukat. Ne vond meg tőlünk megbízatásodat! Adj még nekünk 

rendeltetést, jövőt! Fordítsd magadhoz gyermekeink lelkét, hogy benned hinni és 

bízni tudjanak, Tőled nyerjenek újra öntudatot, hűséget, felelősséget, életet! 

Kegyelmesen fordulj felénk! Ámen. 

 

 

* 

 

„Kösd ujjaidra, írd fel szíved táblájára!" 

(Példabeszédek 7) 

A Példabeszédek könyve 5-7 fejezetei a házasságtöréstől óvnak. Valójában a 

hetedik parancsolat kifejtését olvashatjuk itt. Isten féltő szeretettel óv. Nem 

megfosztani akar valamitől, hanem éppen megóvni valamiben. A kísértés és a 

próbatételek idején jusson eszünkbe az Úr féltőn szerető szava. Nagy áldás 

fakad abból, ha valaki minden nap megtanul egy igeverset. Egyik testvérem a napi 

Igéből minden reggel kiírt néhány bibliai verset egy papírdarabkára, azokat, 

amelyek aznap reggel különösen megszólították. A munkahelyén gyakran elővette 

a papírlapot, magában ismételgette az Igét, forgatta a szívében, estére már 
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kívülről tudta, mert felírta szíve hústábláira. Az így elraktározott Ige a kellő 

időben eszébe jutott, és megszólalt benne, mint Isten 

szava. 

* 

 

„.. .és gyönyörködtem az emberedben." 

(Példabeszédek 8) 

Az Úr az egyetlen, aki bölcs. Mai Igénkben Isten bölcsessége 

megszemélyesítve áll előttünk, aki a föld keletkezése előtt született, amikor 

még sem ég, sem föld, sem hegyek, sem látóhatár nem volt, sem fellegek és 

tengerek nem léteztek. A bölcsesség megszemélyesítésével az Ige az Úr 

legfontosabb tulajdonságát akarja szemléltetni: azt, hogy Isten mindent jól 

tesz. Ezzel a bölcsességgel teremtett (Példabeszédek 3,18), hogy lényének 

lényegét, az élet örömét megossza az élőlényekkel, különösen pedig az 

emberrel, akiben kedve telik. Az emberben azonban nem lehet gyönyörködni. 

Az emberben különösképpen nem. Aki képes arra, hogy önmagát és másokat 

kívülről szemléljen, az megdöbben az ember gonoszságán, önzésén, hiúságán, 

aljas játszmáin, gyarló érdekharcain, és hazug mítoszain. Krisztusban az 

Isten bölcsessége valóban megszemélyesült. Őbenne Isten visszaadta 

nekünk a gyönyörűséges élet lehetőségét. „Oh Isten bölcsességének^ 

mélysége." (Róma 11,33) De jó tudni, hogy a világ jó kezekben van. 

* 

5. KRISZTUS FELJEBBVALÓ MÓZESNÉL (Zsidókhoz írt levél 3,1-6) 

„Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívásnak részesei, figyeljetek 

hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az Ő 

megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában" (3,1-2) 

A keresztyén embernek Krisztusra kell rendkívüli gondossággal figyelnie. Mi 

Jézus Krisztusban vagyunk szentek és a mennyei elhívás részesei. Nélküle nem 

lehetünk sem szentek, sem a mennyei elhívás részesei. Ismét oda kell figyelnünk 

arra az intésre, hogy a mi szentségünk és elhívásunk, odakényszerít Jézus 

Krisztushoz. Ő hozta el hozzánk az üdvösséget (2,1-3). Nem önmagunkban van a 

szentségünk, hisz mi újjászületve is bűnösök vagyunk. Szentségünk titka egyedül 

Jézus Krisztus. Ő a szent, igaz, hű testvér, aki vállalt minket, és ez által lett a 
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szentségünk forrása. Benne lehet az ember a mennyei elhívás részese, így igaz: 

Krisztuson kívül nincs üdvösség! (ApCsel 4,12; 2Thess 2,13) A keresztyén ember 

egyetlen életfeltétele Krisztus, ő a javainak egyedüli forrása. „Jézus vígasságom! 

Jézus menedékem! Jézus üdvösségem!" (294. Dicséret) Ő nevezett minket 

testvéreinek, szent testvériséget Ő szerzett velünk. Az, aki elküldte Őt, Ő 

általa nekünk is Atyánk. 

 

Feltűnő, hogy Jézus Krisztust apostolnak és főpapnak mondja. Az Úr 

„apostolsága" azt jelenti, hogy Jézus Isten „utolsó" követe (Mk 12,6). Isten 

irgalmának, az ember felőli felelősségének betetőzése. „Utoljára azt is elküldte 

hozzájuk, aki egyetlen szerelmes fia" volt! Azt jelenti ez, hogy Isten türelme 

határtalan, és mégis figyelemre méltóan személyhez kötött. Jézus Krisztus, mint 

Fiú, kikerülhetetlen figyelmet érdemel. Aki megtagadja az iránta való 

figyelmességet, mindent kockára tett. Jézus Krisztus apostolsága, főpapságával, 

főpapi szolgálatával egyben az utolsó figyelmeztetés. Aki ezt nem méltányolja, 

számoljon azzal, hogy eljön még egyszer. A még egyszer pedig azok 

megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy 

megmaradjanak azok, amik nem rendülhetnek meg (Zsid 12,27). 

 

Isten nem fogja megismételni a Fiú megalázását! Mikor Jézus hűnek bizonyult 

abban, hogy engedelmes volt mindhalálig, ezzel kényszerű választás elé került az 

ember. Krisztus feltámadt, az Atya jobbjára ült. Az ember arra kényszerül, hogy 

választania kell Krisztus mellett vagy ellene. Csak Krisztusban valósulhat meg az 

istenfélők reménysége, ha hozzá fordulnak. 

 

Mózes is hű közbenjárója volt Istennek. Tekintsenek csak fel a hívők Mózesre. 

Mózes közbenjáró szolgálata megismételhető volt. Utána még közvetítők csapata 

jelent meg Isten és népe közötti közbenjárásra. Mindezek hűen töltötték be 

hivatásukat. És valamennyi küldött szolgálata Jézusra mutat fel. Jézus a 

közbenjárók sorának a betetőződése volt. Az ő szolgálatának nincs szüksége 

ismétlésre. Jézus Krisztus a felmagasztalt Úr (Ef 1,18), akit a szívünk szemeivel 

láthatunk. Őreá kell néznünk; Jézushoz ragaszkodva, mint akiket a bizonyosságok 

fellegei vesznek körül, fussuk meg a pályánkat. Jézus az egyedül, aki a hit 

szerzője és bevégzője (Zsid 12,1-2). 

„Ó ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a 

háznál nagyobb dicsősége van a ház építőjének" (3,3) 

 

Jézusban virrad fel áldott szép napunk. Feltámadásában győz a Krisztus. 
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Feltámadásával rab lett sok és sokféle ellensége. „Az ősi kígyót, bűnt, halált, 

kínt, poklot, szenvedés jaját legyőzte Jézus Mesterünk, ki most feltámadott 

nekünk!" (185. Dicséret) Nem engedheti meg az ember magának, hogy elengedje 

Jézus kezét. Sem Mózesért, sem Ábrahámért, sem Ézsaiásért, sem 

Jeremiásért! Ők azért jelentek meg a világban, hogy Jézusra mutassanak fel. 

Méltán vallhatjuk tehát: „Nincsen sehol a világon jobb helyem, Jézus, mint a te 

hatalmas kebleden. Nálad ingyen kegyelem van, végtelen. Nincsen sehol a világon 

jobb helyem." (441. Halleluja ének) 

 

A hitélet középpontjában Jézus áll, az ő szerepe hordozza a békességes 

kiegyenlítődést. Valójában már az Ószövetség idejében is. Krisztus dicsősége 

nagyobb, mint Mózesé, Mózes a törvény embere, Jézus Krisztus a betöltője a 

törvénynek. (Mt 5,17) Mózes úgy állt a gyülekezet élén, hogy annak része és 

tagja is volt. Krisztus azonban, mint építő, nagyobb az épületnél. Mózes, míg 

másokat kormányzott, maga is parancs alatt állt. Krisztusnak uralkodói joga van. 

Az egyház = Isten háza (ITim 3,15). Az egyház hívő tagokból tevődik össze, jo-

gos a tagokat élő köveknek nevezni! (IPét 2,5). Egyedül Krisztus az, aki fölébe 

emelkedik saját művének. Krisztus tehát összehasonlíthatatlanul nagyobb, mivel 

Ő a Fej. Övé a dicsőség örökkön örökké! 

„Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten 

az" (3,4) 

Tovább vezeti az összehasonlítást Mózes és Krisztus között. Valójában azt kell 

mondanunk: Isten alkotta az egész mindenséget is. Ebben legfőképpen a maga 

tulajdon házát. Krisztusban épül az egész ház. Isten „azt akarja, hogy többé ne 

legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, hanem az 

igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel mindenestől Őhozzá, aki a Fej, a 

Krisztus." (Ef 4,14-15) Jézus a Fő, minden tag Őhozzá illeszkedik, Őhozzá 

kapcsolódva épül egybe szeretetben! Jóllehet emberek munkáját is igénybe veszi 

Isten a házának építésére, mégis Krisztus által egyedül Ő visz végbe mindent. 

„Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául 

annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus is, mint Fiú, hű a maga házához. 

Az Ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését 

mindvégig szilárdan megtartjuk." (3,5-6) 

 

Mózes szolga volt és hű szolgaként forgolódott a maga házában. Jézus ellenben 

istenségéről mondott le, hogy szolgává legyen Isten háza építésében. Mózes 

élete, szolgálata a maga teljességében felmutatott Istenre. Jézus Krisztus élete 
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és szolgálata úgy mutatott fel Istenre, mint Fiú, s dicsőítette meg munkájában 

az Atyát. Krisztust úrrá tette Isten a maga háza felett. Méltán dicsekedhet az 

apostol azzal: mi vagyunk az ő háza! Boldog az, aki a Fiút szolgálhatja! 

 

Isten házához tartozni dicsőség, felmagasztaltatás. A dicsőségesebb 

szolgálata még nagyobb dicsőség. Legyenek hát bizalommal és biztos 

reménységgel a Krisztus iránt. Mivel Krisztus hűséges volt, minket is a hozzá 

való hűség kötelez. A bizodalmat és reménységet hűséggel kell őrizni mindenkor 

mindenben. Félre minden kishitűséggel, ingadozás nélkül bízzuk magunkat Arra, 

aki hű a maga házához, aki a maga házát megtarthatja! Krisztus nemcsak 

kiváltott a mi értelmetlen életünkből, hanem képes meg is tartani. Mindvégig 

megtartani a jóban. Ez a reménység (parrézia) vidám, örvendező bizonyosság, 

amit a Szentlélek ajándékai között tartunk számon (ApCsel 4,29-31). Az, aki 

hűséggel kitart Jézus Krisztus mellett, az fog majd az idők végén találkozni 

Vele! Legyen hát az a bizonyosságunk, hogy megvalósuló jövendő felé megyünk. 

 

December 23 

Fentről való kincsek 

„Józsefre ezt mondta: Megáldotta földjét az Úr az ég fentről jövő ajándékával 

és a lent elterülő vizekkel" (5Móz 33,13). 

Mi is lehetünk gazdagok olyan dolgokban, amikben József, de magasabbrendű 

értelemben: a menny drága kincseiben lehetünk gazdagok. Közbenjáró imádságaink 

meghallgatása, Isten erejének megtapasztalása drága kincs a számunkra. 

Megtapasztalhatjuk Isten békességét, az Úrtól való örömet, Istenünk dicsőségét. 

Élvezhetjük a Szentháromság áldásait, a szeretetet, a kegyelmet és a testvéri 

közösséget, amelyeket többre becsülünk a színaranynál. A földi dolgok értéke 

elhalványul a mennyei kincsek mellett. 

 

Milyen drága kincs „az ég fentről jövő ajándéka", a harmat. Mennyire hálásak 

vagyunk és dicsérjük az Urat érte. Hogy illatozik a harmat, felüdít, növekedést 

ad és életet támaszt! Mint az Úr által ültetett palántáknak, minden másnál 

fontosabb a számunkra a mi felülről jövő ajándékunk, a Szent Szellem vezetése. 

 

„A lent elterülő vizek" áldása nyilván arra a föld mélyében elterülő láthatatlan 

vízforrásra utal, amely minden frissen felbuzgó forrást táplál. Milyen 

csodálatos, ha egyszer az örökkévalóság forrása tárul fel a számunkra. Ez 

kimondhatatlan gazdagságot jelent. Egy hívő se nyugodjék, míg nem ivott belőle. A 
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mindenható Úr gazdagsága a miénk mindörökre. Éljünk kincseivel már most! 

 

* 

Alapok, falak, kapuk 

...fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét angyal... A 

város falának tizenkét alapköve volt... (Jel 21,10-14) 

János apostol látomásban látja a mennyei Jeruzsálemet, ami az üdvözültek 

gyülekezete, a megdicsőült egyház. Egyik jellemvonása, hogy szilárd alapja, magas 

falai és nyitott kapui lesznek. Bizonyos értelemben ennek kell jellemeznie ma is 

minden egészséges gyülekezetet és minden újjászületett hívő keresztényt. 

 

Legyen szilárd alapja! Az egyház és a mi hitünk alapja Jézus Krisztus személye 

(IKor 3,11). Amit ő értünk tett, az az üdvösség szükséges és elégséges feltétele. 

Semmivel nem lehet és nem is kell kiegészíteni. Erről az alapról soha nem szabad 

lelépnünk. 

 

A fal mutatja meg, mi tartozik a városhoz, és mi van azon kívül. Isten akarata 

az, hogy a benne hívők szentek legyenek, vagyis egészen az ő számára legyenek 

elkülönítve. A hívő elkötelezett Krisztus-követő, aki semmiben nem elegyedhet az 

Isten nélküli világgal. Minden kettősségtől meg kell tisztulnia, mert a falakon nem 

lehet lakni, vagy bent él valaki, vagy kívül. Ézsaiás 1. fejezetében részletesen 

tanít erről Isten. Ezért feltétele a hívő életnek a hűség. 

 

A nyitott kapuk arra utalnak, hogy bejöhet mindenki, aki „megmosta ruháit a 

Bárány vérében", vagyis Jézus Krisztus érdeméért bocsánatot kapott. Ellenség 

nem jöhet be, angyalok őrzik a kapukat. A hívők pedig kimennek a kapukon, hogy 

hirdessék az evangéliumot minden népnek, és hívogassanak Jézus Krisztushoz. 

 

Az alap arról szól, hogy mit hiszünk, a fal arról, hogy kik vagyunk, a kapuk pedig 

arról, hogy mi a feladatunk. Jellemez-e minket mindez? Jézus személyére, 

váltságművére épül fel minden. Világos identitástudatunk van, amelyet vállalunk 

is. És elfogadó, mentő szeretettel, jézusi felelősséggel hívunk mindenkit Isten 

közelébe, az igazi életbe. 

 

* 

 

Senkise menekedhetik meg az ítélőszék elé állástól 

„Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélöszéke 



174 

 

előtt."(2Kor5,1O) 

Az apostol figyelmeztet minket, hogy „nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a 

Krisztus ítélőszéké előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben 

cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt". „Mindnyájunknak" hangsúlyozza az apostol. Itt 

nincs, de nem is lehet kivétel. Hiába akar valaki elrejtőzni az Úr elől. Jól mondja a 

zsoltáros király: „Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak? Ha a 

mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal 

szárnyaira kehiek, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezéremé 

engem, és a te jobb kezed fogna engem... A sötétség sem borit el előled... a 

sötétség olyan, mint a világosság" (Zsolt 139,7-12). Mi is csak ott fejezhetnénk be 

gondolatainkat, ahol a Zsoltáros: „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg 

szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e 

nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!" 

(23-24.). Az sem menekedhetik meg Előle, aki elégetteti magát... Csak a testét 

égetik el, a lelkét nem. 

Uram, meg sem kísérlem, hogy elmeneküljek Előled. Tudom, Te előled sehová sem 

lehet elrejtőzni, hisz Te ott vagy mindenütt. Te látsz, Te tudsz mindent és 

megjutalmazod mindenütt a jót és megbünteted mindenütt a gonoszt. Adja nagy 

kegyelmed, hogy ne legyen okom menekülni kívánni Előled; inkább az a vágy töltse el a 

lelkem, hogy mindenkor Véled legyek. Hallgasd meg esedezésem! Ámen. 

„Szerelmes Jézusom, egeknek Királya! Majd ha üt éltemnek 

utolsó órája, Nyugtasd békében a sírban testemet, 

Irgalmadból add meg várt üdvösségemet!" (Énekeskönyv 411. é. 

3. v.) 

 

* 

 

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán 

lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló 

Atya, Békesség Fejedelme..." Ézsaiás 9,5 

 

Ezt a szép, verses próféciát mintegy ötszáz évvel írták Jézus születése előtt. Ez volt 

egyik alapja a választott nép Messiás-varasának. Ez teljesedett be karácsony 

éjszakáján. A próféták legfőbb gondja az egyetlen Isten valóságának hirdetése volt, 

amikor tehát Ézsaiás próféta a megszületendő gyermeket Erős Istennek, 

Örökkévaló Atyának nevezi, akkor azt hirdeti, hogy maga az Egyetlen Isten fog 

megjelenni az emberek között. Maga Isten váltja meg az övéit. Maga Isten akar 
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segítséget és boldogságot hozni a földre útbaigazításával és megváltásával. Isten azt 

akarja, hogy közvetlen ismerősei, gyermekei, barátai, tanítványai legyünk. Nincs 

ennél nagyobb megtiszteltetés. Nem lehet nagyobb öröm. Ki kell ezzel állni az 

emberek közé, és szívből kikiabálni, vagy összehívni szeretteinket, behúzódni 

otthonunkba, és ott közösen örülni, úgy készülni fel arra, hogy méltóképpen tudjuk 

fogadni Öt, mindenható Istenünket, amikor egyszerű, síró kisgyermek képében 

megérkezik közénk. Mert Ő nemcsak egyszer jött el, valamikor régen. Velünk akar 

élni, áldani akarja egész életünket. Próbáljunk meg úgy ünnepelni, hogy soha el nem 

múló élmény maradjon mindnyájunk számára! 

Örökkévaló Istenünk, csodálatos az, hogy Te, a Mindenség Ura, belépsz mindennapi 

éltünkbe. Síró kisgyermekként szolgáltatod ki magad, majd fáradt vándorként lépsz 

be otthonainkba, hogy társunk légy, s mi a Tieid. Ne hagyj el minket, ha eljöttél közénk! 

Tedd olyan széppé életünket, mint a legszebb karácsonyestét! Hogy megtanuljuk 

ujjongó örömmel szeretni egymást, hogy legfőbb gondunk az örömszerzés legyen, 

ne csak ezen az estén. Szeress minket, testté lett Krisztusunk, szeresd ezt a 

nyomorult világot, szeresd jövendőnket, minden megszületett, parányi gyermeket, 

mint édes testvéreidet! Ámen. 

 

* 

 

6. A PUSZTAI VÁNDORLÁS INTŐ PÉLDÁJA (Zsidókhoz írt levél 3,7-19) 

„Ezért, amint a Szentlélek mondja: Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne 

keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés 

napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy 

próbára tettek, bár látták tetteimet. (3,7-9) 

Minél erőteljesebben rajzolódik elénk Krisztus, annál nagyobb a felelősségünk 

azért, hogy ne romboljuk a Vele való kapcsolatunkat is. Az, hogy Krisztus nagyobb 

Mózesnél, éppen, mert Krisztus dicsősége felülmúl minden más dicsőséget, arra 

kényszerít, hogy vegyük még komolyabban küldetésünket, becsüljük meg még 

inkább helyzetünket! A keresztyén élet Krisztussal megtett út, haladunk a cél 

felé. Aki az út egy bizonyos pontján, a „mában" megkeményíti a szívét, 

összekuszálja az útját, és veszélybe hozza a cél elérését. 

 

Ezért is hozza a gyülekezet elé az ószövetségi idézetet. Ez a Zsolt 95,7-11. Az 

„ezért" éppen annak a hangsúlyát jelenti, hogy Krisztus kormányzását, szóban 
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elhangzott bizonyságtételét ugyanaz a veszély fenyegeti, mint Mózes népét, 

valamikor a pusztában. A „kemény szív" hitetlen, érzéketlen, meggyőzhetetlen, 

bizalmatlan szívet jelent. És nem is akármi iránt, hanem az Úr szava iránt! És 

arra kell gondolnunk, hogy Isten népe éppen azáltal bizonyul Isten népének, 

hogy érzékeny iránta, azaz Isten szava által meghatározható gondolatai 

vannak. Isten mindenkori népe rávehető nép. Bízik annak a szavához, aki 

megváltó Ura, aki kihozta a szolgaság házából, a bűnei miatti kárhozatából. Az 

az út, amin Isten vezeti a népét, keskeny út, és éppen ezért soha nem váltható 

fel semmiféle széles és könnyebbnek tűnő úttal. És éppen, mikor keskenyedik az 

út, akkor kell legszorosabban fogni Ura kezét, vagy hallgatni a szavára. 

Pontosabban, akkor még inkább az Úr szavával „rászedettnek" kell bizonyulnia. 

(Jer 20,7) 

 

Isten népe a nyugodalma felé halad. Akinek jövője van, az ma is a jövőben él. A 

jövő biztosítéka, a közöttünk és a javunkra szóló Krisztus! Nem a kísértésekre, a 

veszedelmekre, fenyegetésekre kell ügyelnünk, érzékenynek lennünk, hanem 

arra a szóra, amit a jelen és a jövő dicsőséges Ura szól hozzánk, bátorítva 

minket! Isten népének sohasem szabad elfelejtenie, hogy az Ő Ura Jézus 

Krisztus, aki vállalta érte és helyette a legkeskenyebb utat, a kereszten való 

szenvedést. Ki érthetné meg inkább, mint a szenvedéssel megváltott nép, hogy 

neki a próbatételekben nem szabad inognia, bizonytalankodnia, hiszen Jézus 

Krisztus kezét fogva indult el a majd bekövetkező nyugodalma felé! 

 

Isten népe elkeseredését semmi más nem igazolja, mint a saját, hitetlen, 

megkeményedett szíve! A próbatételt sem elutasítani, sem más úton járva, 

kikerülni nem lehet. Meghökkentő hitet-lenség, mikor a választott nép vezetői 

kérik istensége igazolását a kereszten szenvedőtől! Mikor a megfeszített felé 

azt kiáltják, „egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus!" Holott 

inkább azt kellett volna mondaniuk: „Emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te 

országodban!" (Lk 23,35-42) Éppen ez az a pont, a „ma", mikor egyedül hinni 

lehet, mikor nem igazolás, igazolgatás a dolgunk, hanem az, hogy higgyünk a 

szavának! 

 

„A szegénynek drága kincs a hit", írja Arany János. Hadd merjük kiegészíteni 

ezt azzal: a hívőnek legdrágább kincse az élő Isten szavában való hit. Szívéből a 

keserűséget ki kell tépni annak, aki Isten Igéje iránti bizalomban kíván élni! A 

próbák jönnek, de le kell küzdeni őket, arra valók, hogy megbirkózzunk velük. A 

megragadott és megőrzött hit az, amiben próbálta Isten negyven éven át a népe 

hűségét (5Móz 8,2). A megkeményedés és bizalmatlanság megszégyenít, pőrére 

vetkeztet és megfoszt a hit által elnyerhető bizalomtól! Nemcsak próbát állt a 

megkeményedett nemzedék, el is veszett! 
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„Ezért negyven éven át haragudtam erre a nemzedékre, és azt mondtam: 

tévelygő szívű nép ez a nép, mert nem ismerte föl az én utaimat. Meg is 

esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugodalmam helyére." 

(3,10-11) 

Isten népének mindenkori kiváltsága, hogy beérkezhet az ígéret földjére. 

Beérkezésének nincs más garanciája, mint Isten szava. Koncentrálnia tehát erre 

a szóra kell, ezt kell magába szívnia. Az út, amin át oda megérkezik, pusztán 

vezet át! Utunkat földi vándorúinak nevezzük. A vándorutat járónak a 

reménységét az ígéret földjére kell vetnie, ott lesznek majd kertek, az ízes 

gyümölcsök. A választott nép: Istenre ügyelő nép. Aki nem ügyel rá, nem hisz 

benne, neki, arra méltán haragszik. Egyszerűen azért, mert nem hitt az Úr 

szavának, saját balga szívére hallgatott és saját kívánságait tárta fel ismételten. 

A panaszkodó, zúgolódó, megkeseredett szívű nép az, amelyik botránkozik Isten 

szavában! 

 

Isten szavában kételkedni, szívünk elkeseredéseire hallgatni annyi, mint 

megszegni a szövetséget! Magunkat megszegényíteni! Az a nép, amelyik Isten 

ígéreteibe veti bizalmát, gazdag nép szegényen is! A tévelygés nem más, mint 

vakká lenni Isten végzései, ígéretei iránt. Magunkra maradni 

megvetettségünkben és keserűségünkben! Aki megveti az ígéretet, magát Istent 

veti meg. És kénytelen magára venni kételkedése következményeit. 

„Vigyázzatok testvéreim, senkinek se legyen közületek hitetlen, gonosz 

szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől." (3,12) 

 

A „vigyázzatok" úgy hangzik, mint a vészharang, vagy a sziréna hangja. 

Vészjelzés ez: Vigyázzunk! Itt nem valamiféle morális gyöngeségről van szó. 

Sokkal inkább hitetlenségről, Istennek hátat fordításról. Aki Isten szavától 

elfordul, csak a saját, gonosz szíve hamis tanácsára hallgat, és mindent elront, 

amit Isten elé jé tárt. Ha mindez érvényes volt a Mózesben kapott kijelentés-

re, mennyivel nagyobb veszedelemben forog Krisztus népe! Aki „nem"-et mond 

Isten szavára, nagy veszedelembe keveri magát. Merj az lenni, tehát, akivé hit 

által lettél! Isten tulajdon népe. A megmentéshez hozzátartozik a 

megtartatás! Hiába vesznek ki valakit fuldokolva a vízből, ha ismét beleveti 

magát a veszedelmes örvények közé! Isten új utat mutatott a megmentett és 

hitre eljutott gyermekei számára. A megmentésre ráadásként megadja a 

megtartatás drága lehetőségét is. Nincs botorabb dolog, mint mikor a hitre 
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jutott ember elveszti szeme elől, hogy megmaradásáért az ő vállán van a 

kegyelemben való élet folytatásának a felelőssége is! 

„Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg 

ne keményedjék köztetek valaki a bűn csábításától. Mert részesévé 

lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, 

mindvégig szilárdan megtartjuk." (3,13-14) 

Nem elég Egyiptom rabságából kijönnünk, a szabadságunkban meg is kell 

maradnunk! Nem adhatjuk magunkat felelőtlenül semmiféle újabb szolgaságba! 

Nem elég nekivágni egy útnak, a jó utat kell folytatni, egészen a megérkezésig. 

Ehhez hozzátartozik az egymásért való felelősségvállalás is, egymás buzdítása 

is, hiszen a Krisztus népének, az egésznek érdekéről van szó, és nem szabad 

könnyelműen vennünk egymás útját sem! Milyen fontos figyelmeztetések 

hangzanak el a „Testvérek menjünk bátran"(455. Dicséret) soraiból. „E földi 

pusztaságban megállni nagy veszély!" „Arcát ki-ki fordítsa a szent város felé!" 

„Az út el van hagyatva, borítja sok tövis." „Ha botlanak a gyöngék, segítsen az 

erős, hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz." Egymás buzdítása, 

vigasztalása, erősítése szent felelősség. Magát is menti, aki a többieknek 

segítséget nyújt. 

 

Álljon előttünk figyelmeztetésül a régi történet. Négyen indultak el a Himalája 

magasságai felé. Egyik társuk lemaradozott. A többiek egy darabig segítették, 

de aztán csak az egyik tartott ki mellette. A kettő elhagyta őket, míg ők 

küszködve, nehezen haladtak előre. Aztán amikor a nagy birkózásban előbbre 

jutottak, egyszer csak találkoztak azokkal, akik cserbenhagyták őket. Meg 

voltak fagyva. A segítséget nyújtó ember életben maradt azzal együtt, akit 

támogatott az embertelen úton. A „megmaradni" gyakran abból áll: segítséget 

nyújtani a többieknek! 

 

Erre a segítő szerepre nem holnap kell vállalkoznunk, ezt addig kell tennünk, 

„amíg tart a ma"! Míg a másikkal birkózunk, neki segítve, nem győzhet rajtunk a 

bűn csábítása, nem keményedik meg a szívünk. Krisztushoz való tartozásunkat, 

az egymásért hordott felelősségben élheti meg az ember. 

 

Tartoznak az erősek a gyöngék gyöngeségeit hordozni, mert számolniuk kell 

Isten Igéjével. „A szegények elnyomása miatt felkelek, legott felkelek, mondotta 

az Úr." (Zsolt 12,6). És soha ne felejtsük, valójában magukban az erősek is 

gyöngék. Érdekesen alkalmazta ezt az igazságot a családra Fosdick: „Ki a 

legnagyobb úr a családban? Nem az apa, bármilyen erős is; nem az anya, bármilyen 
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fontos is. A család királya az újszülött csecsemő. Ő maga a megtestesült 

gyöngeség, de ha sírása hallatszik, mindenki a szolgálatára siet... A családi 

életnek ebben az elemi viszonylatában tényleg úgy áll a dolog, hogy mi, akik 

erősek vagyunk, hordozzuk a gyöngék terhét, és nem kedvezünk magunknak." 

 

A keresztyénség valójában Krisztus családja, Krisztus háza és háza népe (IPét 

2,5), ők a Krisztus testvérei, rokonsága, akik osztoznak Uruk dicsőségében. 

 

„Mert amikor ezt mondja az írás: Ma, ha az Ő hangját halljátok, ne 

keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük: 

Kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Ugyebár mindazok, akik Mózes 

vezetésével ki jöttek Egyiptomból? És kire haragudott negyven éven át? 

Nem azokra e, akik vetkeztek, akiknek a teteme elhullott a pusztában? És 

kinek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalma helyébe, ha nem 

azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be 

hitetlenségük miatt." (3,15-19) 

Tudatában kell lennünk annak, hogy a Krisztus ismeretére eljutott, az 

újjászületett ember nincs „biztonságban^. Megtartása „biztonságát" senki sem 

hordja önmagában! A Krisztusban útjára indult új életet is veszélyek veszik körül. 

Mindenkinek számolnia kell, mindenekelőtt, saját szívével. És emlékezni kell arra, 

hogy „csalárdabb a szív mindennél és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt?" (Jer 

17,9). A szív önmagában nem garancia a hűségre. Nem képes megóvni önmagát. 

Megtisztítva még inkább ki van téve a sátáni támadásnak (Mt 12,43-45). A 

Sátán támadásának mindenki ki van téve, de elsősorban maga a hívő ember! 

(IPét 5,8) Bennünk munkálkodnak azok az erők, amelyek helyet készítenek az 

ördögnek. Mikor a hívő ember elbízza magát és így gondolkodik: „Gazdag vagyok 

és meggazdagodtam és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a 

nyavalyás, a nyomorult és szegény és vak és mezítelen" (Jel 3,17). 

 

A szív Jézus Krisztus ellenőrzése alatt élhet biztonságban. És a Jézus 

Krisztus ellenőrzése alatt álló szív ismételten levetkőzik és felöltözik. 

Ismételten tudomásul kell vennie, hogy „meghalt" és hogy „feltámadott" a 

Krisztusban. Az életünk csak Krisztusban jelenhet meg Ővele együtt 

dicsőségben! (Kol 3,1-3). Ismételten el kell tehát vetnünk magunktól a haragot, 

felgerjedést, gonoszságot, szánkból a káromlást, és ismételten fel kell öltöznünk 

az új embert és a cselekedeteit (Kol 3,6-17). 

Mikor az ember azt akarja elhitetni önmagával, környezetével, hogy ő már nem 

bűnös ember, hazuggá teszi Jézust. (Un 1,10). A bűn csalárd és csalárd a szív 

is. És az, aki felöltözöttnek véli magát, könnyen kerül olyan helyzetbe, amikor 
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fel kell fedeznie a teljes mezítelenségét! A Krisztussal való 

összekapcsolódásunk ugyan őszinte és igaz, de ez megromlik a bűn csalárdsága 

miatt (Rom 7,11). Az egyén és a gyülekezet is állandó felügyeletre szorul. Az 

intésre rászorulunk és azt alkalomadtán meg kell cselekednünk, mert mi még a 

„mában" élünk! És a bűn által az ember rászedetik és megkeményedik a szíve. A 

hit, a lelkigondozás minden eszközére szükségünk van szüntelen ahhoz, hogy el 

ne bizakodjunk, és meg ne rontson minket a Sátán! „Isten a haragját 

nyilatkoztatta ki mennyből az ember minden hitetlensége és gonoszsága ellen, 

azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot!" (Rom 1,18) 

 

Ha tehát ma még a „mában" és a „kegyelem napjában" élünk, szabad arra a 

következtetésre jutnunk, hogy Isten hosszútűrése minket arra kényszerít, hogy 

ismételten bánjuk meg a bűneinket és megtérésre jussunk! Csak az menekülhet 

meg, aki újra Krisztusra bízza magát. Bízzuk hát magunkat Isten 

irgalmasságára és ragadjuk meg az ő megtartó kezét! 

 

 

December 24 

 

 

Ne higgy hazug hízelgéseinek! 

„Hízelegnek majd ellenségeid..." (5Móz 33,29). 

 

Ősellenségünk, az ördög hazug volt kezdettől fogva, és hazugságai olyan 

meggyőzően hízelgőek, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy higgyünk neki, 

mint annak idején Éva. 

 

Az ördög azt mondja, hogy elveszítjük a kegyelmet, gyalázatot hozunk 

elhívatásunkra és el fogunk veszni, mint hitehagyottak. Mi azonban bízunk Jézus 

Krisztusban, megmaradunk az Ő útján és tanúsítjuk, hogy Ő senkit el nem veszít 

azok közül, akiket az Atya neki adott. Az ördög olyanokat is mond, hogy el fog 

fogyni a kenyerünk, éhen-halunk gyermekeinkkel együtt, de mi tudjuk, hogy aki a 

hollókat táplálja, rólunk sem fog megfeledkezni, sőt, asztalt terít nekünk 

ellenségeink szeme láttára (Zsolt 23,5). 

 

Az ördög azt susogja a fülünkbe, hogy az elkövetkezendő veszedelmekből nem 

fog megszabadítani minket az Úr, és azzal fenyeget, hogy a sok próba alatt 

egyszer még összeroskadunk. Micsoda hazugság! Az Úr soha nem fog elhagyni 

bennünket, sem el nem távozik tőlünk. „Szabadítson meg most, ha akar!" - kiáltja 
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gonosz ellenségünk, amikor bajba kerülünk, de az Úr elhallgattatja azzal, hogy 

segítségünkre siet. 

 

Az ördög különösen nagy gyönyörűségét leli abban, hogy a halállal rémítgessen 

minket. „Hogyan kelsz majd át a halál tornyosuló hullámain?" - kérdi. De ebben is 

hazugnak fog bizonyulni, mert a halál nem fog ártani nekünk, zsoltárokat 

énekelve fogunk átkelni hullámain. 

 

* 

 

Van hely? 

Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt 

számukra hely. (Lk 2,7) 

 

Az a népszámlálás, amit Augustus császár akkor elrendelt, tulajdonképpen az 

adóköteles polgárok összeírása volt, s egyben alkalom az adó emelésére is. 

Mindenkinek a származási helyén kellett jelentkeznie. Ezért volt kénytelen 

József is Názáretből Betlehembe gyalogolni a várandós feleségével mintegy 

százhúsz kilométert. Ott már nem éltek rokonaik, így az egyetlen 

karavánszerájban kerestek szállást. Ennek ajtajában hangzott el a karácsonyi 

történet két sötét szava: nincs hely. Aztán végül valaki mégis befogadta őket a 

ház alatti birkaistállóba, ott szülte meg Mária első gyermekét - ki tudja, milyen 

segédlettel vagy anélkül. 

 

Ez a karácsony igaz története, minden ráaggatott díszítés nélkül. Miért nem 

volt hely nekik? Mert a fél ország úton volt, s lehet, hogy valóban megtelt a 

fogadó. És mert József és Mária nem ígérhetett nagy bevételt a fogadósnak, 

inkább csak gondot, ha ott születik meg a kisbaba. 

 

A mi életünk ajtajára nem ugyanez van kiírva: nincs hely? Tele vagyunk 

tennivalókkal, gondokkal, félelmekkel, nincs hely Jézus számára az időnkben. 

Reggel sem és este sem. Talán még ma sem fér bele az esti programunkba. Vagy 

legfeljebb így karácsony este meghívjuk vendégnek, remélve, hogy utána hamar 

távozik. - De nincs hely számára a költségvetésünkben sem. így is nehéz 

beosztani, Jézus ügyére, Jézus kicsinyeinek már nem jut semmi. 

 

De nem lehetne helyet szorítani neki? Ha ez a fogadós mégis befogadja őket, 

búcsújáró hellyé lett volna a háza, még anyagilag is jól járt volna. De ki hitte ezt 

erről az elcsigázott fiatal házaspárról? 
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Nagyon megszegényíti magát, aki kizárja életéből a világ Megváltóját. Ezzel 

kizárja önmagát az Isten országából, ahol csak azoknak lesz helyük, akik itt 

befogadták Jézust az életükbe. 

 

* 

 

Nabukodonozor király megítéltetése 

„A felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, a 

kinek akarja. " (Dán 4,29/b) 

 

Miután a babilóniai bölcsek, varázslók nem tudták megfejteni Nabukodonozor 

király álmát, Dániel megfejti azt. Megmondja, hogy Isten adta tudtára mind az 

értelmét, mind annak megfejtését. Az arany fej magát a királyt jelenti, kinek 

Isten hatalmas birodalmat adott. Utána újabb birodalom támad, amely kevésbé 

dicsőséges, egy harmadik, amely az egész földön uralkodik majd, egy negyedik, 

amely erős lesz, mint a vas és később két részre szakad. Ennek a kettészakadó 

birodalomnak az idejében támaszt Isten egy soha meg nem romló birodalmat, 

mely szétzúzza a birodalmakat mind, de maga örökre megmarad. A király nagy 

arany állóképet csináltat. Azt mindenkinek imádnia kell. Aki megtagadja, forró 

kemencébe vetik. Csak Dániel három társa: Sidrák, Misák, Abednégó tagadja meg 

a parancsot. A kemencébe vetett három ifjú sértetlen marad. A király más álmot 

is lát. Azt is csak Dániel tudja megfejteni. Az álom Nabukodonozor szomorú 

vesztét jelenti. Dániel őszintén tudtára adja ezt a királynak: „Kivetnek téged az 

emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozá-sod, és füvet adnak enned" 

(Dán 4,22). A királyok is megtapasztalják, hogy „a felséges Isten uralkodik az 

emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja". 

Uram, Te nem engeded, hogy más is osztozkodni próbáljon az egyedül Téged 

megillető dicsőségen. Csúffá teszed azokat, akik erre a vakmerőségre 

vállalkoznak. Uram, tanítsd meg erre az igazságra mindenkor a világ minden 

népét, Krisztusért. Ámen. 

 

„Ó, felséges Úr, mi kegyelmes Urunk,  

Mely csudálatos a te neved nálunk!  

Felségednek mely nagy dicsősége,  

Mellyel teljes e föld kereksége." (Énekeskönyv 8. é. 9. v.) 
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* 

 

Jézus születése 

 

Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész 

népnek öröme lesz Lukács 2;10 

Mikor volt egy asszony gazdagabban megáldva, mint Mária? És hol született 

gyermek nyomorultabb körülmények között, mint az ő gyermeke? De az 

istálló volt az a hely, melyre akkor az egész menny figyelt. Látja Máriát is, aki 

senkitől sem kapott segítséget, egy ágyacskát. 

 

A bethlehemi gyermeknek a világ később sem adott többet, ő volt a 

legmegvetettebb a bölcsőtől a keresztig. A jászolbölcső sem volt az övé, mint 

ahogyan nem volt övé a sír, ahová testét lepedőbe begöngyölve eltemették. 

Ahová megy, otthontalan vándor. Az ember Fiának nem volt hová a fejét 

lehajtania. Egyedülisége annál jobban nőtt, minél jobban közeledett a vég. 

 

Az angyal az első prédikátor. Mária és József még nem beszélnek a 

gyermekről. A titok olyan nagy volt, hogy emberi szó először még nem tudta 

hirdetni. Ki hitte volna akkor, hogy egy gyermekben évezredes ígéretek 

teljesednek be? Ezért az emberré létet először az angyalok értették meg, 

nem az emberek. 

 

Mit hirdetett az angyal először? Meglepő beszédének a kezdete: Ne 

féljetek! így kezdődik az első karácsonyi prédikáció. Milyen egyszerű, minden 

dísz nélkül való. Jézus a félelem világába érkezik meg, de ugyanakkor nagy 

örömet hirdet, mert a Megváltó megszületett. Az angyaloknak nincs szükségük 

Megváltóra, az ördögök nem akarnak Megváltót, de az embernek akarnia kell, 

hogy éljen. 

 

* 

Született ma néktek a megtartó 

Lukács 2;11. 

Az angyal azt mondta, hogy a Megtartó nekünk született. Isten értünk adta 

magát, hogy minket felemeljen és a maga tulajdonává tegyen. Ezt a csodát nem 

magáért, hanem értünk tette. A karácsonyi történet tehát olyan történet, amely 

rajtunk, velünk, értünk történik. 
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Az angyal nem azt mondta, hogy „az embernek" született a Megtartó. Ebben az 

esetben azt gondolhatnánk, hogy „én nem tartozom közéjük". A Megtartó nekünk 

született. Isten nem kérdezte, hogy kik vagyunk, hogy ezt az örömhírt 

megértjük-e vagy nem, hogy jó, kegyes emberek vagyunk-e vagy sem. Ami történt, 

értünk történt. Nem nélkülünk. Mi benne vagyunk ebben a történetben. 

 

A bethlehemi esemény nem az én magánügyem csupán. Ő nekünk született. Az 

örömhír minket közösen érint. Aki született, az nekünk közös testvérünk. Ezért 

imádkozunk az Ő nevében: Mi Atyánk! Ezért hangzik az úrvacsorában: Vegyétek, 

egyétek. A keresztyén élet közösség Urunkkal és közösség egymással. Ahol nincs 

közösségünk a Megváltóval, ott nincs közösségünk egymással. Ezért kezdődött az 

első karácsony egy kis gyülekezettel: a pásztorok gyülekezetével. Ők sietnek a 

bölcsőhöz és igehirdetőivé lesznek annak a titoknak, amit Isten elrejtett a 

bölcsek előtt és a kicsinyeknek kijelentett. 

 

 

* 

Megváltó született 

Az Úr angyala ezt mondja: Született nektek ma! Vele egy új nap kezdődött. 

Az új nap nemcsak a karácsony napja, hanem életünk napja is. Ez a szó: ma, 

nekünk nem azt jelenti, hogy „akkor", „tegnap". A ma ugyanaz, mint volt a 

pásztoroknak. Az első karácsony óta mi egy új napban élünk, melyet számunkra 

Isten készített. Mivel Megváltó született, számunkra új nap támadt fel. A 

karácsonyban életünk számára egy új kezdetet adott és a tegnap 

szomorúságát, bűnét, aggodalmát kegyelmességével eltakarta. 

 

Ezért mi újra kezdhetünk, szeretete felől újra megbizonyosodhatunk. Újra 

kezdhetünk, amint ahogyan újra kezdünk egy napot. 

 

A karácsony nem emlékünnepély, amelyen Krisztusra emlékezünk, aki tegnap 

volt. őt úgy ünneplem, hogy ma elfogadom, és eléje borulok, mint a betlehemi 

pásztorok. 

 

Aki akkor született, az nem hal meg, hanem él és uralkodik mindörökké. 

Ezért az ö elfogadását nem lehet halogatni. Ma kell mellette dönteni. Ki tudja, 

hogy holnap élünk-e még? Ő bizonyára él és lesz. A mi életünk múlandó. A 

gyertyát meggyújthatom, az életet azonban nem lehet ismételni. Egyszer élünk 

a földön, többet nem. 
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December 25 

 

Eljött - és újra el fog jönni 

„Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok 

öt felmenni a mennybe" (Csel 1,11). 

 

Sokan ünneplik ma az Úr első eljövetelének feltételezett napját: fordítsuk 

most figyelmünket második eljövetelére. Ez éppen olyan biztos, mint amilyen az 

első eljövetele volt, és hogy először eljött, az nagyban alátámasztja második 

eljövetele bizonyosságát. Jézus Krisztus, aki eljött szolgálni, mint egyszerű 

ember, egészen biztosan eljön újra, hogy elvegye szolgálatának jutalmát. Ő, aki 

eljött, hogy szenvedjen, minden bizonnyal eljön újra, hogy uralkodjék. 

 

Ez a mi boldog reménységünk, mert egykor majd osztozni fogunk Urunk 

örömében. Most megaláztatás és irigylésre nem méltó élet az osztályrészünk, 

mint az Övé is az volt itt a földön, de ha majd visszajön, nyilvánvaló lesz 

dicsősége, és megdicsőít minket is. A meghalt szentek is feltámadnak 

megjelenésekor. A megrágalmazottak és megvetettek tündökölnek majd Atyjuk 

királyi uralmában. Királyok és papok lesznek, és a gyász napjai véget érnek 

számukra. Az örökkévalóság mérhetetlen békéje és ragyogása bőséges jutalom 

lesz a bizonyságtétel és küzdelem éveiért. 

 

Ó, bárcsak hamarosan jönne az Úr! Mert eljön! Már úton van és gyorsan 

közeledik. Közeledtének jelei töltsék el örömmel a szívünket. Zúgjatok hát, 

reménységünk karácsonyi harangjai! 

 

* 

„... ünnepeljünk, a tisztaság és igazság kovásztalanságával." 

I. Korinthus 5, 8 

Az ember egyik jellemző sajátossága, hogy ünnepel, egyedül a földi lények közül. De 

mi is az ünnep? Kodolányi János írja meg legszebben „Az égő csipkebokor" című 

regényében, ebből idézek inkább néhány sort: „Amikor az anyagi világ sűrű 

szövevénye megnyílik, s átragyog rajta a másvilág fénye, mint felhők közül a nap... 

Amikor egy bezárt szobában a földi kín jajgatása elhallgat, s fölsír az újszülött 

gyermek első szava... Amikor két egymást szerető ember, legény meg leány, először 

öleli, csókolja meg egymást. Amikor legszebb ruhájába öltözve örök hűséget 
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esküszik egymásnak... Mikor az ember búcsút int fáradt szeme pillantásával az 

életnek, s örökre behunyja, ágya szélén pedig egy asszony ül, fogja hidegülő kezét, 

pillantása megrendültén pihen a távozó arcán, biztatja is, siratja is, majd gyengéden 

lezárja a kialvó szemet, amilyen gyöngéden újszülött gyermekét simogatta. .. Mikor 

a templomban megkondulnak a harangok, s a tömeg felujjong: Föltámadt Krisztus e 

napon!... Amikor az első új kenyér, az első korsó bor megjelenik a fehérrel terített 

asztalon... Valaha, a paradicsomi létben, ünnep volt az ember minden napja, minden 

perce, hiszen az örökkévalóságban élt, együtt az Istennel. Ahogy süllyedt az ember, 

váltak ünnepei egyre ritkábbakká, egyre üresebbekké. Mert az ünnep: kiemelkedés, 

fölszárnyalás az alantasból, a térből és időből, az életből - a létbe. Abbahagyása 

minden tevékenységnek, magunkba fordulás, megtisztulás, szellemivé válás. Az 

ünnep: a szabadság. Megszabadulás minden nyűgtől... Az ünnep: csend. Megállás. 

Elmerülés az időtlenségben. Hangtalan ujjongás, néma zokogás. Mosoly a könnyek 

között. Könny a mosolyban. Az ünnep az a pillanat, mikor álomnak érezzük a 

valóságot. És valóságnak azt, ami láthatatlan, megfoghatatlan." 

Köszönöm, Atyám, hogy ünnepelni tanítasz. Ritkán tudunk igazán ünnepelni, de 

olyankor érezzük, mennyire szeretsz. Igéd, a megszületett Krisztus tegye ünneppé 

minden napunkat, hogy képesek legyünk egymás felé átárasztani Tőled kapott 

szeretetünket. Ámen. 

 

 

* 

 

A pásztorok útja 

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent 

mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, 

ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20) 

 

Jézus születésének hírét legelőször a pásztorok hallották meg, mégpedig egy 

angyaltól. Miért éppen ők? Mert Isten a megvetett, lenézett embereket gyakran 

különös szeretettel részesíti előnyben. Mert ők az általános felfordulás 

közepette is csendben voltak, és akkor is ébren őrködtek, amikor a világ aludt. 

Ma nagy altatás folyik, boldog, aki éberen figyel Isten kijelentésére, sok 

mindent idejében meg fog hallani és érteni. 

 

A karácsonyi prédikáció így szól: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 

Krisztus, a Dávid városában (Betlehemben). Ennek minden szava külön és így 
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együtt is nagyon sokat jelent. Nem hiába lett ez nagy öröme az egész népnek. 

Nekünk az-e? Már a gyermek Jézus Szabadító, Úr, Messiás. Ő nekünk született, 

s meg lehet találni őt egy konkrét helyen. 

 

A pásztorok hitték is, meg nem is. Mi is így vagyunk olykor Isten igéjével. Ok 

azonban nem érték be ezzel, felkerekedtek, és meg akartak győződni a 

valóságról. S meg is találták a gyermeket pontosan ott és úgy, ahogyan Isten 

küldötte mondta. Ez a becsületes magatartás: teljes bizonyosságra vágyom, 

elmegyek hát egészen Jézusig. Ott a tények meggyőzik a kételkedőt is. 

 

És visszafelé már ezzel a meggyőződéssel lesznek ők is „angyalok", Isten 

követei, akik dicsőítik az Urat nagy tetteiért, és maguk is hirdetik a karácsonyi 

örömhírt. Teljes bizonyossággal tanúskodnak arról, hogy mi az igazság. 

 

Mi tehát a pásztorok útja? Az éjszaka csendjében igét hallottak. Nem 

egészen értették, de aszerint cselekedtek, elmentek és megnézték, igaz-e. 

Minden tekintetben igaznak bizonyult, így ők is hirdették azt másoknak. 

 

Ma is az ige hallgatása vezet el Jézushoz. De a templomtól el kell jutni 

őhozzá, személyesen meg kell ismernünk őt a hit által. Ez változtatja meg minden 

ember életét, betölti örömmel, és hiteles tanúvá teszi. 

 

* 

Az újszülött nevei (I.) 

Így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten...     Ézsaiás 9,6 

 

Amilyen a neve, olyan a dicsősége is. Milyen nagyszerű, mély tartalmú nevei 

vannak az isteni gyermeknek! Csodálatos Tanácsos. A világ alapjának 

felvettetésekor is Ő adott tanácsot. Minden általa teremtetett. „Enyém a 

tanács és a valóság" (Péld 8,14). Jól átgondolta terveit. Amikor az Atya 

kiterjesztette a mennyet, a mélységeknek határt szabott és megvetette a Föld 

alapjait, „mellette voltam mint kézműves" (Péld 8,30). Amikor az Atya előre 

látta az ember bűnét, akkor a Fiúnak csodálatos tanácsa volt: kész volt Isten 

áldozati bárányává lenni (IPt 1,19). Egyedül neki volt joga kinyitni a hétpecsétes 

mennyei könyvet (Jel 5). Általa jut Isten országa teljességre és az egész világ 

visszakerül Isten uralma alá „Őáltala és Őbenne". „Ó, Isten gazdagságának, 

bölcsességének és ismeretének mélysége!" 

 

Csodálatos tanácsadó! Nekünk is tud tanácsot adni, még olyankor is, amikor 
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mindenki tanácstalan. Ha a kétségbeesés kiáltása tör elő a szívből: „Én nyomorult 

ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak ebből a testéből?" - Ő 

megnyugtatóan felel. Ha valaki nem találja meg az utat, hogyan szabaduljon meg a 

bűnös kívánságok, az érzéki szenvedélyek megkötöttségéből és saját énje 

szolgaságából, Ő készít megoldást. - A legjobb és leghűségesebb tanácsadó, ami-

kor életünk súlyos kérdései előtt állunk és nem tudjuk, mit tegyünk, melyik utat 

válasszuk. 

 

De Ő nemcsak megvilágítja a sürgősen megoldandó kérdéseket, hanem erős hős 

is, vagy még pontosabban: Erős Isten. Nemcsak jól átgondolt terveket készített, 

hanem nagyszerűen kivitelezi azokat. Erejével világokat teremtett és mindent 

hordoz. Szeretete teljességében áldozatul adta magát és megbékítette 

Istennel az egész világot. Előtte nincs és nem is volt lehetetlen. Olyan hatalmas 

és erős, hogy nincs híja semmiben. Kiemel a mélységből, amelyben elpusztulnánk. 

Leveri a vasajtókat és a vaszárakat bűneink börtönéről. Széttöri a bilincseket, 

amelyek ellen hiába védekezünk; leveszi a bűn jármát, amit nem tud senki 

lerázni. Az ellenség legyőzésére is erőt ad és megerősít, hogy Isten akaratát 

cselekedjük. 

 

Pál apostollal együtt bizonyságot tehetünk mi is: „Mindenre van erőm a 

Krisztusban, aki engem megerősít." 

 

* 

 

Belsazár király megítéltetése 

„Megmérettél a mérlegen és híjával találtattál!" (Dán 5,27) 

 

A másik babilóniai király, Belsazár nagy lakomát rendez ezer főemberének. 

Borozás közben megparancsolja, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst 

edényeket, amelyeket atyja, Nabukodonozor elhozatott a jeruzsálemi 

templomból. Iddogálás közben emberi kéznek ujjai tűnnek föl és írnak a 

gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán... A király ábrázata 

megváltozik. Térdei egymáshoz verődnek (Dán 5,1-6). A király megparancsolja, 

hozzák elő a varázslókat, jövendölőket. A bölcsek nem tudják megfejteni az 

írást. A királyné figyelmezteti férjét, a megrettent királyt, hogy atyja, 

Nabukodonozor álmát is Dániel fejtette meg. A király megígéri, hogy harmadikká 

teszi birodalmában, aki megfejti az írást. Dániel meg is teszi ezt. Azt jelenti az 

írás: Isten számba vette országlásod és véget vet annak. Még azon az éjszakán 

megölik Belsazárt és a méd Dárius foglalja el az országot (Dán 5,30-31). Isten 
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nem tűri, hogy Isten házának szent edényeit megszentségtelenítsék. Aki 

ilyesmire vetemedik, azt nagyon keményen megbünteti. 

Uram, szentek Előtted dicsőségedre épült templomaid. Lelkem mélyéből 

köszönöm, hogy lesújtasz azokra, akik megszentségtelenítik szent helyeid. 

Alázatosan könyörgök, őrizd meg a világ minden táján a tiszteletedre rendelt 

templomokat és sújts le mindazokra, aki megszentségtelenítik szent helyeidet. 

Krisztusért, hallgass meg! Ámen. 

„Ó seregeknek Istene, Mely kedves gyönyörűsége 

A te szerelmes hajlékidnak! Az én lelkem 

fohászkodik, Tornácodba kívánkozik, Ó Istene a 

magasságnak! Áhítozik testem, lelkem Tehozzád, 

élő Istenem!" (Énekeskönyv 84. é. 1. v.) 

 

 

* 

7. ISTEN NÉPÉNEK A NYUGODALMA (Zsidókhoz írt levél 4,1-11) 

„Mivel még nem teljesedett be az Ő nyugodalmába való bemenetel 

ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki se maradjon le 

erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de 

nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem kapcsolódott hittel 

azokban, akik hallgatták." (4,1-2) 

Fontos új tanítást kapunk a nyugodalomról és a nyugodalom napjáról. 

 

Előttünk áll a nyugodalom, mint Isten ígérete. Megállapítja, hogy ez az ígéret még 

nem teljesedett be! Miért nem? Elsősorban azért, mert különbséget kell tenni a 

nyugodalom ígéretének, és a mi általunk fizikailag meghatározott naptári napnak a 

tényei között. Az a nap, amit mi elkülönítettünk a többi naptól, nem Isten 

ígéretének a napja. A szombat nyugalma, munkától való tartózkodás, nem azonos 

Istennek a nyugalomra vonatkozó ígéretével. A mi nyugodalmunk és pihenésünk nem 

jelent szakítást földi életünk nyugtalanságaitól, feszültségeitől. A szombat napi 

pihenést nem lehet azonosítani Isten ígéretével! Isten ígérete ma is áll, még mindig 

áll. Ez szoros kapcsolatban áll Jézus Krisztussal. Egyedül Jézus Krisztusban lehet 

nyugodalma a léleknek. 

 

Nyugtalan szívünk is erről tesz bizonyságot. Krisztus ma is hív magához: „Jöjjetek 

énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én, 
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megnyugosztlak titeket!" (Mt 11,28) A nyugalom szorosan hozzátartozik 

Krisztushoz és a Benne való élő hithez. Azért nem teljesedett be az Isten 

nyugalmába való bemenetel ígérete, mert nem hittel viszonyultak hozzá. A 

nyugodalom olyan valami, ami szorosan összefügg Istennel és az ő ajándékával. 

Benne valósulhat meg, hit által vehetünk részt az ajándékaiban; Krisztus 

nyugodalmában és békességében. „Reád bízzuk mi magunkat itt ez árnyékvilágban, 

könyörgünk, viseld gondunkat, hogy legyünk bátorságban..."(269. Dicséret) 

 

És mivel nem teljesedett be még a nyugodalomba menetel ígérete, csak ügyeljünk 

gondosan arra, hogy senki közülünk erről le ne maradjon! Ez a ragaszkodás nem 

naphoz, napokhoz való ragaszkodásban nyilvánul meg. Nem abban áll, hogy egy 

bizonyos órán megszűnjünk földi foglalatosságainktól, hogy egy másik 

meghatározott órán visszatérjünk azokhoz. Isten nyugodalmának ígérete ennél 

sokkal izgalmasabb dolog. A mi nyugtalanságaink gyökere az Énben van. Nagyon 

találó dolog az ember magatartására: „Az emberek paripán lovagolnak, mikor valami 

nyereségre vadásznak, és csigát fognak be, amikor a menny felé utaznak." 

(Spurgeon) A csiga és a paripa közötti különbség jelzi, hogy micsoda különbség van 

az ember előtt álló értékek között. Ha mennyei értékek felé csak csigalassúsággal 

halad, holott a földi célkitűzései felé paripán nyargal, az azt jelenti, hogy nem 

találhat nyugodalmat. Földi kívánságai és a testiekben megragadott kincsek 

elvonják a figyelmét a mennyeiekről. A szombatja hiábavaló. 

 

Az ember akkor talál nyugodalmat, ha a nyugalmat buzgósággal keresi és meg is 

találja. Ez a nyugalom nem emberi nap, hanem Jézus Krisztus maga. Akik nem 

kapcsolták össze az ígéretet a hittel, azoknak nem használt a hirdetett Ige. 

Isten nem vonta el a nyugalomba való bemenetele ígéretét egyetlen generáció 

előtt sem, de ez az ígéret nem használt nekik, mert nem hittel figyeltek az 

ígéretre. Nem kapcsolták össze az ígéretet hittel és engedelmességgel. És 

balgatag szívük megkeményedett. A hitet nem lehet helyettesíteni semmiféle 

szokással vagy gyakorlattal. A hit Krisztushoz ragaszkodik, Jézus Krisztus az a 

szép, fényes hajnal, aki megáld minket minden jókkal! A Benne való hittel 

készülhetünk a nyugodalom ígérete felé is. Aki más pártfogót keres, aki másra 

alapozza nyugodalmát, az rossz lóra tett. 

 

„Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugodalomba, amint megmondotta: 

Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam 

helyére. Pedig munkái készen voltak a világ teremtése óta." (4,3) 

Isten a gőgösöknek ellene áll és az alázatosaknak kegyelmet ad. (IPét 5,5). Ki 

a gőgös? Aki dicsekszik, az gőgös, az azt hiszi, hogy Isten Igéje paragrafus, 

amit az ember képes megvalósítani. Aki hisz, az alázatos, az meghódol Isten 
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hatalmas keze alatt, aki felmagasztaltatását Tőle kéri és várja (Lk 18,14). Semmi 

és senki nem hasonlítható Jézushoz, az ő alázatához. Isten munkái készen voltak 

és ismét készen vannak. Isten azonban azokkal közli erejét, akik alázatosan, 

csak a hit által vetik benne bizodalmukat! A hitben, az alázat szelíd 

biztonságában állnak az elhívottak, mert tudják, hogy maga Isten fogja őket 

felkészíteni, megszilárdítani és megalapozni (IPét 5,10). 

 

Hinni annyi, mint hinni Isten ígéretében, kizárólag azért, mert Isten mondta. 

„A hit a látszólagos kedvezőtlen körülmények között fejlődik a legjobban. Amikor 

az emberekbe helyezett bizalomtól, a tapasztalattól, az érzésektől és 

hasonlóktól szabaddá válva könnyen emelkedik a menny felé, mint a 

homokzsákjaitól tehermentesített léggömb." (Spurgeon) Isten szeretete 

érzékeny. Ahol azt látja, hogy nincs rá szükség, visszavonul, magunkra hagy; ha 

tudunk, ám boldoguljunk nélküle! Ahol a szív alázata megnyílik előtte, ott 

előretör, győzelmet arat. A „készen álló nyugodalom" nem kényszeríti rá magát 

senkire. Számomra csak az van készen, amit Isten kegyelméből, alázatosan 

magamra öltök, mint a tékozló fiú az elkészített ruhát (Lk 15,22). 

 

Krisztus ajándékai rég készen állnak. Azokra várnak, akik megértik, hogy ezekbe 

kell öltözniük. Akik megvallják: Isten légy irgalmas nekem, bűnösnek. Ezek a ruhák 

a kegyelem ajándékai, senki se juthat hozzájuk magától értetődően. A kegyelem 

ruhája ingyen kapható meg, és ölthető fel, és nem érdemből. Készen áll, ám sem 

mit se tehetek érte magamtól, hogy az enyém legyen. A nyugalom titka Krisztus, 

és az Ő áldozata. Ő az egyetlen ajtó, ami a mennybe vezet! A mennybe érni annyi, 

mint Krisztusban hazaérni. 

„Mert valahol így szól az írás a hetedik napról: És megnyugodott Isten a 

hetedik napon minden alkotó munkája után. Itt viszont azt mondja: nem 

mennek be az én nyugalmam helyére. Miután tehát még várható, hogy 

némelyek bemennek abba, és akinek előbb hirdették az evangéliumot, nem 

mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét „mának" jelöl ki. (4,4-7) 

Az ígéret állandóságát és mondanivalóját három ószövetségi utalás fejezi ki: 

IMóz 2,2; 2Móz 31,17; Zsolt 95,7-11. Arra utalnak ezek, hogy Isten 

megnyugodott a cselekedeteitől, teremtését ebben az ajándékban kívánta 

részesíteni. A teremtés munkájára utal, amiben örök jelt állított fel. Azt 

ugyanis, hogy ő várja az embert a nyugodalomba! Ugyanakkor az ember 

megkísértette őt a maga tévelygéseivel. Akkor megesküdött: nem mennek be az 

ő nyugodalma helyére. De magát az ígéretet nem semmisítette meg az ember 

engedetlensége; Isten egy új napot határozott meg. Ez az új nap Jézus 
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Krisztusban valósult meg. Krisztus Jézus az, akiben igenné lett Isten ígérete. 

(2Kor 1,20). Jézus Krisztusban tart a kegyelem napja, az új ma! Az ígéretben 

hinni kell. Jézus új hírt hozott Isten ígéretéről, azt Benne és Általa ragadhatja 

meg a hívő ember. Az új „ma" nekünk szól, és nem szabad ismét engedetlenségbe 

esnünk. 

„Ekkor Dávid által, annyi idő múlva így szól, ahogy előbb mondottuk: Ma, ha 

az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket! Mert ha 

Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik 

napról." (4,7-8) 

 

A „ma" hangsúlya fontos. Egyfelől rámutat időben előbbi „mák"-ra, és ugyanakkor 

újabb „má"-t határoz meg. A nyugalom, amit elénk biztatásul állít, Isten 

nyugodalma. Ebbe minden kor minden embere hit által léphetett be! A 

követelmény abban állt és áll az ember előtt, hogy Isten ígéretét ne kemény 

szívvel fogadja, ne hitetlenül, bizalmatlansággal, és semmiképpen se helyettesít-

se be Isten ígéretét emberi meggondolásokkal. Isten ígérete arra vonatkozik, 

hogy a hívők igazi és örökkévaló nyugodalma azonos értékű Isten nyugodalmával. 

Az ember legfőbb boldogsága szoros kapcsolatban van Isten nyugodalmával, és 

arra kell irányulnia minden törekvésének, hogy a hívő eljusson Isten 

nyugodalmába. Azaz hitből nyerhető el a nyugodalomba való bemenetel, mint 

ahogy a hitetlenség büntetése a kitiltás az Isten nyugodalmából. A hitetlenség 

következtében nem jutottak el a nyugodalomba akár szombatról, akár - Józsué 

esetében - a Kánaánba való letelepedésről van szó. 

„Annak okáért a szombati nyugodalom még ezután vár Isten népére; aki 

ugyanis bement Isten nyugodalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, 

mint Isten is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, 

hogy senki el ne essék az engedetlenség hasonló példája szerint." (4,9-11) 

 

Isten ígéretei állnak. Azok számára nincs határ. Megbánhatatlanok Isten 

ígéretei és az ő elhívása (Rom 11,29). Isten nyugodalmában részesül mindenki, 

aki megszabadul a bűneitől, azok rabságából. Ez érvényes Józsué korára éppúgy, 

mint a Dávidéra, sőt minden korra nézve. Ez a nyugodalom azonban nem naphoz, 

nem földhöz kötött, hanem a hithez és engedelmességhez kötött nyugalom. 

Másképpen: ez a nyugodalom nem egyéb, mint Istenben való megnyugvás. A 

nyugalom mindenképpen túlmutat önmagán, a szavak szó szerinti jelentésén! 

Krisztus népének nyu godalma nem ezen a földön található meg. Vándorlásának 

célja: Isten országa! Az Isten országában való nyugodalom: az üdvözültek 

boldogsága! 



193 

 

 

Akkor látunk tisztán ebben a kérdésben, ha értjük, hogy Isten népére nézve a 

nyugodalom a jövőben teljesedhet be. E felé a nyugodalom felé vagyunk útban a 

földi életen át, és ennek a szent célnak elérése megér minden erőfeszítést és 

buzgólkodást! 

 

A nyugodalom nem külső ceremónia. A parancsolatnak a célja nem a külső 

tétlenség elérése. Ebben nincs meg a nyugodalom maga. A nyugodalom Istenben 

való megnyugvás, magam egész átadása Istennek! „Olyan ellentét van az Isten 

kormányzása és a mi indulataink között, hogy Isten csak akkor munkálkodhat 

bennünk, ha mi nyugszunk." (Kálvin) Ismételten: Krisztus a hit által és a 

Szentlélek által élhet bennünk. „Élek többé nem én, hanem él bennem a 

Krisztus!" (Gal 2,20) A mi nyugodalmunk nem a test tévelygéseiben, hanem az új 

élet ereje által van. Amit Isten a gyermekei számára itt a földön elkezdett, 

beteljesíti az ő országában (Jel 14,13). Az igazi nyugvás odaát van! 

 

 

 

December 26 

 

 

Csak Isten ígéreteiben bízzál! 

 „Ekkor Péter így szólt hozzá: »Ha mindenki megbotránkozik benned, én 

soha meg nem botránkozom«" (Mt 26,33). 

Hiszen ez nem isteni ígéret - mondhatja valaki, és igaza is van. Nem Isten, 

hanem egy ember ígérete, és ezért nem is vált valóra. Péter komolyan hitte, 

hogy meg tudja tenni, amit mondott. De az olyan ígéret, amelynek nincs jobb 

alapja, mint egy ember elhatározása, az eleve kudarcra van ítélve. Alighogy jött 

a kísértés, Péter megtagadta mesterét, sőt tagadását esküvel is megerősítette. 

 

Ennyit ér az ember szava. Az első ütésre eltörik, mint a cserépedény. Mit 

érnek a nagy elhatározások? Annyit, mint a gyümölcsfa virága, amely Isten 

gondozásával gyümölccsé érhet, de magára hagyatva lesodorja az ágról az első 

szél. 

 

Valakinek a becsületszavára csak annyit adjál, amennyit az ér. Saját 

elhatározásaidban azonban egyáltalán ne bízzál. Isten ígéreteiben bízzál 

egyedül. Azokra építsd a jelenedet és jövődet, itteni életedet és az eljövendő! 
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és mindent, ami csak rád és szeretteidre vonatkozik. 

 

Ezen kis könyv minden lapja egy beváltandó ígéretet, „csekket" tartalmaz a 

hívők számára. A mai lap figyelmeztetni akar arra, hogy nem mindegy, hogy hol 

váltjuk be a csekket és kinek az aláírása van azon. Csak Isten „csekkjeiben" 

bízzál, de azokban határtalan bizalommal. Ne bízz magadban vagy bárki másban 

a kelleténél jobban, hanem teljesen és kizárólag az Úrra építs! 

* 

Á bölcsek útja 

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben..., íme, bölcsek 

érkeztek napkeletről Jeruzsálembe... (Mt 2,1) 

Az ötödik századtól terjedt el az a legenda, hogy három király látogatta meg 

a kis Jézust Betlehemben. A Biblia híradása nem szól arról, hogy hányan 

mentek, csak az derül ki, hogy olyan csillagászattal is foglalkozó tudósok 

voltak, akik feltehetően Babilonból indultak el, ahol a fogság után ott marad 

zsidóktól hallhattak arról, hogy jön majd egy nagy király, aki isteni 

teljhatalommal cselekszik. S amikor a Jupiter (királycsillag) és a Szaturnusz 

(Izrael csillaga) ritka együttállása bekövetkezett, nekik ez azt jelentette, 

hogy Izraelben megszületett ez a nagy király. Elmentek hát, hogy hódoljanak 

előtte. 

 

Így kapcsolódik össze a hallott ige az ember sajátos gondolkozásmódjával, 

így beszél Isten mindenkivel a neki érthető nyelven. 

 

Útjuknak három szakasza volt: 

 

Először a hazájuktól Jeruzsálemig. Nagyon messziről indultak el: térben 

több ezer kilométerről, szellemileg pedig a komor végzethittől. Akit azonban 

Isten szeretete vonzani kezd, az bármilyen messzeségből el fog jutni hozzá. 

Akkor is, ha nem kapott vallásos nevelést, s akkor is, ha erkölcsileg mélyre 

került közben. 

 

Másodszor Jeruzsálemből Betlehemig. Megérkezve a fővárosba a királytól 

kértek tájékoztatást. Nem tudták, hogy Heródes betegesen féltékeny, s egy 

új király születésének híre őt is, az embereket is félelemmel tölti el. A 

szakemberek megkeresik Mikeás könyvében: a Messiásnak Betlehemben kell 

megszületnie. Az nyolc-tíz kilométerre van Jeruzsálemtől, de nem kíséri el őket 

senki. Ez nagy csalódás lehetett, de elindultak oda, megtalálták a gyermek 
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Jézust. Nagy örömmel örvendeztek, és ajándékaikat átadva imádták őt. 

 

Istenem, segíts végigjárni azt az utat, amin a te szereteted indított el 

Jézushoz! 

* 

„Bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidók 

királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és 

eljöttünk, hogy imádjuk őt." Máté 2,1-2 

A megszületett Messiásnak, a testté lett Igének tanúkra van szüksége. Azokat 

el is hívja. A zsidókból a pásztorokat, a pogányokból a bölcseket hívta születése 

tanújául. Ma téged hív. Bizonytalan a hited? A pásztorok tudatlan, a bölcsek 

zavaros tudású emberek voltak, de engedtek a hívásnak, elindultak, és némi 

bizonytalankodás után eljutottak Betlehembe, mert Isten vezette őket odáig. 

Nem a tökéleteseket hívja, hanem tökéletességre akarja vezetni a bizony-

talanokat. Azért hívja magához őket, hogy biztos hitet nyerjenek. Minket is 

azért hív Krisztushoz. Nem azt nézi, milyen vagy, azt nézi, mivé akar tenni. Azért 

kell az ünnep, hogy mindig újra figyelmeztessen: Van Megváltód! Isten nem hagy 

magadra! Érted is jött, neked is üdvösséget szerzett. Ne állj meg félúton! 

Szeret téged Atyád. Halld meg hívását, fogadd el életadó szeretetét! 

Istenem, szerető Atyáin! Köszönöm, hogy ezen az ünnepen is magadhoz hívsz. 

Köszönöm a tegnapi igét, az úrvacsora kegyelmét. Köszönöm gyermekeim örömét, az 

egybegyűlt család meleg szeretetét. Köszönöm, hogy a gyülekezet családjában 

megtalálhattam gyermekeid közösségét. A megszületett Megváltó egy családdá 

akar tenni mindnyájunkat. Segíts, hogy hívásod engem is szíven találjon, hogy egész 

hittel álljak be Krisztus seregébe, úgy vállaljam az örömszerzés feladatát azok felé 

is, akik még nem érezték meg a hit örömét, akik most sem tudnak örülni 

Megváltónk születésének! Velük együtt vezess el engem is a vele való boldog talál-

kozásra! Ámen. 

* 

Heródes király megítéltetése 

„Megfizet azoknak..., akik őt gyűlölik, elvesztvén őket. " (5Móz 7,10) 

Heródes király, mikor Jézus keresztre feszítésével kapcsolatban közelebb jut a 

zsidók szívéhez, megöleti Jakabot, János testvérét. Látván, hogy ez tetszik a 

zsidóknak, elhatározza, hogy elfogatja Péter is. Tömlőébe vetik. Átadják őt négy 
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négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék. Húsvét után a nép elé akarja vezettetni. 

Isten csodálatos módon kiszabadítja az apostolt, pedig két vitéz közt alszik, két 

erős lánccal megkötözve. Örök őrzik a töm-löcöt az ajtó előtt is. Isten mégis 

kiszabadítja őt. A láncok lehullanak kezeiről és az Úr angyala kivezeti őt a 

börtönből, az első és második őrsön át. A vaskapu, mely a városba visz, magától 

megnyílik előttük. Heródes hiába keresteti másnap Pétert. Közben Heródest a 

tirusiak és a sidoniak kiengesztelik. A király székében ülve ünnepélyesen fogadja 

őket és beszél hozzájuk. A nép azt kiáltja: „Isten szava ez és nem emberé". Heródes 

tűri ezt az istenkáromló dicséretet. Isten, angyalával megveri, és Heródes 

férgektől megemésztetve meghal. Isten nem tűri, hogy az Ő dicsőségét megbántva, 

embert istenítsenek (ApCsel 12.r). 

Köszönöm Uram, hogy megláncolt és halálra szánt gyermekeidet is ki tudod 

menteni a legmélyebb börtönökből is, viszont az egyedül Néked járó dicsőséget 

elfogadókat súlyosan megbünteted és férgek eledeléül adod. Védd meg Uram 

azokat, akik szent Nevedért börtönbe, halálos veszedelembe jutnak! Szent 

Fiadért. Ámen. 

„Vedd el már mirólunk a sok ellenséget, Vedd ki mi közülünk 

a sok gyűlölséget; Essenek szégyenbe minden ellenségink, 

Kik dicsőségedet tagadják s nevetik." (Énekeskönyv 380. 

é. 10. v.) 

 

* 

 

Az újszülött nevei (II.) 

... és fogják nevezni: Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme. Uralma 

növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján. 

Ézsaiás9,6-7 

 

Örökkévaló Atya - ez a harmadik kettős név. Az Atya jelentette ki magát a 

gyermekben. Jézusban megfoghatóvá lett Isten, belőle az Atya szeretete sugárzik 

felénk. Ő az, aki bepillantást enged az Isten szívébe és gondolataiba. Azt mondta 

nekünk Istenről, hogy Ő a „mi" Atyánk! Neki adott át az Atya mindent. 

Elmondhatta: „Én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, látta az Atyát." Ezért az 

Atya szeretete tölti el a lelkét, így szólítja meg az övéit: „fiam" (Mt 9,2) 

„leányom" (Lk 8,48). Földi atyánk és nevelőnk csak egy ideig Mán (Zsid 12,9-10). 

„Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem" (Zsolt 27,10). A 

Megváltó megmarad nekünk. Szerető gondoskodása és jóakaró, de helyreigazító 
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fegyelmezése sem ér véget. „Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" (Zsid 13,8). 

 

Békesség Fejedelme: aki békét szerez. E világ fejedelmei és hatalmasai 

többnyire nem szerzik, hanem megrontják a békét. Hatalmi, birtoklási és 

pénzvágyuk mindig újabb háborút okoz. Miattuk lesz a föld vérrel itatott 

harcmező. Nem szűnik meg az erőszakosság, az elnyomás miatt való sóhaj. Ennek az 

újszülött gyermeknek a békebirodalma naggyá, világot átfogóvá lesz - akkor, amikor 

Ő visszajön hatalommal és dicsőséggel. Akkor kezdődik el a Földön királyi uralma. 

Vége lesz a háborúknak, mert félretolja a rendzavarókat, hatalmaskodókat, rablókat 

és igazságtalanokat - Istennek és az Ő felkentjének minden ellenségét. 

„Igazságban ítéli a gyengéket és tökéletességben bíráskodik a Föld szegényei 

felett" (Ézs 11,3-4). „Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint 

a fölkelő Nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel" (2Sám 23,3-4). A béke az 

igazságosságon nyugszik. A bűnből viszály és háború támad. A Békesség Fejedelme 

most azoknak a szívében alapozza meg az uralmát, akik megnyíltak előtte és neki 

adták magukat. Isten gyermekeinek a békessége a megítéltetésen és az 

igazságosságon nyugszik. Az újjászületésünkig bennünk uralkodó igazságtalanság, 

azaz a bűn helyére (Un 3,4) az igazságnak kell lépnie, amit Isten Fia a Golgota 

keresztjén szerzett meg a számunkra. Ha ezt hit által megragadtuk, mienk lett az 

isteni igazság, ettől kezdve békességünk van Istennel. 

* 

 

8. MINDENKI MEZÍTELEN AZ ÚR SZEMEI ELŐTT 

(Zsidókhoz írt levél 4,12-13) 

„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál és áthatol 

az elme és a lélek, az ízületek és velők szétválásáig, és megítéli a szív 

gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna 

előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az Ő szemei előtt. Neki 

kell majd számot adnunk." (4,12-13) 

A nyugalom = részvétel Isten dicsőségében. Nem külsőleg megélhető állapot. 

A nyugalomba való bemenetelre koncentrálnunk kell erőinket. Nagyon 

vigyáznunk kell, hogy ne akarjuk kijátszani a napok megtartásával Istent. Ez a 

külsőleges nyugalom nem hordozza magában Isten igazi vigasztalásainak és 

ígéreteinek igényeit. Aki nem látja maga előtt a célt, könnyen elesik. Az elesés 

veszedelmes lehet. Addig van lehetőségünk megtérésre, míg élünk. Sok 

mindenben van különbség az Ószövetség és az Újszövetség népe között, 
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egyben azonban semmiképpen: abban, hogy mindkét esetben Isten Igéje van 

az Isten ígérete előterében. 

 

Senki, soha ne felejtse, hogy Isten Igéje, bár testté lett, közöttünk lakik - 

Isten Igéje Istenhez tartozik, Tőle való. Isten Igéje erejéből, igazságából 

semmit sem vesztett azzal, hogy emberi nyelven hangzott el. Isten Igéjét 

halott betű hordozza, de azt ne gondoljuk könnyelműen, hogy maga az Ige 

halott lenne. Isten Igéje élő, teremtő hatalom. Élethordozó, minden élet 

forrása, Isten teremtő szava. Az Ige mögött Isten tekintélye áll (Zsolt 36,10; 

Jn 6,63; IPét 1,23-25). „A nap feledésbe merülhet, a világ szeme megvakulhat, a 

hatalmas óceán dagálya és apálya megszűnhet, a föld szíve meghalhat, az egész 

természet hajótörést szenvedhet a pusztulás kőszirtjén - de Isten Igéje nem 

veszhet el, mert az Ige lényege élet és erő." (Spurgeon) 

 

Isten Igéje hathatós. Erőket hordozó hatalom. Aki az Igével találkozik, 

magával Istennel találkozik. Isten Igéjének ereje nemcsak a szent életben 

hathatós. Isten a világot is Igéjével teremtette. Isten Igéjének energiái a 

tisztaság, erő. Az Ige megeleveníthet és összetörhet. Isten Igéje 

életváltoztató hatalom. „Elváltoztathatja a mi nyomorúságos testünket, hogy az 

Ő dicsőséges testéhez legyen hasonlatos." (Fii 3,21) 

 

Élesebb minden kétélű kardnál. Isten nem áll fegyvertelenül és tehetetlenül az 

élet sötétségének világbíróival szemben. (Ef 6,12) Már az Ószövetségben úgy 

szóltak a próféták Isten Igéjéről, mint amely éles kard a próféták szájában (Ézs 

49,2). Isten kardja szokatlanul éles, áthatol az ember testi állapotán át. Semmi 

sincs az emberben, ami ki ne lenne téve Isten sebekkel is formáló és alakító 

munkájának. Isten Igéjének nem elég csak könnyed szúrást végezni rajtunk, a 

legbensőnkben kell minket gyakran Istennek megsebeznie, hogy a halál 

érintésétől porig sújtva, meghaljunk önmagunk számára és megújuljunk a 

Krisztusban (Ef 4,18kk). 

 

Senki ne gondolja, hogy csak üres hang éri a levegőt, amikor Isten Igéje szól. 

Élő valóság az Ige, térdre képes téríteni a legellenállóbb embert is. (ApCsel 

9,lkk) Isten Igéje képes áthatni a lélek legrejtettebb mélységeit is, megvizsgál, 

megérint, és engedelmességre kényszerít. Az apostol Isten egész tanításáról 

beszél, mikor azt élőnek és hatónak nevezi. Az evangélium hirdetése a 

hitetleneknek halál illata halálra, a hívők számára élet illata életre (2Kor 2,16). 

Isten Igéjének, bár emberi szó által jut el hozzánk, hathatóssága nem esik 

emberi mérce alá, mert az erőt nem a hang hordozza, hanem a Szentlélek. Az 
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Igét tehát méltán lehet Isten hatalmának nevezni! (Rom 1,16) 

 

Isten igéje tehát áthatol mindenen és mindenkin. Egyfelől kiválasztja a hívőket 

az örök nyugalom ajándékára, másfelől megítéli a szív hamis gondolatait. A szív 

és lélek az összes érzéseinket és gondolatainkat magában foglalja. Pállal így is 

kifejezhetjük ezt: „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket és a ti 

egész valótok, mint lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a 

mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére." (IThess 5,23) Micsoda mélységek 

lehetnek itt! „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrződ azt teljes békében." (Ézs 

26,3). Vagy: „Szívem utánad vágyott éjszaka, lelkem is bensőmben Téged 

keresett!" (És 26,9) Isten Igéje nemcsak itt, a pillanatnyi helyzetünkben 

elevenít és ítél meg, Ő örök sorsunk minden viszonylatában hathatósan 

munkálkodik. 

 

A keresztyén ember is gyakran rejtőzködik a legkülönbözőbb dolgok mögé. 

Hivatkozik sok munkájára, a kora parancsoló szükségeire. Ezek a hivatkozások 

csak flastrom a sebre. Isten eleven Igéje teljes mélységében leleplezi az 

embert, pőrére vetkeztet, elevenünkre mutat. Senki se képes elzárni magától 

Isten figyelő tekintetét. Isten előhozza bennünk azokat a dolgokat is, amik 

előttünk is rejtve vannak. Isten az, akivel nekünk dolgunk van. Őt lehetetlen 

kijátszani. 

 

Minden okunk megvan arra, hogy sajátos érdeklődéssel legyünk Isten Igéje 

iránt. Magukon az igehirdetőkön is nagy felelősség van. Nekik abban a tudatban 

kell Isten Igéjét hirdetniük, hogy világosságra kell hozniuk a szív legrejtettebb 

gondolatait, az értelem hamis játékait le kell leplezniük. Isten beszéde 

elválasztja egymástól a sötétséget és világosságot. Elűzi a képmutatást. Is-

tennek nemcsak ígéretei, de ítéletei is vannak. Sem földi, sem égi hatalom nincs 

elrejtve Isten előtt. A trachélizó ige jelentése az áldozat bemutatásából 

magyarázható. Jelentése: az áldoznivaló állat nyakát a leölés előtt 

hátrahajlítani. Az ember tökéletes kiszolgáltatottságának a jele! Menthetetlen, 

védhetetlen, tehetetlen! 

 

December 27 

 

Szeretete és szövetsége 

 

„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való 

hűségem nem szűnik meg, és békét adó szövetségem nem inog meg - mondja 

könyörülő Urad" (Ézs 54,10). 
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Isten szeretetének legtündöklőbb vonása az állandóság. A föld tartóoszlopai is 

kimozdulhatnak helyükből, de irgalmas Urunk szeretete és szövetsége soha nem 

hagyja cserben népét. Erős hittel megkapaszkodom ebben az ihletett 

kijelentésben, és ez örvendezővé teszi a lelkemet. Az évnek szinte vége van már, 

életem esztendei is fogyatkoznak, de az idő múlása nem változtatja meg az én 

Uramat. A világban újabb és újabb dolgok foglalják el a régiek helyét, 

szüntelenül változik minden, a mi Urunk azonban mindig ugyanaz marad. Hatalmas 

természeti erők hegyeket mozgatnak meg, de olyan erő nincsen, amely 

megváltoztathatná az örökkévaló Istent. Semmilyen múltbeli, jelen vagy 

eljövendő esemény nem fordíthatja el tőlem az Úr hozzám való hűségét. 

 

Én lelkem, nyugodj az Úr örök szeretetében, hiszen Ő úgy bánik veled, mint 

kedves, közeli hozzátartozójával. Emlékezz örök szövetségére is. Isten soha nem 

feledkezik meg szövetségéről - gondolj arra te is szüntelenül! Krisztus Jézusban 

Isten elkötelezte magát melletted, Isteneddé lett és megtart téged, mint 

népéhez tartozó gyermekét. Szeretetére és szövetségére - erre a kettőre úgy 

gondolj, mint biztos és maradandó dolgokra, amelyekben még az 

örökkévalóságban is részed lesz. 

 

* 

 

 

 

Csak vezess, Uram, végig! 

Mivel azonban kijelentést kaptak..., más úton tértek vissza 

hazájukba. (Mt 2,12) 

A napkeleti bölcseknek nagy csalódást jelenthetett, hogy az ország első 

embere nem is tud arról a nagy eseményről, ami miatt ők több ezer kilométert 

megtettek. Az írástudóknak akkor kell keresgélniük a szent könyvekben, s miután 

megtalálták a választ, nem indulnak el örömmel velük együtt, hanem csak útnak 

indítják őket. 

 

Ilyen csalódást ma is átélhetnek Istent kereső emberek, mert képmutatók és 

tudatlanok a vallásosok között is vannak. De sose akadjunk el náluk, mert ez a 

szomorú tény semmit nem változtat azon, hogy mindnyájunknak csak Jézus 

Krisztus tud segíteni, de ő tud, és érdemes egészen őhozzá elmenni. Semmilyen 

csalódás miatt ne álljunk meg, és ne forduljunk vissza! Mindenkit ő vonz és vár, 

és nagy örömük a bölcseknek is Betlehemben lett, amikor Istennek kijáró 

tisztelettel imádták Jézust. 
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Ez a magyarázata annak, hogy útjuk harmadik szakasza egészen más volt, mint 

az előzők. Itt már közvetlenül kaptak kijelentést Istentől, és meg is értették 

azt. „...más úton tértek vissza hazájukba." Aki eljut egészen Jézushoz, az előtt 

megnyílik a menny, kapcsolatba kerül Istennel, és másként folytatódik az élete. 

Megváltozik a gondolkozása, felismeri, hogy más utak is vannak, mint amelyeket 

addig ismert. Megtanulja, hogy az emberek szívéhez a legeredményesebb út a 

szeretet. Hogy lehet tisztán is élni. Nem ez a legrövidebb út a 

meggazdagodáshoz, de ez a legbiztosabb út a békességhez és boldogsághoz. 

 

Nagy kegyelem, hogy Isten indítására elindulhatunk a magunk pogányságából 

Krisztushoz. Nagy kegyelem, hogy ha valami miatt elakadunk az úton, vissza lehet 

rá térni, lehet folytatni. Nagy kegyelem, ha Isten végigvezet rajta, és átformál, 

más emberként mehetünk vissza a mieink közé. Úgy, mint akiket már Krisztus 

visz, s akik Krisztust visszük. 

 

* 

A megdicsőülés útja 

Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, a melyet az 

Isten öröktől fogva el rendelt a mi dicsőségünkre. 

l Korínthus 2,7 

 

Isten rejtett bölcsessége az emberiséggel az Ő csodálatos tervében nyilvánul 

meg. Abban célja: a dicsőség. De ez olyan dicsőség, amelyet természeti értelmünk 

nem fog fel és e világ nagyjai nem értenek meg. Különben nem feszítették volna 

meg az Úr Jézust, a dicsőség Urát. Az Isten Fia megalázkodásában rejlő 

dicsőségből semmit sem láttak. Nem sejtették, hogy a legmélyebb megaláztatás 

és a halálig való engedelmesség útjának végcélja a dicsőség. Az ő szemükben 

csak egyféle dicsőség van: az öndicsőítés. Dicsfényben szeretnek tündökölni. 

Csak azt a világi és hatalmi dicsőséget ismerik, amelyben, mint tükörben 

önmaguknak díszelegnek. Erre a dicsőségre erőszakos, kíméletlen eszközök 

igénybevételével jut az ember. Ezen az úton törtetnek a karrierlétrán a magasba, 

hogy így érvényesüljenek. Ez azonban csak látszatdicsőség, amely elmúlik. Egyik 

ember megbuktatja a másikat, és a halál minden tündöklésnek véget vet. A 

dicsőség, amit Isten gyermekei számára készített, az Ő dicsősége. 

 

Ha Isten igazsága tért nyer és érvényesül benned, és lényét kifejtheti - ez a 

dicsőség. Ezt a célt azonban egészen más úton érjük el: nem azzal, hogy előre 

törünk, és mások felett diadalmaskodunk, másokat magunk alá tiprunk. Aki 

Isten dicsőségét el akarja érni, annak mindig mélyebbre kell szállnia. Az Úr 
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Jézus alázatos útja érthetetlen, sőt botránkoztató volt kora nagyjai számára. 

Megvetették és elvetették érte. De egyedül ezen az úton vezet Isten a dicső 

célba, mert csak ha mi semmik vagyunk, lehet Ő minden. 

 

A dicsőségbe vezető út az alázatosság, az engedelmesség és az önmegtagadás 

útja. Isten nem kímélheti meg gyermekeit az összetöretéstől. Megfosztja őket 

minden saját dicsőségüktől, saját erejüktől és bölcsességüktől, igényeiktől és 

nagyzoló gondolataiktól. Csak ezen az úton tudja őket betölteni isteni 

teljességével, hogy egykor egész valójuk és lényük dicsőségben ragyogjon. - 

Boldog az az ember, aki bepillantást nyer Isten rejtett útjaiba és nem 

botránkozik meg, nem panaszkodik a szenvedések és összetörettetések miatt! 

Tudja, hogy így készíti és sokasítja meg Isten a dicsőséget. Természetünk 

visszaborzad az ilyen úttól, de minél inkább semmivé leszünk, annál inkább 

megmutatja nekünk Önmagát. Ez a dicsőség. 

 

 

A bolond szüzek megítéltetése 

„Akik bolondok valónak, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének 

magukkal olajat... " (Mt 25,3) 

Jézus, hogy érzékeltesse a mennyek országának váratlan eljövetelét, mondja a 

tíz szűzről szóló példázatát. A tíz szűz előveszi lámpásait és kimegy azokkal a 

vőlegény elé. Öt közülük eszes, öt pedig bolond. Az eszesek olajat is visznek 

magukkal. Közben elnyomja őket az álom. Éjfélkor kiáltás hallatszik: ímhol jő a 

vőlegény, jöjjetek elébe! A szüzek fölriadnak és előveszik lámpásaikat. A 

bolondok az eszesektől kérnek olajat, de azok az árusokhoz utasítják őket. Míg 

az árusoknál járnak, megérkezik a vőlegény és az okos szüzekkel bemegy a 

menyegzőre. Bezárják az ajtót. A bolond szüzek is megérkeznek. Zörgetnek az 

ajtón. A vőlegény azt feleli: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket" (12.). 

Mindannyiunkhoz szól a példázat. Nagyon komoly a záró intelme: „Vigyázzatok 

azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia 

eljő" (13.).Mi is vigyünk lámpásainkban olajat, nehogy hiába dörömböljünk majd a 

bezárt ajtón! A bolond szüzek nem követtek el valami nyilvánvaló bűnt, mégis 

bűnhődniük kellett, mert nem voltak eléggé előrelátók! 

Köszönjük, Megváltó Krisztusunk, hogy így tanítgatsz minket arra, mire kell 

vigyáznunk. Adja kegyelmed, hogy elegendő olajat: élő hitet vigyünk lámpásaink 

számára, nehogy minekünk is az utolsó órában kelljen ezért szaladgálnunk. Milyen 

fájdalmas lenne hallanom: Nem ismerlek! Segíts meg, irgalmadból, hogy én is azt 

halljam: „Jertek, én Atyámnak áldottai!" Ámen. 
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„Isten, mily nagy dicsőséget tartasz szeretőidnek, Hol örökké 

gyönyörködnek és véled örvendeznek: Hajtsd hozzám te füledet, 

siess, tarts meg engemet." (Énekeskönyv 259. é. 8. v.) 

 

 

* 

 

„Viseljétek el egymást szeretettel..." 

 

Efezus 4,2 

Fel kellene írni minden család, minden munkahely, de még a parlamentek falára is. 

Egyike a Szentírás leggyakorlatibb utasításainak. Erre is való a szeretet. Hiába 

unják az emberek a szeretet emlegetését, olyan az, mint az ételben a só, nélküle 

minden ízeden. Akkor unják meg egymást a házastársak, akkor képtelenek egymás 

rigolyáit elviselni, amikor kihűl a szeretetük. Fiatal szerelmesek szeretni valónak 

találják ugyanazokat a rigolyákat. Ha szeretettel dolgoznak együtt a 

munkatársak, jó hangulatban oldják meg még a nehezebb kérdéseket is. Anélkül a 

társak legkisebb rossz szokása, egy fütyülés munka közben, egy véletlen 

megjegyzés azonnal felborzolja a kedélyeket, így elviselhetetlenné válik maga a 

társas élet. Bűnös létünkben olyanok vagyunk, mint a sündisznó. Mindnyájunknak 

megvannak a maga tüskéi. A szeretet lesimítja, a szeretet hiánya védekezésre 

állítja ezeket a tüskéket. Hiába menekülünk a mások tüskéi elöl, amíg a magunkéi 

szúrnak. Nincs más megoldás, ha kénytelenek vagyunk együtt élni másokkal, el kell 

viselnünk egymást. Lehet kényszerből, de az nagyon kellemetlen. Lehet 

szeretettel, és könnyűvé válik. Itt is, mint mindenütt, Krisztus módszere adja az 

egyetlen lehetőségét a boldog közösségi élethez. 

Istenem, jó Atyám, Te állítottál egymás mellé bennünket. Egymáshoz illő 

segítőtársnak teremtettél, s amíg azok tudunk lenni, boldog a közösségi életünk. 

Bizony még a családban is elég nehéz egymás rigolyáit, szeszélyeit elviselni, különösen 

a mostani ideges, kapkodó életben. Adj nekünk olyan belső csendességet, melyet nem 

tud áttörni a külső élet zűrzavara! Segíts, hogy ne vigyük haza a munkahelyek, a rossz 

közösségek rossz hangulatát! És ha mégse sikerül, add meg és tartsd meg a családban 

a szeretetet, hogy boldogság, és ne teher legyen egymás közelsége! Adj olyan hitet és 

abból származó vidám, jó hangulatot, mely nemcsak elviseli, de le is győzi a nehezen 

elviselhető társak kellemetlenségét! Ámen. 

* 
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9. NAGY FŐPAPUNK VAN! (Zsidókhoz írt levél 4,14-16) 

„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az 

Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. (4,14) 

így kerül az apostol figyelmeztetésére sor. Mindnyájan arra vágyunk, hogy 

bekerüljünk Isten nyugodalmába. Istennek tehát hathatós segítségről kellett 

gondoskodnia a hozzá ragaszkodók számára, és Ő csodálatos szabadításról és 

Szabadítóról gondoskodott. A törvényből, emberi jócselekedetből egyetlen 

halandó sem állhat meg Isten előtt. Isten az ember felől jobbról gondoskodott: 

igazsága Jézus Krisztust rendelte engesztelő áldozatul. (Rom 3,20-25) 

 

Már a próféta is így fogalmaz: „Mivel menjek az Úr eleibe? Hajlongjak-é a 

magasságos Istennek? Égőáldozattal menjek-é elébe? (Mik 6,6; ). Ha ilyen nagy, 

szent az Isten, elébe mehet-e az ember? Ha az Úr elébe lépő ember úgy áll az 

Úr előtt, mint aki mezítelen, megállhat-e előtte egyáltalán? Ha Isten Igéje ilyen 

kérlelhetetlenül követ nyomon, ha Isten szentsége ilyen mértékben félelmetes, 

akkor hogy állhat meg előtte a bűnös ember, megkockáztathatja-e, hogy a színe 

elé kérezkedjék? 

 

Ezért meghökkentően fontos: „Mivel nagy főpapunk van, aki áthatolt az 

egeken..." Valakinek el kellett végeznie az engesztelés teljes művét! Nem 

jelképesen, hanem valósággal. Olyan főpap Ő, aki tiszta és szeplőtelen. Aki értünk 

és helyettünk lépett be a szentélybe, hogy értünk engesztelést szerezzen. 

Jézus Krisztust, a mi isteni főpapunkat teljes szentségében láthatjuk, amint 

mint a főpap, elvégzi az engesztelés művét. „És én őérettük odaszentelem 

magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban!" (Jn 17,19) Ebből 

olvasható ki igazán, hogy milyen nagyon szereti az embert Isten. „Mikor még 

bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt!" (Rom 5,8) Nézzünk csak fel rá 

bátran, lássuk csak Őt, a szent és tökéletes Jézust, aki szeplőtelen. Neki ahhoz, 

hogy tiszta legyen, nem volt szüksége sem tiszta vízre, sem tiszta gyolcsra. Ő 

Isten szentje volt, öröme az Atyának és a Szentléleknek. 

 

A földről nem sarjadhatott hűség. Igazság és békesség nem csókolgathatták 

volna egymást. Jézus Krisztus engesztelő művének a következménye, hogy 

odaléphet ember Isten színe elé. Isten trónja félelmesnek tűnik. Igéje arról a 

hatalomról szól, ami mint kétélű, éles kard, átjárja egész világunkat, mégis Isten 

félelmetes trónja a kegyelem királyi széke is. És a kegyelem királyi székéhez 

Jézus Krisztus az út. „Ahogyan az Ószövetség idején a főpap a szentélybe a 

bárány vérével nyitotta meg az utat Istenhez, úgy Jézus Krisztus nyitotta meg 
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az eget az Atyához." (Overduin) Bizonyára a lélek legmélyén ott van a lelkiismeret 

szava, ami zavarja az Istenhez való közeledésében. Mindazáltal van egy tiszta 

hang, Isten szeretetének a szava, ami félreérthetetlen „de"-t mond ki 

minderre. Már régóta kész az ellenünk szóló írás, de Krisztus közbelépett. „És 

titeket is, akik holtak voltatok a vétekben, életre keltett, megbocsátotta minden 

vétkünket, eltörölte a minket terhelő adóslevelet, eltávolította az útból, 

odaszegezve a keresztfára." (Kol 2,13-14) Mi ugyan a test és érzékek hajlamai 

következtében a harag fiai voltunk, „de az Isten, gazdag lévén irgalommal, az ő 

nagy szerelméért, mellyel minket szeretett, akik holtak voltunk a vétkek miatt, 

életre keltett Krisztussal együtt, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei 

világba ültetett Krisztus Jézusért." (Ef 2,3-6) Tehát az, hogy nagy főpapunk 

van, mindent jelent azoknak, akik hittel Jézusra néznek. 

„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni 

erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonló, kísértést 

szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizodalommal a 

kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet 

találjunk, amikor segítségre van szükségünk." (4,15-16) 

 

Az, hogy van főpapunk, nem a mi érdemünk. A főpapot mi nem választjuk, hanem 

kegyelem által kapjuk. Ez a főpap vállalt, hordoz minket; eleget tett a vétkeinkért, 

elszenvedte és elhordozta a büntetésünket. Ennek a főpapnak át kellett mennie 

a legvérlázítóbb ítéleten, hátborzongató sötétségen. Az, amit a mi főpapunk 

vállalt és hordozott, mutatja meg egyfelől, hogy milyen nagy volt a mi vétkünk és 

nyomorúságunk, másfelől, hogy milyen nagy Isten szeretete, aki minket ezekből a 

kötelékekből kioldozott. A hitvallás nem valamiféle memoriternek a felmondása. 

Nem egy közönyös szöveg. Ezt a hitvallást Jézus vére, a szenvedés és ítélet 

félelmes és szó nélkül való hordozása avatja szent vallomássá a szívünkben és a. 

szánkon. A hitvalláshoz való ragaszkodás a főpaphoz való ragaszkodás, aki áthatolt 

az egeken. Ez a ragaszkodás nem megszokás dolga, ez a ragaszkodás életbe vágó 

kérdése az ember sorsának. Megkegyel-meztetésünk és megmaradásunk egyetlen 

garanciája. Ez a hitvallás a lefelé zuhanó élet sikolya, amelyik semmit sem tehet 

többé magáért, amelyiket Isten szerelme megállított a maga tehetetlen zuha-

násában és átszegzett kezével biztos talajra állított a mennyekben! 

 

Mikor mi kísértés alatt vagyunk, az nem más, mint egy kegyetlen hatalom 

beavatkozása az életünkbe, ami ki akar ragadni minket a megtartás szent 

erejéből! Krisztus kezeiből. 

 

Milyen főpapunk van? Olyan, aki megindult erőtlenségeinken. Megértett, 

mielőtt sikoltottunk volna, kinyúlt értünk, mielőtt a hitetlenség mélysége 
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megnyílt volna alattunk! Ebből sejtet valamit a próféta szava: „Mielőtt 

kiáltanánk, én felelek, ők még beszélnek, én már meghallgattam!" (Ézs 65,24) 

Isten kezei nem rövidültek meg, hogy meg ne szabadíthatna. Ő Jézusban „megállj 

"-t kiáltott az ítéletnek. (Ézs 59,1) Jézus személye, szavai és munkái 

feloldhatatlanul összetartoznak. 

 

Olyan főpapunk van, aki megkísértetett. Szörnyű, hátborzongató kísértésekkel. 

„A kísértés a személyiség tulajdonságainak egy idegen hatalom részéről való 

próbatételét jelenti." (O. Chambers) A Sátán kísértései Jézus megpróbálására a 

pusztában diabolikus kérdések voltak. Isten szava igazát vonták kérdés alá: 

„Csakugyan azt mondta Isten?" (IMóz 3,1) Itt pedig így: „Ha Isten Fia vagy" (Mt 

4,3-6). Ezt halljuk megismétlődni később Péter nyilatkozatában: „Mentsen 

Isten, Uram! Nem eshetik meg ez veled!" (Mt 16,22). Nem egyébről van szó, mint 

arról, hogy Jézust küldetésében megrontani, szívét és gondolatait az Atyával 

szemben, összekuszálni. Jézus azonban átlát a Sátán szándékán. „Távozz tőlem 

Sátán; hántásomra vagy nekem; mert nem gondolsz Isten dolgaira, hanem az 

emberi dolgokra!" (Mt 16,23) 

 

Olyan főpapunk van tehát, aki megkísértetett! Az ördög Isten iránti 

bizalmában akarta őt megrontani. A kísértés mélysége éppen abban áll, hogy 

Jézus megtehette azt, amit tőle kívánt. Azt, hogy a köveket kenyérré 

változtathatja! Jézus ellene állt a Sátánnak, akkor is, mikor elutasította a „szállj 

le a keresztről" csábítását. (Mt 27, 40) Mondhatjuk bátran: csodálatos Jézus 

szeretete! Ez az Atya iránti engedelmesség készsége. Jézus nem állt rá a Sátán 

próbáló mérlegére. És ezzel segít nekünk is megállnunk, kísértéseinkben. Nem 

arra akar minket rávenni, hogy valami rossz dolgot cselekedjünk (bár erre is 

gyakran rávesz), hanem Isten újjászülő kegyelmébe vetett hitünkben kíván 

minket megpróbálni. El akar bátortalanítani az Isten szabadító kegyelmébe 

vetett hitünkben. 

 

Jézus Krisztus olyan főpap, aki minket a szívünk bizalmában és a kegyelem felől 

való meggyőződésünkben erősít és bátorít. Jézus Krisztus mutatja az Istenhez 

vezető utat. „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk 

Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk hitben ahhoz a kegyelemben, 

amelyben állunk." (Rom 5,1-2) Jézus olyan főpap, aki kézen fog és az Atyához, a 

kegyelem királyi székéhez vezet. Az örvendezés, biztonság, jó reménység azok a 

szívünkben, amelyek mélyen gyökereznek Jézus Krisztus főpapságában. „Jövök, 

semmit sem hozva, keresztedbe fogózva, meztelen, hogy felruházz, árván bízva, 

hogy megszánsz!" (458. Dicséret) 
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Az út Isten szívéig, Jézus Krisztus híveinek bátor útja, Jézus főpapságán 

nyugszik. Biztos út, tévedhetetlen út; ott kezdődik a boldog ember, mikor valaki az 

Úrba veti bizodalmát. (Zsolt 40,5) Isten iránt minden bizodalom Jézus Krisztus 

által van. Ezt az elkezdett bizodalmát kell mindvégig megtartanunk. (2Kor 3,4; Zsid 

3,14) így lehet bizodalmunk az ítélet napjához is. (Jn 4,17) 

 

 

 

 

December 28 

 

Teljes bizonyosság hűségéről 

„Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged!" (Zsid 

13,5). 

 

Ezt az ígéretet jó néhányszor elmondja az Úr az írásban. Azért ismétli olyan 

gyakran, hogy hűségéről kétség nélküli bizonyosságot adjon nekünk. Ne 

kételkedjünk ebben az ígéretben egy pillanatig sem! Annál kevésbé, mert különö-

sen erős ígéret ez. A görög szöveg ugyanis ötszörös tagadásban fejezi ki ezt a 

gondolatot, mintegy teljesen kizárva még a lehetőségét is annak, hogy Isten 

valaha is elhagyja népe egyetlen tagját, és így az joggal érezhetné Istentől 

elhagyottnak magát. Ez a drága igevers nem ígér mentességet a bajoktól, de 

biztosít bennünket az elhagyatottság ellen. Lehet, hogy rögös és nehéz utakon 

kell járnunk, de az Úr segítségére és gondviselésére mindig számíthatunk. Nem 

kell a pénz után futnunk, mert Isten mindig lesz, és Ő többet ér, mint az arany. 

Az Ő pártfogása, szeretete nagyobb kincs, mint a gazdagság vagy a szerencse. 

 

Elégedjünk meg azzal, amink van, mert aki az élő Istenben hisz, az gazdagabb, 

mint a világ. Mi egyebet kívánhatnánk még, mint az örökkévaló Isten szeretetét. 

 

Jöjj, én lelkem! Ha Isten azt mondja, hogy soha nem hagy el téged, sem tőled el 

nem távozik, akkor ne tegyél mást, csak azért a kegyelemért könyörögj, hogy te 

se maradj el Uradtól, és egy pillanatra se hagyd el útjait. 

 

* 

 

„Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. 

Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök 

hűséggel irgalmazok neked - mondja megváltó Urad." 

Ézsaiás 54,7-8 
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Isten nem tehet mást, meg kell engednie a bűnök következményeit. Nem lehet 

elégszer ismételni: kényszerrel nem lehet se szeretetet, se önkéntes 

engedelmességet kierőszakolni, ami pedig az ember rendeltetése. Nem kell külön 

büntetés, megbüntetjük mi eléggé magunkat és egymást. Isten csak annyit tesz: 

elhagy, nem szól bele, elrejti arcát, szeretetét, kegyelmét előlünk. A többit, a 

büntetést elvégezzük mi magunk. De amikor már igen sok a nyomorúság, Isten 

visszafordul. Megállítja az emberi bűn tombolását, lefogja az egymás ellen 

acsarkodó öklöket, új hitet és szeretetet áraszt választottaiba, sikert, 

eredményt ad azoknak, akik a jót akarják, új, őt szolgáló vezetőket küld, és 

egyenesbe jönnek népének dolgai. Ez a mi reménységünk. Ez jelenti imáink 

meghallgatását. Erre varnak azok, akik a legnagyobb nyomorúságban is Istenhez 

kiáltanak. Ez a világ egyetlen reménysége. Isten nem büntetni akar, hanem 

boldogságot adni. Ezért jött hozzánk Krisztus, ezért adta Isten a törvényt, ezért 

törli el bűneinket, ezért kell tanulni, olvasni, hallgatni igéjét, ezért kell 

naponként beszélgetni vele az imádságban. Úgy lehet megismerni szeretetét, 

hűségét, megígért, soha el nem múló irgalmát, és megnyerni újra kegyelmének 

ránk áradó ajándékait. 

Uram, Istenem, most nem magamért, népemért imádkozom. Számodra 

szempillantás, számunkra nemzedékek sora, mióta magunkon érezzük sújtó kezed. 

Pedig nem hagytál el. A benned bízókat ezalatt is megtartottad. Népünknek is adtál 

lehetőséget arra, hogy hozzád térjen. Szinte gúny tárgya lett, aki rólad bizonyságot 

tesz. Irgalmazz nekünk! Fordítsd újra felénk arcodat! Adj nekünk, népünknek, 

egyházunknak benned bízó, jó vezetőket! Fiataljainkat tanítsd meg, hogy érteni és 

értékelni tudják igédet! Unják meg a céltalanságot, szolgálni tanuljanak! Engem és 

családomat is áldd meg hűséggel, igazsággal, hogy mi is szolgálhassuk népünk 

megújulását! Ámen. 

 

* 

 

Az egy talentumát elásó ember megítéltetése 

„ Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, a kinek tíz 

talentuma van!" (Mt 25,28) 

 

Míg az előző ítéletekkel úgy éreztük, egyet értettünk, ennél az igazságérzetünk 

elég súlyos próbára van téve. Isten a talentumok példázatában megdicséri az öt 

és két talentumukat hűségesen forgatókat. Az egy talentumot kapó és azt 

félelmében elásó szolgának szóló ítéletét túlságosan szigorúnak tartjuk. Úgy 

érezzük, méltán félhetett az egy talentumot kapó attól, hogy elvesztheti. 

Hűségesen vissza is adja. Ámde vigyázzunk! Mindenekelőtt nincs joga ahhoz, 
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hogy bírálja Urát, miért adott néki csak egyet, míg másoknak többet adott?! 

Aztán egyikünknek sincs joga elásni Istentől kapott talentumunkat, ha csak 

egyet kaptunk is! Forgatnia kellett volna, bármily szerény hasznot ért volna el 

vele. A keveset, a nagyon keveset is lehet hűségesen forgatni. Isten hűségünket 

és nem elért eredményünket nézi és jutalmazza. Aki nem érzi át ezt, az nem 

lehet alkalmas a Tőle kapott kincs értékesítésére... 

 

Uram, köszönöm, hogy nem azt nézed, milyen eredménnyel, hanem azt, hogy 

milyen hűséggel forgatjuk reánk bízott talentumaidat. Te attól, akinek keveset 

adtál, nem vársz sokat. Alázatosan könyörgök, adj nékem teljes hűséget rám 

bízott kincseid forgatásában, értékesítésében, hogy rám is többet bízz azután! 

Krisztusért kérlek. Ámen. 

 

„Öröktől fogva ismerte, Hogy mire lesz szükségem, Éltem határát kimérte, 

Szükségem s elégségem. Lelkem hát mit süllyedezz? A hitben mit csüggedezz? 

Egy kis bajt nem győznél-e meg? Hogy tántorítana ez meg?" (Énekeskönyv 269. 

é. 2. v.) 

 

* 

Megszabott idő 

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak  

az ég alatt. (Préd 3,1) 

 

így az év vége felé óhatatlanul gondolkozunk az időről. Mi az, menynyi van 

belőle, mire kapjuk, kapunk-e még és mennyit? Az a határ, amelyet az évek közt 

vonunk, mesterséges, de ha kiértékelünk egy ilyen szakaszt, segíthet abban, hogy 

a következőt - ha még kapunk - helyesebben töltsük el. 

 

A Biblia azt tanítja, hogy az idő Istené. Ő ajándékoz nekünk mindennap újabb 

24 órát. Kérdés, hogy arra használjuk-e, amire adta! Mulasztás akkor történik, 

ha nem arra használjuk. Időzavarba az kerül, aki tanulás helyett cseverészik, 

alvás helyett szórakozik stb. 

 

Az idő helytelen felhasználása vagy eltékozlása vezet a sietéshez és a 

siettetéshez - amikor nincs türelmünk kivárni a dolgok természetes menetét. A 

kapkodás pedig felszínessé tesz, az ilyen ember több hibát vét, selejtet termel, 

balesetet okozhat. Feleslegesen kimeríti magát, és veszélyeztet másokat is. 

Aztán néha az igazán fontos dolgokat hagyjuk el, hogy elintézzük azt, ami sürget, 

így károsodik az Istennel és az egymással való közösségünk. 

 

A hívő ember hálásan látja, hogy Isten milyen bölcsen időzíti életünkben az 
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eseményeket. Aki figyelmesen ügyel őrá, nem hamarkodik el semmit, és nem késik 

le semmiről. Jézus földi élete gyönyörű példa erre. 

 

Mivel valóban ő szabja meg mindennek az idejét, ezért Isten nélkül rohanás, 

kapkodás, mulasztások vádja és folyamatos elégedetlenség kísér, Istenre 

figyelve pedig ugyanannyi idő alatt sokkal többet el lehet végezni, így is kell 

dolgozni keményen, de marad ereje az embernek, öröme lesz közben, a végén 

pedig hála és békesség van a szívében. 

 

* 

10. JÉZUS KRISZTUS AZ IGAZI FŐPAP (Zsidókhoz írt levél 5,1-10) 

„Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendezi 

az Isten elé tartozó dolgokat, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be 

a bűnökért." (5,1) 

Miért olyan fontos, hogy Jézus Krisztus főpapi tisztet töltsön be? Azért, 

mert az apostol levelét zsidókból lett keresztyénekhez intézi. A zsidók 

számára a főpapi tiszt és a főpapi szolgálat döntő szerepet játszott. 

Számukra döntően fontos volt, hogy Jézus valóban betöltse a főpapi 

szolgálatot! Amikor tehát az apostol eleget tesz Krisztus Jézus főpapi 

szolgálatára vonatkozó rend igazolásának, nagyon fontos feladatot tölt be és 

nagyon gondosan jár el. 

 

Jézus eleget tett minden főpapra vonatkozó előírásnak. Ő ebben is 

betöltötte a törvényt. (Mt 5,17) Azzal, hogy a zsidók keresztyénekké lettek, 

semmit nem veszítettek, sőt mérhetetlenül többet nyertek. 

 

Az egyik legfontosabb előírás az volt: a főpapnak embernek kellett lennie. 

Minden tekintetben emberi vonásokkal kell rendelkeznie, kivéve, hogy különleges 

szolgálatra volt elhívatva. Főpapi szolgálatra való elhívását minden főpap Istentől 

nyeri. Minden joga, felhatalmazása Istentől való volt. Isten akaratában 

gyökerezik szolgálata hatékonysága, tekintélye. Főpapra nem Istennek van 

szüksége, hanem a gyülekezetnek. A főpapi tiszt abban gyökerezik, hogy az 

ember, az emberek bűnösök. A főpap szolgálatának alapvető része éppen abban 

van, hogy közbenjár Isten előtt a népért. A főpap arra van kiválasztva, 

elkülönítve, hogy áldozatokat mutasson be Isten színe előtt a népért! A főpapi 

szolgálat abban van meghatározva, hogy odaálljon Isten színe elé, hogy rendezze 



211 

 

az Isten elé tartozó dolgokat, ajándékokat és áldozatokat mutasson fel Isten 

előtt a népért. 

 

Az, hogy a főpap ajándékokat és áldozatokat mutatott be Isten előtt a 

népért, mutatja meg igazán, hogy a bűn és az áldozat között milyen lényeges 

összefüggés van. Minden áldozat arra figyelmeztette az embert, hogy közte és 

Isten között nagyon erőteljes választófal van. Amíg ez a választófal fennáll, 

addig feltétlen szükség van az áldozat bemutatására. A megváltatlan embernek 

szüksége van az áldozati rítusra és ezért egész élete szorosan összetartozik a 

bemutatott áldozattal. (Rom 12,1; IPét 2,5) A templomban az áldozat helye 

döntő szerepet játszik, ez az oltár. A főpap szerepe abban áll, hogy 

engesztelést kell szereznie! A gyülekezet lelkiismerete az érte bemutatott 

áldozat által nyugszik meg. 

„Mivel maga is körül van véve erőtlenséggel, ezért együtt tud érezni a 

tudatlanokkal és tévelygőkkel, így nem csak a népért, hanem önmagáért is 

köteles bűnért való áldozatot bemutatni." (5,2-3) 

Az áldozat és a főpap szerepe az áldozatban éppen a „tudatlanokkal és 

tévelygőkkel való együttérzésben lesz egészen nyilvánvaló!" Ez abban is 

kifejezésre jut, hogy a főpapnak először önmagáért kellett áldozatot bemutatni 

és engesztelést szerezni, csak ezután léphetett Isten elé a népért elvégzendő 

áldozat bemutatásához. A 3Móz 16 ismerteti velünk a nagy engesztelő nap 

eseményeit. Elénk állítja az engesztelés tanának és végbevitelének a fontosságát. 

Mindenekelőtt azt, hogy éppen az engesztelés napjának eseményeihez fűződött 

az a feltétel, hogy az Űr népe között lakjék. A vér, az engesztelés vére, amit ezen 

a napon kiontottak, volt az alapja, hogy az Úr trónja ott volt és maradt az Úr 

gyülekezetében. 

 

Áron, a főpap, aki az engesztelési nap eseményeiben döntő szerepet játszott, 

éppúgy szorongva mutatta be önmagáért az áldozatot, mint azt a népéért is 

szorongva tette. Ez a főpap mély együttérzésének alapja. Ezt az áldozatot csak 

a főpap mutathatta be. És ő magát is a bűnösök közé sorozta, sőt jelképesen első 

volt a bűnösök között. 

 

Feltétlen hangsúly esik erre a tényre: mivel maga is körül van véve erőtlenséggel, 

ezért együtt tud érezni a tudatlanokkal! A hangsúly az együttérzésre esik! 

Mennyi mindenért hangzik el az Igében az együttérzés gondolata! „Megesett 

bennem az én szívem", olvassuk a próféciában (Hós 11,8). Fontos, hogy éppen 

Istennel kapcsolatban érezzük meg: ő képes az együttérzésre. Jézusról van 
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feljegyezve: „Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és 

elesettek voltak, mint a juhok a pásztor nélkül." (Mt 9,36). Innen derül ki annak a 

jelentősége, hogy az Úr pedig megszánta a szolgát!" (Mt 18,27) 

 

Amíg az ember nem tud arról, hogy Isten előtt nincs értelmetlen élet, hogy Isten 

képes együtt érezni a tudatlanokkal, bajban lévőkkel - kárba veszett idő ez! 

Csodálatos felfedezés az, mikor Pál megérti: mégis irgalmat nyertem, mert 

hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem és bőségesen kiáradt rám a mi Urunk 

kegyelme a Krisztusban való hittel és szeretettel!" (ITim 1,13-14) Az, hogy 

Istenben részvét is van, nem okvetlen újszövetségi gondolat. Az Ószövetségben is 

ott áll a törvény szigorával szemben az oltár, a népért közbenjárást és 

engesztelést szerző főpap. 

„Senki sem szerezheti meg önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit 

Isten hív el, mint Áront is. Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg 

magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: Az én Fiam 

vagy, ma fogadtalak Fiammá téged. Ahogyan másutt is mondja: Pap vagy 

te örökké Melkisédek rendje szerint." (5,4-6) 

A főpapság kiváltságos méltóság. Ezt az ember csak Istentől kaphatja. Tisztében 

nem úgy jár el, mint bíró. Ő nem lehet közönyös a bűnös emberrel szemben. A 

közönyösség vagy éppen harag a bűnösökkel szemben, méltatlan a főpaphoz. Erre 

figyelmezteti őt szüntelen a saját bűnösségének a tudata is. Őt hivatala nem a 

bírói székbe ülteti, hanem az oltár mellé rendeli! 

 

Érvényes-e mindez Jézus főpapságára? Jézus Krisztus főpapsága nem a 

származásából, hanem a küldetése céljából született. Ő azért lépett be a 

világba, hogy közbenjáró legyen Isten és az emberek között! „Mert egy az 

Isten, egy a közbenjáró is Isten és az emberek között, az ember Krisztus 

Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért." (ITim 2,5-6) Jézus küldetése 

felelet arra az örök kérdésre: „nincs közbenjáró" (Ézs 59,16) A közbenjárót 

Isten hívja el: „Krisztus nem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap 

lett." (Zsid 4,55) Jóllehet közbeszólhat, közbe is szólt sokféle emberi 

mesterkedés Krisztus előtt és Krisztus után a főpapság dolgába, tudnunk kell, 

hogy Jézus Krisztus örökkévaló főpap, Isten akaratából. 

 

Erről Isten maga tett bizonyságot kétféle értelemben is. Először akkor, mikor 

elhangzott a kereszteléskor: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm!" (Mt 

3,17) Ennek a bizonyságtételnek ősi ígéretben van az alapja: „Én kentem fel 

királyomat szent hegyemen a Sionon! Kihirdetem az Úr végzését, Ő mondta 
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nekem: Az én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged!" (Zsolt 2,6-7) 

 

Másodszor, mert Jézus nem az Áron rendje szerint lett főpap, hanem 

Melkisédek rendje szerint. Nem öröklés, emberi származás szerint, hanem 

Isten titkon való végzése folytán, királyi méltóságból való. (Zsolt 110,4) 

Melkisédek Isten papja volt és egyben király is. Melkisédek az ismeretlenből jön 

elénk (IMóz 14,18-20), mint Isten követe, Isten láthatatlan világából lép elő, hogy 

segítséget hozzon Ábrahámnak. Jézus az Isten által rendelt papi rendhez 

tartozik, amiben az alacsonyabb rendű aláveti magát a magasabb rendűnek. 

Jézus nem maga tette magát főpappá, Ő Istentől jött, az Atyától, Isten emelte 

őt papi tisztségébe. Isten előtti fiúságából ered mindaz, ami őt pappá avatja és 

teszi. A fiúság, a főpapság, királyság Jézus személyében elválaszthatatlanul 

ötvöződik. 

 

„Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltással és 

könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt 

a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért." (5,7) 

Jézus főpapi szolgálatát jellemzi, hogy ember volt, és mint ember földi életútja 

során végig szenvedett. Jézus, mint örökkévaló fiú lett a főpapi méltóság örököse 

és hordozója. (Zsid 1,1-2; 5,8) Elhívása már emberré létele előtt megtörtént, de a 

valóságban szenvedésében, halálában, feltámadásában és mennybevitelében lesz 

nyilvánvaló. „Mikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól 

született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy 

Isten fiaivá legyünk." (Gál 4,4-5). Mint az ótestamentumi főpap, Krisztus is 

áldozatot mutatott be népéért. Jézus egész földi élete szenvedés volt, valóságos 

áldozati út (Fil 2,5). Ebből is kiemelkedik a Gecsemané kerti gyötrődés, és a 

kereszthalál. Ő ott döntött úgy: „Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, 

hanem a tied." (Lk 22,43) Az áldozat befejezése nem a Gecsemané kertben megy 

végbe, hanem a Golgotán. 

 

így válik valóra, hogy könyörgések, esedezések, erős kiáltások és könnyek között 

jár. Olyan megnyilvánulások ezek, amikkel az apostol határozottan kiemeli Jézus 

ember voltát, aki mindenben megkísértetett. Teljes világosságában ragyog fel a 

legnehezebb úton, a kereszten, ami egyúttal az isteni dicsőség felragyogása is. 

Megragadó szavak ezek: könnyek között járult az elé, aki megszabadíthat. Az 

áldozata nem volt hiábavaló! Isten meg is hallgatta őt. Mint ember, önként 

alázkodott meg, szenvedésekben tanult engedelmességet és harcolta ki 

embereknek az örök üdvösséget. 
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„Jóllehet Ő a Fiú, szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet, és 

miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett mind azok 

számára, akik engedelmeskednek neki, mert Isten Őt Melkisédek szerint 

való főpapnak nevezte." (5,8-10) 

 

Jézus meghalhatott istenfélelméért. Jézus Krisztus engesztelést szerzett 

bűneinkért. Ez azonban súlyos árba került. Még elképzelni sem tudjuk az árat. A 

bűn rettenetes. Ha már vétettünk, megtörtént. Nem lehet visszaszívni. „Még a 

hiábavaló szóról is, amit kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet 

napján. Szavaid alapján mentenek fel és szavaid alapján ítélnek el téged!" (Mt 

12,36-37) Gondoljunk csak bele: „Nincs olyan rejtett dolog, amely le ne leple-

ződnék, és olyan titok, ami ki ne tudódnék." (Mt 10,26) Szavaink, tetteink, 

vétkeink mind megvannak. A bűnökért Isten Fiának meg kellett fizetni. Nem 

egyikért vagy másikért, hanem valamennyiért. Mennyi szemét, mennyi 

utálatosság! Ha ezt meggondoljuk, el kell ámulnunk. Mindezt felvette, mindezt 

elvállalta! Félelmes ítélet fenyegeti a világot és az embert. De Jézus, a hív 

főpap, magára veszi azt, ami rettenetes, a bűn terhének, ocsmányságának 

minden átkát. 

 

A „kézírás" (Kol 3,14) ellenünk szól. Másképpen: ez a kézírás nem más, mint 

Isten félelmes ítélete. Ennek a félelmes ítéletnek a borzalmasságát szemlélteti 

Isten a Jézus keresztfáján. Jézus valóságosan vonaglik, gyötrődik a kereszten. 

S miközben kimondjuk ezt, szemléljük gyötrődését, előttünk van Jézus 

Krisztusnak, Isten Fiának vére, könyörgései, esedezései, hangzanak a 

tudatunkban az erős kiáltások, látjuk a könnyeit, a véres cseppeket hullani a 

homlokáról. És ő mindezzel odajárul Az elé, Akinek hatalma van a halálon. És 

felocsúdhatunk, mert így szól az Ige: meghallgattatott! Az evangélium döntő 

üzenetét, ha nem is érti, felfoghatja az ember: van a bűnöknek bocsánata. „Ha 

megváltjuk bűneinket, hű és igaz Ő, hogy megbocsássa bűneinket és 

megtisztítson minket minden gonoszságtól." (IJn 1,9). Jézus szenvedéséért igaz: 

„Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az." (2Kor 5,17). Isten elfogadta 

Krisztus főpapi áldozatát értünk és „őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, 

hogy mi megigazultak-ká lehessünk általa!" (2Kor 5,21) 

 

Jézus volt az, aki szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet, és lett örök 

üdv szerzője. Ő volt az, aki az ellenünk szóló kézírást a keresztre szegezte. A 

golgotái kereszt nélkül nem tudnánk, hányadán állunk. Itt lesz igazán nyilvánvaló 

- már aki előtt nyilvánvaló lesz -, hogy mennyire szeret Isten! Jézus megteszi 

értünk a legnagyobbat, visszavezet minket Istenhez. A megbékélést a vére által 

végzi. Ezért a Golgota a világnak az a helye, ahol szabad belenézni Isten 
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szeretetének a titkába! Jézus ismeri az Atyát. És megismerteti velünk az Atya 

titkát. Jézus győzhetetlen kószál, ügyemet Reá bízhatom és mondhatom: 

„Irgalmazz meg én lelkemnek, ki vagy Ura mennynek, földnek." (346. Dicséret) Van 

hová lehajtani a fejem és van hol megbékélni Istennel. Ez a szeretet mérhetetlen, 

csodás. Szabad oda állnom és vallanom: „Ó légy érette áldott, Jézus, Egyetlenem, 

hogy szörnyű kínhalálod nagy jót akar velem. Add, hogy hódolva, híven Tőled ne 

térjek el, s ha hűlni kezd a szívem, Benned pihenjek el." (341. Dicséret) 

 

A legragyogóbb imádság is, mit mondhat el erről! Az emberi szó csak topogva 

álldogál a kereszt alatt. 

 

„Ismerősöm kényelmesen dőlt hátra a székén, mikor kérdeztem tőle: milyen 

készülék ez itt? A legújabb készülékek közül való. Nézze, ez itt egy diktafon. 

Eddig, mikor a titkárnőmnek diktálni kellett és én a válaszon töprengtem, ő 

türelmetlenül várt és firkáit a ceruzájával. Most kényelmesen olvasom a 

postámat otthon és mindjárt bemondom a készülékbe a választ. Ide nézzen! Ez a 

kis szalag felveszi a beszédemet, majd elküldöm a titkárnőmnek az irodába, neki 

van megfelelő gépe, befűzi a szalagot... Akarja hallani? Feltette, a lejátszóba, 

beigazította a szalagot és már hallatszott is a hangja. Milyen kár, mondtam, 

hova teszi ezeket a szalagokat? Hát éppen ez az! Az a jó ebben a dologban, hogy 

midig újra felhasználom a szalagokat. Egyszerűen törlőm és az előbbi beszéd 

nyomtalanul eltűnik. Ekkor döbbentem rá a hit olyan egyszerű titkára." 

 

Isten már az Ószövetségben megmondotta: „Ha bűneink skarlátpirosak, 

hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint 

a gyapjú." (Ézs 1,18). Ma ezt már egy gyermek is képes megérteni. Miért halt 

meg Isten? Azért, hogy a szemléletes példával élve: törölje a bűneinket. 

Akinek bűnbocsánata van, az újrakezdheti az életét. 

 

 

December 29 

 

 Tudjunk békességben megöregedni! 

„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, 

én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg" (Ézs 46,4). 

Végéhez közeledik az év, és íme itt egy ígéret idősödd barátainknak, de egyben 

mindannyiunknak is, hiszen mindenki felett szaladnak az évek. Még néhány esztendő 

vagy évtized, és mindannyiunk haja megfehéredik. Ezért örvendezzünk 

előretekintő hittel ennek az ígéretnek. 
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Ha megöregszünk is, Isten ugyanaz marad, mindig a nagy „Én vagyok". Az őszülő 

haj elmúlásunkról beszél, testünk halandóságáról, Isten ereje azonban nem múlik el. 

Ha már nem tudunk többé terhet viselni, sőt magunkat is alig tudjuk hordozni, az 

Úr hordoz bennünket. Ahogyan ifjúságunkban karjaiban hordozott minket, 

ugyanúgy hordoz majd az elerőtlenedés éveiben is. 

 

Ő teremtett bennünket, Ő gondot is visel ránk. Mikor már terhére leszünk 

barátainknak és sokszor önmagunknak is, az Úr nem fog cserbenhagyni bennünket, 

sőt még jobban felemel és gondosabban hordoz, mint valaha. Gyakran hosszú és 

csendes alkonyattal ajándékozza meg az Úr szolgáit. Míg nappal volt, keményen 

dolgoztak, de megöregedtek és elfáradtak Mesterük szolgálatában. Ezért így szól 

hozzájuk az Úr: „Most már nyugodjatok, és érezzétek meg valamit az örök 

nyugalomból, amelyet elkészítettem a számotokra". Ne féljünk az öregségtől. 

Merjünk nyugodtan és békés szívvel megöregedni, hiszen maga az Úr van velünk 

kegyelmének gazdagságával. 

 

* 

 

Idő és örökkévalóság 

Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített 

hajlékunk..., örökkévaló mennyei házunk. (2Kor 5,1) 

 

A filozófusok írnak az idő aszimmetriájáról, vagyis arról, hogy meg-

fordíthatatlanul egy irányba halad. Mérni tudjuk, de megállítani és visszahozni 

nem. Megszoktuk, hogy egyik pillanat követi a másikat, egyik esztendő jön a 

másik után, de ritkán gondolunk arra, hogy eljön majd egy pillanat, ami után nem 

következik másik, mert vége szakad az időnek, és beletorkollik az 

örökkévalóságba, mint folyók az óceánba. A folyókat is csak a torkolatig tudjuk 

mérni. És mi lesz utána? 

 

A sátán arra törekszik, hogy ne gondoljunk a jövőre, csak a pillanatra 

figyeljünk, hogy most jól érezzük magunkat. Isten azonban messzebbre enged 

látni. Mert van, ami elmúlik, de van, ami megmarad. Van, ami összeomlik, és van, ami 

örökkévaló. 

 

Igénk az emberi testet és ezt a földi életet sátorhoz hasonlítja, amely 
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ideiglenes tartózkodási hely. Ez azonban egyszer összeomlik, s belépünk az 

örökkévalóságba, amelynek nem lesz vége. Ott kétféle állapot létezik: Istennel az 

örök élet, Isten nélkül az örök szenvedés amiatt, hogy itt nem hittünk benne. Ezt 

a tényt nem szabad elködösíteni. 

 

Hol töltjük az örökkévalóságot - ez minden ember számára a legfontosabb 

kérdés. Fontosabb, mint az, hogyan sikerül egy napunk vagy egy vállalkozásunk. 

 

Ne feledjük, hogy minden itteni tettünknek örökkévaló következménye van! A 

jelenünkkel alapozzuk meg a jövőnket. És Isten megtanítja a benne hívőket már 

itt mindent az örökkévalóság nézőpontjából értékelni. Aki ezt gyakorolja, tudja, 

hogy nem az a fontos igazán, hogy ki mit szól hozzá, hanem hogy Istennek 

kedves-e egy tettünk. Nem az dönt, hogy van-e kedvem valamihez, hanem hogy 

most annak az ideje van-e, s az fontos-e másnak. Az ilyen ember könnyedén átlép 

az őt ért sérelmeken, de fontos lesz neki mások üdvössége. Itt áll két lábbal a 

földön, de mennyei normákhoz igazodik. Jellemez ez engem? 

 

 

* 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok 

terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én 

igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és 

megnyugvást találtok telketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én 

terhem könnyű." Máté 11,28-30 

 

Nyugalomra, a nyugtalanságban megnyugvásra vágyik minden ember. Ahhoz pedig 

biztonság, állandóság szükséges. Száz évvel ezelőtt az emberek húszéves korukban 

tudták, hogyan fogják befejezni az életüket. (Nem tudhatták, hogy számításukat 

két világháború borítja fel.) Abban az állandóságban nem mindenki érezte jól 

magát, de megvolt a biztos keret mindenki számára. Ma minden bizonytalanná vált. 

Senki nem tudhatja, mi lesz az élete kerete tíz év múlva. Munkahely, család, 

otthon, minden ideiglenes. És nincs nyugalma a léleknek. Fáradtak, kedvedének az 

emberek, tele vannak az idegklinikák. Ebben a nyugtalan világban mégis vannak 

békés emberek. Boldog családok, akik letették életüket, jövőjüket Isten kezébe. 

Változhat a világ, változhatnak saját körülményeik, Isten kezéből kiesni nem 



218 

 

lehet. Krisztus hív, nála találunk nyugalmat, tudva, hogy ebben az életben O 

vezet, s bármi történik velem, velünk, biztos otthon vár a mennyben. Nem kell 

hozzá egyéb, mint felvenni a Krisztus igáját, a magunk gondja helyett a másokét. 

Kedves ez az iga, mert Ő irányítja hordozását. Könnyű ez a teher, mert mindig 

könnyebb a más gondján aggódni, mint a sajátunkon, ha a sajátunkat átadtuk Is-

tennek. 

Istenem, hallom hívásodat. Megpróbálom követni Krisztust. Az én utam 

bizonytalan, de az Ó útja biztos út. Azon kívánok járni. Ha a körülöttem zsongó 

nyugtalanság beszűrődik az életembe, megint csak hozzád fordulok. Ameddig van 

ereje hitemnek, hogy teljes mértékben rád bízzam magam, megnyugszom. Add, 

hogy ez a békesség megmaradjon holtom napjáig, míg kiszakadva a nyugtalanság 

világából beléphetek hozzád, a teljes, végső biztonságba. Add, hogy ezt a 

nyugalmat örököljék gyermekeim, unokáim! Tedd igádat kedvessé, terhünket 

könnyűvé, közösségünket állandóvá szereteteddel! Ámen. 

 

 

* 

A zsidók megítéltetése 

„Ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövénye, a 

maradék tarttatik meg. " (Rom 9,27) 

A nagy apostol, ki azt írja: „kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva 

a Krisztustól az én atyámfiaiért, akik rokonaim test szerint" (Rom 9,3), kénytelen 

megismételni Ézsaiás szavait: „Ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a 

tenger fövénye, a maradék tarttatik meg". Sőt arra is hivatkozik, amit Ézsaiás 

mond szintén (1,9): „Ha a Seregeknek Ura nem hagyott volna nekünk magot, 

olyanokká lettünk volna, mint Sodorna, és Gomorához volnánk hasonlók" (29.v.). 

Izraelnek bűnhődnie kell, mert nem ismerte meg meglátogatása idejét (Lk 19,44). 

Hiába hívja őket Jézus: „Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat,... 

hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az 

ő szárnyai alá, és ti nem akaratok!" (Lk 13,34). Hiába üdvözli a nép a szamárháton 

Jeruzsálembe bevonuló Jézust hozsannázva (Lk 19,38), néhány nap múlva 

„feszítsd meg"-et kiált rá és a szégyen fájára juttatja. Néhány évtized múlva 

Jeruzsálem templomával együtt elpusztul. A zsidó nép szétszóródik a világon. 

Végül is csak a maradék tarttatik meg megtalált Krisztusával. 

Magasztaltassék az Igazság Urának, Istenének neve, ki választott népét is megítéli, 
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mert visszautasítja a nyert kegyelmet és a szégyen fájára juttatja a Messiását, 

mert nem „lelki", hanem „világi" Szabadítót várt. Adja nagy kegyelmed, hogy ne 

essünk e bűnbe, nehogy kiessünk kegyelmedből! Ámen. 

„Isten ártatlan Báránya, Méltó vagy, hogy végy 

áldást, Mert érdemed azt kívánja, Végy tőlünk 

hálaadást! Végy örök dicsőséget, Hatalmat, 

tisztességet, Mert értünk megölettél, Atyádnak 

eleget tettél." (Énekeskönyv 440. é. 13. v.) 

 

* 

 

Halálunk napjára vagy az Úr napjára várunk?  

„Bizony, hamar eljövök. "Ámen. Jövel, Uram Jézus! Jelenések 22,20 

 

Hívő őseink valamikor komolyan és buzgón készültek arra, hogy boldog haláluk legyen. 

Korunk életvidám nemzedéke, amely csak az ideigvalókban leli örömét, kiveri 

fejéből a halálnak még a gondolatát is. De Isten gyermekei Mózessel, Isten 

emberével együtt így imádkoznak: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy 

bölcs szívhez jussunk", és ne értelmetlenül éljünk. Számoljunk azzal, hogy életünk 

rövid, nehogy a legfőbb dolgot elmulasszuk. Legyen gondunk arra, hogy 

békességben térhessünk örök hazánkba. 

 

Még sokkal inkább kell, hogy betöltse lelkünket a megdicsőült Jézus Krisztus 

megjelenésének a varasa, és erre a páratlanul örvendetes napra való felkészülés. A 

régiek az utolsó ítéletre vártak, amit az Úr tart majd, ha visszajött. Az Úr 

Jézusnak mint királynak és vőlegénynek a visszajövetelével kapcsolatban nem igen 

volt biblikus látásuk. Jézus ezeréves földi királyságáról hallgattak, mert azt a rajon-

gók nemegyszer maguk akarták megvalósítani. Az Úr napja nekik a harag és a 

borzalom napja volt. Valóban az lesz az Úr ellenségei számára és mindazoknak, akik 

megvetik Őt. Akik azonban Őhozzá ragaszkodnak és menyasszonyi szeretetben 

összekapcsolódtak vele, azoknak ez a nap a világosság és az öröm napja lesz. Akkor 

érkezett el a teljes váltságuk. János apostol hallja a nagy sokaság hangját, amely 

mintha „nagy vizek zúgása, és erős mennydörgés hangja volna: 'Halleluja!', mert 

uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!" (Jel 19,6). Kezdődik a felüdülés 

ideje az Úrnak színétől (Csel 3,19). „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük Őt, mert 

eljött a Bárány menyegzője!" Hazaviszi menyasszonyát az atyai házba. Tagjaival 

már össze volt kapcsolva, amióta eljegyezte őket és azok egész lelkűkkel igent 

mondtak neki. De csak hitben, szellemben voltak kapcsolatban a mennyei 

vőlegényükkel, nem látásban. És most a megromlott földi test átváltozik 

elmúlhatatlan szépségű, dicsőséges testté, örökre az Úrnál lehetnek. Elérkezett az 
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ezeréves menyegző, a nagy páskaünnep, a minden földi szenvedéstől, valamint az 

Istennel ellenséges világ nyomásától való teljes megváltás (Lk 22,18). 

 

Ne elsősorban halálunk napjára készüljünk, hanem erre a nagy és dicsőséges napra, 

amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus fensége dicsőségében és a mennyei seregek 

kíséretében megjelenik! 

 

* 

11. KISKORÚSÁG A HITBEN (Zsidókhoz írt levél 5,11-14) 

„Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, 

minthogy a hallásotok eltompult." (5,11) 

És itt meg kell állni. Jézus is tesz ilyet: „Még sok mondanivalóm van hozzátok, 

de most el nem hordozhatjátok." (Jn 16,12). Pálnak is megálljt kell mondania: 

„Amit mondhatnék netek, még most nem bírjátok el" (IKor 3,2). Még testiek 

vagytok, visszavonások vannak közöttetek. Az, aki elöl halad az istenismeret 

csúcsai felé, megáll útközben és vár a többiekre, míg utol nem érik. Valójában 

akkor is erről van szó, mikor Jézus a Gecsemánéban Isten ismeretének a 

magaslatain jut egyre feljebb, és míg ő birkózik, „verítéke olyan, mint a földre 

hulló nagy vércseppek" (Lk 22,44), addig tanítványai alszanak. Nehéz elérni a 

szenvedés értelmének mélységéig. 

Isten ismeretére bizony tompa az elménk. Pedig Isten kész minden 

pillanatban megajándékozni minket azzal, „amiket szem nem látott, fül nem 

hallott, amit az ember szíve meg sem gondolt, amiket Isten az őt szeretőknek 

készített" (IKor 2,9). Aki megmarad testi embernek, annak számolnia kell 

azzal, hogy Isten ismeretének mélységei nem tárulnak fel előtte. Micsoda 

betekintést kapott a tizenkettő az ötezer megvendégelésének a tényében! Ők 

azonban nem okultak a kenyerekből, mert a szívük kemény volt! (Mk 6,32). Jézus 

felvezeti a tanítványokat a „megdicsőülés hegyére", mert nem vállalták vele a 

szenvedés gondolatát, mert még mindig ezt a világot akarták megnyerni, de ők 

ott is csak önmaguk körül forgolódnak: „Uram, jó nekünk itt lenni!" (Mt 17,4). A 

korinthusiak semmit sem értenek Pál dicsekedéséből. „Dicsekszem az én erőt-

lenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék énbennem." (2Kor 12,9) 

 

Krisztus dicsőségének magaslataiból lenézve szédülés fogja el az  embert. 

Jézus szenvedése, Jézus felemeltetése. Jézus mondja: „Ha nem eszitek az 

ember fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek." (Jn 

6,53). Jézus Krisztus megismerésében pártatlan titkok egész mélysége van még 

feltáratlanul előttünk! Vállalni kellene a verítékes munkát, amit a bányász vállal, 



221 

 

mikor a föld mélyébe hatol le, hogy új kincseit tárja fel előttünk az életnek. 

Tompa fülű és tompa szívű ember előtt ebből nem juthat napfényre semmi! Mit 

meg nem teszünk azért, hogy fizikai épségünk és egészségünk mindig rendben 

legyen, Istentől csodákat várunk, esedezünk a testünkért, és nem értjük, hogy a 

szenvedés vállalásában Isten sokkal mélyebbre segíthetne a megismerésben! 

 

Testiek vagyunk, tehát Isten csak testiekkel ajándékozhat meg minket. A lelki 

ajándékait, megismerésének mélységeit azok előtt tárja fel, akik vállalják 

Krisztussal együtt a szenvedést. Jézus félreérthetetlenül megmondotta: „Ha 

valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és 

kövessen engem!" (Mk 8,14). Míg a keresztyén ember tudatosan fél a 

kereszttől, a szenvedéstől, a kudarcoktól, a gyengeségektől, az erőtlenségektől, 

addig nem értheti meg Jézus Krisztus megismerésének „páratlan nagyságát" (Fii 

3,8), a Jézus Krisztus főpapságának ajándékait. Csak botorkál tompult elmével a 

világban. 

„Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van 

szükségetek, hogy tanítson titeket valaki Isten beszédeinek alapelemeire. 

Mert olyanná lettetek, mint akiknek tejre van szükségük nem kemény ele-

delre. Aki ugyanis tejen él, az járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú." 

(5,12-13) 

 

Mikor azt kérdezzük a világgal együtt: miért szenvednek Isten gyermekei, 

akkor még kiskorúak vagyunk. És félő, hogy nem jutunk túl a tejen nevelt 

csecsemőkoron. Aki a keresztyénségé-ből valami érdemet, emberek tapsát, a 

világ elismerését kívánja kicsiholni, az megnyeri talán a világot, de a lelkében 

feltétlenül kárt vall. Ki kell mondani: a világ elismerése rontja a keresztyén 

erkölcsöket. Hogyan lehetne Jézus főpapságából, abból, ahogyan eleget tett 

annak az elvárásnak, hogy engesztelést szerezzen az Atya előtt, kiáltva, 

szenvedve, könnyek között, könyörgésekkel és esedezésekkel, meghalva és 

eltemetve, maguknak e világon emberi sikereket, elismerést igényelni! Az ember 

énekli a kereszten szenvedő előtt a legszebb énekeket, de nem akar részt vállalni a 

keresztből - ez árulást, értetlenséget, az elme eltompulását jelenti. 

 

A keresztyén történelemnek az üldözések voltak a legszebb lapjai. Azok, akiket 

megkínoztak, akik megkorbácsolások és megszégyenítések próbáit állták ki, akik 

börtönt és bilincseket szenvedtek a Krisztus nevéért, akiket megköveztek, 

megégettek, szétfűrészeltek, kardélre hánytak, akik juhok és kecskék bőrében 

bujdostak, nélkülözve és nyomorogva éltek, azok megjárták a nagykorúság 

magasiskoláját. Krisztus ismeretének jó illata veszi körül emlékezetüket. Rájuk 
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érvényes: „Fiam jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, 

mint Lázár a rosszat. Ő most vigasztalódik, te pedig gyötrődsz." (Lk 16,25) És ez is: 

„kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor 

méltatlanul szenved." (IPét 2,19) Aki csak tejen tud élni, kiskorú marad. Semmi 

sem jut a számára a nagykorúság „kemény eledeléből"! 

 

Nem csodálkozom, hogy az apostol írása egy időre abbamarad: Jézus Krisztus 

főpapságának ecsetelése gondolkodásra készteti az író apostolt. Mit is írhatna 

testieknek, kiskorúaknak a szent és igaz főpap szenvedéseiről? A szent 

szenvedéseiről olyanoknak, akik még egész valójukban rettegnek minden 

szenvedéstől? 

„A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a 

gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és rossz 

megkülönböztetésére." (5,14) 

 

Az apostol nagyon fontos következtetésre jut. Hol vannak a nagykorú 

keresztyének? Egyáltalán kik számítanak nagykorú keresztyéneknek? Az, aki 

tejen él, s még járatlan az igazság Igéjében, az kiskorú. A nagykorú kemény 

eledellel él, és érzékszervei a gyakorlat következtében alkalmasak a jó és a 

rossz megkülönböztetésére. A „kemény eledel" nem mindenképpen a 

keresztyén tudomány, hanem elsősorban maga az életvitel, gondolkodásmód! 

 

Azt hiszem, mindenekelőtt Jézus és a farizeusok vitájából kell kiindulnunk. A 

farizeusoknál és írástudóknál nem a tapasztalat, vagy a tudás volt az, ami 

hiányzott. Sőt, valójában a prófétaság és papság nagy évszázados vitája is, 

ebben az értelemben hangzott. Mikor a próféta azt állapítja meg: elvész az én 

népem, mert tudomány (ismeret, Jahve igazi ismerete) nélkül való. (Hós 4 6). A 

kemény eledel a bűn helyes ismerete, és Isten helyes ismerete körül derül ki. 

Jézus is felvetette: mi a könnyebb? Ezt mondani a bénának: megbocsáttattak 

bűneid! Vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj! (Mk 2,9). Egy másik 

esetben Jézus kénytelen azt mondani a tanítványainak: „Ó, hitetlen nemzedék, 

meddig leszek még veletek? Meddig tűrlek még titeket?" (Mk 9,19). Gondoljunk 

Jézus vitájára a válólevél tárgyában! (Mk 10,12) Péter is felveti a kérdést: „íme, 

mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Mi hát a jutalmunk?" (Mk 10,28) 

 

Lám, milyen nehéz eligazodni a mindennapi élet dolgaiban! Pál ismeri a 

keményebb eledelt. „Már az is gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek 

egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el 

inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt!" (IKor 6,7). Milyen nagy 
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tudomány tisztába jönni annak a tudományával: „áron vetettetek meg: 

dicsőítsétek tehát Isten a testetekben!" (IKor 6,20). A kemény eledel: 

szeretni! A szeretet türelmes, jóságos, mindent elfedez, mindent remél, 

mindent eltűr! Ez a különb út. A keresztyén hívek között is jelentkezett a 

testiség kérdése. Egyáltalán az, hogy ki is hát a nagyobb? Ki a jobb 

keresztyén? Az-e, aki látványos, szemrevaló dolgokban tűnik ki, akinek a 

nyomában „csodák" járnak, akik tapsolnak, és akiket tapsolnak? Vagy, akik az 

élet megpróbáltatásait tűrik zokszó nélkül? Akik azt vélik, hogy ők „az 

ítélkezés lelki ajándékát kapták", és ítélkeznek is? „Fel ne fuvalkodjék senki 

egyik tanítóval, a másik ellen dicsekedve, mi tesz téged különbé? Mid van, amit 

nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?" (IKor 

4,6kk). A Krisztus tudománya kemény eledel. A szenvedés, tűrés, elviselés, 

alázatosság, engedelmesség tartoznak a kemény eledelhez. És az uralkodás, 

bírás, hatalmaskodás, ítélkezés, a szenvedés elhárítása, a nagyság szenvedélyes 

keresése pedig még csak a tejnek itala. A kemény eledel: magunktól várni el a 

türelmet, az áldozatot, a megbánást. A kemény eledel: életünkből, magatartá-

sunkból Istennek juttatni a dicsőséget és nem magunknak. Jézus ezt 

tanította: „Adjátok el vagyonotokat és adjátok alamizsnául, szerezzetek 

erszényeket, amik nem avulnak el, elfogyhatatlan kincset a mennyben." (Lk 

12,33). „A népeken uralkodnak királyaik, és akik hatalmaskodnak rajtuk, azok 

jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki 

legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint aki legkisebb, mint aki szolgál!" (Lk 

22,25-26). 

 

Arról beszél az apostol: akinek érzékszervei, a gyakorlat következtében, már 

alkalmasak a jó és a rossz közötti megkülönböztetésre. Miféle 

megkülönböztetésről van itt szó? Jézus mondja: „Senki sem jó az egy Istenen 

kívül." (Lk 10,18). Pál pedig: „Zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Nincsen 

igaz ember egy sem." (Rom 3,9-10). Mit jelent különbséget tudni tenni a jó és a 

rossz között? Különbséget tudni tenni Isten és a bűn között, Isten akarata és 

az ördög mesterkedései között. Különbséget tudni tenni aközött, ami kedves 

Istennek és aközött, ami a mi testünknek kedves! (Ef 6,5kk). „Aki nékem szolgál, 

engem kövessen!", mondja az Úr. (Jn 12,25) Jézus követése nagy tudomány, 

kemény eledel! Beletartozik ebbe a tudományba: mindennek várni az idejére, 

türelmes életet élni. Ami nekünk valamikor nyereségnek számított, a 

Krisztusért kárnak ítélni. Megtanulni, hogy a körülmények között elégedett 

legyek! „Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal 

különbnek tartsátok egymást magatoknál." (Fii 2,4) Nagykorúságra törekedni a 

hitben: arra törekedni, azt megvalósítani, magunkban, „ami Krisztusban 

megvolt." (Fil 2,5) 
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December 30 

 

Tökéletes szeretet 

„... szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig" (Jn 

13,1). 

Ez a tény alapjában véve ígéret, hiszen az Úr ma is az, aki egykor volt, és Ö ma 

is úgy szereti az övéit, mint egykor tanítványait - és ez mindig is így lesz. 

 

Szerette őket - és ez volt a csoda! Hogy ő' szerette az embert valaha is, az a 

legnagyobb csoda. Ugyan, mi szeretnivaló volt azokban a szegény tanítványokban, 

és mi szeretnivaló van bennem? 

 

De ha egyszer megszeretett, akkor lényéből kifolyólag állhatatos marad a 

szeretetben. Szeretetből nevezi a hívőket „az övéi"-nek, és milyen kitüntető cím 

ez! Vérén vásárolta meg és drága kincsének vallja őket. Mivel az övéi lettek, soha 

nem hagyja el őket. Mivel szeretett gyermekeivé lettek, soha nem szűnik meg 

szeretni őket. Téged sem szűnik meg szeretni soha. 

 

„Mindvégig" szerette őket - tehát egészen haláláig a szeretet uralkodott 

szívében. De ez a szó azt is jelenti, hogy mindhalálig, azaz a lehető legnagyobb 

szeretettel. Ennél jobban nem szerethette volna őket, hiszen Önmagát adta 

értünk. Más fordításban így olvassuk: tökéletesen a végcélig. Bizony, tökéletes 

szeretettel árasztotta el őket, amelyben nem volt semmi fogyatkozás, semmi 

ellenkezés, semmi meggondolatlanság, semmi hűtlenség, semmi fenntartás. 

 

Ilyen szeretet Jézus Krisztus szeretete népe minden egyes gyermeke iránt. 

Magasztaljuk hát szeretetét zengedező énekkel! 

 

* 

 

Emlékezés és vigasztalás 

Ezért magasztallak, Uram..., zsoltárt éneklek nevednek. (2Sám 22,50) 

 

Élete alkonyán Dávid király visszatekintett a megtett útra, számba vette és 

értékelte élete eseményeit, és megtelt a szíve hálával. Ezt egy hosszú 

imádságban tárta Isten elé, amelyben többször idézte a 18. zsoltárt is. 
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Ennek az évnek az alkonyán hasznos lehet visszaemlékezni nekünk is, és Isten 

előtti világosságban értékelni az eseményeket. 

 

Dávidnak sok minden eszébe jutott: évekig tartó menekülése Saul király 

féltékeny haragja elől, a filiszteusokkal való örökös hadakozása, győzelmek és 

vereségek, fia lázadása, külső ellenségek és belső bajkeverők, saját bűnei... De 

nem a maga sérelmeit és hőstetteit sorolja, hanem Isten kegyelmes tetteit. Ő 

védte meg Dávidot sok veszélyes helyzetben (pajzsa volt neki), ő futamította 

meg ellenségeit (nem Dávid), ő adott gondolatokat, helyes döntéseket, fizikai 

erőt, bűneire bocsánatot. „Megmentettél lázadó népemtől..." „Ő tanítja kezemet 

a harcra..." Ő, ő, ő... 

 

Hogyan emlékezünk az elmúló év eseményeire, és mi következik az 

emlékezésünkből? Követjük-e Dávid kezét, aki felfelé mutatott, meglátta az 

események mögött a hatalmas és kegyelmes Istent, és magasztalta őt? Sok 

minden történt velünk is. Történt-e valami fontos változás bennünk? Isten 

kezéből tudjuk-e fogadni az áldásokat és a veszteségeket is? Hisszük-e, hogy 

azoknak, akik őt szeretik, valóban minden a javukat szolgálja (Rom 8,28)? 

 

Olvassuk el ezt a hosszú imádságot, és egészítsük ki a magunkéval! Isten 

megtölti közben a szívünket hálával és békességgel. Ez lesz szép lezárása ennek 

az esztendőnek. 

 

 

* 

 

Az utolsó ítélet 

„Elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a 

pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. " (Mt 25,32) 

Jézus szavait egyfelől a mennybemenetele után tanítványaira váró nehéz 

időkről, másfelől az utolsó ítéletről, a Máté írása szerint való Evangélium 24. 

és 25. részei foglalják össze számunkra. A 24. részben olvashatjuk, hogy 

lesznek majd háborúk, nemzet támad nemzet ellen, sok hamis próféta támad. 

Ha az Evangélium hirdettetik az egész világon, akkor jön el a vég. Ezek a 

szenvedések a választottakért megrövidíttetnek A nap elsötétedik és a hold 

nem fénylik, a csillagok lehullanak. „És akkor feltetszik az ember Fiának jele 

az égen... és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől." A 25. rész 

vége számol be az utolsó ítéletről. A juhokat jobb-, a kecskéket balkeze felől 
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állítja. A jobb keze felől állóknak ezt mondja: „Jertek, én Atyámnak áldottai, 

örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett,... mert éhes voltam 

és ennem adtatok..." A bal keze felől állóknak ezt mondja: „Távozzatok tőlem, 

ti átkozottak, az örök tűzre,... mert éheztem..." 

Királyom, Krisztusom, adja nagy kegyelmed, ha ott leszek én is a nagy 

ítéleten, felém is hangozzanak az Országod örökléséről szóló drága szavaid. 

Ha életben lennék az utolsó ítélet idején, elragadtatva, jobbodra jussak én is. 

Nagy irgalmadból hallgass meg! Ámen. 

„Álomlátás után Hajnal ha kél, 

Kínos kővánkosom Megáldom én. 

Templommá szentelem, 

Hogy fájdalmas szívem, 

                    Uram, hozzád vigyem, Mindig feléd! 

 

Csillagvilágokat Elhagyva már,  

Elfáradt lelkem is Hazatalál.  

Hozzád ha eljutok,  

Lábadhoz roskadok:  

Ottan megnyughatok Örökre én! (Énekeskönyv 422. é. 4-5. v.) 

 

* 

 

„Ha jön a kevélység, jön a szégyen is." 

(Példabeszédek 11) 

A kevély ember önmagát helyezi középpontba. Elégséges önmagának. Elismerést, 

hódolatot vár, de soha nem tud adni. A legjobbnak tartja magát. Meg van 

győződve arról, hogy csak nála van az igazság. Az ilyen ember nem tud megállni, 

csendben lenni; állandóan tevékeny, folyamatosan másokra telepszik. Mindig ő 

beszél, mindenre tudja a választ. A kevély ember nem döbbent rá arra, hogy 

szívének minden dobbanása, életének minden eredménye kegyelem. Azt hiszi, 

hogy gazdag, és nincs szüksége semmire, és nem is sejti, hogy milyen nyomorult 

(Jelenések 3,17). A kevélység vége a szégyen, amikor mindez kiderül, és 

nyilvánvalóvá lesz, hogy ő is egy a sok közül. A kevély ember a benne lévő űrt, „az 

elvesztett egész hiányát" (Bonhoeffer) önmagával akarja kitölteni, holott azt 
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csak Krisztus töltheti be. 

* 

„Az igaz törődik még állatjának kívánságával is." 

(Példabeszédek 12) 

Isten Krisztusban irgalmas volt hozzánk, ezért mi is csak irgalommal 

fordulhatunk a körülöttünk élőkhöz. Albert Schweitzer ennek nyomán 

hangsúlyozta minden élő tiszteletét, amelyet az emberek mellett 

kiterjesztett az állatokra és a növényekre is. Isten még Ninivében is gondol 

az állatokra (Jónás 4,11). Jézus Krisztus igehirdetésében Isten gondviselő 

szeretete, és az ég madarai együtt szerepelnek (Máté 6,26). Ézsaiás 

próféta látomása arról szól, hogy amikor Isten uralma teljessé lesz, akkor a 

természet rendje is megváltozik, és az erős többé nem bántja a gyengét, 

még az állatvilágban sem, mert teljes lesz a föld az Isten ismeretével 

(Ézsaiás 11,9). Amíg ez az ígéret nem teljesedik be, addig Isten irgalmas 

eszközeként enyhítenünk és csökkentenünk kell a világban tapasztalható 

mérhetetlen szenvedést, az állatok szenvedését is. 

 

* 

A mi igazi Főpapunk 

A Zsidókhoz írt levélből csak azokat az Igéket említem, amelyek Jézus-portrét, 

egészen sajátos képet adnak Jézusról, a Főpapról. Először nézzünk néhány sort az 5. 

részből: 

Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki 

így szólt hozzá: „Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged." 
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Ahogyan másutt is mondja: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint." 

Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és 

könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a 

halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. (5-7 versek) 

 

Az ember - amióta történetét tudjuk -, valami módon mindig megkísérelte imádni 

Istent és valamiféle hidat verni alulról felfelé, közte és Őközötte. Ám ez soha 

nem sikerült; nem tudjuk felküzdeni magunkat Istenhez. Aki azt hiszi, 

valamiképpen képes erre, majd rájön, mint annyian mások, hogy ez nem megy. 

Úgy azonban lehet, hogy a bennünket megközelítő, alászálló szeretetet, a testet 

öltött Istenfiút, Jézus Krisztust befogadva, elfogadva, rádöbbenünk arra, hogy 

Ő a Pontifex, a Hídverő. Ő nem alulról fölfelé kezdte építeni a hidat, hanem 

Isten szívétől az emberig. Jézusban épült meg ez a híd, Isten szívétől az én 

szívemig, a testvérem szívéig, mindnyájunk szívéig.  

 

Ez nagyon teológiai szaknyelven hangzik, de az észnek nem lehet jobban 

megmagyarázni: ezt egyszer át kell élni. Ahogyan átélte Luther: gyötrődve, mint 

ágoston-rendi szerzetes, böjtölve, napokig magát ostorozva. Aztán, hogy ezt a 

hidat valamiképpen kiépítse, a végén Igére talált: „hit által, kegyelemből". És 

rádöbbent, hogy ez a nagy kegyelem: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta (nagy hidat épített), hogy aki hisz őbenne, élne vesszen, 

hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). 

 

Tehát az emberi főpapok, akár rómaiak, akár görögök, akár Kajafás, a zsidó 

főpap, valahogy mindig saját magukat dicsőítették meg, és magukért is be 

kellett mutatniuk az áldozatot. Ennyi becsület volt mindig minden főpapban: 

bemutatta magáért is, mert tudta, hogy bűnös ember. Az egyetlen Főpapnak, a 

Hídverőnek, Krisztusnak a maga bűneiért nem kellett áldozatot bemutatnia, 

mert Ő maga volt az áldozó és az áldozat. Krisztus sem maga dicsőítette meg 

magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Ez az én szeretett 

Fiam..." 

 

Tudjuk, hogy amikor a Jordánban megkeresztelkedik, egy titokzatos hang valahol a 

lénye mélyén megszólal: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm" (Mt 3,17). 

 

Ekkor lett Ő a Főpap. Az Ő főpapsága, az Ő Hídverése Isten és ember között 

életében úgy történt, hogy gyakran elvonult a pusztába, csöndben imádkozott 

azokért, akik a földön éltek. Döbbenetes, hogy Jézus erős kiáltással, könnyek 

között, szenvedve járult az Atya elé. A görög szövegben így áll: fölkiáltva, szinte 

magánkívül, könnyek között járult Isten elé -érettünk. Elgondolkoztam, meditáltam 

azon, hogy aki így imádkozik, az élő valakivel beszél; aki kiált, aki tusakodik, aki 
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könnyezik, aki esedezik erős kiáltással, szinte birkózva, annak Isten él! Annak va-

lóban Abba, Atya az Isten. 

 

Gondoljunk a magunk imádságára, esetleg félig elmormolt Miatyánkjainkra, talán 

sztereotip, megszokott szövegeinkre! Gyakori monológ az ilyen. Merjem meg-

kérdezni a szívünket: Élő kapcsolatunk van nekünk az élő Istennel az imádságon 

keresztül, olyan élő, hogy könyörögtünk, esedeztünk valaha is így? Van valaki közöt-

tünk, aki tudott így imádkozni, hogy felkiáltott, könnyek között járult Elé? 

Egyáltalán - imádkozunk mi? Furcsa, hogy ezt hívőkhöz írt könyvben firtatom, mégis 

megkérdezem: rendszeresen, komolyan imádkozunk, vagy csak úgy becsületből 

elmondjuk a Miatyánkot, mert így tanította édesapánk, édesanyánk? 

 

Egyszer egy hívő embertől enyhe iróniával megkérdezte egy nem hívő, kívülálló: 

- Ha te hívő vagy, és azt mondod, imádkozó ember, hát milyen Istened van neked, 

ha azt hiszed, hogy meg tudod változtatni az Istennek valamilyen tettét azért, mert 

te valamit éppen az égre mondasz vagy kiáltasz? Hát milyen a te „mindenható" 

Istened, akinek az akaratát, döntését te meg tudod változtatni, az imádságoddal? 

Az csöndesen ennyit válaszolt: 

- Nem tudom, hogy Isten akaratát, döntését meg tudom-e változtatni, de amióta 

imádkozom, tudom, hogy én tökéletesen megváltoztam. Addig alkoholista voltam, de le-

tettem a poharat; negyven cigaretta kevés volt egy nap, arról is leszoktam. 

Feleségem sokat sírt kis „mellékutaim" 

 

miatt, és most nagyon boldogan élünk együtt. Nem tudom, hogy Isten változik-e, de 

hogy én megváltoztam az imádságaim alatt, ezt tudom, és el is merem neked mondani. 

 

Nos, akinek rendszeres imaélete van, kapcsolata fölfelé, ha nem is ilyen 

megrendítő módon, de valamiképpen elmondhatja ezt. 

 

Valaki egyszer nagyon elkeseredett, mert meghalt egyetlen gyermeke. Azt 

mondta, ő többet nem imádkozik, csalatkozott Istenben, aki nem hallgatta meg. 

Olyan valakinek mondta, aki hívőtársa volt és meddő. Ő ezt válaszolta: 

 

- Nézd, nekem nem is lehet, neked legalább nyolc éven át volt gyermeked. - 

Ez annyira megrendítette, hogy újra imádkozni kezdett. 

- Egy tolókocsiban ülő, béna hívőnek mondta egyszer valaki, akinek húsz évi 

házasság után szívinfarktusban meghalt a férje: Hát van Isten az égben? 

- Mondd - válaszolt a másik -, látsz engem? Nekem sose volt és soha nem lesz 

férjem. 

- Sírva jöttem ki a tolókocsis otthonából; végigsírtam hazáig az utat és azóta azért 

adok hálát, hogy húsz évig volt férjem és húsz évig szerethettem valakit - mesélte 
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el 

később az özvegy. 

-  

Meg kell tanulnunk a dolgok színét, és nem a fonákját látni! Az imádság nem 

monológ, az imádság dialóg. Először olvasom az Igét, aztán válaszolok arra. Vagy 

imádkozom, utána kinyitom a Bibliát, és megszólal az Ige, elkezd lobogni, mint a 

csipkebokor. Vagy merek csöndben maradni és valahol a lelkem mélyén hangzik egy 

utasítás, hang, valahonnan följön a válasz. Mert aki a csöndre odafigyel, az választ is 

kap. Merjük egyszer átvizsgálni az imádságainkat! 

 

Jézus így imádkozott, ilyen nagyon-nagyon aktívan, érettünk. Ő ilyen Főpap. Nem 

imát mormolt, hanem „kiáltások és könnyhullatások között" beszélte meg az Atyával a 

saját és szerettei dolgát. 

Melkisédek, Salem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok 

leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Ábrahám pedig 

tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti: 

igazság királya, aztán Salem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem 

anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de 

miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad mindörökké. (7,1-3). 

 

Hallatlan misztikus, titokzatos Ige ez. Ki ez a Melkisédek? Az Ószövetség is 

keveset árul el róla. Megnéztem a megfelelő szakirodalmat: nagyon régi írásból 

átvett része ez a Bibliának, az Ószövetség egyik legrégibb misztikus története. Úr-

Kaszdim városából megindul Isten parancsára a megígért föld felé Ábrahám, 

elérkezik egészen Sálemig, Jeru-sálemig, és elébe jön egy titokzatos király: 

Melkisédek, Salem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges Isten 

papja volt, megáldotta őt, és ezt mondta: - Áldott vagy Ábrám a Felséges 

Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! És áldott a Felséges Isten, 

mert kezedbe adta ellenségeidet! Ábrám pedig tizedet adott neki mindenből. (1 

Móz 14,18-20) 

Tehát Ábrahám elfogadta főpapjának Melkisédeket és hódolt előtte, s mindenéből 

tizedet adott a rejtélyes papkirálynak. 

 

Most egyszerre azt olvassuk, hogy nem Lévi nemzetségéből, nem Áron 
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nemzetségéből való papok ivadéka, hanem a Melkisédek rendjéből. Tudjuk, hogy 

Izraelnek tizenkét törzse volt, s az egyik Lévi törzse. Jeruzsálemben, illetőleg 

Izraelben csak levita lehetett pap, tehát aki a Lévi törzséből származott. Ennek a 

papi-rendnek a többi tizenegy törzs tizedet fizetett. A leviták lettek az alpapok, 

főpapok és általában papok. Nem számított, hogy alkalmas volt-e vagy nem, akart 

vagy nem akart, vér szerint papnak született minden levita. Ma, kétezer év után 

szin te magyarázni is nehéz, hogy miért kell ezt hangsúlyoznom. Mert Jézus nem 

levita, nem Lévi rendjéből való: Ő Júdában született. Tehát a zsidó törvények 

szerint Jézus még alpap sem lehetett volna! A levél szerzője azt írja a zsidóknak: 

Ó, barátaim, ez nem is lényeges! Ő egy sokkal régebbi papi nemzedéknek a 

folytatása. Ő Melkisédek, a titokzatos papkirály utódja, az ő rendjének a 

folytatása. 

 

És miért lényeges ma nekünk, hogy nem a zsidó papság folytatása Jézus főpapi 

rendje, hanem egy, még a zsidóság előtti titokzatos örök monoteista papkirálynak 

az utódja? Mert Ő az egész emberiség (nemcsak egy faj, fajta vagy rend) számára 

való főpap. Nem állatok vérével áldozott, mint ahogy Melkisédek sem, hanem 

lélekben és igazságban imádta Istent. 

 

Itt már nagy titkok peremén állunk. A lélektan nyelvén talán így fogalmaznám: 

minden főpap örök archetípusa, őstípusa ez a Melkisédek, de magának Jézus Krisz-

tusnak a főpapsága is. Más, egyetemes és nem levita. Jézus nem azért lett főpap, 

mert beleszületett egy rendbe, hanem mert Isten titokzatos akarata egy 

titokzatos rendnek tette az utolsó tagjává. 

 

„(Melkisédeknek) sem atyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem 

életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten Fiához, pap marad 

mindörökké". Titokzatos papság ez. Ahogy Melkisédek feltűnik, aztán eltűnik 

tulajdonképpen a világtörténelemben, úgy Jézus három évig szolgál - és íme ma is 

szolgál. Pap marad mindörökké. Életének sem kezdete, sem vége. íme, milyen ésszel 

fel nem fogható valami! Itt meg is állok, mert ha a misztériumokat tovább 

magyarázom, csak összezavarom. Vagy harangoz rá a szívünk, vagy nem. 

Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőt-len, aki a bűnösöktől 

elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. 

 

Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját 

bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer 

s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény 

erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a Fiút, 
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aki örökre tökéletes. (7,26-28) 

Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb 

sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. 

(9,11) 

Tudjuk, amikor a zsidó nép a pusztában vándorolt, akkor „vándor-temploma" volt - 

a szent sátor. Amikor tovább vándoroltak, mindig fölszedték és máshol verték fel. 

A szentsátornak volt egy elkülönített kis része, a szentek szentélye. Később 

Salamon, majd Nagy Heródes építette meg kőből a Nagytemplomot, aminek mára 

már csak a siratófala maradt meg, Titus hadai lerombolták. 

 

Nézzük csak: „Krisztus pedig... sátoron át jelent meg". Mi volt ez a jézusi sátor, 

amiben Ő megjelent? A teste. Minden főpapnak kellett valami sátort verni vagy 

templomot építeni, hogy ott Istent tiszteljék. Jézusnak a teste volt a temploma. 

Pál mondja is: ,Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek 

temploma... ?" (IKor 6,19). Ezért úgy vigyázzunk testünkre, hogy az a Szentlélek 

temploma; nem illik bepiszkítani, meggyalázni, akárhogy bánni vele, nem szabad se 

rombolni, se lerombolni, se a magunkét, se a másikét. 

 

Áház király is sátornak mondja a testét, amikor betegségében az Úrhoz 

fohászkodott: „Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. 

Összetekeri életemet, mint takács a vásznat, elvágja életem fonalát. Reggeltől 

estig végez velem!" (Ézs 38,12). 

„... Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az 

Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt 

cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek". (9,14) 

 

A főpapok és a papok Jézus előtt állatáldozatokat mutattak be. Jézus soha nem 

mutatott be állatáldozatot, Vele ez megszűnik. 

 

Különbség van az ószövetségi áldozat és az újszövetségi örök áldozat között. Az 

ószövetségi áldozatban és minden pogány áldozatban az állatoknak meg kellett 

halniuk: akár egy pár gerle, akár bika, akár bárány vagy bármi más. El kellett 

pusztulnia. Jézus, az Agnus Dei, az Isten Báránya önként vállalta a halált. Az a 

szerencsétlen állat nem tudta, mit csinálnak vele a papok. Az ószövetségi törvény 

előírásaihoz pontosan ragaszkodva, lehetőleg fájdalommentesen - ez is elő volt írva 

-, másodperc töredéke alatt vágták el a torkát az állatnak. De Jézus nem 
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áldozott még egy galambfiókát sem: az Isten Báránya önmagát adta áldozatul. 

 

Engem mindig megrendített a nagy angol írónőnek, Dorothy Sayersnek a 

Királynak született c. drámája. Az egyik jelenetben a római százados elkiáltja 

magát: - A két latrot üssétek le! - És ráfeszítik őket a keresztre, ketten-ketten 

rátérdelnek a kezükre, lábukra, hogy ráverjék a szögeket. A százados egyszer 

csak megfordul, Jézusra néz és megszólal: - Ez meg ráfeküdt a keresztjére. - Itt 

erről van szó: az állatok, amelyeket áldoztak, nem tudták, mi történik velük - 

Jézus tudta. 

Végül: minden főpap, akár római, akár görög, akár zsidó, a múlt bűneiért és a 

test bűneiért mutatott be áldozatot. Jézus volt az, aki a test-lélek-szellem 

bűneiért ment a keresztre, egész lényünkért adta életét áldozatul önként, 

tudatosan. Nem kellett volna neki. Megtette. És ez nem valami konok, végső 

kitartást jelentett - sokan ezt szeretnék: - ez céltudatos áldozat volt, mert csak 

egy ilyen abszolút bűntelen Valaki hozhatta meg ezt a nagy áldozatot, amiből élünk, 

élhetünk. Akihez kiálthatunk, Aki megtanított bennünket egyszer egy hegyen így 

imádkozni: Miatyánk, aki a mennyekben vagy... 

 

Mennyei Édesatyánk, köszönjük Neked, hogy előtűnik néhány villanásnyi vonás egy 

ősi „Valakiről". Nem magunkfajta embereknek íródtak ezek a sorok, hanem egy 

kétezer évvel ezelőtti ószövetségi népnek írták. Valaki, aki akkor élt, kiemelte 

belőle azt a titokzatos arcképet, ami egészen más volt, mint minden főpap előtte. 

Uram, olyan nehéz ezt még kétezer év múltával is ésszel fölfogni! Annyit vitáztak, 

beszéltek erről emberek. Mi szeretnénk ezt a szívünkkel megközelíteni, hagyni, 

hogy a szívünkre hassanak ezek a titokzatos Igék. És ahogy egykor Ábrahám, talán 

meglepve vagy megrendülve megállt egy sejtelmes sziklatemplom előtt a maga kis 

népével, amely hazát keresett, és abból a templomból kijött egy rejtélyes lény, 

Melkisédek, az egy Istennek örök, akkor élő papja, nem fegyverrel, hanem áldással, 

kenyérrel és sóval. Megáldotta Ábrahámban a jövendőt, s Ábrahámban Jézust. Mi 

is meghajtjuk most magunkat az Ő jelenlétében, mint egykor Ábrahám Melkisédek 

előtt, és kérünk, mi Urunk Jézus Krisztus, egyetlen igaz és halhatatlan főpapunk, 

aki élsz, éltél, vagy és mindig voltál, áldj meg minket, és bocsásd meg a mi bűneinket, 

Agnus Dei, a Te áldozatodért, szenvedésedért, véredért, Aki odaáldoztad magad, 

hogy mi is tudjunk áldozni magunkból másokért, másoknak a Te szent neved 

dicsőségére. Ámen. 

 

* 
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A gondolkodás ajándék 

 

Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr 

akarata." (Ef 5,17) 

 

Mit jelent meggondolatlannak lenni? Gondolkodás nélkül cselekedni. Anélkül élni, 

hogy átgondolnánk, mire számíthatunk, mi lehet a tetteink oka és 

következménye. Úgy tűnik, ma, a plázák és a Facebook korában remekül lehet 

gondolatok nélkül élni. 

 

Tudjuk, a hierarchikus, parancsuralmi rendszerekben nagy hátrány tud lenni a 

gondolkodás. Azt hihetnénk, hogy ezzel szemben korunk gátlástalan és kaotikus 

összevisszasága értékeli a gondolatot. Nem így van. 

 

Engedtessék meg egy kis nyelvi játék: sokszor úgy érzem, hogy ez a világ 

igyekszik meggondolatlanítani minket. Az ügyesen meggondolatlanított ember az 

immár gondolat nélkül élő. Ugyanis nagy erőkkel meggondolatlanítanak minket. 

Megy az agymosás: reklám, média, internet. Meghatároz a divat, a trend, a 

celebek. Mintha ők gondolkodnának helyettünk. 

 

Számomra a legijesztőbb meggondolatlanítás az internet gigabájtokba zárt 

mesterséges tere, a kibertér. Úgy tűnik, mintha a világháló iszonyatosan zsúfolt 

lenne, de valójában ez a virtuális tér egy nagy, koromfekete űr. Természeténél 

fogva a kibertérben nincsen semmi, csak az, amit mi magunk teszünk bele. És az 

az érzésem, hogy bármennyit is pakolunk bele, az eredendően tökéletesen steril 

üresség mégiscsak áthat mindent. 

 

Teljesen sötét akkor van, amikor egy barlangtúrán az utolsó folyosó mélyén 

kioltanak minden világítást. Döbbenetes érzés. Hiába vársz, nincs mihez 

hozzászokjon a szemed, az áthatolhatatlan sötét egy óra múlva is ugyanolyan 

marad. Számomra ilyen a kibertér űrje. Vegytiszta mesterséges valóság, teljes 

néma csend, a nagy semmi, ami mindent átitat. Mert nekem úgy tűnik, hogy ott 

valójában senki nem mond semmit. Nincs jó és nincs rossz. Nincs értékes és 

értéktelen. Semmi sem számít senkinek. És meg merem kockáztatni, hogy Isten 

sincs ott. Maga a tökéletes meggondolatlanítás. 

 

Az Úrnak viszont van velünk akarata, és ahhoz, hogy azt megértsük, egyszerűen 

nem mondhatunk le a gondolkodásunkról. A gondolat ajándék, bátorság és 
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szabadság, maga a kapcsolat Istennel. 

 

December 31. 

 

Visszatekintés az elmúlt esztendőre 

 
19Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a 

halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid 

is! 20Szeresd az URat, a te Istenedet, hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá, 

mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az 

ÚR esküvel ígért oda atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. (5Mózes 

30;19-20) 

Az elmúlt esztendőre visszatekintve azt láthatjuk, hogy tovább haladt előre az a 

folyamat, ami évtizedekkel ezelőtt (vagy talán már néhány évszázada is) elkezdődött, 

vagyis folytatódott az európai kultúra agóniája. Ez a haldoklás nem csak abban 

mutatkozik meg, hogy kiürülnek a templomok, hogy az emberek egyre többen 

elfordulnak, elszakadnak az egyházaktól. Ezek a jelenségek legfeljebb az egyházak 

hűségesen kitartó tagjait zavarják, a társadalom szélesebb rétegei számára semmit nem 

jelentenek, sőt sokan örömmel szemlélik ezt a folyamatot. Sőt, nem is abban mutatkozik 

meg csak a hanyatlás, hogy idegen kultúrák, vallások követői tömegesen árasztják el 

Európa országait, hogy meghódítsák azokat. 

A bibliai, keresztyén alapokon nyugvó nyugati társadalom haldoklása olyan módon okoz 

igazi nagy fájdalmat a társadalomnak, hogy a romlás következtében egyre 

erőteljesebben tűnik el minden, ami a keresztyénség által jelent meg évezredekkel 

ezelőtt a világunkban. Megrendül a család intézménye. Széthullanak a családok, az 

emberek össze-vissza élik az életüket, a gyermekek „vegyes” családokban élnek, és 

éppen ezért egyre kevesebb gyermek születik, s természetesen a megszületettek sem 

növekedhetnek fel kiegyensúlyozott, eddig normálisnak gondolt, szeretetteljes családi 

közösségben. Nagy hangon hirdetik a gender elméletet és erőszakosan dicsőítik és 

propagálják az azonos neműek házasságnak csúfolt együttélését. A keresztyén 

életforma válsága által formálódik ki, jön létre egy céltalanul, vagy hedonista módon élő 

és gondolkodó (liberális) világ, amelyben szüntelen verseny, küzdelem van, ahol a pénz, a 

haszon, a gazdagság utáni vágy határoz meg mindent, s az ember az ember farkasává 

válik. Senki nem érzi ma már igazán otthonának ezt a világot Európában. Létrejön az 

igazi demokrácia, amelyikben mindenki a maga igazát harsogja teljes hangerővel, s 

amelyben végül senkinek sem lehet soha igaza (legfeljebb annak, aki a háttérben 

cselekszik valamilyen szándékkal). Elmagányosodás, pazarló életforma, az egészségügy 

széthullása, sorsukra hagyott, improduktívnak nevezett idős emberek sokasága ( 

Alzheimer kór, leépülés) jelzi azt, hogy a szellemi háttérrel, az alapokkal van igen nagy 
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baj. Egy megjósolhatatlan formátumú pogányságba hullik bele a fejlett világ, ami az 

ősközösségi társadalom szintjén sem tud majd megnyugodni.   

Ami volt korábban, az sem volt tökéletes, de hosszú időn át képes volt gátat annak a 

romlásnak (a törvényszegés titkos bűne II.Thess.2;7.), amiben ma benne élünk. 

Kétségtelenül ez a romlás azokból a hiányosságokból nőtt ki, amikkel megterhelt volt a 

korábbi időszak keresztyén-európai életformája, amik mindig ott voltak a felszín alatt. 

A pogányság, a bűnös emberi lélek áttörte a visszatartó gátakat (felvilágosodás) és 

minden felett átvette az uralmat. 

A római katolikus ága a keresztyénségnek minden babonasága és sok vallásos 

együgyűsége ellenére jobban ellenáll a széthullásnak, mint a protestantizmus. A különös 

formák mögött keményen tudja magát tartani a dogmáihoz, hitéhez. A protestáns 

egyházak sok leleményes bibliamagyarázata, amikkel „sikerült megmagyarázni a Bibliát”, 

amivel sikeresen meg lehet értetni mindenkivel azt, hogy akkor és ott vajon „mit 

gondolt” Jézus, Pál apostol és a többiek, szabad utat engednek a romlásnak. Különösen a 

lutheri irányzat által meghatározott országokban (pl. Svédország) látható leginkább a 

halálos mérgezés, de a keményebb kálvini és a nagyobb bibliás népegyházi (Amerika) 

közösségekben is felfedezhető.  

Isten Igéje megtérésre hív minden keresztyén embert. Nem kell nekünk embereknek 

tetszeni, nem kell a világ elvárásait kiszolgálni, nem szabad a magunk hasznát keresni! 

Jézushoz kell térni, Őrá kell nézni és Őt kell követni! Az Ő uralmát kell minden feltétel 

nélkül elfogadni. A keresztyénség csak fundamentalistaként és a Lélek által vezérelt 

közösségként maradhat életben, vagyis, ha teljesen ráépült Krisztusra, a Krisztus 

sziklára. Lehet, hogy ezt sokan szektás magatartásnak látják, de merjünk bátran 

szektások lenni, mert a tartalmatlan, tudatlan és csak formákban élő, szirupos 

karácsonyi dalokat énekelgető keresztyénség nem maradhat meg, s nem képes semmi 

módon akadályozni a fenyegető romlást. Jézushoz kell térni. Őt kell befogadni a 

szívünkbe!  

Ennek a megtérésnek nem a világban kell először megtörténni, hanem az egyházakban, a 

gyülekezeti közösségekben. Krisztussal, Isten országának erőivel megerősítve kell 

megállni és ugyanakkor bátran szembe kell fordulni azzal a világgal, amelyikben élünk és 

amelyik legyőzni és eltüntetni akarja a Földről Krisztus ügyét és önmaga ellenségeként 

törekszik önmagát is megsemmisíteni. 

* 

 

Nem leszünk idegenek a mennyben 

„Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz" (Zsolt 73,24). 
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Napról napra, évről évre hittel megbíztam Isten bölcsességében és 

szeretetében, és tudom, hogy nem hiába. Soha nem tagadott meg tőlem semmi jó 

dolgot, amit megígért, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen szava sem volt 

hiába elhangzott szó. 

 

Vezetésére hagyatkozom a jövőben is, mert magamtól nem tudom, melyik úton 

járjak; válassza az Úr ki számomra a nekem rendelt utat. Tanácsra és segítségre 

van szükségem, mivel kötelességeim sokszor túl nehezek, vagy ütköznek 

egymással, és gyakran igen bonyolult helyzetekbe is kerülök. Ezért az Urat 

keresem, mint Főpapomat, és az Ő világosságára és igazságára (úrimjára és 

tummimjára) nézek. A csalhatatlan és tévedhetetlen Isten akaratát a magam 

elgondolása és barátaim tanácsa fölé helyezem. 

Dicső Uram, kérlek, Te vezess továbbra is! 

 

Nemsokára jön a vég: még néhány esztendő, és el kell mennem ebből a világból, 

de az Atyához megyek. Az én Uram ott lesz halálos ágyamnál. Ő fog várni a 

menny kapujánál: Ő vezet be a dicsőség hónába. Nem leszek idegen a mennyben: 

Istenem és Atyám befogad engem a végtelen mennyei boldogságba. 

       Dicsőség legyen neked, Uram, 

aki vezérelsz engem, odaát pedig dicsőségedbe fogadsz. Ámen! 

 

* 

„így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: »Bizony, hamar eljövök.« Ámen. 

Jőjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyálatokkal! Ámen."

 Jelenések 22,20-21 

Ezek a Szentírás legutolsó szavai. Krisztus utolsó ígérete, népének leghőbb kérése 

van benne. A „bizony" esküszó. Krisztus esküvel fogadja, hogy eljön megvalósítani 

Isten országát, annak minden ígéretét. Nem bízza másra, megvalósulásáról 

személyesen fog gondoskodni. A „hamar" relatív fogalom. Nekünk nagyon hosszú 

az a sok évszázad, ami az ígéret óta eltelt. Azt sem tudhatjuk, nem ránk tartozik, 

hogy mennyi van még hátra. De biztos, hogy el fog jönni. Addig sem hagy magunkra, 

tapasztaljuk közelebbre szóló ígéretét: „Veletek vagyok minden napon a világ 

végezetéig." Számára „hamar" van az az idő, ameddig várja, hogy megfelelőképpen 

fogadja őt a megváltott ember. Nekünk, övéinek, úgy kell élnünk, arra kell gyer-

mekeinket nevelnünk, mintha holnap már itt lenne, s mi boldogan, készen fogadjuk 

Őt. Úgy kell szolgálnunk, dolgoznunk, gyermekeket nevelnünk, utódainkról 

gondoskodnunk, mintha még sok nemzedék következne utánunk, s mi erős 

láncszemként állnánk helyt a rohanó idő forgatagában. De egy napig se maradhat 
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úgy az egyház, Isten népe, benne mi magunk, hogy ne sóhajtanánk hittel: Jöjj, 

Uram Jézus! Addig pedig biztasson az utolsó mondat áldó szava: „Az Úr Jézus 

kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen." 

Jöjj el, Uram Jézus! Földi életünk ezernyi nyomorúságában, saját bűneink terhét 

hordozva, mások bűneinek átkát szenvedve, az emberi bölcsesség naponta 

megújuló csődjét tapasztalva, embervilágunk zavaros iránytalanságát figyelve ez 

marad egyetlen reménységünk. Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy. 

Köszönjük, hogy igédben mindennap irányítást, bátorítást adsz. És köszönjük 

nagy ígéretedet, hogy idejében eljössz, és meg fogod valósítani minden 

ígéretedet. Kérünk, ne várj soká! Jöjj, és hozd el országod diadalát! Készítsd fel 

népedet, benne engem és enyéimet, méltó fogadásodra! Addig pedig adj 

kitartást, erőt, hitet és bizalmat, maradjon velünk, mindnyájunkkal kegyelmed! 

Ámen. 

* 

 

Kinek a keze tette? 

Ne gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem  

ezt a gazdagságot! (5Móz 8,17) 

 

Hogyan értékeljük ennek az évnek az eseményeit? Van, aki dicsekszik: ezzel a 

két kezemmel szereztem mindent. Van, aki panaszkodik: miért próbált engem 

Isten, miért nehezedett rám a keze? S van, aki panaszkodva dicsekszik. 

 

Isten ezt mondja: ne gondolkozz így, mert ez felszínes és hamis megállapítás! 

Hiszen már az is Isten ajándéka volt, hogy adott neked két munkáskezet, adott 

munkát, a munkádra áldást. Isten sorolja a népnek: kinek a keze szabadított ki 

Egyiptomból, ki választotta ketté a tengert, ki táplált éveken át a pusztában, ki 

vezetett el az ígéret földjének a határához? Egyedül Isten hatalmas keze. 

 

Aki ezt nem látja, hamisan ítéli meg a múltat. A jót magának tulajdonítja, a 

rossz miatt Istent vádolja. Nem látja, hogy minden jót Istentől kapott 

ajándékba, s Isten még a próbákat is a nép javára használta fel. A Biblia azt írja, 

hogy még a jó cselekedeteket is Isten készíti el nekünk, hogy azokat 

megtehessük. Egyedül őt illeti a dicsőség. 

 

Aki ezt nem látja, árt magának a jelenben. Mert aki magának tulajdonítja azt, 

amit Isten tett érte, az meglopja az Urat, és így szembehelyezkedik vele. Az 

pedig életveszélyes Isten népe számára, ha a világ sok fenyegetése közt 
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kiszolgáltatottá válik, és Istent is ellenségévé teszi. 

 

Ezzel veszélyezteti az ilyen ember a jövőjét is. Mert aki magában bízik, azt 

magára hagyja az Úr, nem számíthat az ő védelmére és további ajándékaira. 

 

Mi hát a helyes magatartás az év utolsó napján? Őszinte bűnbánat minden 

hitetlenségünk, dicsekedésünk, önhittségünk miatt. Buzgó hálaadás Isten sok 

meg nem érdemelt ajándékáért. És annak megvallása, hogy nem a mi kezünk 

erejében bízunk, hanem egyedül Jézus Krisztus érettünk is átszögezett kezének 

érdemében és irgalmában. 

 

* 

A világ világossága 

„Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a 

sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. " (Jn 8,12) 

Mennyei Atyánk Egyszülött Fiában olyan Megváltót adott nekünk, ki hazafelé 

vivő utunkon is „mindannyiunk legfőbb felügyelője". Ha valaki nem adta volna még 

át Néki az életét ifjabb éveiben, vagy meglett korában, még mindig hátra van - 

mint utolsó lehetőség - a hazafelé vivő út. Még ezen is átadhatja Néki szívét. 

Nála soha sincs későn! De van egy föltétele, amiből sem ifjú-, sem meglett-, sem 

öregkorunkban sem enged senkinél semmit. Ez az, hogy átadásunknak őszintének, 

minden mellékgondolattól mentesnek kell lennie! Mindegyikünktől szívünk teljes 

átadását várja: annak egy csücskét sem tarthatjuk vissza magunknak! Aki 

megteszi ezt, az az Övé! Legutolsó utunkon is az Ő szent Kezét fogjuk, sohase 

bocsássuk el. Akkor minden rendben van és lesz a mi életünkben! Legyünk 

mindennap készen a hazamenetelre, de azért úgy dolgozzunk, mintha örökké 

élnénk! 

Dicséret, dicsőség térjen szent Nevedre, kegyelmes Atyánk, hogy szent Fiadban 

olyan Megváltót adtál nekünk, aki életünk minden idejében kész elfogadni 

szívünket, ha hittel nyújtjuk Néki. Adja kegyelmed, hogy - különösen a legvégén - 

nagyon vigyázzunk, hogy szent Kezét szorosan fogjuk, sohase bocsássuk el, 

bármit ígérjen is nekünk a világ! Vágyjunk örökké Véle élni, mint Urunkkal, 

Királyunkkal, Megváltónkkal! Ámen. 

,;Szívemet hozzád emelem És benned bízom 

Uram; És meg nem szégyeníttetem, Nem nevet 

senki rajtam, Mert szégyent nem vallanak, Akik 

hozzád esedeznek, Azok pironkodjanak, Akik 

hitetlenül élnek." (Énekeskönyv 25. é. 1. v.) 
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* 

 

„Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága,.." 

(Példabeszédek 13) 

„Van, aki gazdagnak^ mutatja magát, pedig semmije sincs" (7), mert amije van, 

azt bármikor megrághatja a moly, és megemésztheti a rozsda. Ez nemcsak az 

anyagi javakra érvényes, hanem a sikerre, karrierre, minden evilági eredményre 

is. Nagyon szegény az, aki csak ezekért él, és mindent ezeknek rendel alá, mert 

egykor mindenét elveszítheti. Viszont „az ember életénél váltsága lehet az ő 

gazdagsága" (8), hiszen az igazi gazdagság az a váltságdíj, amit a mi Urunk Jézus 

Krisztus fizetett ki helyettünk, aki „gazdag lévén szegénnyé lett, hogy mi az Ó 

szegénysége által meggazdagodjunk" (2Korinthus 8,9). Aki így gazdag, az földi 

élete minden percét értelmesen tölti, kapkodás nélkül él; miközben minden 

fontos dologra jut ideje, mert tudja hogy örök élete van, így nem kell „mindent" e 

világon megélnie és birtokolnia. 

 

* 

„Az okos azért bölcs, mert érti a dolgát." 

(Példabeszédek 14) 

A Példabeszédek könyvében a bölcsesség fogalma először is konkrét 

ismeretet jelent. Emellett bölcs ember az, aki valamihez komolyan ért, 

valamiben kompetens, jártas, az adott területen érti a dolgát; és örömmel 

teszi, amit tesz. így beszélünk jó orvosról, jó informatikusról, jó asztalosról 

és jó lelkészről. A bölcsesség jelenthet átfogó műveltséget is, azaz 

tájékozottságot, a saját véleményalkotás képességét. Bölcs ember továbbá 

az, aki az Úr akarata szerint tud dönteni, azaz különbséget tud tenni jó és 

rossz, igaz és hamis, helyes és helytelen között. De a bölcsesség még 

ezeknél is több. Bölcs ember az, aki józan, megfontolt, alázatos, akiben 

szeretet van, és még a határozottságot igénylő helyzetekben sem viselkedik 

„úthengerként". Ennek a bölcsességnek kezdete valóban az Urnák félelme. 

* 

 

 

Az élő  út 
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Azt hiszem, egy keresztyén gyülekezetnek legősibb gyakorlata, hogy az 

újonnan megtérteket a már hitben lévők - elsősorban az apostolok 

munkatársai és utódai - tanítgatták Krisztusra. Nagyon tudatosan 

fogalmazom így, hogy Krisztust tanították nekik - a Bibliában is így áll. 

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez 

Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg 

előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten 

háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a 

szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta 

vízzel. (Zsidókhoz írt levél 10,19-23). 

 

Ez Jézusról szól, és három gondolatot emelek ki. Az egyik az: Ki ez a Jézus, ez a 

mi Urunk Jézus? Már Kr. u. 80-ban így fogalmazta meg ebben a titokzatos, 

különös krisztológiában, Krisztus-tanban a névtelen író: „Új és élő út a szentélybe 

való bemenetelhez". 

 

Engem mindig lenyűgöz a Biblia szimbólumvilága. Volt egy idő, amikor sokat 

foglalkoztam vele mélylélektani szempontból is, és meglepődtem, mennyi világi 

embert érdekelt, amikor a Pszichiátriai Klinikán megkíséreltem a Biblia 

archetípusairól, szimbólumvilágáról, tehát mélyebb, titokzatosabb jelentéséről 

beszélni! Hadd reméljem, hogy többen ezután kezdték el olvasni a Bibliát. 

 

Az őskorban élő ember előbb képekben beszélt, de mi sajnos ezt már 

elfelejtettük, mert a filmen, tévén, mindenen keresztül készen kapjuk a 

képeket. 

 

Először volt a jelkép, a szimbólum, azután lett a jelképből a képjel, az írás őse. 

Gondoljunk az egyiptomi hieroglifákra, ahol minden képjelekkel van jelezve: 

madarakkal, hullámzó kígyókkal, kulcsos kereszttel. Gondoljunk a kínai írásra is, 

ahol egy egész logikai gondolatsor egyetlen képjel - nekünk csak krikszkraksz, 

érthetetlen valami, de nekik az az egyetlenegy jel például azt jelenti: bementem a 

házba. Ilyen jelképekből lettek a képjelek, a képjelekből a betűk, a nagyon 

leegyszerűsített mai betűk. Az őshéber betűk sokkal cifrábbak voltak, mint a 

héber Biblia mai betűi, és azok is képekre, jelképekre emlékeztetnek. Ha megértek 

egy ilyen jelképet, akkor közelebb kerülök a képjelhez, és a betűt is jobban 

megértem. Ehhez sem lehet mindig ésszel hozzáközelíteni, néha hagyni kell, hogy 

egy ilyen titokzatos képjel - például: élő út, Jézus élő út - hasson ránk, mert a 

huszadik század emberének ez ellent mondás: ha egyszer út, akkor nem él, vagy 

él, de akkor nem út. Szívvel kell tudunk rezonálni erre, hogy élő út! 
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De a technikai fejlődésnek hála, a huszadik század emberének nem is kell 

magyarázni, mi az, hogy élő út. Tessék egyszer a metró lépcsőjére lépni, a lépcső 

elkezd „menni". Egy út, ami mozog, ami felvisz a mélyből. Ezt a modern ember érti. 

Ám a keleti embernek valamikor éneikül is természetes volt, hogy Jézus élő út. 

 

Vannak viszont, akik viszolyognak a metró lépcsőjétől és inkább körbeutazzák fél 

Budapestet, csakhogy elkerüljék a metrót. Láttam én drága édesanyámat, aki 

kézzel mosott a mosógépben. Nem akart megbántani, de ő így szokta. Meg lehet 

kerülni az élő utat, amit a Szentírásban Jézus Krisztusnak nevezünk. Lehet attól is 

viszolyogni. Vagy éppen csak a közelébe merészkedni. Lehet, hogy valaki bement a 

metró előcsarnokába, megnézte a lépcsőt, nézte, nézte, aztán szépen kihátrált, 

mondván: Na nem, hát én inkább gyalog megyek. De vajon tanulmányozta azt is, 

hogyan lehet rálépni? 

 

Egyszer egy fiatalemberrel beszéltem négyszemközt, aki mint lelkigondozót 

keresett fel. Lelkesen elmondta: 

 

- Foglalkozom Jézus Krisztus személyével, történetével, karakterével, a tanítása 

nagyon érdekes! 

 

Látta, hogy egy kicsit magam elé nézek, és nyelek egyet. Megkérdezte: 

 

-Most mire gondol Bandi bácsi? 

 

- Mivel rám kérdeztél és ha nem bántódsz meg, akkor kimondom: arra 

gondoltam, milyen jó volna, ha nemcsak te foglalkoznál Jézus Krisztussal, hanem 

hagynád, hogy Ő foglalkozzon veled. 

 

- Hát ezt hogyan tetszik érteni? 

-  

- Ne csak tanulmányozd a szöveget, hanem hagyd hatni a szívedre, például ezt: „Én 

vagyok az út, az igazság és az élet". Vagy: azt cselekedjem az emberekkel, amit sze-

retnék, hogy velem cselekedjenek. Vagy: a legnagyobb a szeretet. Hagyd, hogy 

hasson a szívedre, meditálj rajta. 

-  

Nem tudom, mi lett vele, eltűnt azóta, de lehet, hogy ez a mondat valahogy 

beletört a szívébe és most már talán, amíg lapozgatja, tanulmányozza a Bibliát, 

eszébe jut, hogy volt egy fehér hajú öreg barátja, aki azt mondta: „Hagyd, hogy 

foglalkozzon veled az Ige, azaz Jézus mondanivalója a szíveddel!.. 
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Bizony, arra a lépcsőre rá kell lépni. Szedjük össze egyszer a bátorságunkat, és 

lépjünk rá arra a csodálatos élő útra, amely a mélyből visz fölfelé; ez pedig a mi 

Urunk Jézus Krisztus és az Ő evangéliuma. 

 

Olvastam nemrég egy kis történetet egy angol pilótáról, aki a második 

világháborúban Montgomery hadseregében teljesített szolgálatot. Észak-Afrikában 

folytak a csaták, kiküldték őt megfigyelő repülésre. Valami légelhárító eltalálta a 

gépét, az kigyulladt, de egy darabig még repült tovább. Messziről látott egy pici 

oázist a sivatagban, de aztán annyira égett a gép, hogy ki kellett ugrania belőle 

ejtőernyővel. Elgondolkoztam azon, amit leírt: „Amikor először földet értem 

valahol a Szaharában, az volt az első boldog érzésem, hogy élek. Azután körülnéz-

tem, megdöbbentem, s görcsösen kezdtem nevetni azon, hogy egy életen át arra 

vágytam, hogy abszolút szabad legyek. Hát itt aztán abszolút szabad voltam! 

Előttem puszta, mögöttem puszta, jobbra puszta, balra puszta. Arra nézhettem, 

amerre akartam - csak éppen nem tudtam, merre kell menni. Gyermekkoromban 

apám - szigorú ember volt - megmondta, mit tegyek; anyám megmondta, mit ne 

tegyek; nagyapámhoz mentem, ő is megmondta. Utána nem volt elég pénzünk, 

elmentem buszsofőrnek, tizenöt évig jártam egy úton, egy irányban mint sofőr, 

mindig csak azon az úton mehettem, a jelzések, a KRESZ-szabály szerint. Utána 

kiképeztek pilótának, ott is mindig a fülemen volt a hallgató, mondták, hogy 

jobbra, balra, ezt nézzem, azt nézzem. Világéletemben mindig útmutatás szerint 

mentem. S vágytam szabadság után..." 

 

Egyébként az írás címe: A szabadság fogságában. A Szahara közepén átélte 

azt, hogy most aztán egészen szabad, nem mondja meg neki senki, mit csináljon, 

hová menjen; rádiója elégett a repülővel, se papa, se mama, se parancsnokság, 

senki. Oda mehet, ahová akar - de hová menjen? „Ott éltem át a modern ember 

tragédiáját, hogy mit jelent a szabadság fogságában lenni. Ma már mindent 

lehet, és így nézünk ki!" 

 

Hősünk nem tudta, hogy abból az oázisból, amit a távolban látott, figyelték őt, 

ahogy leereszkedett az ejtőernyővel. Ott az angolokat igen várták és beduin 

lovasokat küldtek szét, hogy keressék meg a lelőtt gép pilótáját. Már nagyon nem 

jól érezte magát, hosszú órák múltak el, kezdtek feljönni a csillagok, amikor egy 

beduin lovas vágtatott felé. 

 

„S akkor - írja -, amikor intett, hogy üljek mögé a lóra és elindultunk, átéltem, 

hogy megmenekültem. S ahogy messziről feltűnt az oázis, elcsodálkoztam, honnan 

tudta ez a lovas, hogy merre kell menni." - Arra is rádöbbent, hogy ott egyetlen út 

volt. Az, akinek a derekát fogta, aki mögé fölült a lóra, az volt az út. Egy puszta si-

vatagban valaki volt az út, nem valami. 
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Tanuljunk az elveszett pilóta történetéből! Tehát ne toporogjunk, valaki jön 

értünk, és mi megfoghatjuk a kezét! - Lehet, hogy valaki fél föllépni a 

mozgólépcsőre, de ne felejtse el, hogy van egy élő út, Akit mi követhetünk, Aki él. 

Nagyon keskeny út, és azt mondja: „Én vagyok az út (aki tovább gondolja, annak 

elkezd harangozni a szíve), az igazság (ezt mondja nekünk, akiknek olyan fontos a 

magunk igazsága) és az élet." „Én vagyok... az élet!" Sőt, egyszer azt mondja: ,Aki 

hisz énbennem, ha meghal is, él"(Jn 11,25). Képek, szimbólumok, misztériumok. 

„...Nagy papunk van, aki az Isten háza felett áll". - Említettük már többször, hogy 

a pap latinul pontifex, hídverő, aki Isten szívétől az ember szívéig hidat ver. Ez a 

főpap. Nagy papunk van, aki Isten háza fölött áll. El sem tudjuk gondolni, hogy ez 

egy akkori héber ember számára mit jelentett; valósággal belerendült, vagy térdre 

esett. Tudniillik a héber ember számára Isten helyhez kötött volt. A pusztában a 

szent sátorban lakott, Jeruzsálemben a kárpit mögött. - Micsoda szimbólum: Jézus 

halála pillanatában a kárpit kettéhasad. Sokan nem tudják, micsoda hallatlan kép, 

képes beszéd: szabad a bejárat, nemcsak a főpapnak; már nem választ el bennünket 

semmi. Jézus halála által megnyílt az út Istenhez. És itt az áll a bibliai szövegben: 

Ő, aki utat nyitott, Ő az élő út át a kárpiton. Szabad az út, a Pontifex hidat vert! 

 

Egy orvosnak a kisgyereke itt ment el a mi kis templomunk előtt és kibetűzte a 

márványtáblába vésett mondatot: Isten háza. 

 

- Anyuka, itt lakik a jó Isten? - kérdezte. 

- Nem kisfiam, csak itt rendel - válaszolta az anyuka. 

-  

Nem itt lakik, Ő nincs helyhez kötve, de megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman 

az Ő nevében együtt vannak, ott Ő rendel, rendelkezik, rendbe szedi a szívünket. 

Csodákat tud tenni azzal, aki Őrá figyel, rezonál az egész lényére. Rendetlen életből 

rendbe szed bennünket. Ő Isten háza felett áll. 

-  

Milyen csoda, hogy Jézus találkozik egy szamariai asszonnyal Jákob kútjánál, 

elkezd vele beszélgetni, és ennek az asszonynak, akinek elég feslett élete volt, a 

Biblia egyik legtündöklőbb tanítását mondja el! Más rabbi azt mondta volna: - 

Először is, asszonnyal szóba sem állok; másodszor neked öt szeretőd van, hát hogy 

jössz ahhoz, hogy én veled beszéljek?! - Nem csodálatos Jézus? 

 

Az asszony szamaritánus volt, Szamariát megkerülték a zsidók, a szamaritánusokat 

nem engedték be a Nagytemplomba, akik ezért a Garizim hegyén külön kis 

templomocskát építettek maguknak. Mit csináltak volna? Ők azt mondták, hogy a 

Garizim hegyén lakik Isten, a galileai és a júdeai azt állította: Nem, Jeruzsálemben 

lakik Isten. Mármost kinek van igaza? Ez a szamariai asszony azt kérdi: - Hát 
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mondd Rabbi, nálunk lakik az Úristen, vagy nálatok, ott Jeruzsálemben? Mit válaszol 

Jézus? Isten se itt, se ott nem lakik, az Isten Lélek, pneuma, szellem, ott lakik, 

ahol lélekben és igazságban imádják. Nincs helyhez kötve (vő. Jn 4,24). 

 

Itt valami kopernikuszi fordulat történik. És ezt nem Nikodémusnak, a 

főembernek mondja, hanem egy asszonynak, egy csetlő-botló kis szamariai 

asszonynak, hogy az Isten szellem, pneuma, lehelet, az a titokzatos isteni lehelet, 

ami a világot létrehozta, ami ott lebegett a víz felett. - Ugyanaz a görög szó áll itt, 

ami a héberben is; a Septuaginta, a görög nyelvű Ószövetség is pneumának írja, hogy 

Isten Lelke, mint egy nagy madár lebeg a vizek fölött, és kikölti a világtojást. 

Ugyanezt mondja Jézus: ugyanaz a teremtő, lebegő Isten, Őt csak lélekben, a lel-

keddel tudod imádni, nincs helyhez kötve, nincs Garizim hegyéhez kötve, nincs a 

jeruzsálemi templomhoz kötve. 

 

A kárpit Jézus halála pillanatában kettéhasadt. - Áldjuk hát Istent, hogy van egy 

hely, ahol rendel! Ha ma este csöndben leoltod a villanyt, lecsúszol az ágyról, letér-

delsz, összeteszed a kezedet, máris kettesben vagy az élő Istennel. És akkor 

akárhol is vagy, ott templom van. 

 

Járuljunk azért hozzá". - Ő az új és élő út, aki Isten háza felett áll, járuljunk 

azért oda. Mi az advent? Oda menni, egyre közelebb, egyre közelebb, amíg 

mehetünk. Ő jön szüntelen felénk. - Vajon mi megyünk-e? 

 

Hallatlan csoda, hogy Jézus eljött egészen Betlehemig, utána föllép a 

keresztre, eljön a szívemig. - Azért pár lépést én is tehetek. Annak a 

megmentett, megtaláltatott pilótának mégiscsak fel kellett ugrania az arab mö-

gé a lóra, azt a mozdulatot meg kellett tennie. Vagy föl, vagy le, de egyszer egy 

mozdulatot meg kell tenni, amikor azt mondjuk: Uram Jézus, itt vagyok! 

Pár héttel ezelőtt meglátogatott közel nyolcvanéves barátom, Döbrössy Lajos. 

Nagyon régen öleltük már meg egymást. Pécelen él a vejénél, aki lelkész és utódja 

ott. A lánya is lelkész. Ő volt az egyetlen magyar protestáns misszionárius 

Törökországban. Kértem: 

- Lajos bátyám, mondd csak el, hogyan is kerültél te a misszióba? Egyáltalában, 

hogy jutott ez neked eszedbe? 

-  

Egy jó barátom már vagy kilenc évig volt odakint magyar misszionárius - 

válaszolta. - A mohamedánok nagyon nehezen lesznek keresztyénné, mégis, 

egy maroknyi megtért. Misszionárius barátom súlyosan megbetegedett és 

elhatározta, hazajön meghalni. Kapok egy levelet tőle: „Komám, keress valakit, 
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aki oda tudná szánni az életét erre a misszióra!" Elkezdtem keresni, bementem 

a teológiára, mindenkit megszólítottam, írtam vagy negyven levelet, fiataloknak: 

senki. Egyszer borotválkozom, nézek a tükörbe és hirtelen megállók. Hát 

miért nem mész te? Mit kell keresgélni? Hát menj te! így indultam el misszióba. 

Letöröltem szakállamról a habot és máris tudtam, hogy rá kell lépnem egy útra, és 

ez az ú az én Uram, Jézus Krisztus élő útja, nekem ezen kel mennem, amíg 

mehetek. 

 

Ott is maradt, amíg ki nem ebrudalták onnan nehéz politikai viszonyok között. 

Bizonyára számos lelki gyermeke van, akik az ő evangélizációjára tértek meg. 

 

Most így illik befejezni az öreg bojtárnak: Lépjünk már rá arra az útra! Nem én 

mondom. Én elmondtam, amit el kellett mondanom. Akinek ma kell lépni, az úgy sem 

teheti, hogy ne lépjen. 

 

 

 


