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FEBRUÁR
Napi Ige
(Gyülekezeti használatra összeállította Orbán Kálmán ny.lelkipásztor)

FEBRUÁR 1.
Csak az érthető, világos bizonyságtétel célravezető Hogyan is higgyenek abban, a
kit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül?
Róma 10, l
A tudást ne akarjuk túlértékelni, de azt lebecsülnünk sem szabad. Hogyan hihet valaki,
ha nem hall Krisztusról, sem pedig Istennek az ember megmentésére irányuló
fáradozásáról? A hit nem csupán tudás, hanem bizonyosság is. De ismeret nélkül nem
jutunk bizonyosságra. Fontos, hogy világos módon mutassanak rá előttünk a hitélet
alapjaira, különben nem tudjuk azokat hitben a magunkévá tenni.
Sok kegyes ember hitélete érzésekben és hangulatban merül ki. Azt állítják, hogy elég
lelki hatást kapnak a természet és a művészet által. Amikor egy nagyszerű hegyi tájat
szemlélnek, a végtelenség érzése hatja át őket. Egy zenedarab élvezete közben
emelkedett hangulatba kerülnek. Ez a vallásuk. Véleményük szerint a szavak csak
zavarják az érzések közvetlenségét és erejét. Azt vallják, hogy a 'Legfőbb Lény' úgyis
kikutathatatlan és megismerhetetlen. - Hála legyen Istennek, hogy mentő munkája révén
igyekszik megnyerni az elveszett embert, hogy ezért elküldte, sőt halálba adta, majd
feltámasztotta Fiát, az Úr Jézust, s akit majd ismét elküld nagy tervének a
befejezésére. Most is küldi bizonyságtevőit dicsőséges tettei hirdetésére, felruházza
őket szellemi erővel és hatalommal, mert önmagától senki sem képes bizonyságot tenni
az üdvösség nagy dolgairól, ez felülről adatik, s csak így segíthet az igehirdetés mások
hitre jutásában. Az Isten titkaiba való bepillantás, a világos, határozott és a hallgatók
szükségleteihez igazodó bizonyságtétel, a Szent Szellemnek a szívekben és
lelkiismeretekben megnyilvánuló munkája - mindez Istentől imádságban elkért ajándék.
Akit megragad a hallott Ige, úgy érzi, hogy az egyenesen neki szól, az ő szükségeire
válaszol. Kinyújtja utána a kezét, elfogadja és vele együtt Jézus Krisztust is, akiről az
Ige bizonyságot tesz. Ő tehát nem csak hallott és megtud valamit, hanem azt
megragadja, birtokba is veszi. Csak így lesz nyilvánvalóvá az Ige csodálatos hatása és így
tapasztalja meg a bűnös az Isten gyermekévé való átalakulás nagy élményét. Mindez a
hit megtapasztalása. De a hitnek is szüksége van valamire, amire támaszkodik, amire
épül. Ködre nem építhetünk. - Az egyetlen és biztos alap: Jézus Krisztus és az Ő Igéje:
„mén az Ég és a Föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.
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*
Soha ne ess kétségbe!
De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai
gyógyulást hoznak" (Mai 3,20).
Ez a prófécia részben már beteljesedett dicsőséges Urunk első eljövetelekor, egészen
második eljövetelekor fog beteljesedni, de mint ígéret valóra válhat a mindennapjainkban is. Sötét az eged, kedves olvasóm? Még az éjszaka feketesége is sűrűsödik
körülötted? Ne ess ezért kétségbe; hiszen felkel újra a nap! Amikor az éjszaka a
legsötétebb, akkor van legközelebb a hajnal. „Az éjszaka elmúlik, a nappal pedig már
egészen közel van" (Róma 13,12).
A fölkelő nap nem a közönséges nap lesz, hanem „az igazság napja", amelynek minden
sugara szentség. Azért jön, hogy megvidámítson minket, igazság és irgalom útján jön, de
még szabadításunk érdekében sem törli el a törvény érvényét. Jézus Krisztus kijelenti
Isten szentségét és szeretetét. Ha tehát eljön szabadulásunk, az valóságos lesz, mert
igazság szerint való.
Csak egy dologban kell megvizsgálnunk magunkat: Féljük-e valóban az Úr nevét?
Tiszteljük-e az élő Istent, és az Ő útján járunk-e? Ha ez így van, akkor az éjszaka már
nem tart soká a számunkra, és ha elérkezik a reggel, lelkünk minden betegsége és
szomorúsága egyszer s mindenkorra elmúlik; fény, meleg, öröm és tiszta látás lesz a
részünk, és ezt lelki betegségünkből és nyomorúságunkból való gyógyulás követi majd.
Felragyogott már nekünk Krisztus napvilága? Akkor üljünk ki fényére! Elrejtette arcát
előlünk? Akkor várjuk, amíg felragyog a számunkra! Mert amilyen bizonyos a napkelte,
olyan biztos az is, hogy „fel fog ragyogni azoknak, akik nevét félik".
*
Dicsőségét nem adja másnak
„Dicsőségemet másnak nem adom... " (Ézs 42,8 ;48,ll/b)
Isten ismételten kijelenti: „Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem
adom, sem dicséretemet a bálványoknak"; „Hogyan szentségteleníttetnék meg nevem?!
Dicsőségemet másnak nem adom." Pál apostol is meghagyja nekünk: „Akár esztek, akár
isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek" (l Kor 10,31).
Heródesnek szörnyű halállal kell bűnhődnie, mert az egyedül Istennek járó dicsőítést
elfogadja. Egy napon királyi ruhájába öltözve és székibe ülve nyilvánosan szól a
tirusiakhoz és sidoniakhoz. A nép felkiált: „Isten szava ez és nem emberé. És azonnal
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megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a
férgektől megemésztetvén, meghala" (ApCsel 12,21-23). Mégis hány uralkodó fogadja el,
sőt el is rendeli, hogy hozzájuk hasonló embertársaik térdet, fejet hajtsanak előttük!
Isten azt, aki ezt elfogadja, előbb vagy utóbb keményen megbünteti. Reformátorunk,
Kálvin is azt hirdette: Egyedül Istené a dicsőség! „Soli Deo Glória!"
Mennyei Atyám, az egész teremtett világ a Te hatalmad és neved dicsőségét hirdeti.
Adja kegyelmed, hogy én hangom is beleilleszkedjék ebbe a karba, én se dicsőítsék mást
Kívüled! Nagy reformátorunk is csak Téged dicsőített egész életében. Add, hogy egész
életem dicsőségedet hirdesse utolsó órámig. Minden gondolatom, minden szavam, minden
cselekedetem. Bármilyen drágák legyenek is számomra a szívemhez közelállók, minden
dicsőséget egyedül Néked adjak. Krisztusért! Ámen.
„Ó, Ábrahám Ura,
Hadd áldjuk szent neved,
Mert mindenható vagy és örök szeretet.
Nagy Isten a neved,
Ezt vallj a föld és ég,
Csak téged illet tisztelet és dicsőség."
(Énekeskönyv 425. é. 1. v.)
*
Az elveszett ember
...(Jézus) Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember,
aki fővámszedő volt. (Lk 19,1-2)
Zákeus története meggyőzően szemlélteti, hogyan változik meg egy ember, ha
találkozik Jézussal. Ő fővámszedő volt Jerikóban, a pezsgő kereskedővárosban. Gazdag
volt, mert a vámszedők általában többet hajtottak be, mint ami járt. Ezért és a
megszálló rómaiakkal való együttműködésük miatt megvetették őket az emberek.
Vámszedőnek lenni nyereségvágyból elkövetett hazaárulást jelentett.
Magas pozíciója és sok pénze azonban nem tette boldoggá Zákeust. Ezt igazolja
szenvedélyes keresése is, ami akkor szűnt meg, amikor Jézus bement hozzá. A történet
végén azt olvassuk: „az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az
elveszettet". Ami elveszett, az nincs a helyén, s ahol van, ott elpusztul. Mint a hal a
szárazon.
Ilyen „elveszett" állapotba születünk mindnyájan. A legtöbb ember gyakorlatilag
Isten nélkül tölti a mindennapjait. A hiányunkat különféle módon próbáljuk pótolni, de az
elhagyott Istent nem pótolja semmi. Később kitűnik, hogy Zákeus ismerte a mózesi
törvényt is, mert annak alapján szabta ki magára a büntetést, de ez sem tette
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kiegyensúlyozott, elégedett, harmonikus személyiséggé.
Jézus közelében lett ilyen. Ott rendeződött az önértékelése, emberi kapcsolatai, és
lett új értékrendje. Erre mondta a Megváltó: ma lett üdvössége ennek a háznak.
Jézus nélkül én is elveszett vagyok. Ő azonban azért jött, hogy Istenhez
visszavezessen. A vele való közösség az a közeg - mint halnak a víz -, amiben kibontakozik
az ember, és valódi, teljes élete lesz.
*
Mit akar Isten az ötödik parancsolatban?

Az isteni üzenet, ami a kőtáblákra került, a szeretetre van alapozva. Sok mindenből
kell erre következtetnünk. „Isten szeretet!" (l Jn 4,8; Ef 3,19 stb.) Jézus is szeretetben
határozta meg a tíz Ige értelmét. (Mt 22,37-39). így szerepel már az Ószövetségben is.
(5 Móz 6,5). A tíz Ige felhívás, mivel felelhetne méltóképpen Isten szeretetére az
ember. A második kőtáblán szereplő Igék ugyanannak a jelentésnek a hordozói, mint az
első kőtáblának. Azaz az emberek iránti, emberekhez való igazodásunk lelke, irányítója
sem más, mint az Isten szeretetére adott válasz.
Az ötödik Ige: a szülők felé irányuló szeretet, tisztelet. Félárva gyermekként jöttem
a világra. Ennek nem valami egyéni szerencsétlenség volt az oka, hanem az első
világháború. Édesapámnak egy negyedévi házasság után jött a behívó, s vitték azonnal a
frontra. 1914. októberében édesanyám már kézhez is vette a búcsúlevelét. Nagyapám
akkor már nem élt. Keresztapám Sárospatakon volt diák. Laci nagybátyám 14 éves volt.
így minden teher az asszonyoknak jutott. Engem édesanyám, nagyanyám és nagynéném
nevelt, akikhez később keresztanyám sorakozott fel. Arról a szerencsétlenségről, ami
minket ért, miért-miért nem, én sokáig, talán egészen iskolás koromig semmit sem
tudtam. Arra, hogy édesanyámnak milyen testi és lelki terhet jelentett férje elvesztése,
csak felnőtt koromban jöttem rá. Soha nem láttam sírni. Ha sírt, éjszaka sírt, vagy
kapálás közben, mikor senki se látta. Vén fejjel kezdtem el igazán gondolkodni, milyen
elhordozhatatlan teher nehezedett rá, a 20 évesen megözvegyült fiatalasszonyra.
Megvallom, vidámnak is csak később láttam, ritkán. A családban csak nagyanyámat láttam
sírni, más senkit. Ők a sírás legfélelmesebb, legnehezebb módját választották: a befelé
hullatott, néma könnyeket. Minél többet töprengek, felém se, és más felé sem
panaszkodó édesanyámon, annál több tisztelet, megbecsülés és hála van a szívemben
iránta.
Édesapámat sokkal-sokkal később, előlem rejtegetett leveleiből tanultam meg szeretni,
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tisztelni, hitét felfedezni! Azt is, hogy egymás mellé tegyem őket a szívemben és
gyakoroljam az értük való hálaadást! Most már ki kell mondanom, mennyi mindent
köszönhetek annak, hogy éppen ők ketten voltak a szüleim. Már tudom, hogy milyen
„óriások" voltak ők! József Attila ugyan csak a Mamáról versel, de miközben sorait
olvasom, gondolatban együtt mondom: édesapám, édesanyám!
„Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva,
Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra. Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment, és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen suhogva,
keringtek, szálltak a magasba.
Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő – s
zürke haja lebben az égen,
ékítőt old az ég vizében."
(József Attila: Mama)
Mennyi minden, elsősorban a gyermekeik sorsa, netán további nemzedékek sorsa is múlik
azon, hogy miképpen találnak egymásra a szüléink. A gyermekeik és tovább: az ő
gyermekeik is. Minden gyermek szívből tisztelheti szüleit, már a házasságkötésükért!
Következnek, a még fontosabbak. Tudnak-e, akarnak-e összeillő pár lenni? Tudnak-e,
akarnak-e egyek lenni? Egymást a szerelem mélységeiben és magasságaiban ismerik-e?
Mernek-e, tudnak-e gyöngédek, megértők lenni, egymást befogadni? Ha nem, akkor az
egymás iránti olthatatlan vágyat elveszítik. Szívem szerint mondom és vallom, hogy a jó
házassághoz a hitre is szükség van, az isteni eligazításnak is döntő, fontos szerepe van.
Sorsunk, jövendőnk titkai a házasságkötésekhez is hozzátartoznak. Elsősorban a
gyermekek lesznek nyertesek vagy vesztesek a szüleik életének együtthangzásában vagy
annak ellenkezőjében. A szülők életének harmóniájáért, bizony a növekvő gyermekek is
felelősek. Gondoljunk az Ézsau és Jákob szerepére a szüleik életében (l Móz 26,28 ).
Ha a házasság a teremtő Isten műve, arra is szolgál, hogy élet forrása legyen. Új
nemzedékek bölcsője. A házasság nemcsak megkötésekor igényel tisztaságot, hanem a
folytatásban is. Ha a hasonlat nem is egészen találó, a házasságokban a tavasz ígérete
kér szót, a nyár érlelő ereje lüktet minden ízében és porcikájában és a szüretje zamatú
gyümölcseit érleli. A házastársaknak a naponkénti ébredésben, a gyermekeik
gondozásában, a betegágyuk melletti virrasztásokban, sokféle terhet, felelősséget kell
közösen és külön-külön is vállalniuk. Ha ezért a gyermek, gyermekkorában nem is
hordozza a tisztelet ízeit, de hát öntudatosodását éppen az jelzi, hogy életében a szülei
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iránti tisztelet, megbecsülés, szeretet is kivirul, mint a bimbó a rózsabokron.
A házasság harmóniája, olyan mestermű, amihez a Szentléleknek, Krisztus
áldozatának is köze van. Tudom, hogy vannak olykor perek a házastársak között, vihar,
irigység a gyermekek között. Ezért van szükség arra, hogy Krisztus, a krisztusi lélek,
Krisztus közbenjárása, értünk mondott imái is jelen legyenek az életünkben. Fontos,
hogy a Szentlélek segítségül hívható legyen, akár közös áhítatban, akár a „belső
szobában", legyen hol letenni akkor elhordozhatatlan terheinket vagy kedvet találjon
szívünk az újrakezdésre.
Egy ritka, sajátos szerepet elvállaló lelkigondozói esetet mondok el. Az íróját
(Kodolányi János), a szereplő lelkészt személyesen is ismertem: „- Becsoszog a
lelkészhez a harangozó: Dani Sándor megen megverte az édesanyját, nagytiszteletű
uram. - Hát ez már mégis sok! Menjen el hozzá és mondja meg neki, hogy hivatom, volt a
válasz. Akkor a lelkész bemegy a fehérre meszelt nagy szobába. Hosszú asztal húzódik
végig a szobán. A falak menti polcokon, fel a mennyezetig könyvek... Leül a széles
karosszékbe és két súlyos öklét leteszi maga elé az asztalra. Várja a legényt, aki
csakhamar be is lép. Hetykén odabök a kalapja széléhez, megáll az ajtóban és kihívó
pillantást vet a papra. Ő pedig: - kerülj csak beljebb! - Hivatni tetszett. A pap kemény
tekintettel néz rá: - Hivattalak fiam, mert megint valami különöset hallottam felőled...
A fiú vállat von. - Hallottam bántottad édesanyádat! Igaz ez? Sándor öcsém, te már
egyszer megígérted nekem, hogy újjal se nyúlsz édesanyádhoz. Újabb vállrándítás, majd
hosszú csend. Majd a pap feláll, az ajtóhoz lép, bezárja és a kulcsot zsebre teszi. Aztán
az ablakokat reteszeli be, csak a réseken át szűrődik be a napfény.
A fiúban egyre szorongóbb érzések vannak, majd kérdi reszkető hangon: - Mit akar
nagytiszteletű úr? Ő megáll a legény előtt, felemeli súlyos kezeit, megfogja a legényt
két vállánál. Belenéz annak repeső szemébe. Rákiált olyan hangon, hogy az ablaküvegek
is remegnek. - Most ketten vagyunk! Nem lát bennünket senki. Ha megfoglak és
összetörlek, ki véd meg!? Mű? Megragadja a legényt, kezei mint bilincsek mélyednek
izmaiba. Megrázza, a legény lábai alól eltűnik a talaj. Majd rádörren a legényre. - Én nem
bántalak. Ha megfogadod, hogy nem bántod többé soha édesanyádat. Ő dolgozik rád,
tisztán tart, háztartást vezet. Te meg dorbézolsz, aztán ráadásul még meg is vered!
Most a kezemben vagy! Mit szólnál, ha én is úgy bánnék veled, mint te tettél az
édesanyáddal! A legény csak hebeg. - Én nem akarlak bántani, pedig látod, Isten adott
erőt hozzá. Azt, ami itt történt nem látta senki, ígérem, én sem mondom senkinek. De
add a kezdet és ígérd meg, hogy nem bántod többé az édesanyádat! - Szavamat adom,
nyöszörgi a legény. - Remélem, így lesz. Most csak Isten lát és hall minket. Előtte
mondtad! - Nem szegőm meg, suttogja a legény. - No, akkor kezet rá s mehetsz utadra..."
Hát van ilyen lelkigondozás is. Gondoljuk át, s gondoljunk megbecsüléssel szüléinkre.

7

A szüléink voltak életünkben, Istenen kívül, akik minden juttatás, ellenérték nélkül
hoztak értünk nagyon sokrétű és sokszor erejüket meghaladó áldozatot.
Aki a szüleit tiszteli, Isten előtt hajol meg. Az, aki igazán tiszteli szüleit az értük való
hálában, olykor a könnyekig is eljut.
Ámen.
*
Efézus 6:
VEZETETTEK ÉS VEZETŐK
A gyermekeknek szüleikhez való viszonya is egyik gyakorlati példája annak, az apostol
szerint: hogyan kell Isten iránti engedelmességből emberek iránti engedelmességben
élni. A szülőkre Isten bízta rá gyermekeiket. Az Ő nevében gondozzák és nevelik őket.
Ezért már az ószövetségi törvényben is különös nyomatékkal megkövetelte az irántuk
való „tiszteletet".
Nem élvezheti az Ö áldásait az emberi élet, és nem örvendhet tartós virágzásnak ott,
ahol ez a törvény nem érvényesül!
De ugyanez a törvény természetesen a szülőktől is megköveteli, hogy valóban úgy
forgolódjanak gyermekeik előtt, mint Istennek a képviselői. Még szigorú parancsaikban
és tiltó fegyelmezésükben is „az Úr tanításához és intéséhez" kell igazodniuk. Nincs
helye semmiféle hatalmaskodásnak és fölényeskedésnek, amely csak ellenállásra
„ingerelné" gyermekeik ébredő lelkét és csak olyan elfojtott dacosságot növelne abban,
amely a nevelő szülői akaratnak a visszájára fordulna, mihelyt megteheti.
S ugyanez áll a családi körön kívül is minden olyan viszonyra, amelyben egyes gondját
másokra bízta rá Isten.
Az apostol idejében a szorosan vett családi körön kívül sok háznál rabszolgák is éltek. A
rabszolgák rendszere már csak történeti emlék ma. De a lényeg, amire az apostolnak a
rabszolgákhoz intézett szava vonatkozik, ma és mindig is jellemző a legtöbbünk életére.
Csak kevés ember lehet a saját gazdája. Sokkal többen vannak, akik mások parancsai
alatt végzik dolgukat.
„Urainknak" ezeket a parancsait az apostol intése szerint nem az ő kedvükért, hanem
Krisztusért kell teljesítenünk. „Nem embernek akarván tetszeni", nem az ő „szemüknek
szolgálván", amíg azt magunkon érezzük, „szívünknek egyenességével" úgy kell a ránk

8

szabott kötelességekben forgolódnunk, „mint Krisztus szolgáinak", fgy nagy méltóság
szolgálni a legegyszerűbb helyen is! (6-7)
Ha így Krisztustól ránk bízottnak fogjuk föl a magunk elvégzendő dolgát és annak
elvégzésével az Ő tetszését keressük, nem lesz olyan nagy teher rajtunk „test szerint
való urainknak" még sok hibája, szeszélye és keménysége sem. Aki a mi bírónk lesz, az
fog majd felettünk is ítélkezni. Reá bízhatjuk a velük való leszámolást és nyugodtan
végezhetjük a magunk dolgát! (8)
Ahogy a parancs alatt élő ember akkor végzi jól a dolgát, ha nem is parancsolójára, hanem
Krisztusra tekint föl, a parancsoló „úrnak" is az a kötelessége az apostol szerint, hogy
„ugyanazt cselekedje". A neki alárendeltekkel szemben akkor tölti be jól kötelességét,
ha nem felejti el, hogy „az ő Ura is a mennyben van". Az neki is parancsol és őt is
számadásra vonja. És ez előtt a mennyei Úr előtt „nincs személyválogatás": azok a
különbségek, amelyek „úr" és „szolga" között ebben a világban fennállnak, az Ö színe
előtt elenyésznek. (9)
Sokszor nehéz a parancsoló „úrnak" legyőznie magában a neki alárendeltekkel szemben
minden fölágaskodó úrhatnámságot. Talán még nehezebb, mint a parancsainak alávetett
embereknek „szívük egyenességében", őszinte odaadással végezniük a maguk dolgát. De
az apostol annak a Krisztusnak a nevében hangoztatja ezeket a követelményeket, aki
nemcsak követel, hanem a nehézségeket legyőző erővel is melléje áll a neki szolgálóknak.
Az Ő „hatalmas ereje" mindenre elégséges. Csak élni kell vele. (10)
Legyek hát „erős az Úrban"!
Krisztus híveinek sok nehézséggel kell megküzdeniük, magukban és másokban egyaránt,
hogy Uruknak jótetszésére élhessenek. Valójában azonban nem is emberi akadályok
állanak az útjukban, hanem láthatatlan ellenséges hatalmak. „Nem vér és test ellen",
hanem a Sátánnak titokzatos hadai ellen folyik a tusakodásuk. Azok törnek megrontásukra és azok fölött kell győzelmüket kivívniuk. (12)
Eleve vesztett ügyük van, ha ennek az igazi ellenségnek nem néznek a szemébe és
nincsenek állandóan fölkészülve támadásaira. Tudniuk kell, hogy „gonosz nap" ez a földi
élet. A nyugodalmat Isten későbbre tartogatja számukra. Most még nem élvezhetik
ennek gyönyörűségét. Kísértések szüntelen támadásainak kell most „ellenállaniok", míg
„mindeneket elvégeznek" ebben a harcban. (13)
A győzelmet az biztosítja számukra, hogy Isten maga kínálja föl nékik „az Ő minden
fegyvereit", nekik csak el kell fogadniuk és magukra kell „öltözniük" azt. (gy fölkészülve
várhatják „az ördögnek minden ravaszságát", amellyel támadásait intézi ellenük.
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„Megállhatnak" ebben az ostromban anélkül, hogy kárt tehetne bennük. Istennel együtt
ők az erősebbek. (11)
Tetőtől talpig jól felfegyverzi Isten azokat, akik az Ö pártján harcba akarnak szállani a
Sátán ellen.
Van ebben a fegyverzetben „öv", „mellvas", „paizs" és „sisak", ami mind arra való, hogy
egyenes és biztos hatást adjon és védelmet nyújtson az ellenség támadásaival szemben.
Az így fölvértezett lélek nyugodtan várhatja a közelgő harcot s annak csapásait
sértetlenül szenvedheti el. Még az ellenség „tüzes nyilai" sem tehetnek kárt benne. De
ehhez nem elég a fegyverzetnek csak egyik vagy másik része! Az egész szükséges!
De van ebben a fegyverzetben „saru" és „kard" is, mert Isten harcosainak nemcsak az a
dolguk, hogy helyben állva a maguk épségéért folytassanak védekező harcot. Támadásra
is föl kell vonulniuk az ellenség ellen. Ehhez kell a „békesség evangéliumának"
terjesztésére való „készség" és „a Lélek kardjának" a forgatása: „az Isten beszédének"
a hirdetése. Ezzel lehet réseket ütni a Sátán birodalmán.
Keserves sors rossz fölszereléssel is háborúskodásba kényszerülni. De az Istenért
vívandó lelki harcra örömest „állhatok elő" önként. Teljes fölszerelést kapok.
A Sátán ellen való harcban - mind a védekezésben, mind a támadásban - legfőképpen az
imádság hozza meg a győzelmet. Intéseit ezért végzi az apostol a „minden időben" való
„imádság és könyörgés" nyomatékos ajánlásával. A „fegyverzetet" is, amellyel ezt a
harcot meg kell vívni, azoknak adja Isten, akik kérik tőle. S azok mellé áll minden segítségével, akik hívták Öt. (18)
De ez a harc nemcsak egyes emberek dolga, hanem közös ügye Krisztus „minden
szentjének". Imádságra serkentő fölszólítását ezért egészíti ki az apostol avval, hogy
legyen az imádság mindig másokért való könyörgés is. Ki-ki ne csak magára gondoljon,
hanem a vele egy küzdelemben viaskodó bajtársaira is és mindig éber „vigyázassal" álljon
melléjük imádságaival! (18)
Sok fordul meg ebben a közös harcban egyes embereken, akiket Isten a többiek élére
állított. Ezért az apostol is, amikor imádságra buzdít, abból különös részt kér a maga
számára. Akik mások fölé kiemelkedő „követséget" viselnek a Krisztus ügyéért, azok
mögött álljon ott az ő szolgálatukra ráutaltaknak hűséges „imádsága", hogy munkájukat
„bátran" és jól végezzék el! (19-20)
Tudja az apostol, hogy olvasói aggódva várják a híreket: mint alakul sorsa fogságában.
Gondja van hát rá, hogy egy hűséges segítőtársa által „megtudhassák az ő dolgait" és
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ezáltal „megvigasztaltassanak szíveikben". Szomorkodásunk, vagy örvendezésünk
sokszor függ attól, vajon kapunk-e híradást, vagy ha nem, s ha kapunk, milyent kapunk
azok felől, akikkel egybefűz bennünket a szeretet. (21-22)
De annál a szeretetnél, amely az apostolhoz fűzte olvasóit, sokkal fontosabb volt az a
viszony, amelyikben Krisztussal állottak. Mindenekfölött ez jellemezte őket, hogy
„szerették az Úr Jézus Krisztust romolhatatlanságban". Enélkül az apostol iránti szeretetük sem ért volna sokat. Öt minden emberhez köti szeretet, amely nem ebből
táplálkozik, csak romlandó, múlékony, megbízhatatlan érzés! (24)
Az „atyafiakban" élő „szeretet, hittel egyben", csak „az Atya Isten és az Úr Jézus
Krisztus" adhatta meg: az apostol csak kívánhatta és kérhette számukra. De tudta, hogy
ugyanabból a forrásból megkapjuk a „békesség ajándékát" is s az megmaradna akkor is,
ha őfelőle csak rossz híreket kaphatnának. Ezzel a „békességgel" el tudjuk viselni még a
szeretteinkért való aggódást és szomorúságot is! (23)

Február 2.
Növekedés
„Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak" (Mai 3,20).
Amikor kisüt a nap, a betegek elhagyják szobáikat és kimennek friss levegőt szívni.
Amikor a napsütés elhozza a tavaszt és a nyarat, a jószág elhagyja istállóját és magasabban fekvő havasi legelőket keres, így van ez velünk is. Amikor élő hitben közösségünk
lesz az Úrral, mi is elhagyjuk a kétségbeesés sötét mélységeit, és kimegyünk a szent
bizalom tágas mezőire. Felmászunk az öröm hegyeire, és ott friss mennyei táplálékot
találunk, nem olyant, mint a testi emberek földi „száraztakarmánya".
„Kiszabadulni" és „örömmel ugrándozni": ez kettős ígéret. Én lelkem, vágyakozzál
mindkét áldás után! Miért maradnál rabságban? Kelj fel és járj-kelj szabadon! Jézus
Krisztus azt mondta, hogy az ő juhai bejárnak és kijárnak, és legelőt találnak. Indulj hát,
és táplálkozz a határtalan szeretet dús legelőin!
Miért maradnál kisded a kegyelemben? Növekedjél! A fiatal borjak gyorsan nőnek, ha
gondosan táplálják azokat. Hogyne növekedne a te hited is, aki Megváltód kitűnő
gondoskodásában részesülsz. Növekedj hát a kegyelemben, és Urad és Megváltód
ismeretében! Ne maradj szűkös viszonyok között a hit dolgában, sem pedig satnyán!
Hiszen már fölragyogott az igazság napja számodra is. Felelj sugarai hívó szavára, ahogy
a fák is rügyezni kezdenek a napsugár hatására! Nyisd meg szívedet, „növekedjél fel
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szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus" (Ef 4,15).
A kereső ember
Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és felmászott egy vadfügefára,
hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. (Lk 19,3-4)
Aki keresni kezdi Jézust, bizonyos lehet benne, hogy Jézus már előbb kereste őt.
Zákeus látni akarja a Megváltót. Hallott róla, s ez bizalmat ébresztett a szívében.
Hallgatnunk kell az evangéliumot, mert a hit mindig az Isten igéjének hallása során
születik (Rom 10,17). Aki hallotta, hogy Jézus Krisztus milyen tetteket vitt véghez
mások életében, maga is vágyakozni kezd őutána.
A kereső ember előtt azonban mindig vannak akadályok. Zákeust a termete és az
emberek ellenszenve akadályozta abban, hogy lássa Jézust. A mi esetünkben gyakran
előítélet, kételyek, képmutató vallásos emberekben való csalódás nehezíti a találkozást.
Ezeket azonban le lehet győzni. Zákeus előkelő ember létére is felmászott egy fára,
hogy segítsen magán. Vállalta a szégyent, áldozatot is kész volt hozni azért, hogy lássa
Jézust. Mi milyen áldozatra vagyunk készek, hogy találkozzunk vele?
Ott kereste az Urat, ahol megtalálható volt: „arra kellett elmennie". Hol lehet ma
leginkább találkozni Jézussal? Ő maga mondta: ahol emberek őérte jönnek össze, ahol a
róla szóló evangélium hangzik.
De Zákeus mégsem találta még meg. Miért? Mert aki csak látni kívánja, de nem akarja
nyíltan elkötelezni magát mellette, az nem találja meg. Aki úgy gondolja, hogy majd saját
maga megoldja lelki hiányának pótlását, kudarcot vall. S aki elbújik Jézus elől a lombok
közé, az nem találkozhat vele. Vele csak lent lehet találkozni, magunkat megalázva,
bűneinket megvallva. Ne nézegessük, méregessük őt, hanem boruljunk le előtte, és
mondjuk el saját imádságunkként:
Jöjj, királyom, Jézusom! Szívem, íme, megnyitom... Élet útját megmutasd, Én meg nem
találom azt.
(Finn népi ének, ford. Podmaniczky Pál)
*
Az Istennel való élet alaptörvénye (I.)
Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok.

Jakab 4,8
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Isten és Igéje arra int bennünket, hogy közeledjünk hozzá. 'Fordulj már végre Isten
felé!' - ezt az igazság Szelleme mondja neked. Ha azonban ezt hallod: 'Nincs szükséged
megtérésre, jó szíved van, nem vagy rosszabb, mint mások' - ezt viszont a hazugság
szelleme sugallja neked. Isten arra int, hogy ne halogasd a megtérést, a gonoszság
szelleme pedig azt suttogja: van még idő, élvezd az életet, még később is lesz alkalmad
Istenhez fordulni. - De Istenhez ne csak szájjal, hanem szívvel is közeledj. Panaszkodsz,
hogy csalódtál, mert Isten nem hallgatta meg imáidat. Kérdezd csak meg őszintén
önmagadat, kit ért alapjában véve több csalódás. Nem sokkal inkább Isten a megcsalt és
Ő csalódott benned? (Mai 3,8). Mert mag helyett polyvát adunk neki. A lényeg, a szív
valódi és őszinte átadása viszont elmarad. Az ember látszólag közelebb lép Istenhez,
valójában azonban maga akar rendelkezni életével, idejével és javaival, s ráadásul még
arról mer panaszkodni, hogy csalódott Istenben.
Istenhez csak egy úton közeledhetsz: a bűntől való teljes és őszinte elfordulás és az
életed Jézusnak való átadása útján. Ő az az élő híd, amely Istenhez vezet. Ha
fájdalmasnak találod az Istentől való eltávolodásodat, akkor szabad az Úr Jézusra
hagyatkoznod. Ő Istenhez visz téged, Jézusban pedig Isten közeledik hozzánk. Ezt úgy
érzékeljük, hogy Isten naggyá és dicsőségessé lesz előttünk. Mindaddig, amíg távol
vagyunk valamitől, csak homályosan látjuk azt; így vagyunk Istennel is, tőle távol nincs
világos látásunk, kicsoda is Ő. Csak akkor pillantjuk meg dicsőségét, amikor közeledik
hozzánk. Ha pedig ismét túlságosan elveszünk a földi, hiábavaló és múlandó dolgokban,
az éppen olyan, mintha Isten képe halványulna el. A bűn mindig zavarossá teszi és
homályba borítja Isten arcát előttünk.
Isten közelsége abban mutatkozik meg, hogy belekerülünk áldásainak áramlásába.
Amikor Isten hozzánk közeledik, soha nem jön üres kézzel. Ez rendíthetetlen törvény:
közeledsz Istenhez és Ő is közeledik hozzád. Vannak, akik panaszkodnak, hogy nem
éreznek semmit ebből a közel létből. Csak őszinte bizalommal közeledj. Ő már akkor
közel van hozzád, amikor te még semmit sem érzel ebből. - Minden egyes ember vagy
közeledik Istenhez, vagy menekül előle. Te melyik úton vagy?
*
Nincs más Megtartó!
„Igaz Isten és megtartó nincs kívülem. " (Ézs 45,21)
Isten félreérthetetlenül és ismételten kijelenti, hogy „Én vagyok az Úr és több nincs,
rajtam kívül nincs Isten... nincsen több rajtam kívül; én vagyok az Úr és több nincsen!"
(Ézs 45,5-6). „Nincs több Isten nálam, igaz és megtartó nincs kívülem... én vagyok az
Isten és nincsen több!" (Ézs 45,21-22 lásd Ézs 37,16 is) A zsoltáros így énekel: „Te
magad vagy az én királyom, oh Isten!... Általad verjük le szorongatóinkat; a te neveddel
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tapodjuk le támadóinkat... te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket
te szégyeníted meg" (Zsolt 44,5-6.8) Dániel könyvében ezt olvassuk: „íme, ami Istenünk,
a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből
is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi
a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, a melyet felállíttatál, nem
imádjuk" (Dán 3,17-18). Akiknek ilyen Istenük van, tudják, hogy nincs más igaz Isten,
nincs más Megtartó, nincs több Isten! Azok nyugodtan kérdik: „Ember mit árthatna
nékem?" (Zsolt 56,5/b).
Örök kegyelmű Úr Isten, szívem, lelkem, egész valóm mind azt mondja nékem: Te vagy
az egyetlen igaz Isten. Rajtad kívül nincs más Megtartó, nincs más Szabadító. Te vagy
az egész teremtett világ Ura! Te vagy őriző Pásztorom, hű Oltalmazom! Kihez mehetnék
máshoz akár örömömben, akár bánatomban? Ki védene meg engem? Ki törölné le
könnyeim? Kinek oltalmába ajánlhatnám minden szerettemet? Ki fogadna be örökkévaló
hajlékaiba, mikor földi szemeim lezárulnak és lelki szemeim kinyílnak? Tied a dicsőség
mindörökké! Krisztusért hallgass meg! Ámen.
„Imádlak én is téged, Teremtőmet, Gondviselőmet és Idvezítőmet, Megszentelőmet s
erősítőmet: Én Istenemet, egy Segítőmet." (Énekeskönyv 251. é. 6. v.)
*
A nagy vita
Jn 7,14-36
Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett.
Csodálkoztak ezen a zsidók..." - Zsidók alatt természetesen a vezető réteget kell
értenünk, akik abból indulnak ki, hogy Jézus tulajdonképpen egy műveletlen ácslegény,
hogyan is ismerné az írásokat?...
Kétségtelen, hogy Jézus valóban nem volt tanítványa egy nevesebb korabeli rabbinak
sem, pedig abban az időben ez volt az előfeltétele annak, hogy valaki iskolázottnak vagy
írástudónak mondhassa magát, (így volt például iskolázott és írástudó Pál apostol, aki
kora leghíresebb tanítómesterénél, Gamálielnél tanult.) Az iskolázott rabbik vagy
tanítók szólhattak így: „Az a tanítás erről vagy arról, hogy..." - ezután rendszerint
nagynevű tanítómesterekre hivatkoztak. Éppen a hivatkozás adott nyomatékot
szavuknak, tanításuknak.
És akkor jön egy názáreti ács, aki Mózest idézi, sőt magyarázza anélkül, hogy bárkire
hivatkoznék! Ráadásul így szól: „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, Aki elküldött
engem". Ezzel Jézus nem kevesebbet állít, mint hogy még csak nem is autodidakta, hanem
theodidakta. Tehát nem maga magát képezte az írások ismeretében, hanem közvetlenül
Istentől kapja azt, amit mond (14,10). Itt pedig nyomatékosan hozzáteszi: „Ha valaki
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kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e,
vagy én magamtól szólok." Kétségtelen, hogy Jézus a hangsúlyt nem annyira a tanításra,
mint a cselekvésre teszi.
Éppen ez az, ami Jézust döntően megkülönbözteti a világ majdnem minden
tanítómesterétől, de különösképpen kora minden rabbijától. Ő cselekedte és élte azt,
amit tanított. Pontosan ez a pecsét arra, hogy tanítása Istentől való. Szemére is veti
hallgatóságának: „Nem Mózes adta-e nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja
meg a törvényt."
Ez a mai első, döntő üzenete az Igének:
- Jézus nem csak vadonatúj tanítást hozott, hanem új életformát is. Ezt az életformát
pedig csak úgy tanulhatjuk meg, ha közben cselekedjük is. Azaz tanítvánnyá lenni azt
jelenti, cselekedve tanulni. De nem így van-e az élet egyéb területén is? Hiába tanulná
valaki a sebészetet hosszú éveken át és tudná elmondani könyv nélkül minden operáció
legkisebb részletét, ha közben soha nem operálna, nem válnék belőle jó sebész. Vagy
hiába ismeri valaki könyvből egy komplikált gép minden részletét, még nem biztos, hogy
jó gépszerelő, ha soha nem szereli azt.
Már egy régi görög anekdota utal arra, hogy csak gyakorolva lehet tanulni. Egy görög
a tó partján ráhasalt egy lapos kőre, és ott heteken át gyakorolta az úszó mozdulatokat.
Miután úgy vélte, már jól tud úszni, beugrott a vízbe. Alig tudták kimenteni. Akkor
megesküdött Zeuszra és Poszeidónra, a vizek istenére, hogy addig most már igazán nem
megy vízbe, míg meg nem tanul úszni...
Nos, mi csak úgy élhetjük tanítványságunkat, ha cselekedve tanulunk és tanulva
cselekszünk, mert ez a tanítványi élet egészséges ritmusa. A kettő elválaszthatatlan.
Éppen ez különbözteti meg a „vallásos" embert Jézus mai tanítványától: a „vallásos"
ember esetleg sok mindent tudhat Jézusról és az írásokról, de abból alig valósít meg
valamit; míg Jézus mai tanítványa mindent elkövet, hogy amit megtanult Jézustól, azt
élje is. És egyre többet tanul Tőle, hogy jobban élhesse a jézusi életformát.
Hogy megértsük ezt a részt, tudnunk kell, hogy a Jézus és az írástudók között zajló vita
meglehetősen nagy hallgatóság előtt történhetett. A zsidók vezető emberei a bethesdai
beteg szombaton való meggyógyítását vetik Jézus szemére. Tehát szombattöréssel
vádolják. Jézus már tudja, hogy ezért Őt a vádlók meg akarják ölni, és ezt ki is mondja.
Ekkor kiáltoznak bele a vitába, illetve Jézus szavaiba a tömeg közül: „Ördög van
benned, ki akar téged megölni?" Mai nyelvre talán így fordítanám ezt a közbekiáltást:
„Nem vagy észnél, vagy üldözési mániában szenvedsz! Miért ölnének meg azért, mert
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valakit meggyógyítottál, még akkor is, ha szombaton történt?" - A közbekiáltók a gyógyítást ösztönösen Jézus mentségére írják, s úgy érzik, ezért csak nem ölhetik meg Őt.
Jézus azonban nem a közbekiáltóknak válaszol, hanem azoknak, akik szemében nem
mentség a gyógyítás. Rámutat arra, hogy Mózes törvénye szerint minden újszülött
fiúcskát születése után a nyolcadik napon körül kell metélni. Ez az alkalom szombatra is
eshetett, és akkor is végre lehetett hajtani. Ha tehát lehetséges a szombati
körülmetélés, amely egyszerre munka és orvosi beavatkozás, vagyis olyan tevékenység,
amit szombaton csak életveszély esetén enged meg a törvény, akkor Ő miért ne
gyógyíthatna?
Döbbenetes az az isteni logika, ahogy visszafordítja vádlóira a vádjaikat. Valóban úgy
beszél, mint akinek hatalma van. - Számunkra ebből az a tanítás és üzenet, hogy azon
esetleg vitázhatunk vagy akár búslakodhatunk is, hogy mi lesz egyik vagy másik
eklézsiával, az üresedő templomok gyülekezeteivel, tehát az instituált egyházzal - de
Krisztus ügyét soha nem kell félteni! Kétezer év óta szüntelenül megvédte önmagát, s ha
eklézsiák alakultak és tűntek el, Jézus mindig megmaradt. Sok-sok vádlója eltűnt a
történelem süllyesztőjében, de Ő ma is élő, sőt élőbb, mint valaha.
A népet meglepi, hogy Jézus a templomban prédikál. Ez a hely valószínűleg a
Nagytemplom egyik előcsarnoka lehetett, a királyi csarnok vagy Salamon csarnoka, ez
volt ugyanis a rabbik helye, ahol ők az írásokat magyarázták. A népet meglepi, hogy oda
beengedték Jézust: „Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme, nyilvánosan beszél,
és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus?" Ebben egyszerre van csodálkozás, némi hit és enyhe irónia. Az eszükbe sem jutott, hogy
Jézus nem kért engedélyt, hogy prédikálhasson, s azért nem kért, mert erre az Atyától
volt felhatalmazása.
Hallgatósága azonban gyorsan elveti a gondolatot, hogy Jézus lehet a Krisztus:
„Csakhogy róla tudjuk, honnan való; amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja
majd, honnan való.". Azaz tudják, kicsoda Jézus, hogy Názáretből való ács, ismerik
családját, rokonait, körülményeit, és ez ellene mond az akkori általános messiási
várakozásnak. Mégpedig annak, hogy amikor a Messiás megjelenik, senki se tudja majd,
hogy kicsoda és honnan jön. Egy korabeli rabbinusi közmondás így hangzik: „Három dolog
jön váratlanul: a Messiás, a szerencse és a skorpió." A Messiásról elképzelt kép sehogy
se illik Jézusra. Nem egy zsidónak még ma is ez az egyik ellenvetése, miért nem lehet
Jézus a Messiás.
Hitünk szerint éppen az az Isten csodája, hogy úgy jött el a Messiás, ahogyan eljött.
Ennyire „emberszabású" módon, hogy ennyire azonosította magát velünk, ennyire
csodálatlanul csodálatos az érkezése. Hogy akkor a legistenibb Jézus, amikor a
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legemberibb!
Jézus szíven találja a hallgatóit, különösen, amikor azt mondja: „Ti ismertek engem,
tudjátok is, honnan való vagyok; de én mégsem ön-magamtól jöttem, hanem az, aki engem
elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött
el engem." Ez már szinte a szombat megtörésénél is súlyosabban esett latba, hiszen
egyrészt azt állítja a választott népről, hogy nem ismerik az Istent, másrészt, hogy Ő
Tőle származik. Ez már istenkáromlásnak számított. Tehát a végsőkig kiéleződik a
helyzet. Jézus vagy egy beképzelt istenkáromló, és akkor ki kell gyomlálni gyökerestől,
vagy ha az, akinek mondja magát, akkor le kell borulni előtte.
Szüntelenül ez történik azzal, aki nem papiros Jézussal találkozik, hanem Jézus élő,
lüktető lényével: annak döntenie kell.
Itt érkezünk a mai Ige harmadik mondanivalójához, hogy nem odázhatjuk el sokáig a
döntést.
Akkoriban is többen hajlandók voltak a pozitív döntésre. A sokaságból sokan hittek
benne, és ezt mondták: - A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ez
tett?" Már ez is elég ahhoz, hogy a papi fejedelmek és a farizeusok szolgákat küldjenek
ki, hogy elfogják Jézust. De ez a letartóztatás akkor még elmaradt. Mert „ma, nem jött
el az Ő órája".
Ekkor mondja nekik Jézus: „Még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki
elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti
nem jöhettek."
Hallgatói ezt nem értik. Illetve szó szerint értik. Valamiféle disszidálásra gondolnak,
arra, hogy Jézus az Őt fenyegető veszély ellen talán valamiféle külföldi zsidó
településre, valami görög diaszpórába fog kivándorolni, s ott tanít majd tovább. Pedig itt
Ézsaiás jövendölése teljesedik be: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt
segítségül, amíg közel van." (Ézs 55,6) Vagyis eljöhet az az idő, amikor már hiába keresik
Jézust, nem fogják megtalálni. Mert akkor már Jézus nem fog a földön járni.
Ez a negyedik és utolsó üzenete a mai Igének: vannak lejárt idők, elmulasztott
kairosok, azaz alkalmas pillanatok, amelyek soha többé vissza nem térnek. Mint ahogy
többször mondottam már, az idő vagy telik, vagy múlik. Akad, akinek csak múlik, és a múló
időben egymás után mulasztja el élete és örök élete kairosait. És akadnak, akiknek telik
az idejük; míg a naptári idő múlik, megtelik Jézus lényével, Igéjével, életével,
szolgálatokkal. Az így megtelített idő tulajdonképpen az örök élet felé vezető idő.

17

Február 3
Ő ingyen ajándékozott mindent
„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?" (Róma 8,32).

Alakjában nem, de tartalmában ez is ígéret. Sőt, több ígéret ötvözete. Rubintok,
smaragdok és gyémántok koszorúja arany foglalatban. Olyan kérdés ez, amelyet sohasem lehet úgy megválaszolni, hogy az nekünk bármilyen szívbéli aggodalmat okozzon. Mit
tagadhatna meg tőlünk Isten, miután már nekünk adta Jézus Krisztust? Amire csak a
menny és a föld között valóban szükségünk van, azt mind megadja nekünk. Hiszen ha
adakozó jóságának határa lenne, nem adta volna oda tulajdon Fiát értünk.
Mire van szükségem a mai napon? Csak kérnem kell. Kérhetem komolyan, de nem szabad
erőszakoskodnom, és valamit kelletlen ajándékként kicsikarnom az Úrtól, hiszen Ő
önként szeretne megajándékozni, önként adta Fiát is értünk. Nyilván senki sem mert
volna ilyen nagy ajándékot kérni tőle. Túlságosan vakmerő kívánság lett volna, ő önként
adta Egyszülöttjét. Én lelkem, ezek után ne bíznál a mennyei Atyában, hogy ő „vele
együtt mindent" neked ad? Ha erőszakoskodni kellene a Mindenhatóval, szegényes
imádságod mit sem érne. Szeretete azonban úgy buzog, mint valami ki nem apadó forrás,
és bőségesen eláraszt mindazzal, amire valóban szükséged van.
*
A megszólított ember
Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar,
mert ma a te házadban kell megszállnom." (Lk 19,5)

Magaslesből nem lehet Jézust megismerni, sem az ajándékait átvenni. De hogyan jön
le az, aki végre felkapaszkodott már valamilyen fára? Jézus szelíd hívására. Az ő
igéjének különös ereje van.
Az, hogy Zákeust nevén szólította Jézus, arra utal, hogy ismerte, mindent tudott róla,
és mégis szerette. Ahogy minket is ismer és szeret. Számon tartotta, fontos volt neki,
és Zákeus vágyakozása vonzotta őt.
Azzal, hogy a nagy tömeg előtt kedvesen beszélt hozzá, mintegy rehabilitálta őt,
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megtisztelte azzal, hogy kész bemenni hozzá.
Zákeusnak azonban le kell jönnie a fáról. Fel kell hagynia a rejtőzködéssel, s meg kell
aláznia magát Jézus előtt, színt kell vallania és állást kell foglalnia. Amíg valaki
fügefalevelekkel takargatja bűneit, nem lehet rajta segíteni. Mihelyt kész felhagyni a
látszat fenntartásával, átéli: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja
bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (IJn 1,9)
Egy végzetesen megromlott házasság is úgy jött rendbe, hogy az egyik fél elkezdett
őszintén beszélni arról, miben látja vétkesnek magát. Mire a másik is elsorolta, amit ő
látott rossznak önmagában. S két bocsánatot nyert bűnös kezdett új életet. De erre
csak a fa alatt kerülhet sor, a fáról hiába kiabálunk egymásnak. Mindent Jézus tesz meg
életünk megoldása érdekében, de a bűnvallás a mi feladatunk.
És ezt nem szabad halogatni. Ezért mondja Jézus: hamar szállj le, ma akarok hozzád
menni.
Mert ő kész bemenni egy ilyen megvetett, gonosz emberhez is. Aki egy birkaistállóban
született meg, nem fél a mi istállóéletünktől sem. De ha bejön, templom lesz belőlünk.
Az Úr elé, ha tárod A szív alázatát,
Őt nemhiába várod: Betér hozzád, megáld.
A testi gőg: halál! De bűnödet ha bánod,
Szentlelke bőven árad, S a szív üdvöt talál.
(Thilo Bálint)
*
Az Istennel való élet alaptörvénye (II.)
Ha az Urat keresitek, megtaláljátok, de ha Őt elhagyjátok, Ő is el
hagy titeket.
2Krónika 15,2
Isten engedi, hogy megtaláljuk Őt. Milyen vigasztaló ez! Az eredménytelen keresés
megbénít, nyomasztólag hat, elbátortalanít. Viszont mennyi mindent elér az ember,
ha buzgón, törekvő módon keres. Hány ember szeretne valamire jutni már földi
vonatkozásban is, azonban soha nem éri el a célját. De aki Istent keresi, az
megtalálja Őt. Persze e keresésnek teljes komolysággal kell történnie. Vannak
ugyanis istenkeresők, akik soha nem jutnak előre, mindig csak maguk körül forognak,
mert nem komoly náluk a dolog, inkább csak játék. Értelmük kételkedik, majd egyik
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kételyből a másikba esnek. Lehet, hogy tényleg Istent keresik, de vagy nem akarnak
alázatosan meghajolni, vagy valamiféle bűnükkel nem akarnak szakítani.
Istent mindenekelőtt ott és olyan úton kell keresnünk, ahol megtalálható, azaz
Igéjében és Fiában, Jézus Krisztusban. Isten a Fiúban jött közel hozzánk,
úgyannyira, hogy emberi testbe öltözött. Mihelyt az Úr Jézust mint Szabadítódat
hitben megragadod, megtalálod az Istent. A legnagyobb nyomorúság az Istentől való
elhagyatottság érzése, viszont minden boldogság teljessége, amikor Isten
szeretete vesz körül minket. Az ember azonnal ellenségei hatalmába kerül, mihelyt
elhagyja őt az Isten. Izrael népéről olvassuk, hogy Isten „átadta őket ellenségeik
kezébe" (Neh 9,28). Isten minden lelket, amely elhagyja Őt, átengedi az
ellenségnek, azaz kiszolgáltatja őket sötét szenvedélyeknek és gonosz hajlamoknak.
Mihelyt kezét leveszi valakiről, annak lelkén az ellenség vesz erőt és
elkerülhetetlenül a mélybe vonja őt. A vége mindig súlyos bukás. - Isten olyan
értelemben is elhagyhat valakit, hogy elveszi a bizonyságtevőket és helyükbe a
hazugságot hirdetők, vak vezetők kerülnek. Kérjük tehát az Urat, hogy ne vegye le
rólunk a kezét, mert az minden csapásnál, még a halálnál is súlyosabb ítélet. De
bármennyire is rettenetesen hangzik ez, hogy „ha Őt elhagyjátok, Ő is elhagy
titeket" - még ebben is van rejtett vigasztalás. Isten nem ejt el senkit csak úgy,
minden ok nélkül, mint valami szeszélyes zsarnok. Nem ötletszerűen jár el, hanem
szent törvényszerűséggel. - Még abban is vigasztalás van, hogy nem örökre hagyja
el az embert. Izraelt, az ő népét is csak egy időre hagyta el. Azért tette, hogy a
bajok súlya alatt hozzá térjenek, ismét Őt keressék és vágyakozzanak az igazi
békesség után.
*
Isten karja nem rövid, füle nem süket
„Nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő föle,
hogy meg nem hallgathatna. " (Ézs 59,1)
Isten orcáját földi halandó nem látta. Mózes, mikor népéért könyörög, végül azt kéri az
Úrtól, mutassa meg néki dicsőségét. Csak azt ígéri néki Isten, hogy dicsősége előtte
megy el, de orcáját nem láthatja: „nem láthat engem ember, élvén... hátulról meglátsz
engemet, de orcámat nem láthatod." (2Móz 33,18-23). A földi porszem, az ember úgy
segít magán, hogy fölruházza Őt mindazoknak a tulajdonságoknak a teljességével,
amelyek bennünk csak fogyatékos mértékben vannak meg és elvonatkoztat lényéből
mindent, ami emberi gyarlóságainkkal kapcsolatos, így beszél igénk arról, hogy nem oly
rövid az Úr keze, nem olyan gyönge a füle, mint a miénk. Isten karja olyan hosszú, hogy
bármilyen messze legyünk is Tőle, megszabadíthat minket. Isten füle az ajkunkról Felé
szálló leghalkabb kérő szót is meghallja. A zsoltáros megtoldja ezeket a gyarló embertől
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Őt oly föltűnően megkülönböztető tulajdonságokat azzal, hogy „nem szunnyad és nem
alszik" (Zsolt 121,4). Mily drága biztatás: éjjel-nappal meghallja könyörgésünk szavát!
Jóságos Atyám, áldalak azért, hogy nem lehetek oly távol Tőled, hogy meg ne
szabadíthatnál. Nem könyöröghetek Hozzád olyan halk hangon, hogy meg ne hallanád.
Nemcsak a nappal világosságában, de az éjszaka sötétségében is Hozzád mehetek
bármikor. Adja nagy kegyelmed, hogy sohase szűnjem meg felém is kinyújtott szent
kezed keresni, nyomorúságomban Elődbe borulni, oltalmad, segítséged kérni. Légy velem
és szívemhez nőtt, drága közösségeimmel: családommal, egyházammal, népemmel,
hazámmal, Krisztusért! Ámen.
„Uram, a nyomorultat, A gyöngét el ne hagyd, Az
árvát, elhagyottat Gyámolítsd te magad! A szegényt,
ki remélve Csak reád néz az égre, Úr Isten, el ne
hagyd!" (Énekeskönyv 276. é. 5. v.)

*
79. zsoltár
A REMÉNYSÉG JEGYÉBEN
Mennyi panasz! örökké csak panasz! Mit érdekel engem a más panasza? Más kornak, más
népnek az embere, a tagjai panaszkodnak. Miért foglalkozzam vele a 21. században? És
egyáltalán nem úgy vagyunk ezzel a sok panasszal, mint a pesszimista versekkel? Azt
mondja az ember: miért olvassak én pesszimista verseket? Úgyis elég rongy ez az élet,
úgyis eléggé rossz hangulatom támad attól, amit látok magam körül, bajom is van elég.
miért rontsam tovább a hangulatomat még pesszimista versekkel? Különben is lehet,
hogy a szerző éppen jót vacsorázik, vagy hatalmas kacagások között vicceket mesél a
barátainak. Ahogy nem érdekelnek a pesszimista versek, úgy sem érdekelnek egy távoli
világ felém hangzó panaszai a Bibliából.
Állítsuk meg ezt az egész szóáradatot! Nem árt, ha egy kicsit megtanulunk figyelni arra,
mit is akar nekünk Isten igéje mondani! Mert hiszen az Ige azért szól - talán távoli
nyelven, időnként számunkra megmagyarázandó kifejezésekkel -, mert ma akar
bennünket tanítani, ma akar útba igazítani. Ez az Ige csodája, ezért adta nekünk Isten,
hogy épüljünk általa. Ha panaszról is szó van benne? Olyan az Isten, mint a jó orvos, aki
megmutatja a bajt, ezzel lelkesít bennünket a terápiára. Ami itt előttünk van, lehet, hogy
egy másik világnak, egy másik népnek a megszólalása, de ha odafigyelünk, akkor Isten ma
ad belőle útbaigazítást, és megtanít elsősorban arra, hogy az ige a javítás szándékával
tárja fel a bajt.
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Először is arról beszél, hogy mi nem illik oda a szent helyre. Mi is az a szent hely,
amelynek a romba dőltén így kesereg a szerző? - Isten adott egy helyet a népének, adott
egy helyet az embernek, ahol vele lehet találkozni. íz a szent hely. Isten is, meg az ember
is nagyon jól tudta, hogy Ő nincs helyhez kötve, hogy dicsősége kiterjed az egész világra,
de az emberi gyöngeség miatt adott egy helyet, ahol különösképpen lehetett vele
találkozni. Ezt a helyet elölte ki népe számára, hogy ott imádkozzék, gyakoroljon
bűnbánatot, és mutassa be hálaáldozatát Istennek. Ennek a szent helynek a sorsáról van
szó.
Mi az, ami nem illik oda? Természetesen nem illenek oda a temetetlen halottak, és
természetesen nem illik oda a pogányok gúnyolódása. Ezen van a panasz. Valaki
méltatlanul bánt ezzel a szent hellyel. De az imádkozó azt s kimondja, hogy nem csak az
nem illik oda, amit az ellenség tett: a gyilkolás, a rombolás, a gúnyolódás, hanem az sem
illett oda, amit ők eredetileg bevittek a szent helyre a megalázkodáson, az őszinte
imádságon, és a hálaáldozaton kívül. Szent hely - ez azt jelenti, hogy oda tilos más
lelkülettel, más érzülettel menni, mint ami méltó az Istenhez. Csak megalázkodva, Isten
uralmát elismerve lehet a szent helyre bemenni. Ezért kellett mindenkinek, a gyülekezet
tagjainak is megvizsgálnia magát, hogy engedelmeskedtek-e Istennek, hogy méltónak
bizonyulnak-e arra belül a lelkűkben, hogy bemenjenek a szent helyre. Ezért tiltották ki
a pogányokat onnan, mert az Istennel való találkozás helyére csak úgy volt szabad
belépni, ha valaki elismerte Isten uralmát. Nem volt mindenki tökéletes, aki oda belépett,
hiszen a bűnbánat helye is volt a szent hely, de el kellett ismernie Isten akaratát,
hatalmát az élete fölött, így volt szabad csak oda belépni, Isten előtt megalázkodó szent
indulattal. Másképpen tilos volt.
Azután tilos belépni politikai jelszavakkal. Tudjuk, hogy egy alkalommal Jeremiás ellen
még tüntetést is rendeztek. Ordítozták, kiabálták sza-valókórusban: Az Úr temploma!
Az Úr temploma! Az Úr temploma ez! Csak azért, mert Jeremiás azt hirdette, hogy Isten
meg fogja ítélni Jeruzsálemet. Az ellenség el fogja foglalni a szent helyet. Ez tiszta
lehetetlenség! Különben is mi okosak, bölcsek ügyes politikusok vagyunk, majd addig
kötjük a különböző szövetségeket, amíg ellen tudunk állni az éppen támadó babiloni
hadseregnek. Nem lesz itt baj, az Úr temploma ez, megvédi az Úr, meg megvédjük mi! Nem szabad hamis jelszavakkal belépni az Úr templomába!
Nem szabad félreértett, félremagyarázott igékkel sem szentségteleníteni az Úr
templomát! Emlékezzünk vissza Ézsaiás küzdelmeire! Annak idején végigtanulmányoztuk
az ő sokféle küzdelmét. Volt, amikor azt mondta, hogy az ellenség le fogja taposni a
földünket a bűneink miatt. Nem akarták elhinni. „Nem fognak idejönni, majd mi
megakadályozzuk! Majd Isten megakadályozza!" Amikor már Jeruzsálemet fenyegették,
akkor azt mondta Ézsaiás: nem fogják Jeruzsálemet elfoglalni, aki hisz, megmenekül.
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Mire az egész társaság fejvesztve menekült, és nem hitte el Ézsaiás szavát. Mindig egy
korábbi szavát hitték el. Amikor azt mondta: nem fogják elfoglalni, akkor az
ítélethirdető szavát hitték el. Egy bő századdal később meg Jeremiás ellen, aki ítéletet
hirdetett, kijátszottak Ézsaiásnak azt a szavát, hogy majd Isten megvédi Jeruzsálemet.
Nem szabad a szenthelyre belépni sem tisztátalan lelkülettel, amely nem ismeri el Isten
hatalmát, sem politikai jelszavakkal, sem félremagyarázott igékkel!
Mit viszünk be mi a szenthelyre, az Istennel való találkozás helyére? Tisztátalanságot?
Bűnt? Érvényesülési vágyunkat? Ezért követeli meg tőlünk az ige, hogy időről időre
bűnbánatot gyakoroljunk, önvizsgálatot végezzünk. Ezért van visszatérő alkalom az
önvizsgálatra, a bűnbánatra az úrvacsora rendszerességében. Isten azt akarja, hogy ne
vigyünk be tisztátalanságot a szenthelyre, ne vigyük be a saját vágyainkat. Ne azért
akarjunk egyháztagok lenni, hogy ott barátokat szerezzünk, hogy ott netán karriert
csináljunk! Akarjunk Isten közelében lenni úgy, hogy az ő szentségét érezzük meg. azt a
megtiszteltetést, hogy ő magához fogad bennünket, hogy adott nekünk egy helyet, ahol
találkozhatunk vele! Adta nekünk Jézust! Mert az Újszövetség korában már Jézus a
hely, ahol Istennel lehet találkoznunk. Tehát azzal a lelkülettel lépjünk elé, amellyel illik
odalépnünk! Mert összefüggés van a temetetlen hullák, a füstölgő romok között, meg az
oda nem illő tisztátalan lelkület között. A tisztátalanság, a bűn következménye lett, hogy
a pogányok most gúnyolódnak, és hogy Isten szolgái temetetlenül fekszenek a szentély
környékén.
De miközben törekszünk Isten elé, egy dolgot kell nagyon jól tudnunk! Ez a hely az ő
öröksége!
Ó Isten! Pogányok törtek örökségedre (1).
Az örökség a tulajdonnak a legszentebb fogalma volt az Ószövetség nyelvén. Azt a kis
birtokot nevezték így, amit egy család kapott, és amely apáról-fiúra öröklődött, amelyet
nem volt szabad elidegeníteni. Azt azért adta Isten, hogy a család megéljen belőle.
Amikor Isten templomát nevezi Isten örökségének, azt jelenti, hogy az Isten
elidegeníthetetlen tulajdona. Istené a múló időtől függetlenül. Az övé volt, és az övé
lesz.
Amikor tehát belépünk a szent helyre, ide ebbe a szerény templomba, vagy amikor Jézus
nevében összetesszük a kezünket, akkor tudnunk kell, hogy az a hely, ahol Istennel
találkozunk, az az ő tulajdona, nem a miénk! Nem is másoké! Egyedül és kizárólag Istené.
Nekünk ezzel az alázattal, ugyanakkor szent bizonyossággal kell és szabad belépnünk
oda, hogy Isten tulajdonába lépünk. Szent érzés méltó csak egyedül ahhoz, hogy Isten
hajlékába belépjünk, mert az övé!
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Itt a földön azonban Isten hajléka is ki van téve kegyetlen emberek támadásának. Amíg
itt a földön vagyunk, még az Úr templomát is le lehet rombolni, Isten népét is ki lehet
gúnyolni. Ez attól függetlenül is igaz, hogy éppen vétkezett-e Isten népe vagy sem,
hiszen Isten a népét azzal is megpróbálja, hogy nehéz időket bocsát rá, hogy
diadalmasnak látszik az az erő, amely Isten ellen, meg az egyház ellen fordul. De nekünk
tudnunk kell, hogy ha olyan dolog történik is az egyházban, olyan dolog van is a szent
helyen, ami nem illik oda, az a szent hely akkor is Istené. Ezért élte túl Izrael népe azt
a pusztítást, amiről itt szó van. Lerombolták a templomot, elvitték a népet a fogságba,
de túlélte, mert megtért, mert kimondta, hogy az Úr öröksége az a szent hely, és Istenre
bízta a sorsát. Akármeddig is tartott a fogság, Isten népe túlélte. Akármeddig is tart
az ellenség támadása, gúnyolódása, szidalma, az egyház él. Az egyházon belül te is élsz,
én is élhetek, ha tudjuk, hogy az Istené az egyház, hogy az Úr öröksége,
elidegeníthetetlen tulajdonai vagyunk. Tegyük hozzá: Jézus Krisztus által! Az Istenéi
vagyunk! Amikor a nép a maga részéről fölismerte, megvallotta, ami nem illett oda, akkor
Isten ezt a népet, ezt a gyülekezetet tovább éltette az ő dicsőségére.
Itt jutottunk el tulajdonképpen ahhoz, ami talán a legfontosabb ebben a zsoltárban: a
bűnbánat odaülik az Isten gyülekezetébe. Mert amikor fölismerte a nép, hogy ő vitt a
szent helyre olyat, ami nem illik oda, és ezért jött a büntetés, akkor kezdett ez a nép
gyógyulni. A bűnt meg kell vallani!
Uram, meddig tart még haragod?
Meddig lobog tűzként indulatod? (5).
Három dolgot is megtanulhatunk ebből a versből. A legmélyebb szomorúság hangja,
amikor az ószövetségi imádkozó azt kérdi: meddig még Uram? Amikor úgy érzi, hogy ez
már sok, hogy a dolog kilátástalan, hogy már nem győzi viselni, akkor fordul Isten felé
ezzel a türelmetlennek látszó panasszal: Meddig még Uram? Mély szomorúsággal
fordulhatunk csak oda Isten felé, amikor a bűneinket kell megbánnunk. De ez a kérdés
azt is elismeri, hogy Istentől függ, meddig tart a büntetés. Ha az Úrtól kérdi: meddig
még, e mögött az az érzület van, hogy addig tart, ameddig az Úr akarja. Megalázkodás
ez Isten hatalma előtt. Megalázkodik Isten hatalma előtt akkor, amikor kimondja, hogy
jogos a dolog. Ez a tulajdonképpeni bűnbánat, amikor a gyülekezet ki tudja mondani.
Ments meg minket, és nevedért
bocsásd meg vétkeinket (9).
Bocsánatot kér azért, amit elkövettek. Érdekes módon nem csak a maga bűnéért, hanem
az egyház folyamatosságában elkövetett bűnökért is kéri Isten bocsánatát:
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Ne ródd fel nekünk az elődök bűneit,
siess felénk irgalmasan,
mert igen elesettek vagyunk! (8).
Bocsánatot kér tehát azért, amit az egyház összességében tett. Ami természetesen
nem zárja ki, hogy bocsánatot kér azért a bűnért, ami az övé, amely tőle folyt be a
közösség vétkei közé. így kéri Isten kegyelmét, Isten szeretetét.
Tudjuk, hogy Isten ezt az imádságot meghallgatta. Súlyos évtizedek teltek el, majdnem
egy század, újra felépült a templom. Ennek az újra felépült templomnak azonban nem az
volt a dicsősége, hogy milyen pompásra sikerült vagy nem sikerült újjáépíteni. Tudjuk,
hogy amikor felszentelték a második templomot, akkor voltak, akik még emlékeztek az
első templom szépségére és sírtak, mert úgy találták, a második nem hasonlítható hozzá.
Mégis ez a második templom lett igazán dicsőséges, mert ebben a második templomban
jelent meg Jézus. (Vannak, akik még egy harmadik templomról is beszélnek, mert
Heródes átépítette ragyogóra, dicsőségesre a jeruzsálemi templomot.)
Így fordul bűnbánó imádságban a nép Isten felé: Az Ő nevéért irgalmazzon Isten (9).
Mit jelent ez? A név: Isten lényege. Arra hivatkozik, amikor bocsánatot kér Istentől,
ami Isten lénye: szent és irgalmas az Úr. - Bocsáss meg nekünk Jézusért, mert őbenne
mutattad meg, hogy milyen nagy a kegyelmed, milyen is vagy!
Pedig Ezékiel próféta talán éppen a zsoltár születésének évében azzal vádolja népét,
hogy Isten nevét megcsúfolta a pogányok között. A fogságba vitt nép élete sem volt
olyan szent, hogy Isten nevére dicsőséget hozzon. De mégis, mivel megtértek, mert
megbánták bűneiket, mert Isten lényegére hivatkoztak, Isten kegyelmesen elfogadta
imádságukat, átölelte népét, újjászülte, megszentelte.
Éppen ezért a reménység illik oda Isten szent helyére. Reménytelenségben él a mai
ember, egyfajta „minden mindegy" hangulatban. Itt a mi társadalmunkban is az
uralkodott el, hogy „nem értjük mi már ezt a világot!" Emberek dúskálnak a jólétben,
akikről tudjuk, hogyan szerezték a vagyonukat. Emberek tanítanak bennünket arra, hogy
hol kell szövetséget keresni, akik 15 évvel ezelőtt még éppen az ellenkező oldalra
próbáltak vezetni bennünket. De 15 évvel ezelőtt azokért a szavakért fizették meg őket
busásan, most meg ezekért a szavakért. Az ember nem mer elmenni hazulról, mert nem
tudja, nem fogják-e feltörni a lakását, elvinni azt, amije van, és ha segítségért fordul a
hatósághoz, akkor vagy segítenek, vagy nem. Egyfajta reménytelenségben, minden
mindegy hangulatban él az ember.
Akármilyen furcsán hangzik is első hallásra, Isten az ítélettel ad nekünk reménységet.
Azt mondja, hogy nem ilyen löttyedten, ilyen erkölcsi felfordulásban fog a világ
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befejeződni, hanem Isten rendet tesz:
Hétszeresen fizesd vissza
szomszédainknak a gyalázatot,
mellyel téged illettek, Uram! (12).
Hántsuk le erről a jogos felháborodást, ha úgy tetszik, bosszúvágyat, hisz Jézus
világosan tanította nekünk, hogy „szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért,
akik titeket átkoznak!" Tehát ne ennél a gondolatnál akadjunk fenn, hanem annál, hogy
bízik Isten igazságosztó munkájában. Ahányszor csak Isten ítéletét kéri, akkor ebben a
szent reménységben forgolódik: Isten kezéből nem csúsztak ki a dolgok. Lehet, hogy
most egy kicsit nekiengedte a gonoszságot, a pogányok erejét, de azt is tudja, hogy
Isten kezéből nem csúsztak ki,
Ne mondhassák a pogányok:
Hol van az ő Istenük?
Legyen nyilvánvalóvá előttünk,
hogy bosszút állsz
szolgáid kiontott véréért! (10).
Tehát, ha nem is látszik e pillanatban a rend, ha el is uralkodik e miatt rajtunk a
reménytelenség, ne essünk kétségbe, mert nem ez az Isten végleges akarata. Jézus is
arra tanított bennünket, hogy igenis, ítélettel fog végződni a világ! Renddel! Nem
érdemes a gonoszok közé állni, nem kell kétségbe esni azok jelenlegi szerencséje miatt,
mert Isten kezében van a dolog, a világ sorsa, és Ő rendet teremt. Ennek a
rendteremtésnek a reménységében élhetünk és így léphetünk be a szenthelyre, ahol
Istenhez imádkozunk: Urunk, a te kezedben vannak a dolgok, és te rendet teremtesz!
Ez miért reménység? Azért, mert azt is hozzá tudja tenni: Mi pedig a te néped,
legelődnek nyája vagyunk. Isten legelőjének a nyája - a legteljesebb mértékű bizalom
kifejeződése ez! Egy nyáj teljes egészében rá volt utalva a pásztorára. Ha a pásztor meg
nem védte, akkor a vadállatok szétszaggatták őket. Ha a pásztor nem volt talpraesett,
és nem vezette őket legelőről legelőre, akkor éhen haltak, ha nem vezette őket forrástól
forrásig, akkor szomján epedtek. A pásztortól függött a nyáj életben maradása és
virágzása. „Legelődnek nyája vagyunk" - azt jelenti: rád vagyunk utalva. De az is benne
van: tudjuk, hogy te vagy a Jó Pásztor. Gondoljunk csak a 23. zsoltárra! Milyen szépen
énekli ezt meg!
Tehát: Isten kézben tartja a dolgokat, ítéletet tart, mi pedig legelőjének nyája vagyunk,
vagyis gondja van ránk. Ez adja a reménységet, bizalmat. Ebből fakad: örökké
magasztalunk téged (12). Isten dicsőítése kötelessége az ő népének. Akármilyen
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állapotban van pillanatnyilag a világ, ha netán éppen a pogányok gúnyolódása hangzik is,
akkor az ő népe akkor is őt dicsőíti: „Örökké téged magasztalunk!" És rá vár:
Nemzedékről nemzedékre
mondunk dicséretet neked (13).
Miközben a várakozás ideje van, miközben ezen a világon nem csak Isten népének
virágzását látjuk, hanem az ellenfeleknek, az istenellenes erőknek a kibontakozását,
eközben várva Isten jóságát, rendteremtő hatalmát, bízunk a bocsánatban, és
nemzedékről nemzedékre dicséretet mondunk neki. így lehet csak várni Isten
megjelenésére, így érdemes csak élni az emberi életet. Nemzedékről nemzedékre
dicséretet mondva neki, mert tudjuk, hogy megjelenik, és tudjuk, hogy az ő megjelenése
számunkra az üdvösség kezdete.

*
KEMPIS TAMÁS, Krisztus követése

16. Mások hibáinak elviselése
I.
Ami hibát az ember magában vagy másban képtelen kiigazítani, azt türelmesen el
kell viselnie, amíg Isten másként nem rendeli. Gondolj arra, hogy talán türelmednek ez a
próbája javadra válik, hiszen enélkül nem sokat érnek érdemeink. De ha efféle
akadályokba ütközöl, imádkoznod kell, hogy Isten megsegítsen, és győzd őket jókedvűen
fogadni. Ha valakit egyszer vagy kétszer figyelmeztettél, de csak nem nyugszik, ne
sporolj vele, hanem az egész ügyet bízd Istenre; hadd legyen meg az ő akarata, és az ő
dicsősége nyilvánuljon meg szolgáinak sorsában, mert ő nagyon ért ahhoz, hogy a rosszat
is jóra fordítsa.
II.
Igyekezz türelmes lenni mások hibáinak és mindenféle
elviselésében: mert sok van benned is, amit másoknak el kell viselniük.

gyarlóságának

Ha magadat képtelen vagy olyanná tenni, amilyenné akarod, mást hogyan formálhatnál
tetszésed szerint? Szívesen elvárnánk, hogy mások tökéletesek legyenek, saját
hibáinkat azonban nem javítgatjuk. Kívánjuk mások szigorú rendreutasítását, de ha
minket próbálnak rendreutasítani, ellenkezünk.
Felháborít mások szabadossága, de azt nem szeretjük, ha tőlünk bármit megtagadnak,
amit kérünk. Óhajtjuk, hogy másokat törvénnyel fogjanak korlátok közé, de mi
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semmiféle zabolát nem tűrünk, így hát nyilvánvaló: milyen ritkán mérünk felebarátunknak
ugyanazzal a mértékkel, mint önmagunknak.
III. Ha minden ember tökéletes volna, mit kellene másoktól Istenért elszenvednünk?
Most pedig Isten úgy intézte, hogy tanuljuk egymás terhét hordozni; mert senki sincs
hiba nélkül, senki sem olyan, hogy terhet ne jelentene másnak, senki sem elég önmagának,
senki sem elég okos saját ügyének intézésére; hanem szükséges egymás terhét
hordoznunk, egymást vigasztalnunk, és segítenünk, tanítanunk és intenünk.
Hogy pedig kiben mekkora erény lakik, az jobban kiviláglik olyankor, amikor valami kedve
ellen való adódik, mert a viszontagságok nem teszik gyarlóvá az embert, inkább
megmutatják, mit ér.

Február 4.
Ő visszajön
„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok" (Jn 14,18).

Itt hagyott minket, mégsem maradtunk árván. Vigasztalónk elment, mégsem vagyunk
vigasztalanok. Az a vigaszunk, hogy Ő visszajön, és ez a vigasz elegendő ahhoz, hogy
megerősítsen bennünket hosszúnak tűnő távolléte alatt. Krisztus már úton van hozzánk;
azt mondta: „Bizony, hamar eljövök" (Jel 22,20); (sietve) már közeledik felénk. Azt
mondja: „Eljövök" - és jövetelét semmi nem akadályozhatja meg, semmi nem
késleltetheti még egy negyedórával sem. Külön hangsúlyozza: „Eljövök hozzátok", és ez
így is lesz. Ő közvetlenül népéhez és népéért fog eljönni. Ez adjon vigasztalást, amíg
szenvedünk, mert még nem jött el a várva várt Vőlegény.
Mikor nem érezzük jelenlétének vidámító erejét, bánkódunk ugyan, de nem eshetünk
úgy kétségbe, mintha nem lenne reménységünk. Urunk szempillantásnyi búsulásában,
rövid időre elrejtőzött előlünk, de majd visszatér szeretete teljességével. Bizonyos
értelemben elhagyott bennünket, de csak látszólag. Amikor elment, zálogot hagyott
hátra, hogy vissza fog térni.
Ó, Uram, jöjj hamar! Nincs értelme és tartalma földi életünknek, ha te nem vagy itt.
Vágyakozunk fényes orcád után. Mikor jössz el újra? Bizonyosak vagyunk abban, hogy
egyszer csak visszatérsz. Siess hozzánk sasszárnyakon!
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Ó Urunk, Istenünk! Ámen.
*
Hogyan jutunk üdvbizonyosságra?
És Nátánaél így szólt neki: Názaretből támadhat-e valami jó? Fülöp így válaszolt
neki: Jöjj és lásd meg!
János 1,46
Vannak becsületes kételkedők, akik komolyan keresik az igazságot, de vannak, akik
kételyeikkel csak nagyképűsködnek és csupán azért állnak elő hitellenes kifogásaikkal,
hogy ezzel is bizonyítsák vélt éleselméjűségüket. Az előbbiek bizonyosan az igazság
birtokába jutnak majd, mert aki keres, az talál. Nátánaél azt hallja Fülöptől: megtaláltuk
a Messiást, aki a Názaretből való Jézus. Nátánaél azonban ismeri a Messiásra vonatkozó
jövendöléseket s tudja, hogy annak Betlehemből kell származnia, nem Názaretből.
Nazáretből támadhat-e valami jó és üdvös dolog Izrael számára? Fülöp nem tudja ezeket
a kételyeket eloszlatni. Nem tudja ugyanis, hogy Jézus Betlehemben született, de
mégsem kételkedik abban, hogy Jézus a megígért Messiás. Átütő erejű tapasztalata van
vele kapcsolatban. „Jöjj és lásd meg!" Jézus megismeréséhez nem az értelmi
megvilágosodás útján, hanem a személyes megtapasztalások révén jut el; így jut az
ember üdvbizonyosságra. Akinek már van ilyen valóságos tapasztalata, azt semmiféle
kétely nem tévesztheti meg többé. Lehet, hogy a hitetlen ember sokszor igen éles elméjű
kifogásait nem tudjuk megcáfolni, de ezért ne engedjük magunkat zavarba hozni.
Jézus maga nem ad Nátánaélnek felvilágosítást Betlehemben történt születésére
vonatkozóan, hogy azzal fenntartásait eloszlassa. Ehelyett emberfeletti hatalmának
felismerésére ad neki alkalmat. Átlát Nátánaél szívén, bár soha azelőtt nem látta őt.
Megmondja neki, hogy látta egy fügefa alatt titkon imádkozni az oly régóta megígért
Megváltó eljöveteléért. Ez legyőzte Nátánaél ellenállását. Kételyei teljesen eltűntek.
Jézus azonban azt mondja neki: „Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni."
Jézus felett állandóan nyitva van a menny. Angyalok állnak a szolgálatára. A szellemi
világ erői áramlanak feléje. Ugyanígy, aki Jézushoz jön és vele hitben eggyé lesz, annak
ugyancsak megnyílik a menny. Kapcsolata lesz felfelé. Megízleli a jövendő világ erőit,
amely egyszer e jelenlegi, elmúló világ helyébe lép. Csodákat tapasztal meg; előbb belső,
szellemi életében, majd külső körülményeiben is. A kételyek nyilai hatástalanul
lepattannak róla. - Mert a személyes megtapasztalás mindig több mint az ismeret.
Krisztus lett az élete.
*
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Az engedelmes ember
Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. (Lk 19,6)

Ez a történet fordulópontja, így születik a hit: Zákeus hallotta Jézus szavát, bízott
benne, és megtette, amit kért tőle.
A keresztény hit nem az érzelmek mozdulása, nem is csupán értelmi belátás. Az igazi
hit az akarat döntése, s ezért mindig engedelmesség is. Zákeus sok mindent nem értett
még akkor, de amit megértett Jézus szavából, azt megtette.
Sokan mondják: én nem tudok hinni. Tedd azt, amit Zákeus: vágyott Jézus után,
kereste őt, jó helyen kereste, és amikor Jézus megszólította, ő komolyan vette azt és
sietve megtette.
Olyan ez, mint a pilóta munkája. Tízezer méter magasan, felhők között nem lát semmit.
De hallja az irányítóközpont utasításait. És célba ér, leteszi a gépet méternyi
pontossággal.
Zákeusnak mindent Jézus készített elő, neki csak ezt a kis mozdulatot kellett
megtennie: leszállni a fáról. Nekünk is mindent Isten készített el kegyelemből, de ez hit
által lesz a mienk. Aki hittel kinyújtja a kezét, megkapja az üdvösség ajándékát.
Mit jelent befogadni Jézust? Zákeus nem futott előre, hogy rendet tegyen és
eltüntessen dolgokat Jézus elől. Befogadta Jézust, és hagyta, hogy ő tegyen rendet az
életében. Ez a hit magatartása ma is: gyere, Uram, nézz bele a szekrényünkbe, a
pénztárcánkba, a konyhánkba és a hálószobánkba, mert mától kezdve te vagy itt az Úr!
Vezess, és én kész vagyok neked mindenben engedelmeskedni. Ez az alázat és ez a
bizalom jellemzi a Krisztusba vetett hitet. „Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy
Istenem!" (Zsolt 143,10)
Nekem vajon milyen „fáról" kellene leszállnom? S ha Jézust már behívtam, minden
kulcsot átadtam neki?
*
Isten mindent lát
„ Csak a közelben vagyok-e én Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-e Isten a
messzeségben is? " (Jer 23,23)
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A kérdésben benne van a felelet is: Mennyei Atyánk az egész teremtett világon
jelenlévő Isten. Közelben, távolban mindent lát. Sokan nem gondolnak arra, hogy van
Valaki, aki azonnal tudja azt is, amit véghezvittünk, azt is, amit elmulasztottunk.
Sok ember botor fejjel azt a megoldást választja, hogy tagadja Isten létét. Eldobja
magától legdrágább kincsét, csakhogy ne zavarja lelkiismeretét. Elfelejti, hogy
könnyű Istent megtagadnunk, de nehéz Őt nélkülöznünk életünkben. Isten
mindenütt jelenvalósága azt is jelenti, hogy mindenki elől elrejtőzhetünk, de a
mindent látó Isten elől nem. Hiába próbál elrejtőzni Előle a bűneset után Ádám és
Éva. Igéjében Ő maga figyelmeztet minket: „Vajon elrejtőzhetik-e valaki a
rejtekhelyeken, hogy én ne lássam őt? azt mondja az Úr, vajon nem töltöm-e én be
a mennyet és a földet? azt mondja az Úr" (Jer 23,24). A zsoltáros ezt írja: „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 vezérelne engem..." (Zsolt 139,710).
Hatalmas Isten, Te vagy az egyedüli, aki mindenütt jelen vagy és mindent látsz. Adja
kegyelmed, hogy sohase felejtsem el ezt! Sohase cselekedjem valamit abban a balga
hiedelemben, hogy rejtve marad. Add Uram, hogy ne akarjak elrejtőzni Előled! Te
mindenütt ott vagy. Uram, mindent látsz. Láss meg engem, könyörülj rajtam:
szegény, vergődő gyermekeden! Krisztusért kérlek! Ámen.
„Lelked elől hová mennék, Holott elrejtve lehetnék?
Előtted hova szaladjak? Égbe menjek? Ott talállak!
Ágyamat ha vetném pokolban, Ott látnálak téged
legottan." (Énekeskönyv 139. é. 4. v.)
*
KÜLÖNÖS EMBEREK
Filippi 1:
Aki ezt a levelet írta, Pál, és vele együtt Timóteus, az ő fiatalabb munkatársa,
minden földi hivatalnál magasabb tisztséget viseltek. „Jézus Krisztus szolgái" - ez a
címük és ez a méltóságuk. Csak „szolgák", akik nem a maguk kénye-kedve szerint élnek,
hanem parancsokat hajtanak végre. De az ég és föld örök Urának a szolgái! És ugyanez a
pálya nyitva áll előttem is. (1)
Akiknek ez a levél íródott, minden evilági előkelőségnél nagyobb rang birtokában
voltak. „Szentek a Jézus Krisztusban" — ez a megszólítás illik rájuk. Egyszerű, névtelen
emberek, akiknek vezetőkre —, püspökökre és diakónusokra" - is szükségük van. De az
életük az Istennek felajánlott és az Istentől elfogadott élet! És ebben a kitüntetésben
részem lehet nekem is! (1)
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Ennek a levélnek a küldői is, az olvasói is, minden úgynevezett gazdagságnál
értékesebb kincsekben osztoznak. „Békességük" van, amelyet semmilyen pénzen nem
lehet megvásárolni. És „kegyelmet" nyernek mindig újra, amely csak „Istentől és az Úr
Jézus Krisztustól" árad, de semmilyen más forrásból nem! És ugyanonnan megkaphatom
ezeket a javakat én is! (2)
Akkor is állandó közösségben élt az apostol a filippiekkel, amikor levelezés útján
sem érintkezhetett velük.
„Mindenkor" imádkozott érettük. „Minden könyörgésben" megemlékezett róluk.
És így Isten színe előtt gyakran volt velük találkozása akkor is, ha sokáig nem láthatták
egymást. Nem lehet barátok nélküli, árva lélek az, akinek van kiért így imádkoznia! Az
imádkozás szálai révén sokakkal van közössége! (2)
Nem is csak könyörögni szokott az apostol érettük, hanem „hálát adni" is „minden
róluk való emlékezésében". Nemcsak a gondjuk terhét viseli lelkén, hanem sok öröme van
miattuk, amiért csak hálás lehet. Nem fogyhat ki az örömökből az, aki másokat imádságos
szeretetében hordoz Isten előtt. (3)
Főképpen azért volt hálás az apostol, hogy a filippiek vele együtt „részt vettek az
Evangélium ügyében" eleitől fogva. Semmi nem forrasztja úgy össze a szíveket, mint
valamilyen közös célért való együtt-munkálkodás. Hátha még éppen a Krisztus „ügye" az,
amelynek közös szolgálatában találták meg egymással való közösségüket! (5)
Azért tudott az apostol hálásan örvendezni a filippiek eddigi életének, mert annak
jövendője felől is nyugodt lehetett. Isten munkáját látta abban s ha Ö valamit „elkezd",
azt többé nem hagyja félbe, míg „a Jézus Krisztus napjáig" teljességre nem juttatja. Jó
azokat, akiket szeretek, így az Isten kezében látnom és jövendőjüket biztosnak tudnom!
(6)
Az apostolnak a reménykedését a filippiek iránti szeretete táplálta. „Szívében
hordozta őket", mint hű bajtársait, azért nem is tudott kétségeskedni jövendőjük felől.
Azt a jövendőt Isten változhatatlan szeretete biztosította s ezért csak szerető szív
előtt nyíltak meg titkai. Szeretnem kell az embereket, hogy reménykedve tudjam látni
jövendőjüket! (7)
Ezért „vágyakozott" olyan nagyon az apostol a filippiekkel való találkozásra. Nagy
öröm volt számára távolból is rájuk gondolni, de még sokkal nagyobb öröm lett volna
szemtől szembe látni őket és szemlélni bennük Isten munkáját. Legyek hálás minden
szerető szívért, amellyel nemcsak a távolból lehet közösségem! (8)

32

Sok meglevő lelki értékük mellé, amelynek hálásan örvend az apostol, egyet kíván
még a filippieknek: több „ismeretet és értelmességet". Ebben soha nem lehet eléggé
„bővölködni". A hitnek tudnia is kell, hogy mit nyert Istentől. És az ember értelmét is át
kell járnia a Szent Léleknek az Ö világosságával. Növekedjem hát e tekintetben is! (9)
Ennek az egyre nagyobb megvilágosodásnak nagy gyakorlati jelentősége van. Ez
segít egyre biztosabban „megítélni": merre akar Isten vezetni és merre nem? Különben
el-elakadozik a hivő előhaladása és le-letéved arról az útról, amely a végső tökéletesség
felé vezet. És közben kárbavesznek drága órák és napok! Siessek hát nyílegyenesen „a
Krisztus napja felé"! (10)
Jézus Krisztus megjelenésekor majd „az igazságnak gyümölcsével teljesen"
jelennek meg előtte az Ő hívei. De ha addig, ebben az életben, ezt a „teljességet" nem
érhetik is el, meg kell látszania rajtuk, hogy afelé haladnak. „Isten dicsőségére és
magasztalására" kell már most is élniük. Homályos tapogatódzás helyett haladjak hát
ezen a világos úton! (11)
Az apostol fogságot szenved, amikor ezt a levelet írja. De nem panaszkodik miatta.
Ellenkezőleg: örömmel számol be arról, hogy ez az ő helyzete is csak „előmenetelére"
szolgált az Evangélium ügyének. Személyes érdekek szempontjai egészen háttérbe
szorultak itt és csak az ügynek a szempontjai uralkodnak. Csak így lehet panaszos
kesergés helyett örömben élni! (12)
Fogságában is talált az apostol alkalmat a Krisztusról való bizonyságtételre. Ha
másokkal nem, az őrizetével megbízottakkal érintkezhetett. És így „a testőrség egész
házában" és még azon kívül is sokan felfigyeltek reá és a hatása alá kerültek. Ne
sóhajtozzam más körülmények után! A meglevőket kell jól kihasználnom, mert ezt mindig
lehet! (13)
S még ezen kívül is haszna volt az Evangélium ügyének az apostol fogságából. Mert
az ő példáján felbuzdulva mások is, akik különben csüggedezők és restek lettek volna,
„nagyobb bátorságot" vettek „az Ige szólására". Felvillanyozó erők sugároztak szét
életéből fogsága ellenére is. Milyen sok jó szolgálatot tehetnék ilyen közvetett úton,
mások révén! (14)
Voltak az apostol példája által serényebb munkára felbuzdultak között olyanok is,
akik miatt, ha akarna, panaszkodhatnék is. Buzgólkodásukba sok „irigység és versengés"
keveredett. Meg akarták mutatni: milyen kiváló munkások. A maguk szerepét és
tekintélyét féltették. De sokszor rejtőzik szent munka mögött is ilyen önző hiúság! (1516)

33

Voltak aztán mások, akiknek a tevékenysége tiszta örömöt szerzett az apostolnak.
Bántó éle nem volt a munkájuknak, csak a hamisítatlan „szeretet" hajtotta őket, amikor
az Evangélium ügyéért fogságot szenvedő apostol helyett is dolgozni igyekeztek. Jóleső,
üdítő öröm lehetett munkájukat figyelni. Ez a lelkület sugározzék belőlem is! (17)
De az a nevezetes dolog, hogy az apostol nemcsak az ilyenek munkájának örül,
hanem az amolyanokénak, az önző rugóktól hajlottakénak is. Valahogyan azok által is
„Krisztus prédikáltatik" és így terjed az emberek közt az Ő ismerete! És ez a fődolog,
nem pedig az, hogy mi esik jól az apostolnak. Panaszos bírálgatás helyett nekem is
sokszor így kell „örülnöm"!
Helyzetének kedvező és bontó mozzanatairól egyaránt csak örömmel számolhat
be az apostol, mert még, ami baj és fájdalom volna is benne, az is csak „üdvösségére
lesz" neki. Hiszen ezért imádkoznak az ő szerettei, ehhez adja az ő Ura „Lelkének segedelmét", így lesz hát egészen bizonyosan. Semmi nem árthat a hívőnek, minden csak
segíti! (19)
De fontos megfigyelni: milyen cél felé segíti előbbre az apostolt minden, amiben
része van? Arra vágyakozik és arra törekszik, hogy „Krisztus magasztaltassék" őbenne.
Ez megtörténhetik jó és rossz napokban, „akár életben, akár halálban" egyenlőképpen! A
Krisztus dicsőségére odaszentelt élet tehát az, amely mindig, mindenben örülhet! (20)
Ebben találta meg az apostol egy csapásra a két legnagyobb kérdésnek: az élet és
a halál kérdéseinek a diadalmas megoldását. Élni csak addig volt érdemes számára, amíg
„az élet Krisztus". És amiben az élet értelmét megtalálta, attól a halál sem foszthatta
meg, csak „nyereséget" hozhatott számára! És ugyanaz a Krisztus az enyém is lehet! (21)
Nemcsak minden félelemtől mentesen tud az apostol szemébe nézni a fogsága
végén esetleg reá váró halálos ítéletnek, hanem - ha csak magára gondolna - egyenesen
kívánkozni is tudna az „elköltözésre". Hiszen a halál az ő Urának követe volna, aki által
magához szólítaná, hogy örökre „Krisztussal legyen"! Ez minden másnál „sokkal inkább
jobb"! (23)
De nemcsak magára gondol, hanem azokra is, akik rá vannak bízva az ő szolgálatára.
És tudja, hogy „őérettük szükségesebb megmaradnia testben". Szeretne tehát még
„együttmaradni velük", segítségükre lenni lelki „gyarapodásukban" és újabb okot adni
Istent dicsőítő „örömükre". Ez az egyetlen érték ebben a múló életben: a szolgálat
alkalma! (24-26)
És így a két egyaránt felséges lehetőség előtt állva, az apostol „meg sem
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mondhatja, melyiket válassza". Két nagy erő egyforma vonzása között „szo-rongattatva"
inkább lemond a döntésről. Rábízza a kérdést Istenre. Ahogy Ö végzett felőle, úgy lesz
a legjobb. Ilyen békesség magasságába emeli Krisztus a nyughatatlan emberi szívet! (2223)
Akik az Evangélium ügyéhez csatlakoztak és azt szolgálják, legyen azoknak az
életük „az Evangéliumhoz méltó"!
Ebbe a követelménybe elsősorban azt érti bele az apostol, hogy ilyen szent ügy
harcosai legyenek egymásnak jó bajtársai. Egymás közti ellentétek ne zavarják meg a
közös célért való küzdelmüket. „Egy lélekben, egy érzéssel viaskodjanak" egymás oldalán.
(27)
Azután, ha „ellenségek" támadásai érik őket, legyen távol tőlük minden
„megfélemlés". Ahelyett, hogy megriadnának, csak annál nagyobb bizonyosság töltse el
őket, hogy az ő ügyük az igaz ügy. Nem órájuk veszedelmes az ilyen támadás, hanem
ellenségeikre! (28)
Sőt lássanak egyenesen kitüntetést az effajta megtámadtatásban és legyenek
érte hálásak. „Krisztusért szenvedni" - annyi mint osztozni az Ő szenvedéseiben és az
Ő legnagyobb harcosainak „tusakodásában", örüljön az, akinek „megadatott" ez a
kegyelem! (29-30)
Egyenetlenkedéssel, a bajban gyávasággal és panaszos kesergéssel ne hozzak hát
szégyent az Evangélium ügyére!

Február 5
Az igazságnak elég tétetett
„Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket" (2Móz 12,13).
Számomra Krisztus drága vére vigasztalás, Isten előtt pedig szabadulásom záloga.
Még amikor magam képtelen vagyok is azt észlelni, Isten Krisztus vérére néz, és elmegy
mellettem, „kihagy" az ítéletből. Ha éppen elhomályosodnak hitem szemei, akkor is
biztonságban lehetek, mert Isten szemei nem homályosodnak el, Ő állandóan látja a nagy
Áldozat vérét. Micsoda öröm ez!
Isten megtekinti szeretett Fia áldozatának mély(séges) jelentőségét és azt a
végtelen gazdagságot, amit az magában foglal. Az áldozatra néz, és nem feledkezik meg
arról, hogy igazságának már elégtételt szerzett és Krisztusban megdicsőíttetett.
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Amikor a teremtést befejezte, ezt mondta Isten róla: „íme, minden igen jó" (IMóz 1,31).
De vajon mit mondott szeretett Fia engedelmességéről, mindhalálig való
engedelmességéről? Istennek kimondhatatlan gyönyörűsége van Krisztusban és abban a
kedves illatban, amelyet áldozata jelentett, midőn bűntelen önmagát feláldozta Istennek
a bűnösökért (elveszettekért).
Ezért lehetünk biztonságban. Isten áldozata és Igéje nyújtja ezt a tökéletes
biztonságot. „Ki akar hagyni" minket az ítéletből, és ki is fog hagyni, mert dicsőséges
Közbenjárónk vállalta a halált helyettünk, és Isten elfogadta áldozatát. Igazsága
összefonódott szeretetével, hogy örökre szabadulást nyújtson mindazoknak, akiket
Krisztus vérével meghintett.
*
Egy elszalasztott alkalom
De amikor Pál az igazságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről
kezdett beszélni, Félix megrémült és így szólt: Most menj el, de amikor
alkalmam lesz, magamhoz hívatlak. Cselekedetek 24,25
Félix helytartó azt remélte, hogy érdekes magyarázatokat hall majd arról a különös
hitről, amelyet Pál apostol képviselt. De a dolgok másként alakultak. Az Ige őt is
szíven találta. Pál az igazságról beszélt; Félix pedig a császárnak igazságtalan
képviselője volt. Pál a tiszta, önmegtartóztató életről beszélt neki, Félixnek pedig
ezen a ponton súlyos bűnei voltak. Végül pedig arról az eljövendő ítéletről volt szó,
amely a világ hatalmasait is utoléri.
A helytartónak egyszerre melege lett. Lelkiismerete hirtelen vádolta. Az
egyébkentje jel, ha az ember még megdöbben. Azt mutatja, hogy még nem
keményedéit meg egészen. Druzilláról, Félix feleségéről viszont nem olvassuk, hogy
megrémült volna. Kemény és érzéketlen maradt, noha zsidó származása révén
ismerte Isten törvényét. Félix - Pál révén - életében először került szembe az
igazsággal. Ez a kegyelem órája volt az ő számára. Isten még ezt a mélyre süllyedt
embert is meg akarja menteni. Az a rémület, amely őt meglepte, elindulás lehetett
volna a számára az üdvösség felé. Csak engednie kellett volna, hogy az igazság
szigonya felriassza, és fejet kellett volna hajtania a kárhoztató ítélet előtt. Akkor
Pál a hitben való szabadulás útját is megmutathatta volna neki Jézus Krisztusban.
Félix azonban gyorsan félbeszakította a beszélgetést, elhalasztva a döntést. A
megtérés kérdésében azonban minden halasztás egyben jóvátehetetlen mulasztás.
Félixnek ma is sok követője van. Sok embert érnek isteni hatások, de elhessegetik
azokat. 'Ma még nem! Először hadd élvezzem fiatalon az életet, hadd szerezzem
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meg ezt vagy azt.' Ahelyett, hogy megragadnánk az alkalmakat, elmulasztjuk azokat.
- Félix intő példa marad minden időkben. Nem gurult dühbe az igazság ellen, de nem
is engedte azt közel magához. Mindenféle meggondolásai és kifogásai voltak. De nem
is volt könnyű Félixnek, hogy keresztyén legyen. Istennél azonban minden lehetséges
és a Jézusban való hit minden akadályon áttör. A meg nem tért ember a keresztyén
életben mindig valami megvalósíthatatlant lát. - Nagyon sok embert szólít meg Jézus
legalább egyszer az életben, de hagyják Őt továbbmenni!
*
Isten mindent tud
„Mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk."
(Zsid 4,13/b)
Isten előtt leplezetlenül állunk. Előtte nemcsak testünk nyilvánvaló, de ismeri
gondolatainkat és indulatainkat is (Zsid 4,13/b). Isten mindent tud rólunk. Amint a
zsoltáros mondja: „Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram!"
(Zsolt 139,4). „Tudja az Úr az igazak útját" (Zsolt 1,6). Ismeri Ő a kétfelé sántikálók, a
gonoszok útját is. Mi olyan kevéssé ismerjük egymást. Sokszor még az egymáshoz
közelállók sem ismerik egymást. Néha még a házastársak sem. Hányszor panaszkodunk,
hogy félreismernek minket az emberek. Hányszor mondjuk, hogy édesanyánkon kívül alig
ismer minket valaki! Az Úr ismer mindnyájunkat. Tud rólunk mindent. Tudja, hogy Övéi
vagyunk-e szívvel-lélekkel? Tudja, hogy nem nagy fogadkozók vagyunk-e? Tudja, hogy
nem megalkuvók vagyunk-e? Milyen jó, hogy mennyei Atyánk sohasem téved. Az Ő
ítéletei mind igazak és ámenek. Méltán írja Róla Pál: „Ismeri az Úr az Övéit" (2Tim
2,19/b). Ismeri összes gyengeségeinket, hibáinkat, bűneinket, de ismeri Utána való
vágyódásunkat, Iránta érzett szeretetünket, Hozzá való hűségünket, kitartásunkat is....
Mennyei Atyám, Te mindent tudsz minden gyermekedről; rólam is. Köszönöm, hogy
ítéleteidben nem lehet szemernyi elfogultság, félreismerés, meg nem értés. Köszönöm,
hogy nem vetsz meg annyi gyarlóságom, gyöngeségem, bűnöm ellenére. Köszönöm, hogy
nap- nap után erezhetem oly sok erőt adó, hozzám lehajló szereteted. Oly kevés az, amit
Néked adhatok viszonzásul. Köszönöm, hogy elfogadod... Legyen számomra Neved örökre
szent! Legyen, földi hazám mellett drága számomra a Te országod. Vezessen utolsó
órámig szent kezed! Krisztusért! Ámen.
„A földön ha elvesztem Szerelmem tárgyait, Maradjon meg mellettem
Szerelmed és a hit; Csak azt el ne veszítsem, Mi benned, ó Úr Isten,
Remélni megtanít!" (Énekeskönyv 276. é. 3. v.)
*
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Az új ember
Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom
felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam,
a négyszeresét adom vissza neki." (Lk 19,8)
Zákeus befogadta Jézust a házába, a szívébe, Jézus pedig feltétel nélkül bement egy
ilyen bűnöshöz is. Ő nem azt mondja: szeretlek, ha megváltozol, hanem ezt: szeretlek, s
majd meg fogsz változni.
A fővámszedő azonban kezdi rosszul érezni magát, mert Jézus és a lopott pénz nem
fér meg egy fedél alatt. S mivel Zákeus döntött Jézus mellett, szabadulni akar a
bűneitől. Nem törődik vele, ki mit szól hozzá, engedelmeskedik élete új Urának - anélkül,
hogy Jézus parancsolná neki. Kilép a házából, és kárpótolja, akiket megkárosított.
Mégpedig négyszeresen, mert ezt írja Mózes törvénye, a Szentírás (2Móz 21,37; Károli:
2Móz 22,1).
S mihelyt a Biblia szerint kezd cselekedni, Jézus kijelenti: belépett Isten országába,
ma lett üdvössége. Tudom-e, mit ír a Szentírás szerelemről, házasságról, munkáról,
pénzről, imádságról? Miben kellene Isten igéjéhez igazodnom?
Zákeus tehát látja a bűnét, megvallja azt, és igeszerűen kezd cselekedni. Ez mind a
Szentlélek munkája. Ő teremti újjá azt, aki Jézust befogadta. Aki addig pénzt szedett,
most pénzt osztogat, mégpedig a szegényeknek, s azoknak, akik miatta lettek
szegényebbek. Egészen megváltozott a gondolkozása, hiszen „ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az" (2Kor 5,17).
Ebben az egyetlen szóban benne van új hitvallása: Uram. A farizeusok soha nem
szólították Jézust így, mindig csak ezt mondták: Mester, tanító.
Látom-e a bűneimet, kész vagyok-e néven nevezni és megvallani őket? S látom-e
azokat, akik miattam lettek szegényebbek? Mit zsarolok ki szüleimtől, házastársamtól,
munkatársaimtól? Kész vagyok-e pótolni, amit lehet, s kérni és hálásan komolyan venni
Isten bocsánatát?
Az Isten Bárányára Leteszem bűnöm én,
És lelkem béke várja Ott a kereszt tövén.
A szívem mindenestül Az Úr elé viszem,
Megtisztul minden szennytül A Jézus vériben...
(Bonar Horatius)
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*
Mit akar Isten a hatodik parancsolatban?
Az ember történelme során egyre szaporodott a pusztítók, elpusztítottak száma. Ahogy
kulturálódott az emberiség, egyre számosabb lett a gyilkoló eszközök száma és
hatékonysága is! Ma már az atombombánál tartunk, holnap, holnapután hová jutunk még?
Az első világháborúban még milliókban számoltuk az elpusztultakat, a másodikban már
ennek a sokszorosával számoltunk. Sokféle összesítést láttam. Bizonyára intő példának
szánták, akik ezeket a számadatokat közölték. Okultunk belőle? A háború megszűnése
után is tovább folyt a lelketlen, értelmetlen gyűlölködés és vérontás. „A bűn az ajtónál
hever", ez a kifejezés a bűnt az ajtónk előtt leselkedő, vérszomjas vadállathoz hasonlítja! A bennünk jelentkező gyűlölet - félelmes vadállat! Ha oda tesszük mellé a drága
ígéretet: „Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (l Jn
1,7) akkor látjuk, hogy Isten szeretete az Ő legdrágábbjának áldozatát is bevetette,
hogy az ember legyőzhesse legádázabb ellenségét, a gyűlöletet!
Jézus Krisztus a hegyi beszédben elmélyítette a hatodik parancsolatot. A kortársak
gondolkodásmódja ellen lépett fel. Az „én pedig azt mondom nektek" (Mt 5,22) már így
szól: „mindenki, aki haraggal és ok nélkül azt mondja atyjafiára: Ráka, méltó az ítéletre,
és aki ezt mondja: bolond, méltó a gyehenna tüzére!" Jézus leleplezi az embert, vele
együtt a magyarázkodásait, a mentegetőzéseit is. Oda vezeti gondolatainkat az
emberölés gyökeréig, a szívünkben feltámadó érzésekig, az öles forrásáig. Nem ott
kezdődik az öles, mikor már szennyes a kezünk embertársunk vérétől, hanem amikor
kezdünk felőle valami rosszat gondolni. A gonosz gondolat a lejtő kezdete! Ezzel
kezdődik a zuhanás, az ütés, a kés kirántása, a lövésre készített fegyver, a lesvetés stb.
stb.
Ne gyűlölj, hanem szeress! Még a gondolataidért is kérj bocsánatot, ne haragudj, hanem
békélj meg. Mielőtt Istenhez mennél magyarázkodni, az embertársaddal keress
megoldást. Vigyázz az érzéseiddel, mert Isten és embertársaid ítéletét vonod magadra!
Mielőbb emberek előtt mentegetnéd magad, előbb a magad természetét fékezd meg,
magadban győzd le a gonoszt! Az első mindig a benned jelentkező gonosz érzés. Mi kor
már kimondtad, leírtad, elhangzott, már öltél is! Mert vér nélkül is lehet ölni. Aki Isten
szeretet-köréből kiesett, az már a gonosz markában van, és az ördög „emberölő" volt
kezdettől fogva. Legfőbb törekvése, felborítani az isteni rendet, megrontani az ember
szívét.
Kit nevezünk „ráká"-nak? Akit magunknál kisebbnek, ostobábbnak, haszontalanabbnak
tartunk. Gyakran sétálunk az egymást lebecsülök utcájában. Hamar eljutunk az
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érzéseknek, a megítélésnek, a lenézésnek a zsákutcájába! Jézus még jelszót is ad a
szánkba: menekülj, minél hamarabb fuss ki innen, mert rab leszel, megfognak,
megrontanak. És hova, kihez lehet menekülni? Nincs hűbb, megértőbb barát Jézusnál!
„Ó, mi hű barát a Jézus, hordja bűnünk, bánatunk, mily dicsőség, hogy nevében
Istenhez fordulhatunk. Mennyi békét elveszítünk, sírva hordjuk bánatunk, S
mindazért, mert hő imában Őhozzá nem fordulunk.
Ér-e próba vagy kísértés? Háborúság zaklat-é? El ne csüggedj ám miatta: vidd
imádba Ő elé. Volt-e már ily hű barátod, gondod így ki fölvevé? Látja minden
gyengeséged: tárd ki bátran Őelé!
Nyomja-é bú gyönge vállad? Földi bánat terhel-é? Drága Megváltód az orvos: vidd
imádban Őelé. Megvet, elhagy kit szerettél? Vidd imádban Őelé. S Ő két karja közt
ölelve, visz a békesség felé."
(Gebhardt E.)
Mikor a tanítványok megkérdik Jézust egy samáriai faluval kapcsolatban, amelyik nem
fogadta be őt: „ Uram, akarod-e, hogy mondjuk: tűz szálljon alá az égből és eméssze meg
ezeket..." (Lk 9,51-56). Jézus megdorgálja őket: „Nem tudjátok, minémű lélek van
bennetek." Az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem,
hogy megtartsa! A gyűlölet akkor is gyűlölet, ha Jézus tanítványait keríti hatalmába.
Mindig meg kell vizsgálni magunkat, mikor meg akarunk valamit torolni. Feladatunk egészen más, mint a megbosszulás. Megrendítő történtet olvastam erről: „Egy amerikai
gyülekezet örökbe fogadott egy sok kárt szenvedett hollandiai református
gyülekezetet. Két éven át rendszeres támogatást nyújtott a gyülekezetnek. Két év után
a támogató gyülekezet lelkésze meglátogatta a holland testvéreket. Mélységes hálát
tapasztalt s mikor megkérdezte őket, mit tehetnének értük még a jövőben? Egy öreg
ember így szólt a gyülekezet nevében: két kérésünk van. Az egyik, ne minket segítsenek
ezután, mert vannak, akik nagyobb szükséget szenvednek mint mi. A másik: a segítséget
inkább a darmstadti német egyháznak küldjék. Nagyobb részben onnan jöttek hozzánk
azok a német katonák, akik templomunkat rommá lőtték, otthonainkat szétdúlták,
szeretteinket internálták, legyilkolták. Tisztelettel kérjük, segítsék helyettünk azokat,
akik ellenségeink voltak. Az amerikai lelkész mélyen, megrendültén hallgatta a kérést.
És aszerint is cselekedett." Ez bizonyára „Krisztus jó illata volt". (2 Kor 2,15). „Élet
illatja, életre!"
Gondoljunk István vértanúságára is (Csel 7,1-60). Az első gyülekezet ügyében
megváltozott a jeruzsálemi zsidóság magatartása. Ha az ellentétek komolyak is voltak a
kezdetekben, egy ideig tartózkodtak a vérontástól. Mikor azonban István bizonyságtételében ki meri mondani: „Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek,
mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan üldöztétek a prófétákat,
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meg is öltétek azokat, akik előre hirdették az Igaz eljövetelét. Most pedig az 0 árulóivá
és gyilkosaivá lettetek..." felháborodtak szívükben, fogukat csikorgat-ták. Kirobbant a
feszültség, Istvánra rontottak egy akarattal, kiűzték a városon kívülre és megkövezték.
Ám István, miközben záporoztak rá a kövek, így imádkozik: „Úr Jézus, vedd magadhoz
az én lelkemet," majd térdre esve kiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!"
„Észre se vette a testére hulló köveket
- ámulva
látta
a
fénylő,
ott
fenn
megnyíló
eget.
Meg
se
hallotta
káromlások,
szitkok
nyers
zaját
-Jézus
szava
szólt,
őt
hívta
könny-,
vér-,
kőzáporon
át.
A gyűlölettől torzult, sok vad arcra rá se nézett.
- Bocsáss
meg
nékik...
rebbent
ajkáról
golgotás
idézet.
Omlik a porba mi egykor test volt, véres, összezúzott
- Fürdik a fényben Stephanos, a megkoszorúzott."
(Siklós József: István)
Az ég nyílik meg azok előtt, akiket az emberek Krisztusért kivetettek maguk közül.
Ámen.
*
„EGYENLŐ INDULATTAL..."
Fil. 2: 1-4
A Krisztusban elnyerhető sokféle lelki ajándékra hivatkozik az apostol, hogy szavának
súlyt adjon. Ha a filippiek nem ismerik ezeknek a valóságát, akkor nem léphetne fel velük
szemben olyan magas igényekkel. Minden keresztyén életszabály csak következmény:
„ha" valaki megismerkedett Isten kegyelmének gazdagságával, akkor adja annak bizonyságát is! (1)
A legvégső következmények levonását sürgeti az apostol a filippieknél. Azzal
„teljesíthetik be az ő örömét", hogy a szeretet közösségében élnek egymással. Ennél
magasabb célt nem tűzhetett ki elébük. Az „ugyanazon indulattal" való egybefonódás a
legmagasabb művészet, amelyben Krisztus híveinek állandóan gyakorolniuk kell magukat!
(2)
Rámutat az apostol világosan a legfőbb akadályra is, amely ennek útjában áll: a hiú és
önző énnek a felágaskodására. Az zavarja meg mindig az egyetértést, hogy az egyik vagy
a másik ember magát akarja előtérbe tolni. Akik a „versengésnek" és a „hiábavaló
dicsőségnek" kísértéseit „alázatosan" elfojtják magukban, azok között megmarad az
egység! (3-4)
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A TÖKÉLETES MINTA
Fil. 2: 5-8
Annak az „indulatnak", amellyel Krisztus hívei egymás iránt kell. hogy viseltessenek, ö
maga az örök példája. (5)
Már az Ö közöttünk való megjelenése is a legnagyobb önmegtagadás és a legmélyebb
megalázkodás volt. Homályos értelmünkkel mi fel sem tudjuk fogni, mit jelentett Annak,
aki öröktől fogva „Istennek formájában" élt, felvennie magára a mi emberi életünk
„szolgai formáját". Csak annyit értünk meg belőle és az előtt borulunk le imádó csodálattal, hogy íme, az Isten fia érettünk minden áldozatra kész volt! (6-7)
Földi életének történetében is ugyanez az indulat teljesedett ki még jobban. Mint ember
sem a maga könnyebbségét és emelkedését kereste, hanem „engedelmesen" alá szállott
minden „megalázkodásba". El egészen „a keresztfának haláláig" magára vett minden
kínszenvedést és meggyaláztatást, mert ezzel helyettünk eleget tehetett az Isten
igazságának és nekünk biztosíthatta bűneink bocsánatát örökre! (8)
Hogy illenék ehhez a Jézus Krisztushoz olyan híve, aki csak magának él!
MAGASSÁGOK FELÉ!
Fil. 2: 9-11
Jézus Krisztusnak mindhalálig való megalázkodása csak egyik fele az Ö történetének.
Utána következik az Ő Istentől való felmagasztaltatása.
Már most olyan méltóság és fenség birtokosa, amelyhez képest elsápad minden evilági
hatalom és rang tündöklése. „Olyan nevet ajándékozott" neki Isten, „amely minden más
név felett való". Emberek ugyan ma is megvethetik és csúfot űzhetnek vele, de csak
azért, mert nem látnak túl a látható világ határán. Láthatatlan királyi székében Isten
akaratából Ö máris mindeneknek Ura! (9)
És egyszer eljön a nap, amelyen ez mindenek előtt nyilvánvalóvá lesz. Isten győzelmessé
fogja tenni az Ö megfeszített és föltámadott Fiának az uralmát egész teremtettsége
felett. És akár örömujjongással, akár fogcsikorgató kényszerrel, de minden lélek
térdreborulva fog előtte hódolni, mint Úr előtt. A maga örök dicsőségét Őbenne fogja
Isten mindenek láttára felmagasztalni. (10-11)
Ne féljek Öt a keresztnek útján követni! Ez az út az Ö dicsőségében való részesedés
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magasságai felé vezet!
EMBERI ÉS ISTENI ERŐK
Fil. 2: 12-13
„Engedelmeskedést" kíván az apostol a filippiektől. Akár jelen van köztük, akár távol van
tőlük, elvárja, hogy hajtsanak az ő szavára. Isten őt lelki vezetőjükül rendelte s az ő
intései és útmutatásai által akarja őket irányítani. Soha nem becsülhető fel az a lelki
haszon, amit ilyen lelki tanítóinknak és nevelőinknek köszönhetünk! (12)
De azért a saját igyekezetüknek teljes megfeszítését is elvárja az apostol a filippiektől.
„Félelemmel és rettegéssel", mintha minden az ő éberségükön fordulna meg, nekik
maguknak kell „véghezvinniük üdvösségüket". Nem is intézheti el ezt a legszemélyesebb
ügyünket senki sem helyettünk! (12)
Azonban mindenekfelett azt akarja az apostol, hogy a filippiek az Isten kegyelmes
kezében tudják és arra bízzák rá magukat. Nemcsak, hogy lelki vezetőik által is Ö
munkálkodik rajtuk, hanem még az ő saját „akarásuk és munkálásuk" is az Ő ajándéka. Ö
fakasztotta azt életre és segít majd célhoz „jókedvéből". Ez a szilárd alapja
üdvösségünknek! (13)
FÉNYLŐ CSILLAGOK?
Fil. 2: 14-15
Az elmondottak alapján megújítja az apostol kérését és intését: ne legyenek olvasói
között „zúgolódások és versengések". Akikhez Jézus Krisztus lehajolt az Ő irgalmas
megalázkodásával s akikben Isten végzi az üdvösség munkáját, azokhoz valóban nem
illenek egymásközti keserű perpatvarok! (14)
Nekik e tekintetben „feddhetetleneknek és tisztáknak" kell lenniük. Mint „Isten
szeplőtelen gyermekeinek" egymással a szeretet egyességében kell élniük. Az onnan
felülről reájuk áradó szeretetnek kell belőlük egymás felé is tovább sugároznia és
közöttük testvéri közösséget teremtenie. (15)
Egyébként miben különböznének másoktól? Ellentét és egyenletlenség van bőven a
világbeli „elfordult és elvetemedett nemzetségben" is! Ebből a sötét háttérből a
Krisztus híveinek úgy kell előragyogniuk a maguk bensőséges szeretetközösségével, mint
fénylő „csillagoknak" az éjszakai égboltról! (15)
Jaj, de sokszor nem lehet Istennek öröme az Ő gyermekeiben, mert ők sem különbek
másoknál!
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BOLDOG SZOLGALAT
Fil. 2: 16-18
Az „életnek beszédeit", amelyet az apostol eljuttatott a filippiekhez, híven „elébük
tárják-e" ők másoknak is egymásközötti szeretetük világos bizonyságtételével? Úgy érzi
az apostol: ettől függ az ő egész munkásságának a haszna. De nem kell attól félnie, hogy
„hiába fáradt"! A Krisztusért végzett munka soha nem veszhet kárba! (16)
Ebben a bizonyosságban „örülni" tud az apostol a filippieknek. És ettől az örömétől az
sem fosztaná meg, ha szolgálata végül az életébe is kerülne! „Italáldozatként kiontatnia"
sem volna túlságos nagy ár ezért a boldog szolgálatért. Nem is volna érdemes Krisztust
szolgálni, ha nem volna érdemes érette meghalni is! (17)
Nem csoda, ha az apostol örvendező szívéből az a felhívás hangzik fel mindig újra
olvasóihoz, hogy ők is „örüljenek együtt vele". Az Istenben való öröm is, mint minden
másfajta, társakat keres, akikre átömölhessen. és minden Krisztusnak szentelt élet ezt
a küldetést tölti be ebben az örömszegény világban: osztogatja másoknak is a maga
örömét! (18)
TIMÓTEUS KÜLDETÉSE
Fil. 2: 19-24
A maga „megvidulását", örömeiben való újabb gazdagodását várja az apostol attól, hogy
Timóteus, ellátogatva az ő nevében Filippibe, majd újabb híreket hoz az ottaniak
„dolgairól". Még rossz híreket kapni is megkönnyebbülés ahhoz képest, amikor semmit
sem tudunk valakiről, akit szeretünk. A szeretet érdeklődésben nyilvánul meg! (19)
Fájdalmasan vallja meg az apostol, hogy az egy Timóteuson kívül nincs munkatársai közt
olyan, aki „igazán szívén viselné" a filippiek dolgait és ezért alkalmas követe lehetne
hozzájuk. Volt bennük bizonyára odaadás és hűség, de nem elég! Még a legbuzgóbbakban
is sokszor ott éktelenkedik „a maguk hasznának keresése"! (20-21)
Annál szebb az a jó bizonyítvány, amelyet Timóteus „kipróbált voltáról" állít ki az apostol.
Amíg ő maga elmehet majd Filippibe, addig is Timóteus jól fogja őt ott képviselni, mert
„miképpen atyjával a gyermek", úgy összeforrott ővele a közös szolgálatban. Nem
drágább kincs-e egy ilyen bizonyítvány minden díszoklevélnél? (22-24)
EPAFRODITOSZ
Fil. 2: 25-27
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A filippiek a maguk soraiból egyet, Epafroditoszt, elküldöttek az apostolhoz, hogy vigye
el neki „áldozatukat", az ő „szükségében" segítségére szánt pénzküldeményüket.
Egyszerű ember lehetett az az ő „szolgájuk". De az apostol nemcsak „atyjafiaként",
hanem „bajtársaként és munkatársaként" is emlegeti. Az igazán nagyok mindig
megbecsülik a kicsinyeket! (25)
Hazaküldi az apostol Epafroditoszt Filippibe, mert látja „gyötrődését" az otthoniaknak
érette való aggódása miatt. Nem az bántotta ezt az egyszerű embert, hogy ő maga
útközben megbetegedett, hanem az, hogy ezt otthon „meghallották" és ezért nyughatatlankodnak. Aki gyöngédséget és lelki finomságot keres, ne okvetlenül vezető
helyeken keresse! (26)
Az apostol beszámol arról, hogy Epafroditosz betegsége őt magát is nagyon lesújtotta
és megviselte s neki magának is nagy szabadulás volt, amikor a beteg felgyógyult. A
filippiek örömöt akartak neki szerezni, amikor követüket elküldték hozzá, de az örömmel
szomorúság is járt együtt. Sohasem választhatók el ezek egészen egymástól! (27)
„BECSÜLJÉTEK MEG l"
Fil. 2: 28-30
Epafroditosznak akkor láthatta volna igazán hasznát az apostol, amikor már felépült
súlyos betegségéből. De ahelyett, hogy a maga kényelmére magánál tartaná, hazaküldi,
hogy az otthoniak örülhessenek a viszontlátásának. Nagyobb örömet szerez magának is
az, aki mások örömének a kedvéért meg tudja tagadni magát! (28)
A filippieknek szívbeli „megbecsülésébe" ajánlja az apostol a hozzájuk visszaküldött
Epafroditoszt. Hűséges szolgálatát nem jutalmazhatta mással, mint ezzel az ajánlással:
tartsák olyan nagyra, mint ő maga is. Megbecsülő szeretetet kérni és biztosítani
valakinek a számára másoktól, nem kisebb dolog, mint magunktól adni aztl (29)
Epafroditosz azért méltó az apostol szerint a legnagyobb megbecsülésre, mert „a
Krisztus dolgáért" „kockára tette az életét" is. Csak egyszerű szolgai küldetésben járt
ugyan el, amiközben csaknem halálossá vált betegségét szerezte. De Krisztusért vállalta
a szolgálatot is, annak kockázatát is! Egyszerű szolgálat is szentté és hősiessé válik így!
(30)

Február 6
Áldás a városban
„Ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel a városban..." (5Móz
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28,2-3).
A város tele van sürgéssel-forgással, aki nap, mint nap benne jár, érzi, hogy ez mennyire
felőrli az embereket. Csupa lárma, kavargás, nyüzsgés, fájdalmasan nehéz robot: sok a
kísértése, veszedelme és gondja. De ha Isten áldásával megyünk oda, eltűnik a
nehézségek éle. Ha áldásával maradunk ott, örömet találunk kötelességeink
teljesítésében, és erőt kapunk feladataink elvégzéséhez.
Isten áldása talán nem tesz minket naggyá a városban, de megtart a helyes úton; talán
nem tesz gazdaggá, de megőriz becsületesnek. Legyen bár munkás, tisztviselő, igazgató,
kereskedő vagy elöljáró valaki, a város sok alkalmat nyújt a hasznos életre. Ott jó
halászni, ahol nyüzsög a sok hal, ott reményt adó az Úrért való munka, ahol nyüzsög a
sok ember. Lehet, hogy jobban szeretjük a vidék csöndjét, de ha hivatásunk a városba
szólít, azt is szeretni fogjuk, mert tág teret ad munkálkodásunknak.
Ez az ígéret arra biztat, hogy várjunk jó dolgokat, legyen fülünk nyitott az Úr szavának
meghallására, kezünk kész rendelkezéseinek végrehajtására. Az engedelmesség áldást
hoz. A parancsolatok megtartásának „jutalma bőséges" (Zsolt 19,12).
*
Az Ige hatalma
A mag az Isten Igéje.

Lukács 8,11

Az igazság keresése Isten Igéje nélkül csak bizonytalan tapogatózás. Milyen
jelentéktelen egy gabonaszem és mégis milyen csodálatos erőt, az élet csíráját rejti
magában. Vannak csendben működő erők. A növekedő fa is minden zaj nélkül tolja félre
a legnehezebb köveket. Ez a képe Isten Igéjének is, a maga rejtett erőivel. Emberi
szíveket változtat át úgy, ahogy arra a világ semmiféle erői nem képesek. És miként a
mag sok esztendőn keresztül megőrzi csíraképességét, így van ez Isten Igéjével is. Az
Ige-magvak sokszor ott vannak mozdulatlanul a szívekben, amíg bekövetkeznek azok a
feltételek, amelyek között életre kelhetnek.
Az Isten és az ember között létrejött 'új szövetség' Jézusban elhozta számunkra az
üdvösséget s ez az Ige által lehet a mienk. Ezt Mária csendes szobácskájában angyal
adta hírül, és Mária hitt. Angyalok jelentették be születését, azután a pásztorok vitték
tovább a hírt. Jézus maga is a kimondott szó, azaz az Ige útján hatott a szívekre.
Apostolai ezt folytatták tovább, s ez történik mindmáig. Az Ige a kegyelem nagy
eszköze. Sajnos nem minden prédikációban hangzik világosan Isten szava. Csak az tud
élő Igét hirdetni, akit Isten küld és Szellemével felruház. „Hogyan hirdessék az Igét,
ha nem küldetnek?''(Rom 10,15). - „Amint engem elküldött az Atya, én is elküldelek
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titeket''(Jn 20,21) - mondta Jézus a tanítványoknak, miután felruházta őket Szent
Szellemével. Jeremiás idejében is volt sok prédikátor, de a legtöbben a saját nevükben
szóltak. Prófétáknak, Isten szószólóinak mondták magukat, de nem voltak azok. Az Úrról
beszéltek, de nem az Úr küldte őket. A magvető maga Jézus. Tőle jön a mag, az Ige. Mi
a szavainkat éppúgy nem tudjuk Igévé tenni, mint ahogy gabonamagot sem tudunk
'gyártani'. Az Ige mindig csak adatik nekünk, és ha eszközként rendelkezésére
bocsátjuk magunkat, akkor rajtunk át megszólal. Ekkor teljesül be az, hogy „aki titeket
hallgat, engem hallgat". - Az ilyen Ige nem tér vissza üresen. Mindig talál szíveket,
amelyeket áthat, foglyul ejt, és bennük élővé válik. Az Ige teszi ezt és nem a mi
ügyeskedéseink vagy módszereink. Akinek adatott Isten Igéje, az hirdesse is azt!
Lesznek persze olyanok, akik elhárítják maguktól, másokat pedig éppen ez ragad meg
úgy, mint semmi más ezen a világon. És akit az Ige ragad meg, az meg is marad. - Az élő
Isten Igéje nagy dolgokat visz végbe.

*
Ma lett üdvössége
Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám
fia." (Lk 19,9)
Úgy hangzik ez Jézus ajkán, mint egy megfellebbezhetetlen bírói ítélet: Zákeusnak
üdvössége van. Gondolkozzunk el minden szaván:
Ma - ez világos határ a tegnap és a holnap között. Zákeus életének egy szakasza lezárult,
és egy új kezdődött. Addig Jézus nélkül élt, mostantól Jézusnak mint Úrnak akar
engedelmeskedni. Nem mindenkinél ennyire éles a határ, van előzménye is a megtérésnek,
de az bizonyos, hogy minden igazi újjászületés ezt jelenti: azelőtt és azóta.
Lett - ez nemcsak arra utal, hogy addig nem volt, hanem arra is, hogy ez teljesen
befejezett történés. Jézus mondta: „aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött
engem, annak örök élete van..., átment a halálból az életbe." (Jn 5,24) A bűnbocsánatot
nyert hívő bizonyos lehet az üdvösségében. Azután is követ még el bűnöket, de már
belépett Isten országába.
Az üdvösség azt jelenti: együtt él Jézussal, a Szentlélek irányítja. Aki visszatalált a
mennyei Atyához, annak van üdvössége. „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek..." (Jn 1,12) Addig nem voltak azok, de a Jézusban
való hit által Isten gyermekeivé lettek. Nem a haláluk után, hanem már itt. A halálunk
után már nincs lehetőség erre.
Ennek a háznak - ez nem azt jelenti, hogy Zákeus egész háznépe is üdvözült. Az
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üdvösséget mindenkinek személyesen kell hittel elfogadnia. De az, hogy Zákeus új életet
kapott Jézustól, családjához is közel hozta az Isten országát. Az újjászületett hívő
túlmutat magán, mint afféle mágnesezett ember másokat is Jézushoz vonz.
Van már üdvösségem Jézusért? Hozzá vonz másokat is neki engedelmes életem?

*
Mit akar Isten a hetedik parancsolatban?
16

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek
üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is,17mert Isten a maga igazságát
nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig
hitből fog élni.”
18
Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden
hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az
igazságot. 19Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten
nyilvánvalóvá tette számukra. 20Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma
és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén
meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, 21hiszen megismerték Istent, mégsem
dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak
gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. 22Akik azt állították magukról,
hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, 23és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték
emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. 24Ezért kiszolgáltatta
őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás
testét. 25Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt
imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. 26Ezért
Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik
felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel,27ugyanúgy a férfiak
is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek
fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük
méltó jutalmát önmagukban.
Róm l,16-25

Mielőtt magát a parancsolatot taglalnám, hadd mondjak néhány szót a házasságról. A
házasság nem szentség, de Isten kivételesen nagy ajándéka. Ebben egymás mellé
rendelte a férfit és az asszonyt. Megóvta mindkettőjüket a magának (lebad) való élettől,
kölcsönösen segítőtársai (knegdó) lettek egymásnak. A férfiból (az oldalborda valójában
az összetartozást szimbolizálja) teremtette, alkotta a nőt. Ő viszi Ádám elé Évát, Ő a
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házasságszerző! Ezt Jézus így fejezte ki: „Amit Isten egybeszerkesztett, ember el ne
válassza." (Mt 19,6). Isten különösképpen, éppen a házasságon át mutatta meg, az ember
iránti szeretetét. Méltán várta, hogy szeretete abban is kifejezésre jut, hogy
megtalálja a hozzáillő társat a férfi az asszonyban és fordítva.
A parancsolat helyes fordításban így hangzik: „Ne törj házasságot!" Jézus
értelmezésében ennek áthágása már előbb, a gondolatainkban megtörténik. Mindenki „ki
van téve a kísértésnek, mikor vonja, édesgeti tulajdon kívánsága. A kívánság megfoganva,
bűnt szül. A bűn teljességre törekedve és jutva, halált nemz." (Jak 1,14-15). Joó Sándor
írja erről: „Mindenekelőtt, hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy hatalmas, nagy világ ez
a belső világ, a gondolatok világa. Sokkal nagyobb, mint a külső, ami látható. A
jéghegyekről mondják, hogy csak egy hetede látszik ki a vízből, hat-hetede pedig lent
van, a víz színe alatt, mélyen. Tehát egy jéghegy hatszor akkora, mint amilyennek látszik.
Ilyenformán van ez az embernél is. Életünknek nagyobbik része az, ami kifelé nem
látszik, ami a befelé való élet... De nemcsak terjedelemre nagy ez a világ, jelentősége az
életünk befolyásolása tekintetében még nagyobb... A gondolatainknak óriási hatalma van
felettünk." Jézus figyelmeztetése igen figyelemreméltó. „ Valaki asszonyra tekint
kívánság okáért, az a szívében már paráználkodott." (Mt 5,28). És, ha ehhez
hozzátesszük, hogy a szexuális ösztön milyen félelmes hatalom volt a bűnbeesés óta,
mind a mai napig, akkor még inkább méltányolni tudjuk János apostol szavait: „Jézus
Krisztusnak, Isten Fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. Mert, ha megvalljuk
bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden
hamisságtól." ígéretünk van rá, hogy a megbánásra, megbocsátás és megtisztítás a
felelet. Jézus Krisztus áldozata által van szabadulás, a bűnös asszonyoknak (Jn 8,1-11),
Nikodémusnak (Jn 3), Zákeusnak (Lk 19,1-10), még a megfeszített latornak is (Lk 23,4043).
Jaj azoknak, akik a kísértés csapdájába esnek, és segítséget nem találnak.
Azt is tudni kell, hogy a teremtéstörténet, a bűnbeesés története szorosan összefügg.
A bűn valójában lázadás Isten és akarata ellen. Az ember nem kívánt Istenre felmutató
jel lenni. A bűn minden következményével eláradt a világban. A házasság is a bizonytalanság ingoványára tévedt. Ki tudná megítélni, hogy milyen félelmes szó hangzott
el a kígyó sziszegésében: „csakugyan?" Az összetartozás, a hűség helyébe egy másik szó
lépett: a visszaélés. Példái már ott vannak az Ószövetségben is.
Ilyen: visszaélés az erővel. Mikor a házastársak már nem segítőtársai egymásnak, hanem
vetélytársak. Nem erről árulkodik-e a megkülönböztetés: erősebb nem, ami alatt persze
a férfit értetik. Vele szemben ott áll: a gyengébb nem, az asszony, ki lehetne más. Pedig
az l Móz 2,22-ben, a héber tudomány mesterei, az „alkotta" szót összefüggésbe hozzák,
nem ok nélkül, az „értelem" szóval. Azt is megjegyzik, hogy Isten az asszonyt nagyobb
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intuícióval, felismerő képességgel ruházta fel, mint a férfit. „Megnyerte a jót, aki talált
feleséget és vett jóakaratot az Úrtól." (18,22), „Az Úrtól van az értelmes feleség."
(19,14).
De ott van a visszaélés az alkalommal: Dávid és Bethsabé története (l Sám 11,1-12).
A tény is félelmes, a következményei méginkább. Esztendő fordultával, amikor a királyok
hadba szoktak vonulni, Dávid Joábot küldi Ammon fiai ellen, ő otthon marad és estefelé
sétál a királyi palota tetején. Gyönyörködik a kilátásban és meglát egy szép termetű
fürdőző asszonyt... És kezdődik a szomorú történet, ami áldozatokat, köztük az asszony
férjét is, - követel. Sóhajthatunk és mondhatjuk: mennyi efféle alkalom, és mennyi a
tolvaj! Jó, hogy itt Dávid magába szállásával és bűnbánatával járt együtt. (Zsolt 51).
Más visszaélés: a nemiséggel. A paráznaság eláradt, mint a medréből kilépett folyó,
amelyik kíméletlenül szedi áldozatait! Azt hiszem, félelmesebb szakaszt nem is
olvashattam volna fel példának, mint a Római levélből valót. Ez a visszaélés olyan régi,
mint maga az ember.
Visszaélés a szeretettel: Izsák, Rebeka és gyermekeik: Ézsau és Jákob példája, akik a
szeretet megcsúfulásának a példái.
Jézus az egyedül, aki a gyógyulás felé vezeti, megtévedt lépteinket. Miféle segítséget
ad?
1. Leleplezi a bűnt! A korabeli és az azóta támadt farizeusok bűneit. Akik a válást kínálták
gyógyszerül. Bűneik megvallása helyett Mózesre mertek hivatkozni. Keményen fej ükre
olvasta: „A ti keményszívűségetek miatt engedte meg!" A kemény szív nem ismeri a bűnt
bűnnek és a keményszívű ember előtt zárva marad a megtérés útja.
2. Pártfogásba veszi a bűn áldozatait. Társaságába fogadja az asszonyokat általában,
közöttük a bűnösöket. Nem azért, hogy bűnben maradjanak, hanem, hogy „mint
elveszetteket, megkeresse őket!" Jézus nem azért jött, hogy vádoljon, hanem azért,
hogy gyógyítson.

3. Helyreállítja a nők emberi méltóságát. Szembeszegül kora férfiaival. A férfiakat
rendre utasítja az asszonyokért, akik a gyermekeik megáldását kérik tőle. Rámutat, hogy
a férfiak is osztoznak az asszonyok minden bűnében.
4. Legfontosabb szolgálatot akkor teszi, mikor Atyja akaratát követve, engedi
átszegezni, kezeit, lábait, egy szóval sem felel a vádlóinak, a verőknek, a csúfolóknak,
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megszenved minden bűnös helyett. A házasságok sok próbán átesnek. Krisztusban lehet
és kell a házasságon belül irgalomról, egymás hibáinak megbocsátásáról szólnunk. „Egy
családapát elhagyott a felesége. Ott maradt három iskolás gyermekével. Levélben
többször is hívta, de ő nem jött. Csaknem három évig élt egy másik férfival. És mivel
kísérletezése megbukott, csődbe került, egy este váratlanul hazajött. Férje éppen a
tűzhely mellett állt. Készítette gyermekeinek a vacsorát. Mikor látta bejönni a
feleségét, különös érzések kerítették hatalmukba. Azonban Krisztus szavaira,
esküvőjükkor tett fogadalmára gondolt és uralkodott az érzésein. Csak ennyit mondott:
- Gyere, kedves! Sietnünk kell, mert mindjárt hét óra van, és a gyermekeink várják a
vacsorát... És minden rendbejött."
Átjárta a szívem: Mennyi erő, bátorság, mennyi hit kell ahhoz, három év múlva, mindent
folytatni ott, ahol abbamaradt. Ehhez bizony Jézus Krisztus segítségére van szükség.
Mindnyájunknak, mindig.
Ámen.
A jó és gonosz tudásának fája
(!Móz2,15-17és 3,4-5)
1. Kezdőének: 32:1; 80:1, 3, 11; 119:1, 3,4; 269:1
2. Mindenható Isten, te a saját képedre és hasonlatosságodra teremtett embernek az
Éden kertjét adtad lakóhelyül. Állandó és szoros életközösséget szántál neki
önmagáddal. Üdvösségre szántad. Ezért helyezteted őt az Éden kertjébe: a
Paradicsomba. Mert mi más a Paradicsom, mint a te üdvözítő közvetlen jelenléted
életünknek minden órájában és cselekedetében? Bocsásd meg hogy nem becsültük
^kegyelmedet, megszegtük a parancsodat, nem őriztük meg az Éden kertjét.
Eljátszottuk. Könyörüljél rajtunk, könyörülő Isten, Jézus Krisztus Atyja! Szentlelkeddel
vezérelj a Krisztushoz, hogy általa az elveszített üdvösséget újra megkaphassuk.
Érdemtelenül, a Jézus Krisztus érdeméért, ingyen kegyelemből. Ámen.
!Móz2,15-17és 3,4-5
3. Az Isten szeretet (Un 4,8) és ő az embert saját hasonlatosságára, tehát szintén
szeretetre teremtette. De szeretet szabadságban születhetik csupán, kényszer alatt,
parancsszóra nem. Ezért adottaz embernek Isten szabad akaratot, tette kezébe az
igent és a nemet: hogy szabadon válassza közülük az igent. Ezzel persze módot adott
neki, a teremtményének arra, hogy a tulajdon teremtője ellen is dönthessen — és a
nemet válassza. De az Isten elvállalta ezt a kockázatot és kiszolgáltatta magát az
embernek: mint később a betlehemi istállóban, mikor magatehetetlen csecsemőként jött
világra benne. Tette mind a két esetben azért, mertszeretett.
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„És vevé az Úr Isten az embert és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy őrizze és
művelje azt." Őrizze és művelje: ez a cél és a parancs. Őrizze meg magának és művelje
csak bátran. Talán nem is csak a kertet. Mintha az is benne lenne Isten utasításában,
hogy az ember önmagát is művelje: itt az Éden kertben, azaz Isten oldalán. Isten mellett
művelheti bátran.
De a jó és gonosz tudásának fája! Nem ettől az egytől tiltotta el éppen az Űr Isten az
embert? Eltiltotta bizony, szigorúan pedig: halálbüntetéssel fenyegette érte!
De csakis a jó és gonosz tudásától tiltotta őt el! Ettől az egyetlen egytől. Isten nem a
tudást féltette az embertől, nem a tudást magát: hiszen a kert összes többi fájáról
ehetett. Csak ettől az egytől éppen ettől féltette az embert, akit szeretett. Eddig Isten
szabta meg, hogy mi a jó és mi a gonosz, az ember meg elfogadta bizalommal,
engedelmesen. Mint kisgyermek fogadja az édesapja szavát.
Isten azt szerette volna, hogy ez továbbra is így maradjon. Ha az ember
engedelmeskedik neki, ha a jó és gonosz tudásának fájáról nem eszik, feltalálhat akkor
bátran puskaport és atombontást, bármit: nem lesz abból semmi baj, Isten mellett
megtanulhat rendre-rendre mindent. Higgye el, hogy teremtője nem nézi féltékeny
szemmel az ő művelődését, hanem inkább azt akarja, lássa meg majd ő is egyszer, amit
Isten a hatodik napon látott: hogy minden amit teremtett, íme igen jó. Hiszen erre, ilyen
társnak teremtette. Ne nézzen hát reá sanda bizalmatlansággal, ne akarjon belesni az
Isten kártyájába, ne próbálja mindenáron hazugságon kapni. Isten maga tárja majd fel
előtte a teremtés titkait —, ahogyan az ámuldozó gyermekének mutogatja műhelyét az
apja. Csak ehhez az egy fához ne nyúljon, mert túlságos a kísértés a jó és gonosz
önkényes megállapításában.
Ettől féltette Isten az embert. Nem a maga törvényeit féltette az embertől: bevéste ő
azokat a szívekbe letör ölhetetlenül. Alkothat a pöffeszkedő ember másféléket
magának, magyarázhat, bizonyíthat, indokolhatja azokat nemzeti öncélúsággal, osztályérdekekkel vagy egyéni „szent önzéssel", csűrhet és csavarhat, de szívében ott
vannak az Isten igaz törvényei mégis.. Tudja is ő nagyszerűen azokat, sőt érvényeseknek
is tartja — mihelyt mások bűne kerül szóba (Rom 2,14—15). Saját magát szeretné csak
kivenni alóluk.
De amikor elfárad a világ zaján s meg akarna nyugodni a lelke csendességében, ketyegni
kezd abban egyszerre a lelkiismeret. Hajtogatja, hogy a törvény akkor is csak törvény,
hogyha én szegem meg. És erre a könyörtelen ketyegésre előbb-utóbb meginog a
mondvacsinált igazság és felborul a ráépített nyugodalom. Itt a lelki csőd.
Az Úr Isten ettől az egy veszedelmes fától tehát inkább eltiltotta az embert. Azt
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szerette volna, hogy ebben az egy esetben ne éljen szabadságával, bízza csak a jó és
gonosz tudását az Úr Istenre, maga pedig szabja útját az Ő útmutató törvényéhez, azaz:
maradjon meg Isten szeretetében, amelyre teremtetett. „Mert az az Isten iránt való
szeretet, ha megtartjuk az ő parancsolatait" (Un 5,3). Por és hamu létére az ember ne
akarjon olyan lenni, mint az Isten: jónak és gonosznak tudója. Nagyravágyásában el ne
bízza magát, mivel átkozott, aki emberben bízik, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve
(Jer 17,5).
Azt parancsolta az Úr, hogy az ember ne egyék a jó és gonosz tudásának fájáról. Kezében
az igen és a nem, az áldás és az átok: válassza az igent, válassza az áldást! Őrizze meg
magának az Éden kertjét. Maradjon meg Isten mellett!
„Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek." (Ézs 48,22) Ámen.
5. Igazlátó Úr Isten, mind igazak és ámenek, amiket te mondasz. Nincsen békességük az
istenteleneknek. Nekünk sincsen, pedig olyan nagyon szeretnénk. De hiába áltatgatjuk
váltig magunkat is, egymást is, hogy: békesség, békesség — mégsincs békesség! Amióta
eleresztettük a te bátorságos kezedet, hogy gőgösen a saját magunk útját járjuk, azóta
csak félelmeink vannak, Urunk, békességünk nincsen. Könyörülj meg rajtunk, könyörülő
Isten, Krisztus Jézus Atyja! Adj bennünket szent Fiadnak, hogy mi az felénk nyújtott
áldott kezét megfoghassuk, többé el se eresszük. Kapaszkodjunk Jézusba, leljük meg a
békességet nála, mehessünk az ő kezén az Isten országába, vissza a Paradicsomba.
Ámen.
6. Miatyánk.
7. Záró ének:
3, 4; 424:1

62:1,

4,

5;

236:1,

2,

3;

268:1;

274:1,

2,

3

,4;

275:1,

Február 7.
Az örök élet: Jézus
…add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben;
azután jöjj, és kövess engem. (Mk 10,21)

Zákeus gazdag volt, de mégsem volt boldog. Amikor azonban találkozott Jézussal, és
befogadta őt, megváltozott az élete. Visszatalált Istenhez, megtalálta önmagát,
rendeződött az emberekkel való kapcsolata; kereső, nyugtalan emberből üdvösséget
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nyert, boldog hívő lett.
Mai igénk szereplője is gazdag volt, szintén találkozott Jézussal, de nem változott
meg az élete. Maradt minden a régiben, és szomorúan távozott. Miért?
Mert azt gondolta, hogy az örök élet megvásárolható, „...mit tegyek, hogy elnyerjem
az örök életet?" Amikor Jézus az ő követésére hívta, s ehhez meg kellett volna
szabadulnia mindattól, ami visszatartotta, „elborult az ember arca", és elment.
Pedig mekkora kegyelem, hogy érzi az örök élet hiányát! Sok mindene van, de nincs
üdvössége. Milyen nagy dolog, ha valaki rájön erre, és Jézustól kéri ezt az ajándékot!
Minket szorongatott-e már ez a kérdés?
De úgy kellett volna neki ez a kincs, hogy megtarthassa mindazt, amit már
összegyűjtött addig. Tele volt a keze saját gazdagságával, ezért nem tudta elfogadni az
örök élet ajándékát.
Zákeus komolyan vette, amit Jézus mondott neki, és azonnal meg is cselekedte. Ez az
ember azonban nem vette komolyan, hogy az örök élet nem megvásárolható újabb érték
a leltárban, hanem Jézus maga: a vele való személyes közösség. Csakhogy ennek az
embernek az életében nem volt hely Jézus számára. Betöltötte gazdagsága, és nem volt
hajlandó semmitől megválni Jézusért. Nem hitte, hogy ha bármitől megválik, nem lesz
szegényebb, mert Jézussal együtt mindent megkap, amire szüksége van.
Zákeus ezt mondta: jöjjön Jézus, kerül, amibe kerül. S eltette az akadályokat az
útból. Ez az ember viszont így gondolkodott: jöjjön az örök élet, ha nem kerül semmibe!
Szorongatta a kincseit, s nem lett övé a kincs, amit Jézus ígért neki.
Vajon nem az az oka lelki szegénységünknek, hogy tele van a kezünk és a szívünk, és
nincs helyünk Jézus számára? Mit kellene elengednem, hogy igazán gazdag legyek?
*
Az Úr örökkévaló szeretettel szeret minket
„ Örökkévaló szeretettel szerettelek téged... " (Jer 31,3)
Jeremiás, mikor az Úr akaratából és Szentlelkétől indíttatva Izrael és Júda jövendő
boldogságáról prófétái, akkor mondja ezt a csodálatos bizonyságtételt: „Örökkévaló
szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Újra
felépítlek téged, és felépülsz..." (31,3-4/a), Új szövetség kötését ígéri az Úr Izrael és
Júda házával. Jeremiás olyan bizonyos az isteni üzenet igazsága felől, hogy mezőt vesz
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a Babilonból való visszatérés jeléül. Az isteni üzenet a szeretet legdrágább neme felől
biztosítja a még mindig fogságban levő népet.: „örökkévaló szeretetéről". Isten minden
igaz gyermekének drága ígérete lett ez az ige. Minden, az Ő elhívó kegyelmét meghalló,
Véle szövetségre lépő lélek bizonysága lett azóta, hogy az Ég és a Föld Ura, aki
„örökkévaló szeretettel szeret minket," vélünk is új szövetséget kötött. Istenünk Ő, mi
pedig az Ő népe vagyunk. Megbocsátja bűneinket, vétkeinkről nem emlékezik meg többé.
(31,33-34). Ennek - a Krisztus értünk is elszenvedett halálával még erősebbé vált
szövetségünknek - a tudata hassa át lelkünket, mikor a világ megpróbál, megkísért
minket! Ne tagadjuk meg soha ehhez a szövetséghez való hűségünket! Akkor Ő is hű
marad, megerősít minket és megőriz minket a gonosztól (2Thessz 3:3).
Szerető mennyei Atyám, köszönöm, hogy nevemen hívtál, szeretettel szólítottál,
megerősítettél és megőriztél a gonosztól. Köszönöm, hogy a Krisztusban élővé lett új
szövetségnek méltatlan, de vágyakozó tagja lettem én is. Köszönöm, hogy nékem is
szólnak drága ígéreteid: örökkévaló szereteted, bűneimet megbocsátó irgalmasságod.
Adja kegyelmed, hogy Szövetségedhez való hűségem örökké tartson, mint szereteted
és semmiféle kísértés közepette ne valljon szégyent! Krisztusért könyörgök. Ámen.
„Akik bíznak az Úr Istenben Nagy hiedelemmel, Azok
nem vesznek el Semminemű veszedelemben. Mint a Sión
hegye megállnak, Nem ingadoznak." (Énekeskönyv 125. é.
1. v.)
*
A teljes érzéketlenség
Akiknél Isten Igéje az útfélre esett, azok meghallották az Igét, de
azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és
ne üdvözüljenek.
Lukács 8,12
A kemény útfélen a mag nem tudja életerejét kibontakoztatni. Éppígy a kemény
szívekről is Isten Igéje hatástalanul lepattan. De az útfél sem volt mindig ilyen
kemény, az idők folyamán taposták ilyenné. Az emberi szív is lassanként válik egyre
keményebbé.
A gyermek szíve még nagyon fogékonynak mutatkozik. Felfog dolgokat, hallgatja
a Megváltóról való beszédet, elgondolkozik rajta és kérdezősködik. Lelkiismerete
még nem keményedéit meg. Később sok egyéb, rossz benyomás éri, sötét és gonosz
hatások is. Ez mind nyomot hagy benne. A lélek az Isten szavára egyre
érzéketlenebbé válik. A külvilág benyomásai egyre nagyobb erővel ostromolják, és a
szív tárva előttük. Romlott és gonosz emberek részéről káros befolyások érik a
fiatal lelkeket. Mennyire meggyötrik és tönkreteszik őket. Sok fiatal szív olyan,
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mint egy kert, amelyet vadállatok dúltak fel. Ó, bárcsak fallal tudnád körülvenni
lelkedet, hogy ne tudjon oda minden behatolni, játszótérnek tekintve azt, amely
pedig Isten szántóföldje, veteményeskertje.
A belső érzéketlenség még csak fokozódik, ha a lélek megkeményedik minden jó
hatással szemben. A lelkiismeret felébred, nyugtalan és mardos, de az énünk ismét
elnémítja. Olykor érezhető vonzás támad Isten iránt, de lelkünk ismét beleveti
magát a hétköznapok hajszájába, vagy éppen a szórakozások árjába. A szív
érzéketlenné válik, ha a rossz behatások folytonosan elvonják Istentől. A nem ápolt,
gondozatlan vetés hamarosan elhal: az ember érzéketlenné válik, eltompul.
Lelkiismerete elfásul, s többé semmit nem tud már felfogni. Bár hallja Isten Igéjét,
de az nem hatol a szíve mélyére. A Gonosz elkapja azt, és szabad neki kilopnia a
szívből, miután maga az ember is gonoszul bánt a szent Igével, így válhat egy ember
alkalmatlanná a hitre. „Isten kiszolgáltatta őket elvetemült gondolkodásra" - mondja
Pál apostol (Rom 1,28). Igazságérzetük megromlott, Isten és a világosság iránt való
érzékük veszendőbe ment. Végül is nyíltan gúnyolják és tagadják mindazt, ami szent.
Azok az emberek, akiknek szíve e kemény útfélhez hasonlít, az Isten üzenete számára szinte elérhetetlenek. De ha azt egyszer Isten a szenvedés ekéjével
felszaggatja, az Ige hatékonnyá válhat még az ő életükben is.
*
Visszatérés a pártütésből
„Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz..." (Jób 22,23).
Elifáz ebben a versben nagy igazságot mondott ki, sok ihletett Ige összefoglalását.
Kedves olvasóm, letaglózott a bűn? Rommá lett az életed? Ellened fordult az Úr, úgyhogy
anyagilag csődbe jutottál, szellemileg letörtél? Vajon nem tulajdon ostobaságod
juttatott-e romlásra? Ha így van, akkor első dolgod az legyen, hogy visszatérj az Úrhoz.
Mélységes bűnbánattal és őszinte hittel térj vissza lázadásodból. Ezt meg kell tenned,
hiszen te fordultál el attól, aki szolgájának vallottad magadat. Ez az egyedüli bölcs dolog,
amit csak tehetsz, mert amíg ellene harcolsz, nem virágozhat ki az életed. Ezt a lépést
sürgetően szükséges megtenned, mert amivel Isten eddig fenyített, az semmi ahhoz
képest, amivel még fegyelmezhet, hiszen Ő a Mindenható.
Nézd, micsoda biztató ígéret ez: „Felépülsz!" Csak a Mindenható tudja felállítani a
ledőlt oszlopokat, helyreállítani a düledező falakat romos életedben. Ő viszont nemcsak
képes erre, hanem meg is fogja tenni mindezt, ha megtérsz hozzá. Ne késlekedj!
Megnyomorodott lelked teljesen csődbe jut, ha tovább is lázadsz, míg a szívből jövő
bűnvallás megkönnyebbít, az alázatos hit pedig megvigasztal. Tedd meg ezt, és meglátod,
minden rendbe fog jönni.
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*
Mindnyájan eltévedtünk
Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt
sújtotta mindnyájunk bűnéért.
Ézsiás 53,6
Megkérdeztek egyszer egy embert: miért nem olvasod többé a Bibliát? Régebben
rendszeresen olvastad, mi történt veled, hogy egyszerre abbahagytad? Ez volt a felelet:
rájöttem, hogy a Biblia olyan, mint egy nagy erdő; előbb-utóbb mindenki megtalálja azt
a fütyköst, amivel a többieket jól fejbeverheti. Én ebből a játékból kiszálltam, nem
olvasom, nem tudakolom többé a Bibliát.

Amikor ez a történet eszembe jutott, arra gondoltam, hogy talán bocsánatkéréssel
kellene kezdeni ezt a hetet. Bocsánatot kellene kérni mindazoktól, akiket egy-egy Bibliafütykössel már fejbevertek. És én meg is teszem ezt: bocsánatot kérek, ha én tettem,
ha nem én tettem. Bocsánatot kérek tőletek, ha Isten nevében durvák voltak hozzátok,
ha Isten nevében lekezeltek, lesajnáltak, erőszakoskodtak veletek. Bocsássatok meg,
felejtsétek el és engedjétek meg, hogy még egyszer - most már más módon - közeledjen
felétek Isten.
Jézustól úgy ismertem meg az Istent, hogy Ő édesatyánk, senkit nem akar
megbántani, elítélni, kárhozatra taszítani. Ellenkezőleg: úgy szeret minket, téged,
engem, hogy nem is tudjuk kellőképpen kifejezni. Az Ő gondolata az, hogy éljetek, új
életre gyógyuljatok. Ennek az Istennek a szeretetét szeretném estéről estére hirdetni
nektek. Arra kérlek tehát, hogy az eddigi megbántottságból, a rosszul sikerült
bizonyságtételek kellemetlen emlékeiből oldódjatok ki, és szabad, nyitott lélekkel
fogadjátok ezeket az estéket.
Persze úgy kell folytatnom, hogy Isten is olyan, mint minden valamire való orvos: először
a diagnózist állítja fel és csak azután következik a gyógykezelés. A diagnózis
megállapításai talán fájdalmasak, de mindent el lehet viselni, ha érezzük mögötte Isten
féltő szeretetét és gyógyító akaratát.
A diagnózis tulajdonképpen roppant egyszerű, ebben az Igében meg is szólalt:
„Mindnyájan eltévedtünk." Vigyázzunk erre a szóra, hogy mindnyájan! Nem úgy van tehát,
hogy van egy társaság - például a megtértek, a vallásosak, a kegyesek - amelyik
ráprédikálja ezt a diagnózist a másikra: „mi vagyunk azok, akik felismertük, hogy ti
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eltévedtetek." Értitek? Itt van a fütykös teológiája. Mindnyájan eltévedtünk és ebben
a „mindnyájan"-ban benne van értelemszerűen a világ vallásos és vallástalan fele.
Vallásosán is eltévedtünk Istentől és vallástalanul is eltévedtünk Tőle. Most Isten
szeretete egybeölel minket, és gyógyítani akar a vallásos eltévedésből éppúgy, mint a
vallástalan eltévedésből. Ha valaki megütközik ezen, annak csendesen, de teljes
meggyőződéssel elmondom, hogy Jézustól tanultam ezt a szemléletet, mert Ő így nézte
az emberiséget. Gondoljatok például a tékozló fiú történetére. Két fiú szerepel ebben a
példázatban; az egyik elment és eltékozolta a vagyonát. Ő így tévedt el. A másik fiú
otthon maradt és otthon tévedt el. Látszólagos szép engedelmessége mögött keserűség
és lázadás rejtőzött. Isten közelében éppúgy el lehet tévedni, mint Istentől távol.
A továbbiakban szeretném egy roppant egyszerű képpel szemléltetni ezt, ami
egyrészt Jézus egyik példázatára támaszkodik, másrészt szabad is attól. A királyi
menyegzőre gondolok. Jézus nagyon szerette azt a gondolatot, hogy az Isten országa,
tehát az új világ, a kiteljesedett emberi élet, az nagyon jó. Amit ő hozott az embereknek,
az olyan, mint a menyegző, méghozzá királyi menyegző! Ennek a képnek a hangulatát
elevenítsük most fel magunkban. Mit is jelent ez: királyi menyegző? Fényt jelent, vidám
társaságot, tréfákat, roskadozó asztalt, felszabadult érzéseket, nagy boldogságot
jelent. Tehát ezt a képet használom, amikor elmondom, hogy szerintem hogyan
tévedtünk el mindnyájan.
Királyi menyegzőre vagyunk hivatalosak és mi elindultunk a menyegző felé, de csak a
cselédszobáig jutottunk el! Egy-két ajtóval odébb ott van a királyi menyegző, de mi
elakadtunk a cselédszobánál. Mindnyájan eltévedtünk; egyik az egyik cselédszobánál
akadt el és most ott boldogtalankodik, másik a másiknál, így értelmezem én ezt az Igét.
Nem azt mondom, hogy hátat fordítottunk a királyi menyegzőnek, nem azt mondom, hogy
semmit nem kapunk a menyegzőből. Bizonyos maradékok jutnak a cselédszobába is. Nem
azt mondom, hogy semmi nem jutott nekünk az igazi életből, hanem azt mondom, hogy
nagyon kevés jutott. Csak a cselédszobáig érkeztünk el. Bizonyos filozófiával még
vigasztalhatjuk is magunkat; azért a királyi menyegző cselédszobájában sem olyan rossz
a sorunk, ott azért még mindig jól lehet lakni. Lehet ilyen filozófiával igazolni a mostani
állapotunkat, de én arra kérlek titeket, hogy hagyjatok fel ezzel az önigazolással.
Eszméljünk rá, hogy hivatalosak vagyunk, saját helyünk, fenntartott helyünk van azon a
csodálatos, isteni lakomán és mi elakadtunk a cselédszobánál.
Egy-két szemléltetést mondok. A mai embernek nagy bálványa a technika. Majd a
technika elvezet az üdvösségre! Én azt mondom: a technika elvezet a cselédszobába. Ez
is valami. De tovább nem vezet. Pusztán csak a technika által igazán magasrendű emberi
életben részesedni nem lehet. Vagy gondoljunk a morálra. Ez is csak a cselédszobáig
vezet. Moralizálás által senki nem jut el a lakomára. Az isteni szeretethez képes a
moralizálás csak cselédszoba. Az egyház a moralizálás cselédszobájá-3a zárja az
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embert. De a vallásos szertartások sem különbek. A vallásos szertartások által még
mindig csak a cselédszobáig utunk el.
Itt álljunk meg egy kicsit és ki-ki vizsgálja meg, elfogadja-e magára nézve ezt a
diagnózist? Nem azt mondom, hogy amitek /an, az semmi. Ez ostoba, igaztalan beszéd
lenne. Azt mondom, hogy amitek van, az kevés. Ennél többet gondolt az Isten. Több az
élet annál, amire eljutottatok. Cselédszobában vagyunk. Valahol meg kellene találni a
kijáratot, az átjárást, mert egy-két ajtónyira ott van a királyi menyegző és oda kellene
eljutnunk! Az lenne az életünk beteljesedése. Mindnyájan eltévedtünk.
Lényeges különbség van a vallásos és a nem vallásos emberek eltévedése között.
Megpróbálom ezt a különbséget érzékeltetni száz és száz szomorú tapasztalás alapján.
Hogyan tévednek el a vallásos és a nem vallásos emberek? Úgy, hogy a vallásosok nem
mernek élni, a nem vallásosok pedig nagyon akarnak élni. Az egyik úgy véti el az életét,
hogy nem mer élni, mert szerinte az Isten nem engedi élni; ezt sem szabad, azt sem
szabad, vigyázz erre, vigyázz arra, csupa bűn, csupa ördög az egész világ. Legjobb
begubózni és minél kevesebbet mozogni. Ez a vallásos emberek nyomorúsága. Valóban így
gondolta az Isten? Arra teremtett, hogy ne éljünk?
A nem vallásos emberek nyomorúsága meg az, hogy annyira akarnak élni, hogy azért
vétik el a dolgot. Amikor ezen elmélkedtem, a mókuskerék jutott eszembe. Képzeljétek
most el a mókust, ahogy a mókuskerékben szaladgál, de nem jut sehová. Ha nem szaladgál,
ugyanott van. Ebben a képben lehet szemléltetni a vallásos és nem vallásos emberek közti
különbséget. A vallás azt tanítja: te mókus! Ne szaladgálj, ne bolondozz, ne ugrálj ott a
kerékben, ülj le az aljára és ne mozogj! Úgy se jutsz sehová, ne mozogj! A világ tanítása
ezzel szemben az, hogy még gyorsabban! Ha gyorsabban ugrálsz, akkor eljutsz valahová.
Nézzük csak ezt a félelmetes kettősséget: eltévedtünk úgy, hogy leültünk és nem
mozgunk és eltévedtünk úgy, hogy nagyon sokat akarunk és sehová nem jutunk el. Nem
sokat lehet egymás szemére vetni a vallásos és nem vallásos embereknek.
Ebben a helyzetben hangzik a csodálatos evangélium. Amit idáig mondtam, az diagnózis.
Az evangélium úgy hangzik, hogy amikor eltévedtünk, az Isten utánunk küldött Valakit.
Utánunk küldött Valakit a cselédszobába, az emberi létformába. Jézust küldte utánunk
az Isten a cselédszobába, hogy kivezessen minket az életre. Ez az egész Szentírásnak
az örömüzenete és ezt akarom a továbbiakban elmondani. Jézus egyszerre volt a vallás
kötelékeibe beleigazodó és azoktól teljesen szabad.
Itt mindjárt el kell végeznünk bizonyos fájdalmas tisztázásokat. Az evangélium tehát
az, hogy Isten nem hagyott minket írván, hanem utánunk küldte Jézust. A Biblia ezt hol
könnyebb, hol nehezebb szavakkal mondja el. Az Ézsaiás 53-ban egy kicsit nehezen
érthető ez, de gondoljunk például a Jó Pásztor példázatra. A jó pásztor otthagyja a
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kilencvenkilencet és megy a századik után, aki eltévedt. Addig keresi, amíg megtalálja,
akkor a vállára veszi és örömmel mondja: emberek! Elveszett, de megtaláltatott!
Különböző szavakkal mondja a Biblia ezt az örömhírt, hogy eltévedtünk, de Isten nem
hagyott minket magunkra, hanem a cselédszobába utánunk küldte Jézust.
Mit jelent az, hogy utánunk küldte az Ő Fiát? Hogy értsük Jézus szolgálatát? Itt
megint egy tisztázás következik, ami némelyek számára talán fájdalmas, de mindenki
számára szükséges. Először csak formálisan mondom: Isten azért küldte Jézust, hogy
segítsen nekünk. Ebben mindnyájan egyetértünk. De mit jelent az Ő segítsége? Jézus
nem azért jött, hogy mindenkit vallásossá legyen, hanem hogy megtanítson minket élni.
Pontosan tudom, hogy dogmatikailag milyen ellenvetést lehet a mondat második fele ellen
tenni, mindjárt korrigálom is. Több az, amit Jézus hozott, mint egy lecke, amit meg lehet
tanulni. Pontosabban így lehet fogalmazni: Jézus azért jött, hogy életre támasszon. Nem
ízért jött, hogy régi vallás helyett új vallást hozzon, mint amivé lett az Ő ügye. „Én azért
jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek." mondja egy helyen. Aztán azt mondja: „Én
vagyok a feltámadás és az élet." Jézus Krisztus tehát az, akiben Isten megmutatja az
utat a cselédszobából az igazi életbe, a királyi menyegzőbe. Az a kérdés, hogy hogyan
végzi a Názáreti Jézus azt a szolgálatot?
Mondok három szót; egy ajtó kinyílik, és három zsanéron fordul meg. Ezen a három
szón fordul át az eltévedt élet a királyi menyegzőbe: valóság, fantázia, Szentlélek. Úgy
jutunk el a cselédszobából a királyi menyegzőbe, hogy az illúziókból, az álmodozásokból,
a hiedelmekből - vallásos vagy ateista hiedelmekből - elérkezünk a valósághoz. A valóság
megragadása, átélése nélkül nincs királyi menyegző. Jaj, de nagy utat kell megtenniük a
vallásos embereknek, amíg a vallásos hiedelmeik világából eljutnak a valósághoz! Valóság
plusz fantázia plusz Szentlélek.
A valóság megismerése kevés. A valóság megismerése oda segít minket, hogy
bonyolultabb, szebb és csúnyább az élet, mint gondoltuk. Mert a teljesebb valóság
egyaránt mutat szépséget és ocsmányságot, mélységet és magasságot. El kell jutni a
valóság megragadásához, de ez kevés. A keresztyénség azon túl van, ugyanis fantázia is
kell, a megértett valóság mögött meg kell látni a lehetőséget. Megérteni, hogy a valóság
nem stabil, nem statikus, a valóság mozgásban van, valamerre tart. Fantáziával meglátni,
hogy például ebben a valóságban, ahol te most vagy, hová lehetne még eljutni.
Ha egyszer igazán találkoznál magaddal, először nagyon megrettennél, és ez mégis jó,
mert ott kezdődne a te gyógyulásod. De önmagáddal találkozni fantázia nélkül
katasztrófa, kétségbeesés. Sokan lettek úgy öngyilkosok, hogy azelőtt csak álmodoztak
önmagukról, majd egyszer valóságosan átélték magukat. Valóság plusz fantázia: megnyílt
szemekkel látni a lehetőségeket. Ahogy Jézus egy poklosban, egy parázna nőben, egy
vámszedőben meglátta, hogy ki lehet ebből. Analfabéta halászokból apostolok lettek.
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Micsoda fantázia kellett ehhez! Milyen szánalmas volt ezzel szemben a farizeusok
fantázia nélküli gondolkodása: ezzel a csőcselékkel akar valamit Jézus?
Amikor a valóságot a fantázia fényében látjuk, akkor látjuk meg a „többet". Jézus
vezérszava hitem szerint ez volt: több az élet. Meg kell látni a maga gyönyörű és ocsmány
mivoltában a valóságot, de aztán a „többet" is föl kell fedezni, ami fényudvarként
körülveszi a valóságot, mint lehetőség, mint isteni gondolat.
Valóság plusz fantázia és mindehhez a Szentlélek hatalma. A Szentlélek által lesz ez
a fényudvar valósággá. Ami ma még csak fantázia, az holnap a Szentlélek által isteni
valóság lesz.
Befejezésül egy történetet mondok el, hogy ne csak ilyen szárazon kövessétek a
gondolatomat. Följegyezték Assisi Ferencről, hogy az egyik város lakói egyszer
fölháborodottan eléje lökdöstek egy utcalányt ezzel: borzasztó, hogy micsoda kárt okoz
ez a némber a mi városunkban, csinálj valamit Ferenc testvér, nem lehet tovább tűrni
ennek a lánynak a bűnét. Akkor Assisi Ferenc elküldte őket, hogy négyszemközt
maradhasson a lánnyal. Azt mondta neki: ülj ide mellém és mondd el, volt-e az életedben
egyetlen férfi, akit igazán szerettél? Elcsodálkozott a lány és így felelt: igen, uram, volt
egy férfi. Assisi Ferenc így válaszolt: kis húgom! Ne mondj engem úrnak, nem vagyok én
úr, az urak tettek téged tönkre. Mondjad csak! Ki volt az a férfi, hogyan szeretted te
őt? Akkor a lány elmesélte, hogyan virágzott ki a szívében a tiszta szerelem, hogy
tapostak rá, hogyan tették lehetetlenné az emberek ezt a szép szerelmet és hogyan
jutott ő oda, ahol most van. Assisi Ferenc hallgatta, aztán elkezdett sírni. Végül azt
mondta neki: eredj el, húgom. Tisztább vagy te mindnyájunknál.
Annyit ehhez a történethez, hogy ők ketten ez alatt a beszélgetés alatt ott voltak a
királyi menyegzőn! Mert tudjátok, hogy mi a királyi menyegző? Az ilyesféle
beszélgetések öröme és mennyei áldása. És vegyétek észre, hogy három zsanéron nyílt
az ajtó számukra is. Valóság: ki volt ez a bukott lány? Valóban az az ocsmány valaki,
akinek a város népe látta? Jó szeme volt a városnak a valóság meglátására? Nem az volt
a baj, hogy ők is eltévedtek? A lány is eltévedt, de vajon az egész város nem tévedt el,
amikor ítélkezett? Nem úgy van, hogy mindnyájan eltévedtünk, mi, „városbeliek" és az a
lány is? És akkor jött Assisi Ferenc és a valóságot kereste: te lány, ki vagy te? És a
valóság megnyílt, kibomlott és ő könnyes szemmel látta, hogy ki lakik ebben a lányban.
Az, hogy Szentlélek, ebben az esetben profán szóval azt jelentette, hogy Assisi Ferenc
szerette azt a nyomorult lányt. Úgy szerette, hogy abban Szentlélek volt, úgy szerette,
hogy abból gyógyulás lett.
Áldjon meg minket a mi Urunk, hogy észrevegyük: életünk elakadt a cselédszobánál és
hogy felébredjen bennük a vágy: jöjj Úr Jézus, nyisd meg az ajtót és vigyél át engem is
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a királyi menyegzőbe!
Szánjunk néhány percet csöndes elmélkedésre!
1. A cselédszobába is jut valami a királyi lakomából, de csak hulladéka, maradéka az
igazinak. Van-e bátorságod szemébe nézni ennek a borzasztó gondolatnak: talán egész
eddigi életedben csak maradékokból, hulladékokból éltél? Barátságoknak, szerelmeknek,
tudománynak, érzéseknek, vallásosságnak dirib-darabjaiból, hulladékaiból éltél? Mikor
jutsz el végre a királyi menyegzőre?
2. Ha Jézus Krisztustól csak vallásosságot tanultál, akkor az Ő közelében is
eltévedtél. Ő arra akar elsegíteni, hogy szabadon és bátran élj, örülj, szeress,
kockáztassál merészen, gondolkozzál szabadon. Keresd és szeresd szenvedélyesen a
valóságot és aztán a Szentlélek hatalmával formázd át a valóságot sokkal szebbé,
emberibbé, Krisztushoz hasonlóvá.
3. Jézus meglepő fantáziája ellen a farizeusok felvonultatták az ősi Rendet, aminek
isteni tekintélyt igényeltek. Jézus ezekkel a megkövült és gyilkos „rendekkel" szemben
mozgósította az éltető fantázia határtalanságát. Ha életre akarsz támadni, először a
fantáziádnak kell kimozdulnia eddigi bénultságából!

Február 8
Szüntelen bizonyságtétel
„...az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál" (Csel
22,15).
Pált arra választotta ki az Úr, hogy lássa és hallja, amint a mennyből szól hozzá. Ez
önmagában is nagy kiváltság volt, de Isten célja nemcsak ez volt, az üzenet Pálon
keresztül másokhoz is, minden emberhez szólt. Nem is rekedt meg Pálnál, ő volt az,
akinek Európa az evangéliumot köszönheti.
A mi dolgunk is az, hogy bizonyságot tegyünk mindarról, amit az Úr nekünk jelentett
ki. Ha véka alá rejtjük a drága kijelentést, akkor azt a magunk kárára tesszük. Először
azonban látnunk és hallanunk kell, különben nincs mit mondanunk, de ha ez megtörtént,
akkor buzgón bizonyságot kell tennünk (róla). Legyen személyes a bizonyságtétel: „tanú
leszel", Krisztusról szóljon: „az ő tanúja leszel". Legyen következetes, egész életünket
átható, sok más dolgot kizáró bizonyságtétel. Ne csak ahhoz a néhány emberhez szóljon,
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akik örömest fogadják, hanem „minden" elérhető emberhez, fiatalhoz és öreghez,
gazdaghoz és szegényhez, jóhoz és rosszhoz. Sohasem szabad úgy hallgatnunk, mintha
néma szellem volna bennünk, mert igeversünk parancs és ígéret, és ezt nem szabad
elfelejtenünk - „tanúm leszel", „tanúim lesztek" (Csel 1,8), mondja az Úr. - Uram,
teljesítsd be rajtam ezt az Igét!
*
Mi az irgalom?
„...ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" Ő így felelt:
„Az, aki irgalmas volt hozzá." (Lk 10,36-37)

Egyre több jele van annak, hogy irgalmatlan világban élünk. Már az óvodában
tapasztalható ez, de a közéletet is jellemzi a durvaság, a kíméletlenség, a közöny
terjedése.
Ki irgalmas? Aki nem azt adja, amit megérdemelnénk, de ad sok olyan jót, amit nem
érdemlünk meg. Isten ilyen, „...nem bűneink szerint fizet nekünk." (Zsolt 103,10) Jézus
Krisztus nem tudott közönyösen elmenni az emberek nyomorúsága, szenvedése mellett.
Többször olvassuk, hogy megszánta őket, és segített. Függetlenül az illető személyétől.
Az irgalmas ember nem személyválogató. Egyetlen motivációja, hogy szükség van rá.
És soha nem mérlegeli, megéri-e. Azt sem, hogy visszakapja-e, amit adott. Az tud igazán
irgalmas lenni másokhoz, aki tudja, milyen sok irgalmasságot kapott Istentől. Nem
önmagától nagylelkű és áldozatkész, csak továbbadja, amit kapott.
Az Újszövetség eredeti görög szövegében az irgalom szó azt jelenti: megmozdulnak a
belső részei. Szép magyar kifejezéssel: összeszorul a szíve. Tehát van érző és együtt
érző szíve, s ennek következtében mozdul a keze és a lába is, és segít.
A fenti példázatban szereplő samáriai nem azt magyarázta, hogy miért nem segít,
hanem kockázatot és áldozatot vállalva is cselekedett. Mondhatta volna, hogy ellenséges
nép fiának nem segítek, miért indult el egyedül, minden tapasztalt utazó csak
csoportosan közlekedett azon a veszélyes úton, ő maga is bajba kerülhet, ha megáll és
foglalkozik egy sebesülttel. Talán már meg is halt! Az irgalmas ember azonban nem azt
keresi, mivel tudja felmentem magát, hanem segít.
Bárcsak természetünkké válna a figyelmesség, tapintat, gyengédség! Egészen más
lenne sok házasság, család, lakóközösség s az egész társadalom is! Merjünk szakítani az
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irgalmatlanság lelkületével, és legyen bátorságunk jó szívvel, segítőkészséggel válaszolni
a világ sok kegyetlenségére is!
*
A dicsekvők az Úrban dicsekedjenek
„Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!" (IKor 1,31; 2Kor 10,17)

Az embereknek gyönge oldaluk a dicsekvés. Ki ezzel, ki azzal szeret dicsekedni: ki
vagyonával, ki hatalmával, ki képességeivel, ki szépségével, ki családjával. Az apostol
ismételten figyelmeztet mindannyiunkat, hogy „aki dicsekszik, az Úrban
dicsekedjék". Meg is mondja, miért. „Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna? Ha
pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?" (lKor 4,7) Az Úrban
való dicsekedés alázatot kíván tőlünk. Isten szereti az alázatosakat: „Isten a
kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad" (Jak 4,6). Ezt olvassuk
Péter apostolnál is (IPt 5,5b-6). Ézsaiás is azt mondja, hogy Isten a magasságban
és szentségben lakik, „de a megrontottal és alázatos szívűvel is", hogy
megelevenítse azok lelkét (Ézs 57,15). Ezért egyedül az Úrban dicsekedjünk mi is,
hogy kegyelmet találjunk Nála.
Hadd mondj ám, Uram, én is: „Tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és
méltóság, sőt minden, valami a mennyben és földön van, a Tiéd." Áldalak azért, hogy
ismételten lelkünkre kötöd: gyermekeidnek csak egyedül Benned szabad
dicsekedniük. Vedd ki lelkemből a magam dolgaival való dicsekvésnek még a csíráját
is! Egyedül Tebenned, a Te kegyelmeddel vágyom dicsekedni. Csodálatosan
nyilvánvaló ez az én életemben is! Vágyom dicsekedni lelkiismeretem nyugalmával,
kegyelmedből kapott őszinteségemmel, tisztaságommal. A megalázkodásban is
mintaképünkké váló Úr Jézus Krisztusért hallgass meg! Ámen.
„Azért egész életem fogytáig Csodálom itt szent
kezének munkáit, S intem lelkemet: Áldjad Istenedet,
Üdvözítődet! (Énekeskönyv 275. é. 4. v.)
*
„Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa
lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, aki odamenve megfogta a kezét
és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik."
Márk l ,29-31
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Ez az evangélium egyik legkedvesebb, legbiztatóbb története. Néhány komoly férfi lép
be Péter szerény halászhajlékába. Élükön az Úr. A ház asszonyának ilyenkor pattannia
kell. Hozni a lábmosó vizet, aztán valami ételfélét, ügyesen, gyorsan, ahogy illik. Hogy
szégyellhette magát Péter anyósa, hogy ő ott fekszik az ágyban tehetetlenül, lázasan,
rázza a hideg, mozdulni sincs ereje! Péter mentegetőzik, de Jézus oda se hallgat. Odalép
az ágyhoz, rámosolyog a beteg öregasszonyra, fölébe hajol, megfogja a kezét, és magához emeli. Ez az egyszerű mozdulat többet mond az Isten szeretetéről, mint száz bölcs
prédikáció. Ha nagyon szomorú és elhagyott vagy, lásd meg magad felett az Úr arcát!
Rád néz, föléd hajol, kinyújtja a kezét, és magához emel. És egyből erőt nyersz a mai
nap szolgálatára.
Köszönöm, Uram, hogy az én számomra is van vigasztaló mosolyod. Látod, milyen
tehetetlen, elhagyatott vagyok. Mások talán nem is veszik észre, takargatom, ameddig
bírom, tettetem az erőt, erőltetem a jókedvet, nem akarom, hogy sajnáljanak. De Te,
Uram, tudod, milyen nehéz ezt végigcsinálni. Végy észre engem is, minden
nyomorúságommal! Szereteted csodálatos mozdulatával hajolj fölém is, mint a bibliai
öregasszony fölé! Mosolyogj rám, hogy újra megtanuljak mosolyogni! Nyújtsd a kezed,
hogy talpra állhassak! Adj erőt, hogy jókedvvel, megnyugodott szívvel, örömmel tudjam
szolgálni azokat, akiket mellém rendeltél! Köszönöm, hogy ezt már annyiszor megtetted,
köszönöm, hogy ezután is meg fogod tenni. Ámen.
*
33. KÜLÖNFÉLE HŐSÖK, DE UGYANAZ AZ ERŐ (11,17-29)
„Hit által ajánlotta fel áldozatul az, aki az ígéretet kapta, akinek
megmondatott: Ami Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni."
(Zsidókhoz írt levél 11,17-18)
Aki hisz, értelmet felülhaladó kockázatot vállal. Micsoda feszültségeket visel, aki
kezébe veszi a tüzet, a kést, és mennek ketten együtt. Micsoda erő feszül a szívében
annak, aki megépíti az oltárt, reá rakja a fát és megkötözve fiát, felteszi azt az oltárra...
(IMóz 22,6-9). Aki Istenében hisz, annak nagyon messzire el kell menni, valóban a halál
közvetlen közelébe. Élete legnagyobb ajándékát is áldozatul kínálva fel, mielőtt magot
adhatott volna. Az igazi hit fantasztikusan vakmerő. Ábrahám példájából derül csak ki
igazán, mit vállalt értünk Isten kifogyhatatlan és megmagyarázhatatlan szeretete Jézus
keresztjében!
„Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halálból is feltámasztani. Ezért
vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett." (11,19)
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Ábrahám késznek mutatkozott Izsák feláldozására, reménysége kiállta a
legrettenetesebb próbát is, mert a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy Isten
képes feltámasztani a halottakat is! A hitében erős volt, kész volt dicsőséget adni
Istennek. A fiú, akit végre láthatott, elveszni látszott, de ő bátor volt mégis a hitében
(Rom 4,17kk), és visszakapta az ígéret gyermekét. Egyúttal példája lett annak, hogy
Isten nem próbál minket felettébb. Ábrahám a feltámadás hitével eljut a végsőkig,
mikor az utolsó ellenség is eltöröltetik (IKor 15,26). A mórija-hegyi áldozás szent
eseménye titokzatos példája lett Krisztus feltámadásának, akit Isten a bűneink miatt
adott halálra. A nagypénteki esemény kétségbeejtő példáját, a húsvét és a feltámadás
felől nézi felszabadultan az emberi szív (IMóz 22,1-13).
„Hit által áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut.
Hit által áldotta meg Jákob, amikor haldokolt, József mindegyik fiát, és botja
végére hajolva imádkozott. Hit áltál gondolt József, élete végén, Izrael fiainak
kivonulására, és rendelkezett teteme felől." (11,20-22)
íme, lépésről-lépésre így nyílik meg az apostol tekintete előtt az ótestamentumi
események összefüggése. Ezt csak az újtestamentumi bizonyságok felől láthatjuk így
hitből-hitbe. Csak a Biblia tud arról, hogy hívő emberek, akik az örökkévalóság partjára
érkeztek, utolsó szavai milyen jelentőségűek. Ezért figyeltek Jézus tanítványai is Jézus
búcsúszavaira, a kereszten mondott szavaira olyan hűségesen. A haldokló ősatyák
búcsúszavaiban Isten áldása száll tovább nemzetségről-nemzetségre! A halálhoz
közeledve az ősatyák Isten ígéreteinek a beteljesedésével számolnak. Jákob botja
jelképezi, hogy elérkezett a vándorút végére. József számol azzal, hogy azon a földön,
ahol meghal, nem épülhet meg az ő maradandó városa.
„Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig a szülei, mert
látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsaitól." (11,23)

Másra esik a hangsúly, mikor István szavait (ApCsel 7,20-34) olvassuk Mózesről. Az
ígéret gyermeke nem halhatott meg. Mózes szülei Istenben bíztak és nem emberi
parancsolatokhoz igazodtak. Hitéletük fundamentuma már Mózes korai gyermeksége
idején állt. Az, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az em bereknek (ApCsel
5, 29). Szülei házánál nyerte el Mózes, istenfélő szülőktől, azokat a benyomásokat, amik
életén át vezették őt.
„Hit által nem akarta Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják,
mert inkább választotta az Isten népével együtt sanyargást, mint a bűn ideigóráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobbnak tartotta Egyiptom kincseinél a
Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett." (11,24-26)
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Mózes tudta, ki az anyja, és különbséget tudott tenni az otthoni ház kegyessége és a
fáraó lánya házának bűnös fényűzése között. Hitével Isten népében keresett magának
végül is helyet. Inkább választotta a népével való együttnyomorgást, mint a kívánatosnak
tűnő gazdagságot. Isten népét választja tehát hit által, s vele együtt a nyomorgást.
Anélkül, hogy tudatosan tudta volna, az Úrral való közösség titokzatos szálait erősítette.
Ez az út végül is a keresztvállalás útjának bizonyult. Nem az emberi dicsőség útja volt
ez, világi értelemben nem győzelmes út. Inkább a megvetés, gyalázat útja volt ez, ami az
ígéret szerinti jutalomra tekintett.
„Hit által hagyta el Egyiptomot. Nem félt a király haragjától, hanem kitartott,
mint aki látja a láthatatlant. Hit által rendelte el a pászkát és a vérrel való
meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hit által keltek át a
Vörös tengeren, mint valami szárazföldön, amit, amikor az egyiptomiak is
megpróbáltak, elmerültek." (11,27-29)

Mózes hit által cselekedett, amikor menekült Egyiptomból, amikor elrendelte a pászkát
és átment a Vörös tengeren. Mindez hitbeli döntés következménye volt. Ez a hitbeli
döntés a feltétele annak, hogy egy ember bekapcsolódhassék Isten üdvtervébe. Mózes
azt, amit a szüleinél tapasztalt, megvalósította a saját életében is. Elhagyta Egyiptomot
és nem félt a fáraó haragjától. Az apostol Mózes menekülésén az Egyiptomból való
kivonulást érti, a pászka elrendelését és a Vörös tengeren való átkelést! A hitnek arra a
jellemvonására épít, amikor látja azt, amit senki sem lát, és nem látja azt, amit mindenki
lát (Luther, 2Kor 4,18). A hit olyan magatartás, amelyben Isten láthatatlan valósága
Isten jelenvalóságába torkollik. Jóllehet láthatatlan az Isten, mégis úgy mer építeni rá
a hit, mint aki jelen van.
A pászka-vacsorában való részvétel láthatóvá teszi a benne részesülők közösségét és
egyben előremutat az új szövetség üdvközösségére (IKor 10,1-2). A Vörös tengeren való
átkelés pedig határt jelentett a szolgaság háza és a pusztai vándorlás között. A múlt
végképpen lezáródott, és a menekülök sorsa feloldhatatlanul egybekapcsolódott a Mózes
sorsával. Mintha „Mózesre keresztelkedtek volna fel" (IKor 10,2).
Sok hős van, de csak egy erő: a hit. Sok út, de csak egy Isten.

Február 9.
A FIAMAT MEG FOGJÁK BECSÜLNI
“Minthogy pedig még egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldte
hozzájuk, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.- Márk 12,6
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Ezzel a mondattal küldte Isten Egyszülött Fiát, a legnagyobb értéket, amit tudott. Egy
pillanatig nézz szembe vele, mire be-csülte Őt ez a világ. Az istállóra, mert oda fogadták
be. Bár hallanád, ahogy Jézus mondja: “A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak
fészkük- (Lk 9,58). Neki egyik sem volt. Nézd azt a Jézust, Akiért minden és Aki által
minden lett, mindvégig szövött ruhában járt ezen a földön, míg te olyan pompásan akarsz
öltözködni. Nem volt senkije és semmije. A hajót, amiben prédikált, Pétertől kellett
kérnie. A kenyereket, amiket megszaporított, egy gyermek adta a kezébe. Persze az
ostor az Övé volt, azt Neki fonták. A töviskorona az Övé volt, a kereszt is. Erre becsülte
a világ. Szeretném, ha meglátnád, te mire becsülted? Mert neked is adta Őt Isten. Ma
Isten számon kéri tőled a Fiát! Mire becsülted Őt időben, erőben, anyagiakban?
Becsülted-e annyira, mint Júdás, harminc ezüstpénzre?! Az utolsó vacsorakor a
tanítványok Jézus elé tolják a tálat, ami annyit jelentett, hogy Jézus a legnagyobb. Egy
másik kéz is megjelenik, Vele egyszerre márt. Úr Jézus, vagyok olyan, mint Te, gondolta
Júdás. Nem tudom, te mire becsülöd? Mi az, amivel Ő rendelkezik az életedben? Semmi?!
Mit mondasz, amikor kéri: gyermekem, ezt a reggeli csendes órát add nekem. Talán
kinyújtotta kezét a pénzed után: úgy kellene most valakin segíteni. Te azt mondtad, hogy
nekem is kell. Mire becsülöd? Mi a sorrend az életedben? Ő vagy te? Állapítsd most meg!
Isten színe előtt csak Jézus véréért lesz becses az életed.
*

El

lehet

késni

Amikor útnak indult (Jézus), odafutott hozzá egy ember... (Mk 10,17)

Mivel volt tele a gazdag ember keze, ami miatt nem tudta elfogadni az örök élet
ajándékát Jézustól? Tennivalókkal, feladatokkal, intéznivalóval.
Akkor futott már Jézus után, amikor Jézus elindult onnan, ahol tanított. Késve ért oda,
mert előbb még el akart intézni valamit. Nem ez az „előbb" az oka annak, hogy
lemaradunk sok jóról, amit Jézus az őt keresőknek kínál?
Mivel késve érkezett, nem hallotta azt, amire a legnagyobb szüksége lett volna, amivel
Jézus befejezte tanítását: „aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek,
semmiképpen sem megy be abba." (Mk 10,15) Éppen ez volt ennek az embernek a kérdése:
ki mehet be Isten országába? Éppen ezt magyarázta Jézus: az örök élet ajándék, azt
nem lehet sem kiérdemelni, sem megfizetni, csak alázatos hittel elfogadni, „...mit tegyek,
hogy elnyerjem...?" Azt tedd, hogy tartsd a kezed, és hálásan fogadd el!
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Ezt azonban nem lehet így futtában, mellesleg, minden dolgunk után. Ez vagy fontos
neked valóban, és akkor minden elé helyezed, vagy csak utólag hallod, hogy ilyen is van,
de nem lesz a tied.
Egyre jobban felgyorsul körülöttünk az élet, egyre több feladat terhel, és számos
lehetőség csábít, túlterhelt emberek vagyunk, akiknek tele van a fejük gonddal, a
naptáruk tennivalókkal, és sok fontos dologra nem szánunk időt. Még a vasárnap is úgy
telik gyakran, mint a többi nap. A sürgős gyakran kiszorítja azt, ami igazán fontos lenne.
Nehogy úgy járjunk, mint Jézus példázatában azok, akik késve érkeztek a menyegzőre,
s már bezárták előttük az ajtót (Mt 25,10)!
Csendesedjünk el, s inkább mást hagyjunk el, de törődjünk a lelkünkkel és egymással,
amíg lehet!
Siessetek, hamar lejár! / Kegyelme már régóta vár. / Ma még lehet, ma még szabad, /
borulj le a kereszt alatt!
(Füle Lajos)

*

ERŐS VÁRUNK
Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál. (Péld 18,10)
"Anya, tudod, hány fajta fogócskajáték létezik?"- kérdezte a kisfiam, majd felsorolt
néhányat, amit az iskolában játszanak. Vacsora közben a testvéreivel a különböző
típusokról beszélgettek, összehasonlítva a szabályokat és a nehézségeket.

Aznap este legkisebb fiammal, Jamie-vel, a 18. zsoltárból olvastuk, hogy Isten a mi
oltalmunk és várunk. Elmagyaráztam Jamie-nek, hogy Isten menedék, ahová bármikor
mehetünk, olyan, mint a ház a fogócskában. Ezt a kisfiam rögtön megértette, mert csak
úgy, mint a többi gyerek, kergetőzés közben ő is az anyukája mögé bújva kiált, hogy
"Anya a ház!"

Együtt imádkoztunk, hogy a kisfiam szükség esetén Isten oltalmába tudjon menekülni,
és magamban kértem, hogy én is Istenhez fussak, ahelyett, hogy a problémákat egyedül
próbálom megoldani.
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Isten azt akarja, hogy vigyük elé a gondjainkat, és tőle kérjünk segítséget. Ha rossz
dolgok történnek is, Isten szeretetében menedéket találva kiálthatjuk: "Biztonságban
vagyok!"
Imádság: Drága Urunk, add, hogy ne felejtsük el, hogy nálad mindig menedéket találunk.
Ámen.
Istennél mindig védelmet találok.

„A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett" (Jn 1,17).

Ez a megállapítás a kulcsa mindannak, ami János evangéliumában ezután következik. Ez a
kettős nyomaték az egész evangéliumon keresztülhúzódik: egyrészt az igazság,
másrészt a kegyelem hangsúlyozása. Az igazság mindig követelményeket támaszt, a
kegyelem pedig azért van, hogy kielégítse azokat. A János evangéliuma 8. fejezetében a
házasságtörő asszony esetében az igazság uralkodik. Az Úr nem azt mondja neki: „Jól
van, te nem vétkeztél." Nem mondta a zsidóknak, hogy az asszony tette nem súlyos dolog,
és hogy Ő maga nem döbbent meg mélyen az eset hallatán. Ezek voltak a szavai: „Aki
közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ." Az igazság ebben volt: az asszony
valóban vétkezett, és a törvény értelmében meg kellett volna kövezni; de jelen volt a
kegyelem is, mert miután mindnyájan eltávoztak, Jézus odafordult hozzá: „Én sem
kárhoztatlak."
János evangéliumában végig így egyenlíti ki egymást az igazság és a kegyelem.

*
Dicsérjétek az Urat
111., 114. zsoltár

A 111. zsoltár fölé maga a zsoltáríró írta cím gyanánt, hogy dicsérjétek az Urat, és
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valóban, aki az Urnák nagy tetteit szemléli, nem tehet mást, minthogy dicséretet
zengjen neki. Ahhoz azonban, hogy a mi szívünkből és ajkunkon őszintén fakadjon fel
Isten dicsérete, elmaradhatatlanul szükséges, hogy szemléljük az Ő nagy tetteit, lássuk
az Ő nagy csodáit, és látói legyünk dicsősége teljességének. Ezek közül a tettek közül a
legelső az, hogy bennünket kiszabadított Egyiptomból. Isten tetteit és csodáit e világban
igazán csak az az ember szemlélheti, akit kiszabadított Egyiptomból. Mások előtt Isten
tettei egészen odáig torzulhatnak, hogy a természeti világ alakulásának látja őket
csupán. Esetleg vak véletlenek, de nincs szeme meglátni Isten tetteit azokban, mert meg
van kötözve az egyiptomi bilincsekkel. Ügy vagyunk ezzel, ahogy Gedeon volt, amikor azt
olvassuk róla, hogy Ofrában egy zárt pajta ajtaja mögött csépelte a gabonát a
midianitáktól való félelem miatt. Megjelent neki az Úr angyala és azt mondta: „Az Úr
veled, erős férfiú. Gedeon pedig monda neki: Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért
ért bennünket mindez? És hol vannak minden Ő csodadolgai, amelyekről beszéltek nekünk
atyáink, mondván: Nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott
minket az Úr és adott a midianiták kezébe". Gedeon csak akkor látta meg az Úr
csodatetteit, amikor tapasztalta az Úr szabadítását. Mi magunk is csak akkor látjuk az
Úr csodatetteit, amikor átéljük az Ő szabadítását, akkor kezdődnek meg az Úr
csodatettei életünkben. Addig hiába beszélnek nekünk róla, érthetetlenek számunkra,
nem tudjuk felfogni, homályosak, távolvalók tőlünk, amint azonban kihozott bennünket
az idegen népek közül, letörte rólunk Egyiptom bilincseit, egyszerre nyilvánvalókká
lesznek előttünk.
A szabadítás nagy tette az Úrnak, de van ennél nagyobb tette is, mégpedig az, hogy
megtartja az Ő megszabadított népét. Mindjárt megértjük, miért nagyobb az Úr
megtartó hatalma, mint a szabadító hatalma. Addig, míg Isten bennünket a bűnben, a
rabszolgaságban lát és a bűnből és rabszolgaságból kiszabadít, fennállhat az a kísértő
gondolat, hogy az Úr azért szabadított meg bennünket, mert azt gondolta, hogy majd
érdemes nép leszünk az ő megtartására. Hogy majd ha a bilincseket rólunk letöri,
alkalmasakká leszünk Isten országára és életünk valóban az Ő dicsőségének hordozójává
lesz. Az Úrnak azonban a szabadítása után elég oka és alkalma van arra, hogy csalódjék
bennünk, miután meggyőződhetett róla, hogy a mi szívünk továbbra is olyan hűtlen és
csalárd, mint az Ő szabadítása előtt volt. Ő ennek ellenére is megtart, mégpedig úgy,
hogy a Jordánt megfutamítja, a tenger hullámait megállítja, az egész természeti világot
megmozgatja, ha kell, a démoni világot csendességbe parancsolja, íme ez arról beszél,
hogy Isten megtartó kegyelme nagyobb, mint az Ő szabadító hatalma. Isten népe higgye
el, hogy nagyobb kegyelemre van szükség minket megtartani a Jézus Krisztusban, mint
beoltani a szőlőtőkébe. Szinte azt érzi az ember, mintha az Úr Jézus Krisztusnak meg
kellene halnia újra meg újra érettünk, hogyha az egyszeri tökéletes váltság nem lett
volna elég arra is, hogy bennünket megtartson erre a kegyelemre is. Hányszor újra
nekirontottunk annak a gátnak, amelyikkel Isten kegyelme körülvesz. Nekifutunk
azoknak a karoknak, melyek körülölelnek, és ki akarjuk tépni magunkat, hogy
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visszafussunk régi, tisztátalan életünkbe. De megtart minket Isten. Nemcsak kihoz
Egyiptomból, hanem átvisz a félelmes körülmények között. Majd akkor látjuk meg igazán,
milyen nagy az Ő megtartó kegyelme, amikor megérkezünk hozzá. Bilincs szorongatott,
bűneink fojtogattak bennünket Egyiptomban, a démonok, a pokol seregei támadtak ránk,
akkor, amikor hívőkké lettünk Jézus Krisztusban. Mindenható Jehovára volt szükségünk,
hogy megszabaduljunk Egyiptomból, mert a Fáraóval csak ő volt képes leszámolni, de a
kegyelmes Atya kell ahhoz is, hogy vezessen bennünket a pusztán, hegyeket táncoltasson
meg, a Jordánra parancsoljon rá, a tenger hullámait állítsa meg, mannát hullasson az
égből, megtörje a környező népek áskálódásait és népe szíve keménységével napról napra
felvegye a harcot.
Ezen a megtartó kegyelmen túl azonban van Istennek egy még csodálatosabb munkája,
melyben mindenható volta leginkább megmutatkozik, mégpedig az, hogy átváltoztatja a
kősziklát álló tóvá és vizek forrásává. Az a tény, hogy abból a népből e világ számára élet
fakad, ez az igazi csoda. Hogy Ábrahámot kihozta Urkaszdimból és megőrizte a
kananeusok közepette, az Ő szabadító és megtartó hatalmának csodálatos
megnyilatkozása volt, de hogy Ábrahámból, Ábrahám ágyékából, abból az Ábrahámból,
aki hajlandó volt a Hágárral való útra lépni, származtatta Izsákot, ez az Ő mindenható
hatalmának a legcsodálatosabb megnyilatkozása. Az, hogy Isten téged bűneid városából
kiho zott és megtart a kegyelem útján, rendkívül nagy csoda, de hogy ajkad
bizonyságtételére emberi szívek nyilatkoznak meg, hogy belőle és belőlem élet fakadjon,
ez az Ő mindenható hatalmának olyan megdicsőülése, olyan csodája, amely előtt ámulattal hullunk porba és kiáltjuk, hogy dicsérjétek az Urat.
Dicséri az Urat az, akit megszabadított Egyiptom rabságából, dicséri az, aki éveken
keresztül várja már az Úr útját és visszatekint, mennyi veszedelemtől őrizte meg a
kegyelmes Atya, igazán azonban csak az dicséri őt, aki átéli a csodát, hogy átkozott
életéből ízes gyümölcsöt teremtett. Az én halálraszánt életemből életet fakasztott, a
kősziklát álló tóvá, a szirteket vizek forrásává tette. Nézd, milyen imádatra méltó
csodája az Úrnak, hogy a te megszáradt szívedet élő vizek forrásává teheti, belőled,
akiben nincsen szeretet, a szeretet élő folyamát fakaszthatja fel, rajtad, akin csak
megszáradt levelek zörögnek, ízes gyümölcs teremhet, belőled, akiben csak sötétség
van, világosságot áraszthat, aki magad vagy a magadba roskadt erőtlenség és
tehetetlenség, terhek hordozójává, sőt oszloppá tehet az Ő templomában. Óh, milyen
imádatra méltó dicsősége és hatalma ez az Istennek, méltó azért, hogy dicsérjétek az
Urat.
Az Ő dicséretének a valóságos és igazi helye a gyülekezet, a hívők közössége. Tudod, hol
lesz Isten dicsősége a legteljesebbé és legcsodálatosabbá? A mennyei Jeruzsálemben,
ahová nem megy be semmi tisztátalan, csak akik beírattak az élet könyvébe, amelyik a
Bárányé. Ahol nem lesz semmi más, csak fehér ruhás sereg, akik pálmaágakkal a kezükben
éneket énekelve zengenek dicséretet az Ő orcája előtt. Az idvezültek seregében lesz
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teljessé az Ő dicsérete. Isten az Ő szentségében megnyilvánul olykor rettenetesnek is
a világban, de az ő dicséretének, a dicséretmondásnak helye mégiscsak az igazak
környezete, az utána sóvárgó vagy benne élő lelkek közössége. Ha dicsérni akarod az
Urat, ha zengeni akarsz neki éneket, akkor Isten gyermekeinek a társasága az a hely,
ahol legélénkebben fakadhat fel ajkadon az ének.
Az Úr tetteit e világban mindig azok szemlélik igazi gyönyörűséggel, akik engedelemmel
hajolnak oda a parancsolataihoz. Azoknak kívánatosak, azoknak kedvesek cselekedetei,
akik gyönyörködnek azokban. Olyan emberek előtt, akiknek szívében az Úr iránti
engedelmességre készség nincsen, hiába beszélünk Isten tetteiről. Őket a világ különlegessége érdekli. Hallani akarnak emberi nagy tettekről, olvasni akarnak emberi
életek csodálatos vívmányairól, látni akarnak emberi életeket. Őket érdekli a tudomány
vívmánya, vagy a kultúra teljesítménye, az irodalom, a művészet elért sikerei, de az Úr
nagy tettei csak azokat érdeklik, akik ebben gyönyörködnek, akik engedelemmel hajolnak
oda az Úr dolgaihoz. Elképzelhető, hogy vannak emberek, akiket nem érdekel Isten igéje.
Volt idő, amikor engem is érdekelt minden más, ami e világban volt. Amikor Isten
megnyitotta szemeimet nagy tettei szemlélésére és késztette szívemet, hogy
odahajoljon engedelemmel hozzá, attól az időtől kezdve kívánatosak nekem is az Úr
cselekedetei. Azóta szívem békétlen, nyugtalan, fáradt és lankadt, ha nem látom az Úr
tetteit körülöttem. Ne nyugodj meg benne, ha nem látod életedben munkálkodni Isten
Szentlelkét. Jaj, ha téged ez nem nyugtalanít, jaj, ha néked elég, hogy emberek törődnek
veled, szeretnek és körülvesznek téged. Volt olyan időszak életemben, amikor az
emberek szerettek, körülvettek, de szívemben nem munkálkodott az Úr. De nem
elégített ki az emberek szeretete. Lehetséges, hogy téged is szeretnek az emberek, de
mit ér, ha nem cselekszik az Úr, ha nincs jelen gyönyörűséges munkája, nincsenek csodák.
Olyan lesz ez, mintha elkezdenénk pompás palotákat építeni, de nem jönne a tavasz, vagy
ha a földműves elkezdené szántani földjét, és felszántván belehintené a magvakat, de
az Úr megszűnne munkálkodni. Mi lenne az elhintett magvakkal? Jaj nekünk, ha megnyugszunk benne, hogy Isten nem munkálkodik. Hiábavaló akkor az igehirdetés, hiába
zendül az ének. Kívánatosak-e neked az Úr tettei, vagy azok nélkül egész nyugodtan élsz?
Belenyugszol, hogy szívedben nem történik semmi? Azzal a vággyal mész-e hallgatni az
igét, hogy Uram, hozom szívemet, munkálkodj benne.
Megnyugtatna, ha elvinnéd az órádat az óráshoz és úgy adná vissza, ahogy odavitted?
Ugye nem? És az megnyugtat, hogy az Úr nem munkálkodik a szívedben, hogy nem
igazított a szíveden? Vajon úgy hozod-e szívedet az Úrhoz, mint amelyik elromlott,
amelyiken igazítania kell az Úrnak? Ne csodálkozz! Odahozod életedet, de ha nem
mondod meg az Úrnak, hogy igazítsd meg szívemet, mert látni kívánom tetteidet
életemben, látni akarom, mit munkáltál szívemben, akkor ne csodálkozz, ha nem igazít
rajta az Úr semmit. Akkor majd úgy mész el onnét, ahogy odajöttél. Előveszed Bibliádat
és leülsz csendes órádban és csodálkozol rajta, hogy úgy mentél el, ahogy odajöttél, mert

73

nem kívántad az Úr tetteit.
Az Úr tettei azoknak kívánatosak, akik gyönyörködnek benne. De nem kívánatos azoknak,
és nem munkálkodik azok szívében, akik az Úr kezével akarnak munkálkodni. Talán láttál
már olyat, amikor valaki más kezével ráüt egy harmadikra, vagy más kezével ír egy
levelet. Nem arról van szó, hogy munkálkodj az Úr kezével, hanem arról, hogy az Úr
munkálkodik az Ő kezével a te életedben, és te gyönyörködj benne. Visszaemlékszem rá,
hogy diákkoromban nem sokat értettem a rajzolás tudományához, a rajztanáromnak
azonban kedvence voltam, és amikor kínlódtam a rajzom mellett, megrajzolta helyettem
és ezek a rajzok mind kiállításra kerültek. De nem én rajzoltam azokat. Arról van szó,
hogy ne vedd ki az íróeszközt az Úr kezéből, hanem engedd, hogy Ő írja bele szívedbe
azt, amit akar, törölje ki, amit akar. El ne feledd, az Úr tettei azoknak gyönyörűségesek,
akik engedelemmel odahajolnak Urukhoz.
Az Úr az Ő csodálatos tetteinek emléket szerzett. Mi az Isten legcsodálatosabb tette?
Csodálatos, ahogy teremtette a világot. Ki tudna ilyen világot teremteni? Ki tudna csak
egy ibolyát teremteni? Isten pedig teremtett egy csodálatos világot. A csillagok körül a
bolygó csillagok futnak. Csodálatos, ahogy járnak egymás körül. Ezek az Ő csodáinak
emlékei. Látsz egy kemény sziklakövet, az is Isten tetteinek emléke. Ahogy fakad az
élet, pattan a rügy, eljönnek a fekete rigók, nem is tudjuk honnét, egyszer csak itt
vannak, jön a tavasz, ez mind annak az emléke, hogy Isten egyszer életet szerzett. Hogy
kipattan a rügy és majd fehér virága lesz a cseresznyefának, annak a jele, hogy Isten
egyszer életet szerzett. Mi az a legnagyobb csoda, amit tett érted az Isten? Az, hogy
téged az Ő karjaiba vett, azokra a kitárt karokra, melyek ott a kereszten
szétfeszítettek. Ez az Ő legnagyobb csodatette. Ismét azt mondom, hogy Istennek
lehetett reménysége ahhoz, amikor téged megteremtett, hogy lesz belőled valami. De
látta, mivé lettél ebben a világban és téged bűneiddel a karjaira vett, ennél nagyobb
csoda aztán nincsen. Emlékezetet szerez az Ő csodálatos dolgainak. Ilyen emlékezés
minden egyes alkalom, amikor Isten szól hozzád. Mind a testi, mind a lelki tápláltatásunk
alapja az istenfélelem. A testi tápláltatásunknak is ez az alapja. Szinte lehetetlenség,
hogy istenfélő kenyér-kéregetővé váljék. Azt mondja az ige, hogy eledelt ad Isten az őt
félőknek. De különösképpen áll ez a lelki tápláltatásra nézve. Vannak emberek, akik a
bibliaórákról, evangélizációkról, az egyéni csendességükből mindig ige nélkül mennek el.
Nem istenfélelemmel jönnek oda. Nem tudom, élt-e már át valaki ilyen dolgot, én
visszaemlékszem arra, hogy amikor egy közgazdaságtan óra előtti percekben egyszer
ösztönösen rámszakadt, hogy te most felelni fogsz. Nekem a könyv a kezemben sem volt,
de akkor hirtelen elővettem, elolvastam az első bekezdést. Csak éppen annyira volt időm,
már szólított is a tanár és mennem kellett. Az első bekezdés, 15-20 sor, szóról szóra
emlékezetemben maradt. Amit az ember ijedtében hall, nem felejti el egykönnyen. Ha
mi kellő istenfélelemmel ülnénk az Úr lábánál, akkor sokkal többet hallanánk meg abból,
amit Ő mond. Vagy elképzelhető-e az, hogy valaki egy olyan emberrel szemben, aki iránt

74

kellő tisztelettel és félelemmel van, elaludjon? Hogy lehetséges hát, hogy a bibliaórán
elalusznak? Azért, mert nincsen kellő istenfélelem bennük. Ha az Úr előtt kellő
istenfélelemmel jelennénk meg, akkor nem mennénk el lelki táplálék nélkül soha. Hanyagul
ülünk ott, nincsen bennünk kellő félelem azzal szemben, amit Ő mond. Pedig ha kellő
félelemmel hallgatnánk, nem mennénk el táplálék nélkül.
Ne felejtsük el tehát, a mi lelki tápláltatásunk alapja az istenfélelem. Vedd a Bibliát
istenfélelemmel a kezedbe és ülj le istenfélelemmel az Úr igéje hallgatására. Egyszerre
sok minden meg fog változni.
Ne higgye senki, hogy a táplálékot azért kapja, mert kellő istenfélelemmel hallgatja
az igét. Azt mondja Isten igéje, hogy „eledelt ad az Őt félőknek, mert megemlékezik az
Ő szövetségéről". Nem azért táplál téged az Úr, mert istenfélelemmel hallgatsz, hanem
azért, mert szeret. Azért lehetséges, hogy még azok is kapjanak, akik nem
istenfélelemmel hallgatnak, azért lehetséges, hogy még az ebeknek is jut a
morzsalékokból, ami lehull az asztal alá. „Eledelt ad az Őt félőknek, mert megemlékezik
az Ő szövetségéről."
Az Úrnak minden cselekedete tökéletes, mert Ő hűséges és egyenes. Tudtul adja az Ő
népének erejét. Cselekedetei hűség és igazság. Megingathatatlanok, mert hívségből és
egyenességből származnak. A mi cselekedeteink azért tökéletlenek, mert csalárd szívből
származnak. Hogyha cselekedeteid hűségből és egyenességből származnak, azok mindig
tökéletes cselekedetek lesznek. Az Úr minden cselekedete irántunk való hűségéből
származik.
Hogy ez a hűség és egyenesség hogy találkozhat és állhat meg egymás mellett, arról
beszél a 9. vers, amikor így szól: „Váltságot küldött az Ő népének, elrendelte a
szövetségét örökre, szent és rettenetes az Ő neve." Az Úr hűsége és egyenessége
találkozott egymással a Golgotán. Az igazságnak áldozatul adatott a szeretet és azóta
az Isten szívével mindig ez történik a világban. Isten hű volt mindhalálig, egyenesen
kellett cselekednie, hogy cselekedetei tökéletes cselekedetek legyenek, és mit tehetett
mást, mint: „Óh mély titok, óh szent csoda, önnön magát adta oda." Ezért tökéletesek
Isten cselekedetei.
Ő az, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Ő az, aki hű mindhalálig, és egyenes
mindhalálig. Emlékezetem szerint egy római szenátor hozott egy törvényt, amelynek
büntető szankciója úgy szólt, hogy aki azt a törvényt áthágja, halállal bűnhődjék. Nem
sok idő múlva ennek a szenátornak az édesanyja hágta át ezt a törvényt. Mindenki azt
kérdezte, most mit fog tenni? Ő pedig azt mondta, hajtsátok végre az ítéletet rajtam.
A hűségnek és egyenességnek gyenge emberi példája ez. Ilyen egyenesség és hűség van
a mi Urunkban, aki hű maradt a te csalárd, csapodár szívedhez, a bűnhöz azonban nem
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maradhatott hű, meg kellett büntetnie, azért aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk,
hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
Isten hű akar maradni a te hűtlen szívedhez, holnap is, ma is, és mit tehet mást,
minthogy megint vérzik a szíve és fáj, mert minden cselekedete tökéletes. Ha hűséggel
és egyenességgel akarsz mellette járni, akkor csak egyet tehetsz, azt, amit valaki így
mondott: Uram Jézus, szállj le a keresztről, feszíttessem oda én. Öldököld meg az én
tagjaimat, pusztítsd bennem a test cselekedeteit, feszíttessem meg én és élj te.
Aki az Úr hűségéből és egyenességéből származó tetteit szemléli, az félelemmel néz
rá. Ne értsük félre, testvéreim, azt a szót, hogy félelemmel. Nem a szolgának a félelme
ez, hanem annak aki csodálattal és imádattal tekint atyjára. Aki látta az ő Atyját
szeretni őt és szenvedni érte, nem is gondolhat mást elméjében, minthogy bölcsen és
alázatosan bízza magát az Ő kezére és azt mondja, cselekedj, Uram, életemben.
Aki ezt cselekszi, annak dicsérete megmarad mindvégig, azt mondja a zsoltáríró.
Ha ajkadról elhalt az Isten dicsérete, azért halt el, mert megszűnt szívedben az Úr
félelme. Ha szívedben ott van az Úr félelme és szemléled az Ő nagy tetteit, akkor kitör
a szívedből, hogy dicsérjétek az Urat. Amikor az ember újra elemi erővel meglátja a
Golgotát, nem tud mást tenni, minthogy zengi: dicsérjétek az Urat. Ha magadra, ha az
emberekre, ha a hívő közösségvezető bűneire nézel, ha arra nézel, ami körülötted van a
világban, elcsüggedsz és kétségbe esel. De aki az Úr tetteit nézi és az O legnagyobb
tettét, amelyik hűségből és egyenességből származott, az nem tehet mást, minthogy így
szól: dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Urat! Menj el, dicsérd az Urat nagy tetteiért.
A hűséges szív odaáldozta magát érted, hogy te az Ő áldozata árán szabad légy. A
megszabadult madár dicséretével dicsérd őt.
Február 10
Örömteli biztonság
„Győzelmes jobbommal támogatlak" (Ézs 41,10).
Az elmúlástól félni hasznos dolog. A vakmerőség viszont nem vall bölcsességre. Vannak
időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük: ha most nem kapunk valami különös
támogatást, elsüllyedünk, íme, Isten a jobbját nyújtja, hogy támaszkodjunk rá. Figyeljük
meg ígéretét: nemcsak a kezét nyújtja, bár az eget és a földet is fenntartja, hanem
jobbját: hozzáértéssel párosult erejét, legteljesebb hatalmát. Sőt, ez még nem minden,
hanem „győzelmes jobbjával" támogat. Azt a kezét nyújtja, amellyel fenntartja
szentségét és végrehajtja királyi végzéseit, ezt a kezét nyújtja ki a benne bízók
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megtartására, így legyen bár félelmetes a veszedelem, amiben vagyunk, mégis csodálatos, örömteli biztonságban lehetünk. Akit az Úr jobbja tart, annak még az ördög sem
árthat.
Gyönge lehet a lábunk, de hatalmas az Isten jobbja. Rögös lehet az utunk, de a
Mindenható támogatását élvezzük. Ezért bátran előre: nem fogunk elesni!
Támaszkodjunk szüntelenül arra, aki mindent fenntart. Isten nem vonja meg tőlünk
erejét, mert Ő nem tagadja meg magát. Hűséges ígéretéhez és hűséges Fiához, ezért
nem hagy el minket soha. Milyen boldoggá tevő ígéret ez! Boldogok lettünk tőle valóban?
*
El lehet késni
Amikor útnak indult (Jézus), odafutott hozzá egy ember...
(Mk 10,17)
Mivel volt tele a gazdag ember keze, ami miatt nem tudta elfogadni az örök élet
ajándékát Jézustól? Tennivalókkal, feladatokkal, intéznivalóval.
Akkor futott már Jézus után, amikor Jézus elindult onnan, ahol tanított. Késve ért
oda, mert előbb még el akart intézni valamit. Nem ez az „előbb" az oka annak, hogy
lemaradunk sok jóról, amit Jézus az őt keresőknek kínál?
Mivel késve érkezett, nem hallotta azt, amire a legnagyobb szüksége lett volna, amivel
Jézus befejezte tanítását: „aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba." (Mk 10,15) Éppen ez volt ennek az
embernek a kérdése: ki mehet be Isten országába? Éppen ezt magyarázta Jézus: az
örök élet ajándék, azt nem lehet sem kiérdemelni, sem megfizetni, csak alázatos hittel
elfogadni. „...mit tegyek, hogy elnyerjem...?" Azt tedd, hogy tartsd a kezed, és hálásan
fogadd el!
Ezt azonban nem lehet így futtában, mellesleg, minden dolgunk után. Ez vagy fontos
neked valóban, és akkor minden elé helyezed, vagy csak utólag hallod, hogy ilyen is van,
de nem lesz a tied.
Egyre jobban felgyorsul körülöttünk az élet, egyre több feladat terhel, és számos
lehetőség csábít, túlterhelt emberek vagyunk, akiknek tele van a fejük gonddal, a
naptáruk tennivalókkal, és sok fontos dologra nem szánunk időt. Még a vasárnap is úgy
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telik gyakran, mint a többi nap. A sürgős gyakran kiszorítja azt, ami igazán fontos lenne.
Nehogy úgy járjunk, mint Jézus példázatában azok, akik késve érkeztek a menyegzőre,
s már bezárták előttük az ajtót (Mt 25,10)!
Csendesedjünk el, s inkább mást hagyjunk el, de törődjünk a lelkünkkel és egymással,
amíg lehet!
Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!
(Füle Lajos)
*
Felszínes hit
Akiknél a sziklás földre esett azok, amikor hallják, örömmel fogadják az Isten
Igéjét, de nem gyökerezik meg bennük. Lukács 8,13
Beléjük hullik, de nem hatol beléjük. A felszínen marad. A sziklás föld a szívnek még
feltöretlen talaját példázza. Érzelmileg nincs náluk baj. Az Igét örömmel fogadják.
Boldogok, fellelkesülnek, de a mélyben még erős ellenállás működik. Akaratukat még nem
szolgáltatták ki az Úrnak. Még mindig saját kívánságaik és vágyaik a döntők, s így
hamarosan ismét elbuknak, mihelyt önző akaratuk megszólal. Szóban mindig készek arra,
hogy örömmel mondják: az Úré vagyok, de szívük mélyén, sokszor nem is tudatosan,
számtalan 'nem' gyülemlik fel. Hitük csak kis ideig tart. Amint kísértéssel találkoznak,
elbuknak. A szenvedéstől való félelmet nem tudják magukban legyőzni. Az Igéért nem
hajlandók gúnyt vagy üldöztetést magukra vállalni. Ha pedig az Úr nem teljesíti szívük
kívánságait, sőt csalódások érik őket, megbotránkoznak benne. Mert mindennek úgy kell
lenni, ahogy ők szeretnék.
Az igazi megtérés nemcsak érzéseinket, de akaratunkat is megfordítja. Annak is a
meghaláson kell keresztülmennie. Nem szabad az 'óembert' kegyes köntösbe öltöztetni.
Le kell vetni azt mindenestől. Még a hívő keresztyének között is sokan vannak, akik soha
igazán nem törtek össze, örömteli időket megéltek ugyan, de soha nem szomorodtak meg
igazán önmaguk miatt. Nem ismerték fel teljes elveszettségüket. Ezért sok bennük a
kemény farizeusi érzés és a rejtett önigazság. Szívük talaját még soha nem puhították
meg a bűnbánat könnyei. Érezni bennük a hajlíthatatlan én-t. Ha pedig becsvágyukat
sérelem éri, megsértődve visszavonulnak. - Vajon az ilyen keresztyének arra vannak-e
ítélve, hogy egy egész életen át ebben a félúton elakadt állapotban maradjanak?
Lehetetlen számukra, hogy megváltozzanak? Egyedül Isten kegyelme hozhatja ki őket
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ebből. Nézzük csak Pétert, akiben még töretlen volt a magabiztosság talaja, ezért
bukott el a kísértés órájában. De éppen ezen keresztül jutott őszinte, mély bűnbánatra.
Keservesen sírt és az önmagába vetett hite összeomlott. Nem akart már többé első lenni
az apostolok között. Bensőleg teljesen megsemmisült, és ekkor kezdtek mélyre hatolni
a gyökerek. Mindene lett a Megváltó, aki őt egészen betöltötte. A teljes bűnbánat
eltéphetetlenül hozzá kapcsolta. - Ne elégedjünk hát meg, míg énünk utolsó darabja is
szét nem zúzódik.
*
„Ő előbb szeretett minket"
„Mi szeressük öt, mert ő előbb szeretett minket!" (Jn 4,19)
„O előbb szeretett minket": ez az indoklása annak, hogy szeretnünk kell teremtő,
gondviselő Istenünket. Csodálatos atyai szeretete arra buzdít minket, hogy
viszonozzuk szeretetét. Ne riasszon vissza minket ettől az, hogy a mi szeretetünk
csak halvány visszfénye az Övének. Isten létünk kezdete óta szeret minket. Még
meg sem születtünk, máris elválasztott minket magának. Világra jövetelünkig őrzött
minket. Születésünkkor megoltalmazott mind minket, mind szülő-édesanyánkat.
Azután is hányszor vett oltalmazó szeretetébe, míg kisgyermekből nagyobbakká,
gyermekekből felnőttekké, felnőttekből mi is szülőkké lettünk. Sasszámyaival
takart be minket. Védte életünket szeretetével a rá leselkedő veszedelmek elől.
Csodálatosan oltalmazta lelkünket az azt környékező veszedelmektől. A földre
küldte értünk emberi testben Egyszülött Fiát, hogy a Golgota keresztjén értünk is
elszenvedett váltság-halálával számunkra is biztosítsa az örök életet! Atyai
szeretetére csak az nem válik érdemtelenné, aki holtig tartó hűséggel szereti Öt,
építi országát, teljesíti akaratát.
Mennyei Atyám, légy áldott, hogy szereteted mindig megelőzi az én gyöngén
pislákoló szeretetemet. Ki sem mondhatom, hogy a tiéd hány-szorosan szárnyalja
túl az én picinyke szeretetemet. Sasszárnyakon hordoztál, hogyne kelljen a föld
porában élnem. Szent Fiad karján az örökkévalóságba is bejuthatok. Uram, vedd
kedvesen a Tiédnek nyomába lépni sem tudó, fogyatékos szeretetemet! Krisztusért
könyörgök! Ámen.
„Áldjad Őt, mert csodaképen megalkotott téged, Elkísér utadon,
tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd
Szárnyával takarva védett." (Énekeskönyv 264. é. 3. v.)
*
„Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve... És most semmi sem gátolja
őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek."
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1 Mózes l l ,6
Bábel tornyát építi az egységes nép. Biztonságot, egységet és dicsőséget akarnak
maguknak. Az ember úr a föld dolgai felett, tehát nincs előtte akadály, megteheti. De
csak egységben! Mekkora eredményt tud elérni egy család, ha minden tagja egyet akar,
és abba minden erejét beleadja! Egy nemzet is képes hatalmas dolgokra, ha egységes.
De ez a ritka eset. Amint nem értik meg egymást, amint meghasonlás támad, akár kicsi,
akár nagy közösségen belül, vége az építésnek, az eredménynek. A döntő kérdés: azt
akarom, hogy az én akaratom legyen meg, vagy szolgálni akarom a többiek örömét? Pünkösdkor egymást soha nem látott emberek találták meg a közös nyelvet. De ahhoz
Isten Lelkének segítsége kellett. Kérd a Lelket, ha baj van családodban, vagy bármely
más közösségedben! De arra kérd, hogy elsősorban veled értesse meg a többiek nyelvét,
vágyait, céljait, s neked adjon erőt arra, hogy képes légy ne csak a magad, hanem a
többiek boldogságát szolgálni!
Istenem, annyira bánt, hogy családom, munkaközösségem, lakóhelyem, nemzetem nem
érti meg egymást, mintha nem egy nyelven beszélnénk. Én is csak egyik ágához tartozom
e közösségeknek, nem vagyok képes arra, hogy megértsem a velem ellenkezőket. Mutasd
meg, Uram, nem bennem van-e a hiba! Nem én tartom távol magam tőlük Hátha jobban
megérteném a többieket, ha segítenél. De arra kérlek, ne az én igazságom, ne is a
többieké győzzön, hanem mindenekfelett a Te akaratod! Ha nem értjük meg egymást,
egyikünknek sem lehet igaza. Lelkedet kérjük, tanítson meg arra, mint pünkösd napján,
hogy egy nyelvet beszéljünk: a Te igazságodat. És adj a szívünkbe elég alázatot ahhoz,
hogy a magunk igazáról lemondva meg tudjuk érteni, közösen elfogadni azt, amit Te
tanítasz, amire Te akarsz elvezetni, amit Te rendelsz mindnyájunk számára! Ámen.
*
Könyörülj Sionon
102. zsoltár

Ez a zsoltár egy olyan nyomorult ember imádsága, aki elepedt és az Úrhoz menekült.
Vannak ugyanis nyomorult emberek, akik kínlódnak, vergődnek és az Úr helyett a
méregpoharat, a kétségbeesés mérgét és a kárhozatot találják meg. Van olyan
nyomorúság, amely Isten szerint való megtérést szerez, és van olyan, amelyik halált
szerez. Mindig Isten kegyelmének különös ténye az, amikor az ember elepedése és
nyomorúsága idején az Úrhoz menekül. Éppen azért is enged Isten pusztaságba jutni
bennünket, ezért engedi meg, hogy reménységeink elhervadjanak, földi terveink csődbe
jussanak, hogy ezek közben keressük Őt. Szomorú tény azonban, hogy elepedt emberek
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nagy serege nem az Urat, hanem a narkotikumokat keresi, testi, ördögi szenvedélyek
karjaiba veti magát, és a gyógyításra szánt szer nem gyógyítást, hanem még nagyobb
nyomorúságot eredményez életében. Szükség tehát megtanulnunk, hogy a nyomorúság
idején az Urat hívjuk segítségül, amint Ő erre igéjében fel is hív bennünket: „Hívj
segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítják téged, és te dicsőítesz
engem." Ne keress tehát más megoldást, emberi tájékozódást, testi megenyhülést és
vigasztalást, ha¬nem amikor elepedt benned a te lelked, akkor ontsd ki panaszodat az
Úr elé. Lehetséges, hogy egészen jogos az a panasz, okkal fordulsz panaszszavaddal az
Úrhoz, de az a lényeges, hogy ne embereknek, hanem neki panaszolj, az a lényeges, hogy
ne emberekhez, hanem hozzá menekülj. Imádságainknál mindig az a leglényegesebb, hogy
az Úrhoz jussanak. Nem az imádság formája, nem az imádkozok külső magatartása a
döntő, ha¬nem az, hogy kéréseink megérkezzenek Isten szívéhez. Vannak olyan
imádságok, melyek nem jutnak el Istenhez. „Oá kevélyeknek ellene áll." Van olyan
imádságnak nevezett emberi szó, amelyik elől elrejti orcáját az Isten. Igaza van a
Prédikátor könyvének, amikor arról beszél, hogy: „Ne gyorsalkodj a te száddal, a te
elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig a
földön." Ne feledkezz meg róla, amikor imádkozol, hogy Isten a mennyben van, éppen
azért te, a földszagú ember, mindig csak az alázat útján közelíthetsz hozzá. Nem
természetes és magától értetődő dolog az imádság meghallgatása, hanem Isten különös
magatartása velünk szemben. Hozzánk kell hajtania fülét, felénk kell hajolnia, éppen
azért különös kegyelem, ha kiáltásunk hozzá jut.
Kétségbeejtően szükséges, hogy imádságunk az Úrhoz jusson. Kétségbeejtő szükség,
mert szorongattatunk. E világ fejedelme, a sátán szorongat bennünket, vissza akar
hódítani magának, kétségbe akar ejteni, el akar szakasztani Isten szerelmétől.
Gyalázatba akar dönteni, megkeseríteni a szívünket. Nincs tehát nagyobb szükség Isten
gyermeke számára, minthogy kiáltása az Úrhoz jusson. Gondolj csak arra, milyen lehet,
amikor valakit az éjszaka mélyén körülfognak a kiéhezett farkasok. Milyen kétségbeejtő
szükség, hogy szorongatott életének segélykiáltása olyanokhoz jusson, akik segíteni
tudnak rajta. Éppen ilyen kétségbeejtő szükség Isten gyermeke számára, hogy amikor
szorongattatik az ördög ezerféle tőrvetésével szemben, amikor a pokol minden hada
rátámad, és úgy látja, nincs semerre szabadulás, kiáltása eljusson Isten fülébe.
Kétségbeejtő szükségben nincs más magatartás. A szorongattatás idején csak Isten
menthet meg, csak Ő szabadíthat meg, csak Ő törheti le rólunk bilincseinket. Amikor
imádságunk nem jut az Isten elé, olyankor mindig értelmetlen az élet. Valaki azt mondta,
hogy az imádság a lélek számára olyan, mint a test számára az oxigén. Csak az imádság
levegőjében tud létezni, ha imádságaid nem jutnak Isten elé, elenyésznek napjaid... Erről
panaszkodik a zsoltáríró is. Nem eredményes munkában, győzelmes harcban,
gyümölcsözésben telik élete, hanem, mint forró nyárban az esőt nem kapott növényzet,
kókadozik, és a gyümölcsözés reménysége nélkül lassanként elszárad. Ilyen az imádság
nélkül élő ember élete is. Ha a csontjai üszkösek, ez egyrészt azt jelenti, testileg
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szenved, másrészt pedig, hogy nincs benne semmi rugalmasság, semmi lendület,
törékeny, minden lépését félve kell kiszámítania, mert hiányzik belőle az éltető erő.
Akitől Isten elrejtette az orcáját, akinek imádságaihoz nem fordítja oda fülét, annak
ilyen az élete.
Sivár és örömtelen élet. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű. Nincs semmi értelme
életében a holnapnak, még a kenyér megevéséről is megfeledkezett. Olyan mély a
nyomorúsága, olyan kétségbeejtő a szüksége, hogy már az életösztön is kihunyóban van
benne. Csak a szenvedés, gyötrődés kínozza, úgy érzi, mintha izmai odatapadtak volna a
csontjához, elvesztették volna minden üdeségüket, frissességüket. Ehhez járul az
egyedülvalóság kínos érzése. Akitől Isten egyszer elfordította orcáját, az mindig úgy
érzi, hogy az emberek is elhagyták őt. Nincs, aki megértse, nincs, aki szeresse, mert
minden megértés, minden szeretet, minden gyöngéd figyelem csak Istenben közeledik
hozzánk.
Az Úron, a vele való közösségen kívül csak keserűség, fájdalom, bosszúság, békétlenség
ér bennünket. Olyan az életem, mint a pusztai pelikán élete, amelyik magában él és
körülötte nagy pusztaság van csupán. Nem vált senkivel egy szót, nem érdeklődik senki
sorsa iránt, elhagyott, magára maradt... Rettentő kínos és emésztő tud lenni az
egyedülvalóság, amikor bezárult fejünk felett az ég, és imádságaink nem visszhangzanak
Isten szívén.
Kínosabbá teszi a helyzetet az, hogy az emberek csak a gyalázat útján közelítenek
hozzá, minden napon vádolják és esküsznek rá. Akit Isten elhagyott, akitől elfordította
fülét, az emberek prédájává is lesz. Csak az Isten szeretete, csodálatosan körülvevő
hatalma oltalmaz ugyanis bennünket az emberi gonoszsággal szemben. Az ördögnek
minden igyekezete oda irányul, hogy összeveszítse egymással és gyűlöltté tegye egymás
előtt még a barátságot is. Akinek életétől Isten elfordította tekintetét, akinek feje
felől leemelte kezét, az oltalom nélkül áll az emberi szívekben munkálkodó ördögi
ravaszsággal szemben, így érthető meg a 11. vers, amelyik így szól: „A te felindulásod és
búsulásod miatt, mert felemeltél engem és földhöz vertél engem." Amikor népéről beszél
Ézsaiás 5. fejezetében, annak ítéletét így tárja fel: „Azért most tudatom veletek, mit
teszek szőlőmmel, elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy
letapodtassék.
És parlaggá teszem, nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövisét gaz veri fel, és
parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne hagyjanak." íme tehát csak arról van szó, hogy
kőfalát elvonsza és az eső áldásait megvonja tőle. Máris eltapodtatik és gaz veri föl.
Mindig ez a helyzet. Ahol Isten megvonja oltalmazó kezét, áldásait, ahonnan tehát
elfordítja fülét, ott a gonosz hatalmak szabad prédájává lesz a lélek.
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A nyomorúság kiteljesedése a halálfélelem.
„Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam." A
megnyúlt árnyék alkonyairól beszél. A Nap oda érkezett, ahonnét eltűnik a látóhatár
széléről. A nyomorúságba jutott ember kényszeredetten a halálra gondol. Halálfélelem
szorongatja szívét, mert nincs a halálban semmit reménység, ha az életben nem vagyunk
bizonyosak Isten megtartó keze felől. A halál árnyékának völgyébe csak az léphet
reménykedéssel, aki a jelenvaló életben bizonyosságot szerzett felőle, hogy Isten
örökkévaló karjai hordozzák őt.
Akinek szívéből ez a reménység hiányzik, sivár reménytelenség felé tekint: „Magam
pedig, mint a fű, megszáradtam."
Aki azonban a nyomorúság idején az Úrhoz menekül, nem áll itt meg. Aki kitartóan hívja
az Urat, az nem fárad bele a kiáltásba, az egyszer csak meglátja az Úr örökkévalóságát.
Lehetséges, hogy éppen akkor, amikor a szakadék legszélére jutott, amikor a mélység
minden szédületes félelmével feltárult előtte, amikor már úgy érzi, nem csak enyészik,
de megszárad, felragyog előtte a felismerés: „De te, Uram, megmaradsz örökké és a te
emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll." Mindig Isten kegyelmének megnyilatkozása
az, amikor megmutatja nekünk örökkévaló ábrázatát. Arról beszél ugyanis ez, hogy már
odafordult az Ő népéhez.
Isten gyermekének azonban tudnia kell, hogy ahhoz, hogy a nyomorúságból kiemeltessék,
az Úrhoz kell hozzáfordulnia. Ennek az odafordulásnak az alapja mindig a nyomorúságban
lévő egyén segítségül hívása. A csodálatos azonban az, hogy Sionhoz fordul az Isten, az
Ő népéhez, gyülekezetéhez, az Ő anyaszentegyházához. Egyénenként elevenít meg
bennünket, de a háznak a köveit és porát akarja újjáépíteni. Van tehát egyéni üdvösség,
de az egyéni üdvösség sohasem végcél, hanem a végső kiteljesedés mindig Sion
felemeltetése a porból. Ha valahol valakit megelevenített az Isten, akkor ebből következetesen származik az, hogy Sion megelevenítését kezdte el az Úr.
Ahol a megelevenítés, az ébresztés, a megújulás munkáját elkezdte a Szentlélek Isten,
ott félik a népek az Úrnak a nevét és a földnek minden hatalmasai meglátják az Ő
dicsőségét. A megelevenítés munkája tehát valójában Isten dicsőségének kijelentése a
pogányok felé. Egész egyszerűen szólva, a felébredt, bűnei bocsánatát megnyert
emberek, közösségek, gyülekezetek bizonyságot kell, hogy tegyenek az Úr dicsőségéről
a meg nem tértek, a fel nem ébredtek felé. Nem csak annyi Isten népének a szolgálata
itt a világban, hogy örvendezzen az Úrban és egymásban, hanem hogy látványosság
legyen a világnak. Lássák az emberek az Ő cselekedetét, és dicsőítsék a mennyei Atyát.
Sión megépítésének végső célja ez, hogy Isten dicsőségét tükrözze, hogy ebben lássák
a pogányok, mivé kellett volna lenniök, és ebben ítéltessék meg kevély és kemény
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magatartásuk.
A megújulás, ha valóságosan Istentől való, nem maradhat meg szűk keretek között,
nem záródik bele egy nemzedékbe és nem marad meg egy bizonyos nemzet határai
között. Az egyéni megelevenedésnek ki kell hatnia a családokra, gyermekekre, unokákra,
a ház falán túl a szomszédokra, gyülekezetre, falura és így tovább, egészen odáig, hogy:
irattassék meg ez a következő nemzedéknek és a „teremtendő nép dicsérni fogja az
Urat". Tehát, akik utánuk jönnek, és akik messze országok lakói, azok is megtudják, mit
végzett bennük megelevenítő lelkével az Isten.
A megújulás legvégső célja pedig, hogy „meghallja a foglyoknak nyögését", és „feloldozza
a halálnak fiait, hogy hirdessék a Sionon az Ő nevét és az Ő dicséretét Jeruzsálemben".
Majd egybegyűlnek a népek mindnyájan és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak
örvendezéssel. így fogalmazza ezt meg Pál a Thessz 1. fejezetében: Igazságos dolog az
az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak.
Nektek pedig, akik szorongattok, nyugalommal, mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr
Jézus az égből hatalmának angyalaival, amikor eljön majd, hogy megdicsőíttessék az Ő
szentéiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek, íme tehát, amikor egybegyűlnek
majd mind a népek és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak, akkor azok, akiket kiemelt
a porból, akiket feloldozott a halál köteleiből, azok vele együtt jelennek meg
dicsőségben, megdicsőíttetik szenteiben és csodáltatik azokban, akik hisznek. Ez az
Isten könyörülete. Ez az Isten szeretetének gazdagsága.
Soha sem választható el egymástól az egyén és a közösség. Ha Isten elfordul Siontól,
akkor az egyén nyomorúságba kerül. Az előző versekben éppen erről volt szó, hogy az Úr
elfordította ábrázatát az Ő népétől, és ennek az eredménye, hogy megsanyargatta az
én erőmet ez útban, de éppen ezért ahhoz, hogy Sión megelevenedjék, az egyénnek kell
visszatérnie hozzá. Ahhoz, hogy az Ő anyaszentegyháza megáldassék, az egyház
tagjainak kell új életre jutniok. Nincsen kollektív, csak egyéni megtérés, de az egyének
megtérése nyomán van kollektív áldás. Az örök életet nem az egyház, hanem az emberek
számára készítette az Úr, nem Siont üdvözítette, hanem Sionnak fiait. Majd amikor
Isten kezének munkái, a föld és az egek elmúlnak, Ő megmarad, esztendei el nem fogynak
és megmaradnak az Ő szolgáinak fiai is, az ő magvuk erősen megáll, íme, ez az Isten
könyörülete. A mélységbe, elhagyatottságba, emberi gyalázat útvesztőibe emberi
szívekhez odahajlik, kiáltásuk eljut a fülébe, meglátja népének nyomorúságát, népének
fiaihoz, felemeli a porból, dicsőségének, örökkévaló életének részesévé teszi őket és
akik jöttek a nagy nyomoróságból, nem éheznek többé, nem szomjúhoznak többé, sem a
nap nem süt rájuk, sem semmi hőség, mert az Isten könyörült Sionon, meglátta
egyházának elhagyott állapotát, nyomorúságát és felemelte a porból, hogy a Szentlélek
örömével, gazdagságával teljesítse be. Amikor elepedsz, ontsd ki panaszod az Úr elé,
szólj így: „Uram, hallgasd meg imádságomat, kiáltásom jusson tehozzád", és csodálatosan
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megtapasztalod, hogy az irgalmas Isten könnyeid láttán könyörületre indul, lehajol érted
és felemel.

Február 11
Gyermekeink már biztonságban vannak?
„...vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Szellememet árasztom
utódaidra, áldásomat sarjadékaidra" (Ézs 44,3).
Gyermekeinkben természetük szerint nincs meg Isten Szelleme, amint azt
tapasztaljuk is. Sok mindent látunk bennük, ami aggodalomba ejt jövőjük felől, és ez
szorongó imádságra késztet. Ha fiúnk rossz útra tér, komolyan könyörgünk érte, hogy
ne hagyja őt Isten elveszni, vezesse a helyes útra. Jobban szeretnénk, ha lányunk is
inkább alázatos szívű hívő lenne, mint divatos kis királynő. Ez az igevers bátorítson
komoly reménységre bennünket, hiszen bátorítás az előtte való vers is: „Ne félj szolgám,
Jákob", és ez oszlassa el félelmünket.
Az Úr az Ő Szellemét ígéri, bőséggel és erővel árasztja ránk, és nyomában valóságos
és örökkévaló áldás terem. Ezen isteni áradat nyomán fejlődnek gyermekeink, míg „Egyik
ezt mondja majd: én az Úré vagyok! A másik Jákob nevére hivatkozik" (44,5).
Olyan ígéret ez, melyet számon kell kérnünk az Úrtól. Időről-időre határozottan
könyörögnünk kell gyermekeinkért. Mi nem tudunk új szívet adni nekik, de a Szent
Szellem igen, és Ő szívesen meghallgatja ezt a kérésünket. A mennyei Atya örömest
veszi az apák és anyák imáját. Vannak még szeretteink a bárkán kívül? Ne nyugodjunk
addig, amíg velünk együtt nincsenek biztonságban, az Úr tulajdon kezében.
*
Hálánk gyümölcsei
„Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét..." (Ézs 57,19)

A hálával telt leiekből kibuggyan a hála. Kit illethetne méltóbban a hála, mint mennyei
Atyánkat, aki lelki és testi áldásainak sokaságával halmoz el minket? A hála egyfelől
szavainkban, másfelől cselekedeteinkben jut kifejezésre. Magasztaljuk szavainkkal az
Ég és Föld Urát, aki megbocsátja bűneinket, mulasztásainkat és megad nekünk mindent,
ami tápláltatásunkhoz és életünkhöz szükséges. Kegyelméből megöntözi földjeinket
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esővel. Felhozza arra áldó napsugarát. Ruhát és hajlékot ad nekünk az időjárás
viszontagságai ellen. Testi és lelki betegségeinkben kegyelmével vesz körül minket.
Fogyatékos lenne hálánk, ha csak szavakban merülne ki és nem párosulna ínségbe és bajba
jutott embertársaink iránt érzett könyörülő szeretetünkkel. A testi segítséget
párosítsuk lelki segítéssel. Az ótestamentumi nagy próféta az igaz istentisztelet áldásai
közt említi a bilincsek megnyitását, az elnyomottak szabadon bocsátását, minden iga
széttörését, az éhezők számára kenyerünk megszegését, a bujdosók befogadását (Ézs
58,6-7). Ezek legyenek hálánk áldott gyümölcsei!
Áldalak, jó Atyám, hogy sok földi jóval halmozol el engem, gyarló, bűnös gyermeked
Köszönöm, hogy testi áldásaid mellé lelkieket is adsz. Adja kegyelmed, hogy lelkem sose
legyen hála nélkül! Ha nehéz napok szakadnak rám, akkor is legyen mit megköszönnöm.
Töltsd meg szívem, szám a hála szavával és kezemet a Nevedben gyakorlandó könyörülő
szeretet gyümölcseivel! Sohase engedd elfelednem, hogy azok a legkedvesebbek
Számodra, amiket kifejezetten szent Nevedben adok testvéreimnek! Krisztusért
kérlek! Ámen.
„Rám-rám derül ismeretlen Utamon egy kis öröm; Azt is
a te véghetetlen Jóságodnak köszönöm; Hálakönnyem
tündöklése A te neved hirdetése." (Énekeskönyv 275. é.
3. v.)
*
Mennyire irgalmas Isten?
...elengedtem minden tartozásodat... Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd
szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? (Mt 18,32-33)
Milyen irgalmas az az Isten, akinek az irgalmából élünk, és aki minket is irgalmasokká
tehet egy durva világban? Olyan, hogy mi hagytuk ott őt, és mégis ő jött utánunk Jézus
Krisztus személyében, hogy ne pusztuljunk el. Ahogyan Paul Gerhardt éneke vallja:
Irgalommal szánva minket / Nagy jósága ránk tekintett.
Isten olyan irgalmas, hogy amit megbocsátott, arra soha többé nem hivatkozik.
Dávid így vall Isten irgalmáról: „Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú,
szeretete nagy... nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem
bűneink szerint fizet nekünk." (Zsolt 103,8-10)
Isten olyan irgalmas, hogy „tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta,
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" (Rom 8,32).
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Jézus pedig olyan irgalmas volt, hogy „gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti
az ő szegénysége által meggazdagodjatok" (2Kor 8,9). Hogy ő, „aki nem ismert bűnt,
bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne" (2Kor 5,21). Bűn nélküli életét
áldozta fel értünk, akik akkor még ellenségei voltunk.
Nagy irgalmából elszenvedte vétkeink ítéletét, kifizette adósságunkat. „Eltörölte a
követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból,
odaszegezve a keresztfára." (Kol 2,14)
Aki ezt a nagy isteni irgalmat hittel magáévá teszi, az képes lesz irgalmasan
viszonyulni másokhoz. Akinek ilyen nagy tartozását elengedték, engedje el ő is másokét,
és legyen kész mindig áldozatot hozni, ha azzal valakin segíthet! A fent idézett
példázatban erre mutat rá Jézus.
Én mennyire vagyok irgalmas?
*
Lepel borul a szívünkre
Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk; és nem úgy, mint
Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség
végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz
a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik
el. Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd
megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke,
ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükrözzük vissza az
Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által
dicsőségről dicsőségre.
II. Korinthus 3,12-18
Háromezer évvel ezelőtt élt Kínában egy filozófus-költő, név-szerint Csuang Ce. Egy
reggel álmából felserkenve így elmélkedett: „Ma éjjel azt álmodtam, hogy lepke vagyok.
Honnan tudom mármost, hogy én valóban ember vagyok-e, aki csak éjjel álmodtam azt,
hogy lepke vagyok, vagy éppen fordítva: lepke vagyok, aki most, reggel, embernek
álmodom magam." Játékosnak, öncélú, csacska filozofálásnak tűnik ez a töprengés, de
mondhatom nektek, háromezer évnek kellett eltelnie, hogy a tudomány utolérje Csuang
Ce elmélkedését. Ez a kínai filozófus ugyanis a valóságot kereste. Ki vagyok én?
Emlékszem arra, hogy azt álmodtam: lepke vagyok. De hátha egyszer kiderül, hogy
lepkeként álmodtam magamat embernek. Mi a valóság?
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Háromezer év után a tudomány utolérte ezt a problematikát és a mélylélektan ezzel
jelentkezett: mondd meg, mit álmodtál, és megmondom, ki vagy. Rájöttek a lélektan
művelői, hogy az éjszakai nyugalom kényszerű ellazulásában jelentkezik a mi igazi valónk,
sokkal inkább, mint a nappal leplezettségében, páncél öltözetében. Nappalra lepleket
öltünk magunkra, amiket aztán mi magunk is komolyan veszünk, és a végén azt sem tudjuk
már, hogy kik vagyunk. Az éjszaka ellazulásában viszont lehull a lepel és áttör a valóság,
az álomképekben megjelenik az igazság.
Itt vagyunk a mai témánál, a valóság kérdésénél. Kicsoda vagyok én? Miféle emberek
vesznek körül engem? Micsoda ez a világ? Van-e még Valaki ebben a világban, vagy a világ
mögött? Az a Valaki, akit Istennek szoktunk nevezni? Mi a valóság? Ezekre a kérdésekre
felel az imént felolvasott Ige. Pál apostol vitázik ebben a zsidókkal és a törvényekhez
visszahúzó zsidó keresztyénekkel. Vitázik Pál, méghozzá úgy, hogy személyes
tapasztalatait mondja el filozófiai tételekbe öltöztetve.
Ismerjük Pál történetét: Damaszkuszba rohant, gyűlölettől elvakítva üldözte a
keresztyéneket. És ott, a damaszkuszi úton megjelent neki Jézus. Az Ige így írja le ezt
az élményt: mintha pikkelyek hullottak volna le a szeméről, ettől kezdve elkezdett látni.
Onnét visszafelé emlékezve ismerte fel, milyen vak volt. Krisztusban a valósággal
találkozott.
Ez az élmény van a felolvasott Ige mögött. Azt mondja Pál, hogy a zsidók olvassák,
tudakozzák Mózest, de lepel borul a szívükre és a lepel miatt nem látják, nem értik az
igazságot. A lepel mindaddig ott van a szívükön, amíg oda nem térnek Krisztushoz. Az
áldozat, ima, zsoltáréneklés, mind hiábavaló, a lepel ott van az arcukon, a szívükön
mindaddig, amíg Krisztushoz nem térnek. Amikor odatérnek, valami csoda történik: lehull
a lepel, megnyílik a szemük, találkoznak a valósággal, értik az írásokat, értik a
történelmet, a saját helyzetüket, egyszerre a valóság fényében járnak. A 4. rész 6.
versében egyenesen a teremtéssel hozza párhuzamba ezt az élményt Pál. Azt mondja,
hogy az az Isten, aki annakidején így szólt: „Legyen világosság!", az az Isten teremt a
mi szívünkben is világosságot. Amiként ködös, bizonytalan, kaotikus volt minden a dolgok
kezdetén, amíg Isten világosságot nem teremtett, ugyanúgy a mi szívünkben is káosz van
mind addig, amíg Isten világosságot nem teremt. Onnét kezdve eligazodunk ebben a
világban. Nem a külső dolgokat kell tehát még jobban megvilágítani, mikroszkóp alá tenni,
hanem bennünk van szükség új világ-teremtésre, világosság-teremtésre, különben bármilyen reflektorokkal világítják meg a valóságot, ha belülről sötét van, nem értjük.
Amit idáig elmondtam, az Pál vitája a zsidókkal és a zsidó keresztyénekkel. Én azonban
nagy merészen kiszélesítem ezt a vitát és azt mondom, hogy minden emberre áll az, amit
Pál itt mond. És mindenféle igazságkeresésre is áll ez. Lepel van az emberek szívén:
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különféle előítéletek, elvárások, félelmek, hiedelmek, dogmák, társadalmi szokások,
beidegzett konvenciók. Ezek mind egy-egy lepel, ami lehetetlenné teszi az embernek,
hogy meglássa a valóságot. És igaz az apostolnak az az élménye, hogy ezek a leplek
mindaddig nem hullanak le, amíg Jézushoz nem tér a lélek. Ilyen szavakat használ Pál:
Szentlélek, szabadság. Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. Jézus Krisztus Lelke az az
isteni hatalom, ami leveszi a leplet. Ez a ma esti témánk, ebben kell gyakorlatoznunk:
találkozni a valósággal, hogy aztán fölgerjedjen a szívünk könyörgésre: jöjj Krisztus
Szelleme és vedd le rólam a leplet, ami miatt csak tapogatózva járok ebben a világban.
Nem értem önmagamat, de a másik embert sem és a világot sem.
Csak úgy, gyakorlatozásképpen, elmondok néhány problémát és elmondom, hogy a lepel
mögött milyen felelet hangzik és lepel nélkül mi a válasz ugyanarra a kérdésre.
Az első kérdés: mibe vannak beágyazva dolgok? Itt vagyok én, az életem be van ágyazva
valamibe. A családom, a hazám, a földgolyó. Mi az a mögöttes, amiben beágyazva léteznek
a dolgok? Erre a modern filozófia azt feleli: a Semmibe van beágyazva a Valami. A Semmi
az a háttér, amiben létezik a létező. „A Semmibe beledobva" így mondják az
egzisztencialisták, kering, forog a mindenség és az egyes ember élete is. Ez nem csupán
elméleti filozófia. A modern ember elveszítette az Istenben való hitét és élményszerűen
éli át a nihilt. Ezzel szemben mi - ha a kegyelem levette a leplet az arcunkról - boldogan
valljuk, hogy Isten szeretetébe beágyazódottan létezik a mindenség. És ha ezt átéli az
ember, akkor feloldódik a léleknek az a borzongása, hogy a jéghideg, üres semmiben
létezem. Egyszerre van szeme a szép meglátására, öröme az élet megélésére. Isten
szeretetébe ágyazottan van tehát a világ.
Hát a bűneink mibe ágyazottan vannak? Minden vallás így felel erre: az ember bűnei
az Isten haragjába ágyazottan vannak. Valameddig türtőzteti a haragját Isten, de
egyszer mégiscsak feltámad haragja, és akkor jaj az embernek. Erre én bátran vallom,
hogy a bűneink is Isten szeretetébe ágyazottan léteznek. Jézust tudom magam mögött,
amikor ilyen „eretnek" gondolatot mondok. Mert Ő ilyesmit mondott, hogy bűnösen is
addig szeret minket az Isten, amíg elszégyelljük magunkat, és aztán tényleg történik
valami.
A másik modern probléma az erő kérdése. Miféle erők működnek az emberi világban,
a társadalomban, a történelemben? Erre az okos ember azt mondja: a zseniális őrültség
erői munkálkodnak a történelemben. Zsenialitás kellett ahhoz, hogy valaki a dinamitot
feltalálja, hogy az atom titkába behatoljon, hogy az űrben száguldjon. De a zsenialitás a
gyilkosság, az őrület szolgálatába szegődött. Most még csak gratulálunk az
űrhajósoknak, de mindenki tudja, hogy elsősorban katonai érdekek siettetik ezeket a
kutatásokat. A zseniális őrültség fokozódik, és minél zseniálisabb lesz az ember, annál
félelmetesebb lesz az az őrültség, ami a szolgálatába állítja a zsenialitást.
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De vajon ez a végső valóság? Nem! Krisztusban teljesebb látásra jutva azt mondjuk, hogy
Szentlélek erők is vannak ebben a világban. Ezek csöndesek, szelídek, de nem erőtlenek!
Ezek működnek az édesanyákban, a költőkben, a muzsikusokban, vagy az igazi
orvosokban. Szentlélek erők, amelyek az életet, a meg békélést, a szeretetet
sugalmazzák ebbe a világba. A zseniális őrület erői látványosak, mutatósak, kiabálók, a
Szentlélek erői csöndben működnek. Hitben járni azt jelenti, hogy bizonyosnak lenni
abban, hogy ezek a csöndes erők lesznek végül is győztesek az emberiség történelmében.
Új eget, új földet, új emberiséget várunk és ezt a várakozásunkat arra alapozzuk, hogy
itt vannak már a Szentlélek erők is ebben a világban félreismerhetően, megtámadhatóan,
de legyőzhetetlenül!
Még egy harmadik problémát is fölvetek: kicsoda tehát az ember? Kicsoda az a
titokzatos lény, aki figyeli a világmindenséget, aki ezeket az erőket befogadja,
továbbadja, elszenvedi, összegezi magában? Kicsoda az ember, aki töpreng mindezeken?
Vajon az ember az a vadállat, akinek nem szabad megvalósítania önmagát, mert a
társadalom rárakja a béklyókat? Vagy pedig az a szellemi lény, aki nem tudja
megvalósítani önmagát? Óriási különbség van a két álláspont között, és jaj, szomorú,
hogy általában az a felelet: az ember az az állat, akinek nem szabad megvalósítania
önmagát. Mi viszont a Krisztusban megnyílt szemekkel azt valljuk: az ember az a testbe
öltöztetett szellemi lény, aki nem tudja megvalósítani önmagát és utána kellene néznie,
van-e mégis valahol segítség, hogy ez a szellemi lény végre emberi életet tudjon élni?
így mérkőzik egymással a leplezett és a leplezetlen látás. Ha valaki megtér az Úrhoz,
lehull a lepel és egyszerre egészen másként látja a dolgokat
De nem csak nehéz az igazságot megismerni, hanem sokszor kellemetlen is. Ezért
általában nem is akarjuk megismerni az igazságot. Nem szeretjük, mert leleplez,
megszégyenít, megaláz. Az is igaz, hogy megvigasztal, de először bizony megaláz, és ezt
nem szeretik az emberek.
A teljes igazság jegyében azt is el kell mondani, hogy az egyház sem szereti a kellemetlen
igazságot, nemcsak a nem-egyház. Ezer és ezer adatot hozhatnék fel ennek igazolására.
Egy eset a közelmúltból: néhány évtizede munkálkodott Amerikában egy neves
pszichológus-szociológus tudós, A. C. Kinsey. Nagyarányú társadalmi kutatást indított ez
a tudós főleg a fiatalok szexuális életéről. Erről a vizsgálatról kiadott egy riportot - ma
is említik a szakkönyvek - amiben kendőzés nélkül feltárta az igazságot. Olyan kínos volt
ez, hogy az egyházak rettenetes hadjáratot indítottak ellene. Addig becsmérelték,
támadták, míg a tudós szívinfarktusban meghalt. A valóságot akarta megszólaltatni és
az egyház egyáltalán nem volt az igazság bajnoka. Kellemetlen igazságokat hozott ez a
tudós az úgynevezett „keresztyén" társadalomról és ezt az egyház vezetői nem tudták

90

elviselni. A valóság, az igazság tehát nem egyszerűen csak azért nehéz, mert nehezen
található meg, de nehezen elviselhető, nehezen elszenvedhető is és ezért nem is nagyon
keresik az emberek.
Két gondolatot mondok még el a megismerésről. Az I. Korinthusi levél 13. fejezetében
ezt a különös mondatot találjuk: „Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd
színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd,
ahogy én is megismertettem."
Ezzel az utolsó mondattal szeretnék most egy kicsit foglalkozni. Azt mondja Pál: akkor
úgy fogok én is ismerni, ahogy megismertettem. Először van egy aktív alak: én fogok
ismerni, utána következik egy passzív alak: megismertettem, vagyis engem meg fognak
ismerni. Amikor az Isten megismer engem, és közli az Ő ismeretét rólam, akkor leszek
képes én is igazán megismerni a dolgokat. Az emberben van egy ilyen vágy: megismerni a
dolgokat. Van egy ilyen nagy aktivitás: rohanni, mérni, lombikok, mikroszkópok... Én
aktivizálom magam, meg akarom ismerni a valóságot. Erre mondja Pál: először passzív
ismerésre van szükség, hogy aztán utána kezdődjön az igazán aktív ismeret. Először
Istennek kell átvizsgálnia engem, azután közölnie velem, hogy ki vagyok, és utána kezdem
én megismerni a dolgokat. Először Valakinek meg kell ismernie engem, közölnie kell a
reám vonatkozó ismeretét, és azután nyílik meg az én szemem a megismerésre. Pál ezt
kivetíti a végső időkre, és valóban, akkorjut teljességre ez a folyamat.
De én itt megint vakmerőén azt mondom, hogy ez az igazság már itt, ma este is
érvényes. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kell egy jóbarát. Itt megint sok ember
elbukik, mert ez kellemetlen útja az igazság megismerésének, de ha én a valósággal
akarok találkozni, először egy megnyílt szemű emberrel kell találkoznom, aki ismer
engem, és közli velem az ismeretét. Itt dől e1 minden további: megsértődöm,
visszautasítom, ragaszkodom a magamról alkotott illúzióimhoz? Akkor már kár is
folytatni a dolgot. Vagy elfogadom: köszönöm, testvér, hogy mondod. Fájdalmas,
keserves, én nem így gondoltam. Ha ezt elfogadja az ember, akkor kezdi ismerni a
valóságot. Emberi relációban ez mindenképpen így van.
A lélektan ugyanezt részleteiben is kidolgozza. Amit Pál kétezer évvel ezelőtt
mondott, oda megérkezett a modern mélylélektan is. így mondja: interperszonális
akciókban, interakciókban tisztul fel az emberi élet, az emberi személyiség, a
megismerés és így tovább. Ezek mind egy másik emberrel történő találkozás során
bontakoznak ki. De már Pál is azt mondta, hogy ennek a folyamatnak a dicsőséges
teljessége az lesz, amikor Isten elmondja nekem igazán, hogy ki vagyok. Akkor kezdek
majd igazán érteni, ismerni. Ebből kapunk ízelítőt Jézus közelében ebben a földi életben.
Azt mondja Pál, hogy Krisztusban hullik le a lepel. Mit jelent ez? Én most egy roppant
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egyszerű, szinte gyerekes kifejezéssel mondani el, hogy miről van szó: vegyük tudomásul,
hogy az igazság bújócskát játszik velünk. Tessék komolyan venni, hogy az igazság nem a
dolgok felszínén van, hanem rejtőzködik. Bújócskát játszik az igazság és meg kell tanulni
azt a bújócskát jól játszani. Számomra ez Jézusban lett fölöttébb szemléletessé. Itt
voltak a nagyszakállú főpapok, ők Isten nevében mondták az „igazságot". És akkor
előállott egy ácslegény. Nem hivatkozott tekintélyekre, hanem így beszélt: ...a régieknek
ugyan ezt mondták... én azonban azt mondom nektek... Vagy egyszerűen arra hivatkozott:
de hiszen ti magatoktól is tudjátok, hogy mi az igazság. (Lukács 12:56-57).
Érzitek a bújócskát? Annak az ácslegénynek volt igaza, aki mögött semmiféle
tekintély nem volt és nem azoknak a főpapoknak, akik Istenre, Mózesre és számos
tekintélyre hivatkoztak. Jézusban bújócskát játszott az igazság. Az erőtlenben kellett
felfedezni az erőt. A tanulatlan ácslegényben kellett az Isten fiát felismerni. Szép
bújócska ez! A nagyokosok nem tudják ezt a bújócskát végigjátszani. Minden igazság így
van. A halálban kell az életet felismerni. A mellékutcában meghallani az evangéliumot,
amit a márvány szószéken esetleg hiába keres az ember. Sem a tisztes tradíciók, sem a
hangos forradalmak nem garantálják az igazságot. Isten belehelyezte a Názáreti Jézust
ebbe a világba, hogy lehessen elmenni mellette gőgösen, nagyképűen és lehessen
megtalálni benne a végső igazságot.
Így értem én, hogy Krisztusban lehull a lepel. Aki gyakorlatozik Krisztusban, hogy a
kicsiben észrevegye a nagyot, a megcáfoltban, a mellékvágányra kizárt ügyben
észrevegye a jövendő diadalmas ügyét, annak szellemi érzékelése egyre jobban
kiélesedik arra, hogy a rejtőzködő igazságot észrevegye. A családokban is rejtőzködik
az igazság. Nem olyan felszínesen, mint ahogy gyorsan meg szoktuk állapítani, hogy ez
jó ember, ez meg rossz Rejtőzködik az igazság a fizikában, az orvostudományban. Milyen
ügyesen bujkál a rákbetegség titka az orvosok előtt! Hány százmillió dollárt adtak, hogy
utolérjék. Mire megfogják, jön majd a következő titokzatos betegség. Jézus
Krisztusban lehel gyakorlatozni, hogy a rejtőzködő igazságot felismerje az ember.
Most ünneplik Cézanne halálának 110. évfordulóját. Ennek a csodálatos embernek, a
modern festészet atyjának, akinek a képeiért milliókat adnak ma.
Tudjátok-e, hogy annak idején jelentkezett a párizsi képzőművészeti főiskolára, de
nem vették fel, mert tehetségtelennek ártották. Aztán jelentkezett másodszor,
harmadszor, de nem vették fel. Végül főiskola nélkül kellett nagy festővé válnia. Azoknak
a professzoroknak szem kellett volna, hogy meglássák benne a zsenit, de nem volt
szemük. Lepel volt az orcájukon. Mikor hullik le a lepel? Általában elbukik az ember
ezekben a keresésekben. Azt a hatalmat, ami segít nekünk a bújócskájában megtalálni
igazságot a Biblia úgy mondja, hogy Szentlélek.
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Ma este is elmondok egy kis történetet, amiben szinte tapinthatóvá lesznek ezek a
dolgok. Rilke, amikor Párizsban élt, volt egy fiatal francia barátnője. Naponta ugyanazon
az utcán sétáltak, nézelődtek. Az egyik park bejáratánál egy koldusasszony gubbasztott
minden nap. A lány mindig adott neki egy kis pénzt, amit az asszony közönyösen, fásultan
fogadott, meg sem köszönte. A lány egyszer megkérdezte Rilkét, hogy ő miért nem ad
neki semmit. A költő ezt válaszolta: nem a kezébe, hanem a szívébe kéne adni valamit.
Néhány nappal később vett egy csodálatosan szép rózsát, és mikor a parkhoz értek,
odaadta a koldusnak. Az asszony egy pillanatra megdermedt, majd felugrott és elrohant,
eltelt hat nap, és a koldust nem látták, aztán a hetedik napon megint ott találták
kuporogva a megszokott helyén. Akkor a lány megkérdezte Rilkétől miből élt hat napon
át ez az asszony? A költő így válaszolt: a rózsájából, de aztán elhervadt a rózsa és ő
visszatért koldulni. Rilke tudott valamit az ember titkáról.
Én most ezzel a kérdéssel fejezem be: kicsoda hát az ember? éhes állat? Vagy szomjas
szellem? Ne tévedjünk! Éhes állat is az ember. Itt van az egyházak tévedése, mintha
csak lélek volna az ember. Nem! Éhes állat és nagyon tud harapni, ordítani, taposni, éhes
állat is, de több az ember, mint éhes állat. Szomjas szellem, szeretetre szomjas szellem
az ember. Akkor békül meg igazán, mikor szeretetre szomjas szelleme átvesz valamit
Isten szeretetéből.
Elmélkedjünk most az alábbi három gondolat felett:
1. Lazítsd ki szellemedet az előítéletek, elvárások, félelmek, hiedelmek, dogmák és
szokások bilincseiből! Merd kimondani ezt a szót, hogy „talán"! Talán én nem is ismerem
sem az Istent, sem a többi embert, a világot, és önmagamat sem. Eddig azt hittem, hogy
a dolgok felszínén van az igazság. Most látom csak, hogy igazi erőfeszítést soha nem
tettem, hogy a mindig rejtőzködő, bújócskázó igazságot felfedezzem. Istenem, segíts
el az igazság megismerésére!
2. Félelmetes és gyönyörűséges ez a gondolat: aki engem már igazán megismert, csak az
tud az igazság megismerésére elsegíteni. Ha ez így van, akkor Úr Jézus, jöjj el hozzám
egy embertestvér életébe rejtőzve, ismerj meg engem, ismertessél meg önmagámmal és
aztán ismertesd meg velem a valóságot.
3. Életküzdelmeim gyötrelmében sokszor én is úgy látom, hogy körülöttem éhes emberállatok marakodnak egymással a hideg ürességben. Úr Jézus, vedd le a leplet a szívemről,
szememről, hogy meglássam és megértsem, hogy szeretetre szomjas emberek élnek
körülöttem. Tégy engem a te gyógyító szereteted edényévé!
Február 12.
Isten örömmel ad
„Az Úr ezt mondta Ábrámnak azután, hogy Lót elvált tőle: Emeld föl tekintetedet,

93

és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt
az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre" (IMóz
13,14-15).
Ábrahám emlékezetes alkalommal kapta (nyerte) ezt a különleges ígéretet (áldást).
Éppen elrendezett egy családi viszályt. Ezekkel a szavakkal tette ezt: „Ne legyen viszály
köztem és közted... hiszen rokonok vagyunk" (13,8). Ezért nyerte el a békesség
teremtőinek szóló áldást. A békességet adó Úr örömmel adja kegyelmét azoknak, akik
békességre törekszenek. Ha mélyebb közösségre vágyunk az Úrral, még jobban
keresnünk kell a békesség útját.
Ábrahám igen nagylelkű volt fiatal rokonához. Felkínálta neki a döntést, hogy ő
válasszon, hol akar letelepedni. Ha a békesség kedvéért lemondunk a magunk érdekéről,
az Úr többet is ad, mint békességet. Ábrahám példáján láthatjuk ezt: megkapta Istentől
az egész földet, amelyet csak a szemével belátott. Mi is kövessük hittel példáját.
Ábrahámnak várnia kellett, amíg ténylegesen birtokba vehette ezt a földet, de az Úr
már neki és utódainak adta azt. Határtalan áldással járnak az Isten velünk kötött
szövetségéből fakadó ajándékok. Minden a miénk. Ha kedvesek vagyunk az Úr előtt,
akármerre nézünk, minden a miénk, akár a jelenvalók, akár az elkövetkezendők. Mi pedig
Krisztuséi vagyunk, Krisztus pedig Istené.
*
Észreveszem-e a bajban levőt?
Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta...
(Lk 10,33)
Az irgalmas samáriai példázatában (Lk 10,25-37) Jézus egészen gyakorlati módon
tanít minket az irgalmasság mozdulataira. Vegyük ezeket sorra!
A Jeruzsálem-Jerikó útvonalon sok természetes barlang volt, ahol útonállók
rejtőzhettek és magányos járókelőket támadhattak meg. így történt ez a példázatban
szereplő emberrel is. Őt is kifosztották és félholtra verve otthagyták az úton. Többen
elhaladtak mellette, de nem segítettek. Arra ment egy samáriai, és noha az ő népe és a
zsidók akkor gyűlölték egymást, mégis segített rajta.
Miért? Azért, mert a másiknak szüksége volt rá. Ez elég volt számára ahhoz, hogy
minden más szempont mellékes legyen, és ne tanúsítson irgalmatlanságot. Az irgalmas
szívű embernek ennyi elég: valaki segítségre szorul, én pedig segíthetek. A hívő ember
tudja, hogy ezeket a feladatokat Isten készíti el számára (Ef 2,10).
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Hogyan segített? Meglátta és megszánta. Gyakran meg sem látjuk azokat, akik a
segítségünkre szorulnak. Vagy azért, mert túlságosan el vagyunk foglalva önmagunkkal,
saját gondjainkkal, vagy azért, mert meg sem akarjuk látni a segítségre szorulót, és
eszünk ágában sincs segíteni. Pedig azt olvassuk: „Az irgalmas szemű ember megáldatik"
(Péld 22,9 - Károli). Milyen sok hiábavalóságot és rosszat észreveszünk, mennyi mindenen
legeltetjük a szemünket! Meglátjuk-e azokat - akár a családunkban -, akik bajban vannak
és ránk várnak?
Minden ember nyomorúságán nem tudunk segíteni, de akit Isten elénk vezet, azért
már felelősek vagyunk. Észreveszem-e azokat, akiken nekem kell segítenem?
Jézus mondta: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek." (Mt 5,7)
*
Istennél semmi sem lehetetlen
„Mert Istennél semmi sem lehetetlen. " (Lk 1,37)
A Jézus csodálatos születését bejelentő Gábriel angyal mondja ezeket a szavakat
Máriának. Bár más szavakkal, Jézus is ugyanezt mondja, mikor legközelebbi
tanítványai is megütköznek azon a kijelentésén, hogy „könnyebb a tevének a tű fokán
átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni" (Lk 18,25). A tanítványok azt
kérdezik: „Ki üdvözölhet tehát?" Krisztus ezt válaszolja: „Ami embereknél
lehetetlen, lehetséges istennél" (27. Id. Mt 19,26 is). Valóban: Isten számára semmi
sem lehetetlen. Mikor Dániel három társát: Sidrákot, Misákot és Abednégót a
rendesnél hét-szerte erősebben befutott kemencébe vetteti Nabukodonozor
megkötözve, ruhástól, nem lesz bántódásuk. Szabadon jámak-kelnek a kemencében
immár nem hárman, hanem az Úr angyalával együtt négyen. Nabukodonozor kihívja
őket. Az egybegyűlt fejedelmek, helytartók, kormányzók, királyi tanácsosok látják,
hogy a tűznek semmi hatalma sem volt testükön. Nemcsak ruhájuk, de hajuk szála
sem égett meg, a tűz szaga sem járta át őket. Maga Nabukodonozor állapítja meg:
„Nincs más Isten, aki így megszabadíthasson" (Dán 3,19-29). Valóban: Isten tűzfal
az övéi körül (Zak2,5).
Dicsőítelek, Uram, hogy olyan csodálatosan megmutattad Nabukodonozornak: milyen
igazságot mondott Sidrák, Misák és Abednégó: „A mi Istenünk... ki fog minket
szabadítani az égő tüzes kemencéből és a te kezedből, ó király!" Köszönöm, Uram,
hogy tűzfal vagy Tieid körül: megdicsőíted magad bennük! Uram, a Te számodra
semmisem lehetetlen! Ilyen Urat illet egyedül dicséret, dicsőség, tisztesség és
hálaadás! Krisztusért! Ámen.
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„Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, A szentek Urának
légyen örök magasztalás, Kiben soha nincs megváltozás, Vagy
ígérettől elhanyatlás: Tőle fejünkre szálljon áldás!"
(Énekeskönyv 278. é. 8. v.)
*
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek,
meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézsaiás41,10)
Életünk során mindannyian szembekerülünk olyan helyzetekkel, melyekről úgy érezzük,
hogy kicsúsztak az irányításunk alól. Ilyenkor könnyű elbátortalanodni és utat engedni a
félelemnek. Azonban, ehelyett összpontosítsunk inkább arra a tényre, hogy Isten
győzelmes jobbjával támogat minket! Semmi sincs, ami túl nehéz, vagy lehetetlen lenne
a számára, vagy ami meghaladná a képességeit. Ha Isten a jobbjával támogat, akkor
biztonságban vagy az Ő gondjaiban.
Az Ő jobbjában győzelem van. Az Ő jobbjában erő van. Az Ő jobbjában gondoskodás van.
Minden megvan Benne, amire szükséged van. Nem számít, min mész éppen keresztül,
bízhatsz Istenben, hogy Ő érted van. Ahelyett, hogy magadba zuhannál, vagy
elcsüggednél a körülményeid miatt, nézz fel Istenre, aki a kezében tartja a helyzetedet.
Ébreszd fel a hitet a szívedben és a figyelmedet az Ő jóindulatára, áldásaira és arra a
tényre összpontosítsd, hogy Ő mindig növelni akar téged, hozzáadni az életedhez. Ha
elméddel és szíveddel Rá figyelsz, és engedelmeskedsz az Ő Igéjének, olyan mértékű
előrejutást fogsz megtapasztalni, amire nem is gondoltál, mivel Ő győzelmes jobbjával
természetfölötti módon támogat téged.
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy győzelmes jobboddal segítesz és támogatsz engem.
Akkor is Benned bízom, ha nem értem a dolgokat, és ha kicsúsztak az irányításom
alól. Minden gondomat Rád vetem, mert tudom, hogy Te mindent a javamra
munkálsz. Ámen.

*

Semmik - a legjobb kiindulópont
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„És a világ szerint alacsonyrendűeket és lenézetteket választotta ki az Isten és a
semmiket..." (1Kor 1,28).
A kereszt mindent egy szintre hoz a világon. A nullával tesz egyenlővé mindannyiunkat,
és az egész emberiségnek új kezdetet kínál. A gyorsan és a lassan előre haladó
keresztyén közötti különbség nem az előbbi természetes adottságaiban, hanem
hűségében és engedelmességében van. A nagyon erőseket és tekintélyeseket isten
sokszor nem tudja felhasználni. Helyettük inkább a gyengéket és lenézetteket választja.
De Isten még tovább megy. Az apostol szinte zavarban van, hogyan határozza meg Isten
választottait azon túl, hogy gyengék és megvetettek az emberek szemében. Ezért fejezi
ki így magát: „a semmiket".
Ebbe a csoportba tartozol? Akkor ne ess kétségbe! Ez távolról sem hátrány másokkal
szemben, inkább előnyödre válik. Mert most már legalább a nullponton vagy, és nem kell
hosszú utat megtenned Isten kiindulópontjáig. Egyszerűen higgy Őbenne és
engedelmeskedj!

Február 13
Áldott vagy a mezőn
„Áldott leszel a mezőn" (5Móz 28,3).

Milyen gyakran találkoztunk az Úrral, mikor egyedül voltunk a természet csendjében!
A bokrok és a fák tanúi voltak örömünknek? Újra meg újra vágyakozunk ez után az áldás
után.
Ilyen áldást nyert Boáz, amikor aratáskor a munkásai áldásmondással fogadták.
Virágoztassa fel az Úr mindazokat, akik az ekevasat a földbe eresztik! Minden gazda
számíthat Istennek az ígéretére, ha valóban engedelmeskedik az Úr Isten szavának.
Kimegyünk a mezőre dolgozni, ahogyan Ádám tette. És habár Ádám bűne nyomán
átkozott lett a föld, olyan vigasztaló tudnunk, hogy a második Ádám, azaz Krisztus által
áldást hoz reánk a mezőn munkálkodásunk.
Kimegyünk a mezőre, hogy megmozgassuk tagjainkat, és boldogan hisszük, hogy az Úr
megáldja kirándulásunkat, és egészséget ad, amelyet az Ő dicsőségére akarunk
felhasználni.
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Kimegyünk a mezőre, hogy tanulmányozzuk a természetet, és látnunk kell, hogy az
egész látható teremtett világban mindenen Isten áldása van, és még az is, amit mi nem
látunk hasznosnak, magasabb célra van szentelve.
Végül kimegyünk a mezőre, hogy eltemessük halottainkat, és ha ránk kerül a sor, mások
visznek majd ki bennünket, hogy eltemessenek; de akár gyászolunk egy sírhant fölött,
akár alatta nyugszunk, áldottak vagyunk.
*
Támogat minden el esendőt
„Az Úr megtámogat minden elesendőt.," (Zsolt 145,14)

Mennyei Atyánk csodálatosan jó. Még az elesőfélben levőket is megtámogatja. A
zsoltárvers kiegészíti ezt azzal is, hogy „fölegyenesít minden meggörnyedtet." A
Példabeszédek írójánál, Bölcs Salamonnál, ezt olvassuk: „Ha hétszer elesik is az igaz,
ugyan felkel azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek." (Péld 24,16).
Ennél is tovább ér Isten keze az Őt félőkkel szemben: „Teljesíti az őt félők kívánságait,
kiáltásukat meghallgatja." (Zsolt 145,19). Ézsaiás próféta azt mondja jóságáról: „Kinek
szíve reád támaszkodik, megőrződ azt teljes békében, mivel Te benned bízik" (Ézs 26,3).
Pál apostol viszont ezt írja: „Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának
mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útjai!"
(Rm 11,33). Kőből van annak a szíve, akit még ekkora jóság, ekkora irgalom és ekkora
kegyelem sem indít meg.
Mennyei Atyám, ennyi jóság, irgalom és kegyelem láttára mélységes hálával telik meg a
lelkem! A Tiéd vágyom lenni egészen. Egyedül Benned vágyom bízni, hogy engem, eleső
gyermeked is megtámogass, fölegyenesíts. Emelj föl, Uram, ha többször elesem is. Halld
meg kiáltásom! Őrizz meg engem teljes békességben a nyugtalan világban! Ha nem látom
is világosan útjaid, tudom, hogy javamat akarod, kegyelmed karjaival vezetsz. Vezess
továbbra is, az Úr Jézusért! Ámen.
;?Megáll

örökké a te országod, És mindenkor tart uralkodásod.
Az Úr megtartja az eldűlőket, És felemeli az elesteket. Mert
mindeneknek szemei rád néznek, Idején eledelt adsz őnékiek,
Midőn felnyitod áldott kezeidet, Bőven megelégítesz
mindeneket." (Énekeskönyv 145. é. 5. v.)
*
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A megtérés Isten műve
Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre.
Cselekedetek 11,18
A megtérés Isten ajándéka. Az ember nem akkor tér meg, amikor éppen eszébe jut.
Jézus nyilvánosságra lépése előtt Izrael népének megtérési mozgalmát is Isten
egyengette. Keresztelő Jánosban hittérítő prédikátort támasztott. Felruházta őt
teljhatalommal és Szellemének erejével. Amint Isten az, aki megajándékozza az
igazság tanúit céltudatos élettel, s akik nem személyválogatók, a bűnt nevén nevezik
és kíméletlenül feltárják, éppúgy Ő az, aki megnyitja a szíveket és felébreszti a
lelkiismeretet. Ha bűneid utolérnek téged és ellened tanúskodnak, ha szíved
nyugtalanná válik és nyomás nehezedik a telkedre, ez a kegyelem munkája, és világos
bizonyítéka annak, hogy Isten meg akar menteni. Ne térj ki előle, állj az Ő ítélete
alá. Ne ellenkezz, mert Isten elkezdte benned a munkáját.
Isten egyéb eszközöket is alkalmazhat, hogy embereket megtérésre vezessen.
„Téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz''(Rom 2,4). De sokszor éppen az élet
megrendítő tapasztalatait használja fel. Nem egyszer álmok által rettenti meg az
embereket. Általában az álmok megbízhatatlanok. Ha azonban az álom felrázza
lelkiismeretedet és utána szorongást érzel lelked üdvössége miatt, akkor ez
bizonyára Istentől van (Jób 33,15-16). Milyen gyakran teszik a szenvedések és bajok
készségessé a szívet arra, hogy meghallgassa az igazság üzenetét. De a súlyos
csapások egyedül még nem térítik meg az embert. Azt az Ige végzi el. Jób könyvében
olvassuk, hogy Isten súlyos betegség által hogyan tesz alapos próbára egy életet és
engedi azt egészen a sír széléig. De azután egy angyal, azaz emberi alakban
megjelenő isteni követ megmagyarázza Jóbnak ezt az egész isteni eljárást. Feltárja
előtte az Úr útját, Isten megrendítő mondanivalóit, felfedi a bűn és szenvedés
közötti belső összefüggést és arra inti őt, hogy keresse a megváltó kegyelmet. Az
ilyen követek azonban nem túlságosan gyakoriak. Egy ilyen követ szájából jövő isteni
útmutatás a szabadulás módjára irányítja figyelmünket (Jób 33,19-29). - Nem
adhatunk eléggé hálát Istennek, ha a mi utunkba is küld valakit követként, talán
életünknek egy különösen súlyos órájában. És ha az illetőnek igen megalázó dolgokat
is kell, hogy mondjon nekünk, akkor is fogadjuk el és hajoljunk meg Isten üzenete
előtt. Ez az egyetlen mód, hogy kegyelemhez jussunk.

*
Az irgalmasság mozdulatai
..míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel... (Gal 6,10)
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Miután az irgalmas samáriai meglátta az összevert embert, megállt és lehajolt hozzá.
Mindkét mozdulat nehezünkre esik.
Megállni azért nehéz, mert rohanunk. Szorítanak a határidők, nem akarunk lemaradni
a versenyben, hajszol a kötelesség, a megélhetés, a munkaadónk. A samaritánus is sietett
úti célja felé, s időt veszített azzal, hogy segít. Ráadásul megállni is veszélyes volt ott,
mégis megtette, mert az irgalmas ember szán időt arra, akiért felelősséget érez. Szán
időt a házastársára, a gyerekeire, idős szüleire, beosztottjára, és a lelke, a hite táplálására is. És ezt soha nem bánja meg.
Mivel a sebesült a földön feküdt, le kellett hajolni hozzá. Az irgalmas ember nem
leereszkedik, hanem lehajol. Aki leereszkedik, az a másikat alázza meg, aki lehajol,
önmagát. De esetleg piszkos lesz a ruhája, véres lesz a keze, s ha az áldozat már halott,
vallásilag is tisztátalanná válik. Ez azonban együtt sem nyom annyit a mérlegen, mint az,
hogy életmentő segítségre van szükség. Ő nem önmagáért aggódott, hanem a másikért.
Az tud lehajolni, aki nem tartja magát különbnek másoknál. Aki tudja, hogy adósa lett
Istennek, és mindenkire úgy néz: én tartozom neki, nem ő nekem. Aki le szokott térdelni
Isten előtt, annak könnyebb letérdelnie sebesült felebarátja mellé is.
Mire van időm? Mire szánok időt? Mire nem lenne szabad időt áldoznom, hogy a
fontosabbakra jusson? Kész vagyok-e lehajolni? Kit féltek ilyenkor: magamat vagy a
másikat?
Jézus olyan mélyre hajolt utánunk, hogy két rablógyilkos között végezték ki a
kereszten. De utolsó perceit is másokra áldozta: a gyilkosaiért imádkozott, s az egyik
rablót beutalta a mennyországba. Irgalmasságot is tőle tanulhatunk igazán.

*
„Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról az élőlényekről, azokról
az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában."
l Mózes 8, l
Nem lehetett kellemes dolog hónapokat tölteni a bárkában, miközben kint halál,
pusztulás dúlt mindenfelé. Százszor is lemondhattak életről, jövőről, arról, hogy Isten
még adhat számukra szabadulást. Csak teltek a napok, reménytelen összezártságban,
elégedetlenségben, kínos, keserves egyedülvalóságban, „a mindennapi szörnyű
szürkeségben", amiről Reményik Sándor panaszkodik. Hányszor éreztük ezt a
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reménytelen szürkeséget életünkben! Hányszor gondoltuk, hogy Isten már régen
elfeledkezett rólunk, más világ felé fordította az arcát; körülöttünk, és a mi számunkra
nincs más, csak halál és pusztulás! Imádságaink csak a falakig jutnak, Isten már nem
hallja őket. Még azt sem vettük észre, hogy bárkában vagyunk: Isten gondviselése őriz
minket, míg mások a semmibe hullanak körülöttünk. Aztán „egyszerre megnyílt az ég,
mely nem tárult ki átokra, imára". Egyszerre valaki megfogta a kezünket a reménytelenségben, megnyílt az a lehetőség, amire éveken át készültünk, kiderült, hogy valaki
éppen ránk vár, hogy éppen arra van nagy szükség, amiért keservesen megkínlódtunk.
Hogy Isten velünk volt és velünk van. „Nem feledkezik el", sem rólad, sem azokról, akik
veled vannak.
Legyen türelmed kivárni! Tudd meg, minden percben tudjad, Isten szeme rajtad van,
és éppen akkor fogja kinyitni bárkád fedelét, amikor kint már süt a nap, és napsugaras
mezőre fogja vezetni lábadat. Ne félj, Ő rólad meg nem feledkezik!
Ununk, segíts, hogy meglássuk, hogy mindaz, amit mi börtönünknek gondolunk, valójában
a Te bárkád! Hogyne csak akkor jöjjünk rá erre, amikor már megváltozott körülöttünk a
világ, de a reménytelen szürkeségben is tudjuk, higgyük és érezzük, hogy Te vagy velünk.
Hogy akkor is örülni tudjunk, amikor a legsötétebb a helyzetünk, el nem felejtve, hogy
Te rólunk el nem feledkezel. Ámen.
*
A megtapasztalt kegyelem
103. zsoltár

Istendicséretünk fő forrása a bűnbocsánat megtapasztalása. Ez kiapadhatatlan. Örökké
buzgó forrás. A kegyelemre ugyanis minden körülményeink között és életünk végéig
szükségünk van. Vannak dolgok, melyek szükségérzetként hosszan elkísérnek életünk
folyamán, azonban egyszer csak nincs már szükség rájuk. Vannak olyan hiányérzetek,
amelyek idő múltával megszűnnek. A bűn azonban megmarad mindenkor, a kísértés nem
szűnik meg. Ne gondolja senki, hogy az idők, körülmények változásával a kísértések
kisebbek lesznek. Bármennyi évtized van valaki mögött, ha a kísértések alább hagytak
valamely területen, annál nagyobb rohamot indítanak egy másik ponton. Éppen ezért a
megtartó, a megőrző kegyelemre mindenkor szükségünk van. Ennek a kegyelemnek, a
bűnbocsánatnak a megtapasztalása az a forrás, amelyből soha nem apad ki az Isten
magasztalása. Ha megszűntél magasztalni az Urat, ha nincs istendicséret ajkadon, azért
van így, mert bűneid nem állnak világosan szemeid előtt, nem jársz a kegyelemben, hanem
valahol kiléptél a partjaira. Nem jársz a kegyelem folyójának mélységén, a sekélyebb
részére jutottál, és a magad lábain próbálsz járni, gondolván, hogy úgy is sikerül
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megjárnod az élet útját. Ilyenkor mindig fokozottabb mértékben hallgat el ajkadon
Isten dicsérete, mígnem felváltja a panasz, a zúgolódás. Egyszer csak elégedetlen leszel
Istennel szemben, annyira látod, nem visel úgy gondot rólad, mint ahogy szeretnéd,
igényeid támadnak vele szemben. A tékozló fiú különleges hálájával ültél az atyai háznál,
hogy nem béressé tett, hanem fiúvá fogadott atyád, ujjongott a lelked, amikor fiúi
jogaidhoz jutottál, elfelejtetted, hogy honnét kerültél vissza, elfelejtetted a disznók
vályúját, és hogy hálás lettél volna azért is, ha csak béresként fogad vissza. Turkálni
kezdesz az ételben, hogy megint ezt kell enned, mert elfelejtetted, honnét ragadott ki
Isten kegyelme. Vannak a mi tékozló fiúi életünkben ilyen idők. Emlékezz csak vissza,
mikor unottan hajtogattad Bibliád lapjait, hogy ezt is olvastam, ezt is ismerem, vagy
amikor már elő sem vetted, hanem valami más ínyenc falat után vágyott szíved, mikor
nem volt öröm, hogy ott lehetsz a közösségben, hanem unalom támadt szívedben, hogy
már megint bibliaóra, minek is kell menni. Elfelejtkeztél, és kiapadt a hálaadás, a
bűnbocsánat megtapasztalásának, a kegyelem megtapasztalásának a forrása.
Ahol a kegyelem forrása buzog, ott a következő dolgokat tartja az ember szem előtt,
és végzi el szívében.
A bűnbocsánat csodálatos élmény. Akinek a szívében felszínen van a bűntudat, akinek a
szemei előtt nyilván van bűnei rútsága, aki nem tart semmi jót maga felől, az boldogan
éli át újra és újra a bűnbocsánat drága kegyelmét. Isten nem haragszik rám, Isten
visszafogadott engem. Azt a drága megtapasztalást, amiben a tékozló fiúnak volt része,
aki, mikor találkozott atyjával, várta a dorgáló szavakat, a szidást, a szemrehányást,
legalább annyit, hogy „látod, hazajöttél, mivé tetted magad, öltözeted," de nem volt a
megbocsátásban semmi szemrehányás. Isten nem hányja vétkeinket szemünkre, mikor
megbocsát. Nem úgy van, mint abban a történetben, mely szerint volt az apának egy fia,
aki rossz útra tért. Az apa a fiú minden rossz tette után egy szeget vert az ajtófélfába.
Amikor aztán a fiú megtért, oda vezette apja az ajtófélfához, és így szólt. Gyere, fiam,
most kihuzigáljuk a szegeket. Amikor egyiket a másik után kihúzta, az apa így szólt:
„igen, de a helye ott maradt." Amikor Isten megbocsát, a bűneid helye nem marad ott,
hanem egészen elfelejti. A bűneid ha skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha olyanok, mint
a karmazsin, olyanok lesznek, mint a fehérre mosott gyapjú. Olyan rút és olyan utálatos
lehettél, amilyen csak elképzelhető, de ha Isten megbocsátott, akkor egészen elvette
bűneidet. Mi erre alig vagyunk képesek. Mert a mi szívünkben mindig marad vissza valami
keserű gyökér, de Isten elfelejti, tökéletesen megbocsát.
A kegyelem nem csak megbocsát, hanem meg is szentel. Isten nem végzi be az
újjáteremtés, a fiúvá fogadás munkáját ott, hogy haza jöttél, állj ki dolgozni, és a
zsebpénzből vegyél magadnak más ruhát, hanem azt mondja: hozzátok ki az új ruhát és
öltöztessétek fel. Tehát megszentel, nem mondja, hogy mosakodj meg az udvaron a
kútnál és öltözz fel, azután bejöhetsz, hanem Ő maga szentel meg. Sokan abban
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tévednek, hogy maguk akarnak megszentelődni. Elhatározzák, hogy mostantól fogva
szent leszek, jó leszek, ezt meg ezt nem fogom tenni, igazán zablát vetek a számra és
nem mondok mást, csak azt, ami az Úrnak dolga és Isten dicsőségét szolgálja, és így
tovább. Holott Isten szentel meg: „Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent." Nem úgy
van, hogy szent leszek, tehát jöhetsz, hanem: jöjj, a te jelenléted szentelje meg
szívemet. Aminthogy az elektromágnest az elektromosság teszi mágnessé, és nem előbb
lesz mágneses és szerez elektromosságot. Ugyanígy a mi szívünket a Szentlélek Isten
szenteli meg, a kegyelem. A tékozló fiút az atya tette fiúvá, és asztalának állandó
vendégévé. Nem neked kell magadat megszentelned. Isten az, aki megszentel.
„Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet." Emberi orvosság
csak olyan van, amelyik meggátolja a betegség továbbterjedését, de Isten meggyógyít,
mert Ő ura a sejteknek és a szellemnek. Nem csak ellenállóbbá teszi szívünket, hanem
meggyógyítja, megszenteli. Nem is úgy szentel meg, hogy a bűnt és a kísértést veszi el,
hanem úgy, hogy minket tesz diadalmassá a bűnök és a kísértések felett, egészen odáig,
hogy mindenekben felettébb diadalmaskodunk.
A kegyelem továbbá nem csak megszentel, nem csak e földre nézve tesz bennünket
ígéreteinek részeseivé, világosságának hordozójává, hanem megváltja életünket a
koporsótól. Nincs feletted hatalma a halálnak. Akit Isten kegyelme hatáskörébe von,
afelett nem uralkodik a halál. Nincs mit rettegnie, nyugtalankodnia az élet másik
kapujától. Hallottam ezt a kis történetet. Utazott egy asszony egy kisgyermekkel a
villamoson. A kalauz mindenkitől kérte a jegyet, és ahogy közeledett feléjük, a gyerek
mindig izgatottabb, idegesebb lett. Egyszer csak ezt kérdezte édesanyjától szorongva,
hogy: „ugye, édesanyám, mi meg vagyunk váltva?" Az anya azt felelte, hogy igen. Azután
már nem szorongott tovább a gyermek a kalauz közeledte miatt. Arról van szó, hogy mi
meg vagyunk váltva. Minden nappal jöhet közelebb a halál. Emlékszem, mikor házi
feladatainkat nézte végig a tanár, jött padról padra, egyenként mindenkiét elkérte, mit
álltak ki azok, akiké nem volt készen. De milyen nyugodtan ültek azok, akiké kész volt és
tudták, hogy jó is, hibátlan is. Azok nem arra gondoltak, hogy mi lesz, ha ide ér, hanem
hogy mondaná, hogy: na, látjátok, íme egy rendes dolgozat. Ha meg van váltva életed a
koporsótól, akkor, ami más számára szörnyű, rettenetes, félelmes gondolat, a te szívedet
nem kell, hogy nyugtalanítsa. A halál gondolatával megbarátkozni nem lehet, de ha bűneid
Jézusban elfedeztettek, akkor mondhatod: „halál, hol a te fullánkod, pokol hol a te
diadalmad?", a kegyelem erre az ítéletre is megelevenít. Szívtelenné lettek az emberek.
Vergődve hullnak a porba. Nyomorgás, kínlódás, gyötrődés az élet, csupa síró
reménytelenség, csupa bizonytalanság. Valaki azt mondta, nem ér semmit az egész élet,
mert ingoványra nem lehet építeni. Kisiklott alólunk minden, mindenki az élet harcát
vívja, hogy biztosítsa a kenyeret, és ne fagyjon meg a télen. Mindenki csak az evilágba
van belemerülve, és alig van felfelé irányított tekintet, fáradtan és ernyedten járunk.
Azt mondja az ige, hogy jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint
a sasé. Hát lehetséges megújulni, és olyan életet élni, mint a sas? Hát lehetséges meg
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újulni, mikor ránk nehezedtek a terhek, az élet gondjai? Azt mondja az ige, hogy
megújulsz. Nem ráncosodik össze arcod, nem ványad meg a lelki képed, nem leszel
visszariasztó, megöregedett, magát csak úgy porban vonszoló, hanem megújul, mint a
sasé a te ifjúságod, és betölti a te békességedet jóval. Ha pedig úgy látod, hogy
nyomasztó terhek nehezednek rád, és szorít a földhöz egy sötét sátáni kéz, azt mondja
Isten igéje, hogy igazságot és ítéletet cselekszik az Úr minden elnyomottal. A kegyelem
megbocsát, gyengéd szívű és irgalommal hajol le a bűnöshöz, igazságot cselekszik az
elnyomottal. A tékozló fiú példázatára emlékezve az a meggyőződésem, ha a tékozló fiú
szembe találkozott volna azzal a gazdával, aki fiának nem adott eleget enni a vályúból,
akkor az Úr kemény keze mutatkozott volna meg. Igazságot és ítéletet cselekszik
minden elnyomottal. Meglátja népe az Ő szabadítását. Egyszer felragyog dicsősége, és
kényszerül látni mindenki, hogy a kicsúfoltaknak, a bolondoknak van igazuk, az
együgyűeknek, akik csak az égre emelték tekintetüket. A múlt minden tapasztalása arról
beszél, hogy kegyelmes az Isten. Próbálj visszaemlékezni a hátad mögött levő időre, nézz
végig, hogy hordozott az Úr egész idáig. Az a szomorú, hogy a jelenben mindig
szomorkodunk, jajongunk, siránkozunk ahelyett, hogy visszatekintenénk, hogyan
hordozott bennünket az Isten. Kígyók futottak a táborra, hogy megmarják Izrael népét
és kiirtsák, Bálám átkot akart mondani reájuk; úgy volt, hogy belevesznek a tenger
hullámaiba, és mindenből kiszabadította őket az Úr. „Megismertette az Ő útjait
Mózessel." Hányszor álltak csodálva, magasztalva az Urat, és hullottak porba dicsősége
előtt. Emlékezz csak vissza, hogyan hordozott mindenható Megváltód, milyen mélységek
szélén tántorogtál, milyen mélységekbe zuhantál alá, és nem törted össze magad, mert
valakinek karjai ott is felfogtak. Hogy hányódtál mélységekben, mint Jónás, és onnan is
kihozott mindenható Istened. Emlékezz vissza a megpróbáltatásokra, hányszor zárult el
sziklafalként előtted az út, hogy tovább egy lépés sem látszott. Úgy érezted, ott zúzod
össze magadat és míg sírtál, egyszer csak csodálatos ösvény tárult fel előtted. Hányszor
sírtál, mint Hágár a pusztában, hogy fia éhen pusztul el, és mikor minden reménységnek
vége szakadt, egyszerre csak forrás fakadt. Hányszor, anélkül, hogy segítségül hívtad
volna, megtapasztaltad, hogy Ő megszabadított téged. És elmaradt a dicsőítés ajkadon.
A múltra való minden emlékezés azt fakasztja fel szívedben, hogy áldjad én lelkem az
Urat mindazért, amit cselekedett.
De nézd, ismeri gyarlóságaidat, tudja, ki vagy. „Könyörülő és irgalmas az Úr." „Nem
feddődik minduntalan, nem bűneink szerint cselekszik velünk", mert tudja
formáltatásunkat, hogy por vagyunk. Tudja, hogy csak ujjával kellene érintenie téged, és
mint a por, szétesnél. Férgecske Jákob, a te kukac életedet Isten eltiporhatná egy
szempillantás alatt, de ismeri formáltatásodat, hogy por vagy, porból vétettél, és a por
visszakíván téged. Ismeri szívedet, földi gondolkodásmódodat. Tudja, hol neveltek és
milyen indulatokkal itatták át szívedet, tudja, milyen ösztönök dúlnak benned, tudja,
milyen a vérségi alkatod, és nem feddődik minduntalan. Milyen keserves annak a
gyermeknek a sorsa, akit mindig szidnak. Minden baj, akárhová áll. Neked nem ilyen atyád
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van, aki mindenért felelősségre von, mindenért számon kér. Nem feddődik minduntalan,
és ha feddődik, nem tartja meg haragját. Az előbb szidott össze, hányta szemedre
bűneidet, és már nem haragszik, már újra mosolyog ábrázata, azon gondolkodik újra,
mivel ajándékozzon meg téged, mivel kedveskedjék neked. Nem tartja meg az Ő haragját
örökre. Mi is lenne, ha örökké haragudna? Ha haragudni kezdene, és nem perelné perét,
ha elvenné tőled a világosságot, az életet, az erőt, a kegyelmet és áldást, lelki és testi
javakat, és te ott lennél kifosztva. Mindig kevesebb lenne a világosság, az élet és a
reménység, míg aztán elvesznél.
De nem tartja meg haragját örökké, nem feddődik minduntalan, és nem a mi bűneink
szerint cselekszik velünk, sőt amilyen könyörülő az atya a fiákhoz, olyan könyörülő az Úr
az Őt félők iránt, amilyen távol van napkelet nyugattól, olyan messzi veti el vétkeinket.
Istennek joga van hozzá, hogy bűneid szerint cselekedjék veled. Mi lenne, ha beteljesedne mindaz az átok, amit te csak magadra vontál? Mi lenne, ha bekövetkezne
mindaz a romlás, amit magadnak kívántál? Hányszor mondtad, óh, bár meghalnék. Csak
ne kellene ezzel vagy azzal találkoznom. Jobb is volna már nem létezni. Mi is volna és mi
is lenne, ha számon kérné mind a könnyelműen kimondott szavaidat, igazságos ítélete
szerint mindig, mikor megszegted útját és törvényét, amikor eltörted a mérleged és
melléléptél az útnak? Meg van írva, hogy átkozott, aki nem marad meg mindazokban, amik
megírattak a törvényben. Ezzel szemben mennyi áldás van életedben. Megáldotta kezed
munkáját. Mikor átkozottként és űzött vadként kellene járnod ebben a világban, hány
csendes sarkot, hány meleg testvéri szívet adott, akik körülvettek. Mindig akadt valaki,
aki megértett, beléd karolt.
Nem bűneid szerint cselekszik veled, sőt, amilyen távol van az ég a földtől, olyan nagy az
Ő kegyelme az Őt félők iránt. Az ég és föld között olyan távolság van, amit ember soha
át nem hidalhat. A kegyelem is olyan nagy, ember soha át nem lábalhatja. Belefér bűneid
sokasága, rút életed, önző szíved, zúgolódó lelked. Messze vetette tőled vétkeidet.
Mikor éri utol napnyugat napkeletet? Soha. Neked sem kell többet találkoznod
bűneiddel. Szabad vagy azoktól egészen. Mit nyugtalanítanak a bűneid? Isten messze
vetette tőled. Nem bűneidnek kell körültáncolniuk téged, hogy szorongassanak, hanem
Isten kegyelme vesz körül. Olyan ez, mint mikor a kerti munkás ás a kertben, és talál
egy követ, vagy üvegdarabot, messzire elveti azt, hogy ne kerüljön vissza soha többé a
szántóföldjébe. A te vétkeidet így dobja el Isten, hogy ne térjenek vissza soha többé a
szántóföldjébe, szívedbe.
Amilyen könyörülő az atya a fiákhoz, olyan könyörülő hozzád az Isten. A síró gyermek
megindítja atyja szívét. A te könnyeid is megindítják atyád szívét, gyötrelmed,
fájdalmad fájdalmat okozott fenn a mennyben, és valaki odahajlik hozzád. Nem bűneink
szerint cselekszik velünk, hanem az Ő nagy irgalmassága szerint hajlik le hozzánk.
Találkozik a múlandó ember az örökkévaló kegyelemmel. Hol vannak a nagyok, a
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hatalmasok? A Nagy Sándorok, a Cézárok? Mesébe illő tetteikből nem látszik semmi.
Amint a fű kiszárad, elhervad, és nem marad utána semmi, úgy nem marad semmi utánad
sem. Noha buzgó tagja vagy egy közösségnek, nélkülözhetetlen alkalmazottja egy
vállalatnak, fontos tisztet töltesz be munkahelyeden, el sem tudja képzelni családod,
hogy ne léteznél, egyszer mégis elmész, szépen begyepesedik utánad minden, és nem fog
rád emlékezni senki. Egyenként kihordják azokat a tárgyakat, melyek rád
emlékeztetnek. Egyszer csak a múlté leszel, de olyan radikálisan, hogy még csak a
nevedet sem emlegetik többé. Eredj csak ki a temetőbe. Új sírokat ásnak, elkorhadt
koporsók kerülnek a felszínre, aki benne volt, nincs sehol. Ez az ember. Ezért olyan
csodálatos, mikor a múlandó ember találkozik az örökkévaló kegyelemmel. Olyan ez, mint
mikor a múlandó harmatcsepp a virág kelyhén találkozik az örökkévaló napsugárral, amely
felcsókolja, és felemeli magához. Utána nem találsz semmit. Az ember helyén sem találsz
semmit. Eljön az idő, amikor olyan valakiként emlegetnek, aki valamikor itt járt. Senki
sem emlékszik rá. Nem leszek itt. Ott leszek, odaát. Ez a csodálatos. Mikor a múlandó
ember találkozik az örökkévaló kegyelemmel, az felemeli és átviszi a csodálatos, tiszta,
gazdag világba, ahol nincs bűn és gyalázat, és ott áll az ember dicsőségben az Isten
jobbján. De múlandó ember, számodra is kész az örökkévalóság! Ezt a kegyelmet az
engedelmesség teszi állandóvá. Az Őt félők, akik megtartják az Ő szövetségét, akik
megemlékeznek parancsolatairól, találkoznak a mennyekben, felvitetnek a dicsőségbe. A
kegyelem készen van, de az engedelmesség erősíti. Nem arról van szó, hogy az
engedetleneknek nincs benne részük, de az engedelmesség teljesebbé, kiáradóbbá teszi.
A te engedelmességed vajon erősíti az Isten kegyelmét? Ne félj, mert az Úrnak van
hatalma ezt a kegyelmet gyakorolni. Nem úgy kegyelmez meg, mint a kisegérnek, hogy na
én megkegyelmezek neked, de ha a macska elkap, arról nem tehetek. Neked nincs
hatalmad kegyelmezni, de neki van, mert a mennyekbe helyezte székét és uralkodása
mindenre kihat. Mindeneknek parancsol. Ha azt mondja, hogy megkegyelmezett neked,
ez azt jelenti, hogy senki sem árthat. A halál megtorpan veled szemben, mert
megváltotta a lelkedet a pokoltól. Hiába csattogtatja Jób körül a fogát, nincs hatalma
az élete felett. Isten kegyelme olyan, mint a pajzs és a páncél, megvéd. És aki mondja,
nem csak árnyékkirály, hanem az, aki a mennyekbe helyezte az Ő királyi székét, és
uralkodása mindörökké áll. Földi ember és életfordulatok nem mozgathatják meg Őt.
Nincs pokol, nincs halálnak árnyéka, amely felhatolhatna hozzá, mélységben és
magasságban uralkodik az Isten.
A hatalmas erejű angyalok mind rendelkezésére állnak. Őt áldják. Őt áldja minden
teremtménye. Őt áldják szolgái, akik készen állnak, hogy teljesítsék akaratát.
Áldják Őt uralkodásának minden helyén. Áldja Őt a megváltottak serege, akiket
megváltott a koporsótól. Áldjad én lelkem az Urat!
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Február 14
Meg nem érdemelt irgalom
„... aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül" (Zsolt 32,10).
A bizalomnak nagy a jutalma! Add ezt megtapasztalnom nekem is, Uram! Aki bízik, az
mindenkinél inkább bűnösnek érzi magát, de íme kegyelmet készített számára az Úr;
tudja, hogy nem érdemli meg, mégis övé az irgalom, és tágra nyílt ajtó várja. Ó Uram,
Benned bízom, add nekem ezt a kegyelmet.
Lásd meg, lelkem, milyen testőröd van! Ahogy a fejedelmet körülveszik katonái, úgy
övez téged körül az irgalom. Elölről, hátulról és minden oldalról körülvesz a kegyelem,
mint fegyveres őrség. A kegyelem védőrendszere közepén élünk, mert Krisztusban
vagyunk.
Ó, én lelkem, milyen tiszta levegőt szívhatsz! Ahogy a levegő körülvesz, úgy övez körül
az Úr kegyelme. Sok bánatuk van azoknak, akik az Úr nélkül élnek, de körülötted annyi a
kegyelem, hogy a szomorúság említésre sem érdemes. Dávid azt mondja: „Örüljetek az
Úrnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!" (Zsolt 32,11). Ha
engedelmeskedünk ennek a felhívásnak, szívünk diadalmaskodni fog Istenben, és
dicsekedhetünk örömünkkel. Uram, ahogyan Te körülveszel irgalmaddal, úgy szeretném
én is körülvenni oltárodat a hálaadás énekével!
*
Könnyet törölni, sebet kötözni
...odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat.
(Lk 10,34)
Az irgalmatlanság mindig felfedi mások sebét. Élvezettel beszél mások hibáiról,
mulasztásairól, gyengeségeiről, bűneiről. Az irgalmasság elfedezi, betakarja azokat. A
példázatbeli samáriai elsősegélyben részesíti a sebesültet. Az azonban, hogy olajat és
bort használ ehhez, arra is utal, hogy kész volt áldozatot hozni érte. Ugyanis ezek a
legdrágább árucikkek közé tartoztak.
Olykor azért nem leszünk irgalmasak, mert féltjük azt, ami segíthetne. Pótszereket
használunk, s közben szorítjuk a markunkban az értékeinket, aztán sokszor ott mennek
tönkre, megsemmisülnek, mint gyerekek markában a hó, és végül senki nem veszi hasznát.
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Mennyire igaz: az marad a mienk igazán, amit továbbadtunk! Meg van írva: „Aki könyörül
a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét." (Péld 19,17)
A seb kitisztítása és bekötözése általában fájdalommal jár. Az irgalmasság nem riad
vissza attól sem, hogy a gyógyulás érdekében átmenetileg akár fájdalmat is okozzon a
másiknak. Az irgalmasság nem mindennel egyetértő elvtelenség, nem mindent helyeslő
gyávaság, és nem mindent megengedő közömbösség, hanem valódi szeretetből fakad. A
szeretet pedig néha a saját érzelmeit is elhallgattatja a másik érdekében.
Isten is így szeret minket. Ha a szép szó nem használ, megszorongat egy kicsit, hogy
el ne vesszünk. Ha kell, próbatételekkel ment meg a végzetes bajtól.
Legyen csendes imádságom:
Ha látok síről, szenvedőt,
Te adj szívembe szent erőt
Könnyet törölni, sebet kötözni, Jézusom!
(Dóka Zoltán)
*
Az Úr hűséges és irgalmas
„A hűséges Isten,... aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot
ezeríziglen azok iránt, a kik öt szeretik... " (5Móz 7,9)

Istenünk hűséges Isten: megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen
azok kánt, akik szeretik Őt és az Ő parancsolatait megtartják. Igénk időhatározóval
is megtoldja ezt. Ez teszi ezt a tulajdonságát még drágábbá, még kívánatosabbá
előttünk. Az ige ezt a szokatlan kifejezést használja: „ezeríziglen". Olyan rendkívüli
nagy idő ez, hogy bátran fölcserélhetjük az „örökké" szóval. Milyen ingatag, mennyi
minden fölboríthatja a mi hűségünket, még azt is, amit „örök" hűségnek tervezünk!
De a hűséges Isten az Ő szövetségét és hűségét „ezeríziglen" megtartja azok iránt,
akik Őt szeretik, és azzal bizonyítják be szeretetüket, hogy parancsolatait
megtartják. Ki viszonozhatná szeretetünket ilyen hűséggel azon kívül, akinek
„pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata" akinek gyermekei
megtapasztalják, ha „estére bánat száll is be hozzánk, reggelre öröm" váltja föl azt
(Zsolt 30,6).
Jóságos Istenem, ez után a hűség és irgalom után vágyódom én is éltem végéig. Ezt
a hűséget nem nyújthatja nékem senki sem a földön abban a mértékben, amint Te
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nyújtod. Még ezeríziglen való irgalmassággal is párosítod ezt, úgy, hogy ha este
bánat száll is be hozzánk, reggelre örömre fordul az. Olyan gazdaggá teszel engem
ezzel, hogy a világ semmi más irgalmassága nem érheti ezt utol, de nem is pótolhatja.
Köszönöm, Uram, ezt a felbecsülhetetlen, Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért
adott drága kincsedet. Ámen.
„De az ő kegyelmessége Rajtunk megmarad örökre.
Néha oly dolgom érkezik Min este szívem
bánkódik, De reggel mihelyen felkelek, Azonnal víg
örömet lelek." (Énekeskönyv 30. é. 4. v.)
*
Isten igazsága és szeretete kényszeríti a szívet
Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba ejtettél.
Jeremiás 20,7
Az Úr nem kényszerít senkit. Magához vonzza a szíveket, de nem erőltet senkit,
hívogatja, de nem rohanja le az embert. Világossá teszi számára, hogy jó lenne, ha
megadná magát, de nem erőszakoskodik vele. Nekünk is türelemmel kell megnyernünk a
lelkeket, ha kell, szeretettel unszolni, de semmiképpen sem kényszeríteni őket; utánuk
kell menni, de nem rájuk rohanni, különben csak az ellenkezőjét érjük el. Mindazt, amit
az emberre ráerőszakolnak, ismét leveti magáról. Amit csak emberi módon tesznek és
nem felülről, növekedésszerűen jön létre, az nem marad meg. Ezt fejezik ki Jeremiás
fent idézett szavai is. Az Úr legyőzte természetének ellenállását a prófétai szolgálatra
való elhívással szemben és aggodalmaskodó szívének ellenérveit elhallgattatta, így
beszél rá Isten minket is. Óemberünk először mindenféle kifogásokat keres, amikor
Isten megtérésre hív minket.
Isten Igéjének az igazsága nagyon kényelmetlen a mi világias gondolkozásunknak, és
megalázó a gőgünknek. Az Ige leplezetlenül világossá teszi, hogy bűnösök vagyunk, és
egyebet sem tudunk tenni, mint ami Isten szemében gonosz. Ez ellen tiltakozik az
ember, különböző módon mentegeti magát, vagy kibúvókat keres. Áll a harc az igazság
és a hazugság között. A mi óemberünk mindenestől hazug és a látszatok világában él.
Isten Igéje ezért a lelkiismerethez fordul és felébreszti az emberben az igazság
szavát. Szíve legmélyén kénytelen az ember igazat adni Istennek és be kell ismernie: ez
így van és ez az, amire nekem szükségem van - hacsak lelkiismerete nem keményedett
már meg, és az ember még nem vált egészen a hazugságnak, azaz a hazugság atyjának a
zsákmányává.
Amint Isten igazsága lelkiismeretünkben meggyőz minket, éppúgy Isten szeretete a
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szívünkön veszi erőt. Ez a szív természetétől fogva az Istentől eltávolodott világon
csüng, s éppen ezért elzárkózik az Istennek való átadás gondolatától. De alapjában véve
mégis Istennek teremtetett, és legmélyebb vágyakozására Isten szeretete az egyedüli
válasz. Az ellenállás megtörik, és egyszerre csak előtör a mélyből: Tudom, hogy te vagy
az, akire szükségem van, aki nélkül nem lehetek boldog! - Jaj azonban, ha e világ
szeretete az Istenhez való vonzódást teljesen kioltja bennünk!

*
Mentálhigiéné I.
Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje
gyűlének. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kiérteni akarta őt, és megkérdezte tőle:
„Mester, melyik a nagy parancsolata törvényben?"Jézus így válaszolt: „Szeresd az
Urat, i te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Az az
első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."
Máté 22,34-40
Az igazságot el lehet mondani a tudomány nyelvén, de el lehet mondani a művészet, vagy
a vallás nyelvén is. A tévedés attól még nem lesz igazsággá, ha mesterkélt, tudományos
szavakkal mondják el, vagy akár a templomban kánaáni nyelven prédikálják. Másfelől az
igazságnak akkor is győzelmes ereje van, ha nem tesszük mindig hozzá, hogy: ezt az
Isten mondja. Ezen a szószéken rendszerint a vallás és a teológia nyelvén beszélünk, de
ez nem feltétlenül kötelező. Ma este például másképpen, a lélekgyógyászát nyelvén
fogom elmondani a Biblia üzenetét.

Az orvosi vizsgálódásoknak van egy viszonylag fiatal ága, így nevezik: mentálhigiéné.
Ez az emberi élet egészségtanával foglalkozik. Az összemberi élet harmóniáját,
egészséges rendjét keresi s pedig nem a test, hanem a lélek felől. Ilyen kérdéseket tesz
fel: hogyan kell viselkedni, együtt élni embertársainkkal, ha azt akarjuk, hogy
harmonikus, nyugodt életre jussunk. Most ennek a tudománynak a fénykörébe teszem a
felolvasott Igét. Ma este tehát nem az üdvösség és a kárhozat a tét, hanem az
idegrendszered.
Az elmúlt héten ismertem meg egy asszony szomorú történetét, aki tizenöt éves
házasságát ebben az egy mondatban foglalta össze: „Pedig én mindent egy lapra tettem
fel!" Szerelmi házasság volt és ő valóban mindent erre az egy lapra tett fel: szerelem,
házasság, a férje. Mindent odaadott a férjének, mint egy cseléd, úgy szolgálta, a maga
fejlődését elhanyagolta. És végül mégis csődbe jutott a házasság, az asszony nem tudta
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ezt elviselni és öngyilkos lett. A mentálhigiéné szempontjából két súlyos hibát követett
el ez az asszony, tanuljunk most ebből a két hibából.
Az egyik hiba az volt, hogy mindent egy lapra tett fel. Mentálhigiénésen ez rossz
dolog. Az élet sokkal gazdagabb, változatosabb, semhogy egy lapra lehetne vagy kellene
mindent feltenni. Nagyon mutatós ez erkölcsileg, egyházilag, semmi kifogást nem lehet
az ellen emelni, ha valaki mindent erre az egy lapra tesz fel, hogy házasság. Mégis azt
kell mondani, hogy téves, rossz, nem szabad! Legalábbis két lapra kell mindent feltenni:
szeresd az Urat, a te Istenedet és szeresd felebarátodat!
Mint lelkész, mint Jézus dolgainak kutatója mondom, hogy az sem jó, ha valaki mindent
arra az egy lapra tesz fel, hogy Isten, de az sem jó, ha mindent arra a lapra tesz fel,
hogy ember. A mentálhigiéné egyik alapszabálya: szeresd az Urat és szeresd felebarátodat. Ha az egyiknél baj van, akkor oda kell szaladni a másikhoz. Ha az Istenben
csalódik valaki, szaladjon oda az emberhez, ha pedig az emberben csalódik, szaladjon
oda az Istenhez. Bizony lehet az Istenben is csalódni. Sokan csalódtak benne Jeremiástól és Jóbtól kezdve egészen napjainkig, mert az Isten egészen más, mint ahogy mi
elgondoljuk. És az emberek is egészen mások, mint ahogy mi követeljük tőlük. Teli
vagyunk csalódásokkal és ha valaki egy lapra tesz fel mindent, és jönnek a csalódások,
menthetetlenül megy bele a katasztrófába. Több lapra kell feltennünk az életünket, de
legalább erre a két lapra: Isten és ember.
Legyen Istened és legyen embered. „Legyen Istened" ez azt jelenti, hogy az Isten nagy
világügyéből egy részletügy legyen nagyon a tiéd. Istenre nézve harcolj valamiért, Rá
nézve tanulj valamit, szeress valakit, alkoss valamit. Ha van Istened, sokkal kevésbé
viselnek meg az emberi megrázkódtatások. Ez nem vallásos igazság, ez egy egyszerű
mentálhigiénés igazság. Ha sodor valami szellemi ügy, ha van valami szép szenvedélyed,
ha fölfelé is tekintesz, ha túlnani erőket is kapsz, akkor rád zúdulhat mindenféle ár, nem
fogsz elmerülni benne.
A másik hiba, amit ez az asszony elkövetett, hogy jobban szerette a férjét, mint
önmagát, holott az Ige ezt mondja: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Mindent neki,
mindent érte, és egyszer csak tönkrement az élete azon, hogy erre nem kap visszhangot.
Főként abban mutatkozott meg, hogy nem szerette jól önmagát ez az asszony, hogy
elhanyagolta a saját személyiségét. Nem formázta, nem csiszolta, nem fejlesztette. A
„Szeresd felebarátodat, mint magadat" olyasmit jelent, hogy felelősek vagyunk a
személyiségünkért. Nem valami szuper-szeretet, Isten előtt kedves dolog az, ha úgy
törődöm a másikkal, hogy közben a saját személyiségem elsorvad.
Egyre nagyobb meglepetéssel figyelem, hogy nagyon sok szerelem és házasság azért
bomlik fel mostanában, mert az egyik annyira szereti a másikat, hogy az már
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elviselhetetlen a másiknak. Túlszerelem miatt bomlik fel egy sereg szerelem és házasság. Mert az emberek manapság a szabadságot is sokra becsülik, nem csak a szerelmet,
és amikor egy szerelem annyira túlméretezett, hogy, mint egy folyondár, körülveszi a
másikat, egyszerre terhes lesz a szerelem. Ez az asszony túlságosan sokat adott a férfinak és ezen felbomlott a házassága.
Itt vagyunk a központi témánknál: szeresd felebarátodat! Hogyan kell szeretni úgy, hogy
betöltsük ezt a parancsolatot? Abból a manapság nagyon divatos szóból indulok ki, hogy
az ember manipulálható lény. A manipulálás célirányos tevékenységek sorozata.
Cselekszem valamit a másikkal, de célirányosan; valamit el akarok érni nála. Az iskolában
a tanítás, vagy amit a fiatalokkal a katonaságnál csinálnak, az is manipulálás. És amit a
szerelmes csinál a szerelmével, az is manipulálás. Induljunk ki innen: meddig mehet el a
manipulálás? Miféle joga van valakinek, hogy szeretet vagy szerelem címén manipulálja
a másikat? Mire jogosít fel a szerelem?
Max Frisch leírja egy andorrai fiatalember történetét, akiről egyszer csak
kisütötték, hogy zsidó. Az egész közösség elkezdte őt zsidóként kezelni. Megvannak
erre a klisék, hogy milyen a zsidó: nincs érzelmi élete, nem szeret senkit, csak a pénzre
gondol, rafinált. Ezt a zsidó-klisét ráhúzták erre a fiatalemberre és akárhol bukkant fel,
azzal jöttek neki: persze, te zsidó, ezt meg ezt csinálod. Addig manipulálták bele ezt a
klisét, míg elkezdett gondolkodni: „Tényleg! Ezeknek igazuk van, engem valóban csak a
pénz érdekel." Aztán jött egy zsidó-mészárlás, és ezt a fiatalembert is megölték. És
akkor kiderült, hogy nem is volt zsidó. Volt egy elképzelés, hogy milyen a zsidó és ezt
olyan következetességgel vágták hozzá, hogy lassan sikerült belemanipulálni.
Mostanában eszmélt rá a lélektan, a szociológia, a politika, hogy milyen félelmetes
lehetőség a manipulálás. Egy csirkébe hiába próbálom belemanipulálni, hogy ő kacsa, nem
fog sikerülni, de az embernél döbbenetesen nagy a lehetőség a manipulációra. A legújabb
vizsgálatok azt derítették ki, hogy az öröklés szinte semmi ahhoz képest, amit a
környezet bele tud manipulálni az emberbe. Ha ez így van, akkor talán felállíthatjuk a
tételt: a szeretetnek joga és kötelessége, hogy a jó dolgokat belemanipulálja a másik
emberbe. Tehát énbennem van egy gondolat, egy program, egy kép, és a másik ember aki lehet a szerelmem, a barátom, a gyerekem - arra való, hogy elfogadja ezt a képet.
Végül-is jó az elképzelésem! Szerelmem tüzével beleégetem azokat a vonásokat, amiket
elképzeltem róla.
Mit szólunk ehhez a definícióhoz: a szeretetnek joga van arra, hogy a jó dolgokat
belemanipulálja a másik emberbe?
Szeresd az Urat és szeresd a felebarátodat! Istenre nézve van ilyen parancsolat: „Ne
csinálj róla faragott képet!" A faragott kép azt jelenti, hogy nekem van valamilyen
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elgondolásom az Istenről és felmutatom azt a képet azzal, hogy: Isten, légy szíves olyan
lenni, mint ez a kép. Mert különben mire való a kép, ha az Isten nem olyan? Isten nem
megy bele az ilyen manipulációs játékba. Az Isten szabad és szuverén és mindig
meglepetésszerű.
Ha az Istennel nem szabad manipulálni, vajon a felebarátoddal szabad? Ha az Istenről
nem szabad képet alkotni, a felebarátról szabad? Ha az Istennel nem szabad
erőszakoskodni, hogy legyen olyan, amilyennek én őt elképzeltem, vajon a másik embert
szabad kényszeríteni arra, hogy olyan legyen, amilyennek én a róla - esetleg valóban
szeretetben - készült „kép"-ben előírom? Itt vagyunk a szeretet igazi problémájánál.
Mondom mindjárt a legkeményebb ítéletet erre az eljárásra: aki így szereti a másikat,
az elrabolja a másik jövőjét. Minden ember jövője alakulhat, de ha nekem eleve van egy
képem a másik emberről, akkor a bontakozó jövőjét rabolom el. Megölöm a jövőjét és
ezzel a jelenét is, mert a jelenben bontakozik ki a jövő. Nem szabad így szeretni! Valami
más a szeretet tartalma.
A szeretet erőteret biztosít a másiknak, amiben önmagát megvalósíthatja.
Szabadságot biztosít neki, de nem üres szabadságot, hanem valami erőhatásokkal átjárt
szabadságot. A segítő, ajándékozó szeretetnek valami finom erőhatásokkal átszőtt,
szabad terét a másik arra használja fel, hogy megvalósítsa benne önmagát.
Elmondok egy történetet, ami sok ember története. Megszületett egy családban a
gyermek, mondjuk egy lány. Örülnek a szülők és megálmodják, megtervezik a jövőjét.
Kezdődik a manipuláció: légy jó kislány! Légy istenhívő, bibliás kislány! Vigyázz, hogyan
öltözködsz! Vigyázz, most még ne járj fiúkkal! Gyere haza ekkor! El ne áruld Istenedet,
becsületedet, családodat! Meg van a kép és gyömöszölik bele a gyereket a képbe. Néhány
évig sikerül a „szerepet" rákényszeríteni a lány személyiségére, de egyszer csak előáll
az az új helyzet, hogy a személyisége elválik a szereptől. Levegő kerül a szerep és a
valóságos arc közé és a lány fuldoklik a szerepjátszás kínjában. Énhozzám rendszerint
ebben a fuldoklásban jönnek tanácsért, segítségért. Van, akit csak odáig manipuláltak,
hogy legyél jó kislány és most kínlódik, hogy jó kislány legyen, de nem megy. Van, akit
belemanipuláltak egy házasságba, és az ötödik vagy tízedik évben kezd fulladozni, hogy
rám erőltettek egy szerepet és megfulladok benne.
Mit lehet ilyenkor tanácsolni? Rendkívül kényes a helyzet! Nehéz és kényes operációk
várnak néha rám. Volt úgy, hogy azt mondtam: Édes kis testvérem! Ne dobd még le a
szerepet, mert alatta nincs senki! A személyiséged, az akaraterőd olyan rettenetesen
elsorvadt a szerep mögött, hogy egy kicsit még erősítsük a belsőt, az új embert, aztán
majd letesszük a szerepet, de most még ne. Rettenetes rizikó az, amikor leveszem
valakiről a szerepet! Most aztán mi lesz? Nagyon kedves meglepetések is értek már. Volt

113

úgy, hogy valaki levette a szerepét, amiben odakényszerítették egy férfihoz és az így
elnyert új szabadságban egyszer csak felismerte: milyen kedves férfi ez! Ha így
szabadon viszonyulok hozzá, nem muszájból, nem az anyámért, nem az Istenért, hanem
csak úgy emberi módon, kiderül, hogy ez egy rendkívül érdekes férfi. De persze nem
biztos, hogy mindig jól sikerül a dolog.
Értitek, miről van szó? Belemanipuláltak a gyerekbe egy szerepet és az valameddig
funkcionált. Ezt nevezik úgy, hogy a nevelés sikeres volt! De egyszer csak leválik a szerep
és jön a súlyos életkrízis, és akkor történik az ember emberré válása, amikor ezt a krízist valahogy lereagálja. Ha ezeken töprengünk, megint csak elérkezünk a kérdéshez:
kicsoda az ember? Milyen a még nem manipulált ember? Hogy tekintsünk arra a gyerekre,
akit éppen most kezdenek manipulálni a szülők, az iskola, az egyház? A felelet
meghatározza a manipulációk jogosultságának határát.
Jézus másként gondolkodott az emberről, mint az egyház. Az egyház az „eredendő bűn"
dogmája nyomán azt tanítja, hogy a gyermek született bűnös, rossz. Ezt a rossz kis
emberpalántát, aki meg van terhelve Ádám és az utána következő nemzedékek minden
bűnével, a „jó intézmények" fegyelmébe kell befogni. Jó intézmény: a család, az egyház,
a társadalom. Született tehát egy kis „vadállat", azt a jó intézmények szorításába kell
befogni, hogy megszelídüljön, és rendes ember váljék belőle. Jézus nyitott szemmel
látta a valóságot, Ő úgy gondolta, hogy született egy rendes kis ember, amit a rossz
intézmények tönkre akarnak tenni. Ilyen intézmények: a család, az egyház, a társdalom.
Születik Isten kezéből egy aranyos, pici gyermek, és az a családunk, az egyház, a nemzet,
és ezekben a faji gyűlölet, az előítéletek, korlátoltság, téves eszmék rossz hatása alá
kerül. „Ha olyanok nem lesztek, mint ezek a gyermekek, nem juttok be a mennyeknek
országába!"
Félelmetes ez a szembesítés? Én Jézus pártján vagyok, aki azt mondta, hogy a
társadalom és a vallás mindenféle koloncának, gyűlölködésének, dogmatizmusának a
merevgörcséből szabadítsuk ki az embert az Isten gyermekeinek szép szabadságára.
Ha ez így van, akkor talán nem kell olyan nagyon manipulálni a gyermeket. Ha ez így
van, akkor talán több szabadságot kellene ajándékozni az embernek, hogy abban
bontakozzék és valósítsa meg önmagát. Állítom, hogy a szabadságban nem lesz feltétlenül vadállattá az ember, éppen ellenkezőleg: minél inkább regulázzák, annál inkább
vadállattá lesz. Tessék a gyermeket megfigyelni! Ha szabadságban és tapintattal
terelgetik - mert persze kell terelgetni - egyszer csak valami méltóság, valami szép
emberi vonás bontakozik ki benne. Tehát én maradok annál a definíciónál, hogy az igazi
szeretet erőteret ajándékoz a másiknak.
Utoljára még ezt a problémát vetem fel: ha olyan jó ügy a szeretet, ha olyan kívánatos,
olyan szép, miért van az, hogy mégsem megy? Mert azt látni kell, hogy nem megy. Miért
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van baj a szeretet-üggyel? Adok még egy definíciót a szeretetről. Ezt mondta
Kierkegaard: „A szeretet azt jelenti, hogy végtelen adósságba bonyolódtam valakivel."
Érdemes ezen hosszan elmélkedni. Akkor szeretek valakit, ha észreveszem, hogy
végtelen, megfizethetetlen adósságban keveredtem vele. Vigyázat! Nem azt jelenti,
hogy jó üzletet kötöttem valakivel! Nem az a szeretet, hogy megkaptam valakit és most
ölelem, szorítom magamhoz, az enyém, milyen nagyszerű! A szeretet azt jelenti, hogy
végtelen adósságba bonyolódtam valakivel szemben. Az a baj, hogy ezt a végtelen
adósságot nem tudjuk törleszteni. Nincs miből. Itt van a szeretet-ügy nagy buktatója,
így nem tudunk szeretni. Üzleti alapon még talán megy, de közénk jött Jézus, és ezzel
kezdte: Engedd, hogy az Isten szeressen téged, és akkor majd te is fogsz tudni szeretni
másokat. Kierkegaard definíciója Istenre is áll. Az Isten is végtelen adósságban
bonyolódott, amikor téged, engem embernek teremtett. Majdnem istenkáromlás ez, de
alapjában véve gyönyörűséges evangélium. Az Isten végtelen adósságba bonyolódott,
amikor nem állattá, hanem emberré teremtett, és Isten vállalja ezt az eladósodását. A
Biblia ezt így mondja: „Örökkévaló szeretettel szeretlek téged."
Elmélkedjünk:
1. Még egyszer elmondom ezt a hihetetlen mondatot: Az Isten végtelen adósságban
bonyolódott veled szemben is, amikor emberré teremtett. Örökkévaló szeretettel
szeret téged is a mennyei Atya. Nem a te szeretetedre érkezik utólagos feleletül az ő
szeretete. Ő előbb szeretett téged és azt várja, hogy egyszer végre szólaljon meg
feleletül az Ő szeretetére a te viszontszereteted.
2. Isten szeretete nem kötöz meg téged semmiben. Ő valóban szabad teret biztosít
neked, hogy kereshesd és megvalósíthasd benne magadat. Az Ő szeretetének körén belül
lehetsz tékozló fiú, emberektől elidegenült, keserű ember is, de ugye tudod, hogy akkor
kezd majd igazán gyógyulni az életed, ha Isten szeretete fel indít téged is arra, hogy
az Ő módján szeresd a többieket.

3. Ha Isten szeretete igazán hatékonnyá lesz benned, akkor elkezded szeretni az
ellenségeidet, és ez nem lesz nehéz, keserű törvény, amit magadat gyötörve akarsz
betölteni. Az a kedves meglepetés és öröm lesz benne, hogy: Uram, erre is adsz erőt
nekem?
Fogadj el annyi szeretetet Istentől, hogy ilyen örömökben lehessen részed!
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Szüntelenül megemlékezik rólunk
„Gondol ránk az Úr, meg fog áldani" (Zsolt 115,12).

A mondat első részének igazságát én megpecsételhetem. És te? Az Úr valóban gondolt
ránk, gondoskodott rólunk, megvigasztalt, megszabadított és vezetett. Gondviselése
minden lépésünkben törődött velünk, még a legkisebb ügyünk sem volt jelentéktelen a
számára. Egész életünk során gondolt ránk, szünet nélkül. Voltak persze alkalmak, amikor
különösképpen megtapasztaltuk gondoskodását, és ezekre különösen nagy hálával
gondolunk vissza. Igen, valóban „gondol ránk az Úr".
A mondat második része értelemszerű következménye az elsőnek. Mivel Isten nem
változik, a múlthoz hasonlóan a jövőben is mindig gondol ránk. És ha Ő gondol ránk, abból
áldás származik. De itt nemcsak ésszerű következtetéssel, hanem ihletett kijelentéssel
van dolgunk: Isten Szent Szellemének ereje is kijelentette ezt nekünk. „Meg fog áldani"
(Csel 3,26). Ez nagy és kifürkészhetetlen dolgokat jelent. Mivel ez az ígéret nincs időhöz
kötve: a végtelenbe nyúlik. Megáld minket a maga isteni módján, öröktől fogva
mindörökké. Ezért mondjunk Istennek együtt hálát: „Áldjad, lelkem, az Urat!" (Zsolt
103,1).
*
Tartós gondoskodás
Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta.
(Lk 10,34)
Gyönyörű ennek a samaritánusnak a példája! Az irgalmasság nem pillanatnyi lelkesedés,
ezért tartósan, amíg csak szükség van rá, az áldozat mellett marad, utána is gondoskodik
róla, nem sajnálja a pénzt sem, végül pedig csendben eltűnik.
Igy kell segítem. Pedig emiatt csak nagy késéssel tudta elintézni a saját programját.
De nemcsak elsősegélyben részesítette, hiszen akkor bekötözve pusztul el a
szerencsétlen, hanem felteszi a saját állatára, keres egy vendégfogadót, vele marad,
ápolja, s amikor már mindenképpen tovább kell mennie, anyagilag és erkölcsileg is
gondoskodik róla.
Ez hiányzik sokakból. Alkalmi felbuzdulásra sokan készek, de valakiről tartósan
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gondoskodni, csendben, észrevétlen hűséggel ápolni, időt, pénzt, figyelmet áldozni rá
sokkal kevesebben hajlandók. Pedig az állhatatosság, a hűség, az önfeláldozás fontos
tulajdonságai a keresztény jellemnek.
Ki képes erre? Tulajdonképpen csak egyvalaki volt rá igazán képes. Őt is félholtra
verték, utána keresztre szögezték, s ott még gúnyolták is. Az ő sebeit nem mosta ki
senki, nem kötözte be senki, de a Biblia ezt írja: az ő sebei árán gyógyultunk meg (Ézs
53,5). Aki egyszer megérti, hogy Jézusnak miért kellett mindezt elszenvednie
ártatlanul, úgy, hogy ő mindig mindenkihez irgalmas volt, aki előtt világossá válik, hogy a
mi sokféle irgalmatlanságunk juttatta őt a keresztre, és az ő nagy irgalmát, bűnbocsátó
szeretetét hittel megragadja, az kap Jézustól ilyen irgalmas természetet. S az ilyen
ember meglátja majd a magukra hagyott sebesülteket, meg fog állni, kész lesz lehajolni,
nem félti a kincseit, a kényelmét, de tud majd tartósan áldozatot hozni másokért, és
nem feltűnni akar, hanem tud eltűnni is.
*
Megáll kegyelmessége, de a bűnösök megtérését kívánja
„ Örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az
egekben. " (Zsolt 89,3)
Az Úr kegyelmes és hűséges. Ő maga mondja magától: „Én vagyok az Úr, a ki kegyelmet,
ítéletet és igazságot gyakorlók e földön; mert ezekben telik kedvem" (Jer 9,24/b).
Jónás is azt mondja Róla: „Tudom, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű
és nagy irgalmasságú" (Jón 4,2/b). Hűsége és irgalmassága fejében nem kíván sokat
tőlünk. Csak azt kívánja, „hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és
alázatosan járj a te Isteneddel" (Mik 6,8). Valóban, nem lehetetlen dolgot vár
egyikünktől sem. Ezékiel próféta azt is megmondja, hogy az Úr gyönyörködik a bűnösök
megtérésében.,,Ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett,...
semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen." ,,Hát kívánva kívánom
én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról
és éljen?"... „Nem gyönyörködöm a meghaló halálában,... Térjetek meg azért és éljetek!"
(Ez 18,21-23.32). Hányan nem választják mégsem a megtérést, az életet?!
Adja irgalmad, Uram, hogy örök kegyelmedbe és hűségedbe kapaszkodjam, szeressem
és cselekedjem én is az igazságot, járjak alázatosan Véled együtt életem útjain.
Köszönöm, Uram, hogy megtérésemben gyönyörködsz és nem kívánsz megemlékezni
gonosz cselekedeteimről. Fogadj, Uram Magadhoz, mint megtérő, Hozzád vágyó
gyermekedet! Az élet szélesre taposott országútjárói segíts a keskeny útra! Krisztusért
kérlek. Ámen.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem,
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És hűséges voltát mindenkor hirdetem,
Mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma,
Melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha,
És hogy mind az égig erősíted, megtartod
Te szent igazságod és a te fogadásod."
(Énekeskönyv 89. é. 1. v.)
*
Isten munkálkodik bennünk
Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést.
Filippi2,13
A reményvesztett ember így panaszkodik: Túl nagyok a nehézségek, nem birkózom
meg velük. Nem tudom a bennem levő óembert végleg elhallgattatni. Bűneim újra meg
újra előtörnek. Amikor már azt gondolom, hogy most végre győztem, a gonosz
csábításai ismét legyűrnek. - Ilyenkor közel állunk ahhoz a kísértéshez, hogy
feladjuk a harcot. De milyen vigasztaló ez: Isten az, aki munkálja bennünk az
akarást,de a véghezvitelt is. - Hogyan munkálja bennünk az akarást? Úgy, hogy
bűneinket teherré teszi számunkra, önmagunknak is elviselhetetlenné válunk. A világ
és a bűn után való vágyakozásunkat rosszízűvé, sőt utálattá teszi. Szelleme által
olyan új ösztönzéseket ad szívünkbe, amelyek képessé tesznek arra, hogy azt
akarjuk, amit Ő akar. Természetesen nem veszi el tőlünk az akarást, de erőteljesen
irányítja azt. Ezért az emberi nem akarás mindig súlyos felelőtlenség. És amiképpen
az akarást elősegítette és munkálta bennünk, éppen úgy a cselekvést is. Ezt a hit
által éri el, amikor megajándékoz minket a váltság elvégzett, befejezett tényének
világos felismerésével. Krisztusban mindazt megkaptuk, ami az isteni élethez
szükséges. Mihelyt Isten erre a csodálatos tényre vonatkozólag világosságot ad
nekünk, hitben el is tudjuk fogadni, az már kész a számunkra.
„Akaratom van ugyan a jóra, de hogy azt elvégezzem, nem sikerül" (Rom 7,18) - ez
arra érvényes csupán, aki nem tudja hitben szemlélni a Megváltóját. Mert aki az Úr
Jézust hitben elfogadta, az Isten Szelleme szerint jár már ebben az életben. Szíve
megtelik Isten és a Megváltó iránti szeretettel. Ez ad neki erőt, hogy Isten akaratát
cselekedje. Mindez azért lehetséges, mert alapjában véve Isten az, aki mindezt
munkálja és elvégzi bennünk. Mert hogyan állhatnánk meg egykor az Úr előtt, ha
könnyelműen vennénk a szabadítását? Nincs többé itt semmiféle mentegetőzésnek
helye. - Maga Isten az, aki kezét nyújtja felénk, így mi vagyunk, és csak mi vagyunk
vétkesek abban, ha nem jutunk célba, nem érjük el lelkünk üdvösségét.
Volt idő, hogy Krisztus nélkül csak magamnak éltem én,
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csöndes hívás hangzott bennem, mégis így szólt büszke szívem:
„semmit te, csak mindent én"...
Égbe nyúlik sok hegy orma, és a tenger, ó, mi mély!
ámde még nagyobb kegyelme, teljes lett a győzedelme:
„mindent csak te, semmit én!"
*

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma."
Máté 6,11

Krisztus imádságának első három kérdése csodálatos tömörséggel foglalja össze
mindazt, amit Istentől kérhetünk. De Ő azt is jól tudja, mennyi akadálya van, hogy azokat
elnyerhessük. A magunk és a ránk bízottak mindennapi gondjai úgy lekötnek, ritkán van
időnk és erőnk Isten országa boldogságára várni. Szeret minket annyira, hogy ezekben
a gondokban is irányítást adjon. Megengedi, sőt utasít arra, hogy Isten segítségét kérjük
legkisebb dolgainkban is. De nem akárhogyan. Nem kérhetem a kenyeret csak magamnak.
Csak együtt a többiekével. Ha csak magamnak kérem, ne csodálkozzam, ha kihull a
kezemből. Tőle kell kérnem. Ha Ő megengedi, hogy a kenyér mindennapi gondjaiba is Őt
avassam be, azt is reá bízzam, akkor azt is tudnom kell, hogy ne mástól, ne a magam
ügyességétől, hanem tőle várjam, és amit teszek, vigyázzak, hogy ne ellenkezzék az O
akaratával. Nincs jogom esztendőkre előre kérni, mert ez azt jelentené, hogy nem bízom
mindennapi gondoskodásában. Kérjem csak a mai napra, tudva, bízva abban, hogy a
holnapról majd Ő gondoskodik. Ha így kérem, már előre adjak hálát, köszönjem meg
Istennek, hogy gondoskodni fog minden egyes napom kenyeréről, s mindarról, amire
szükségem, amire szükségünk lesz.
Jó Atyám, köszönöm, hogy a világ kormányzása közben még azt is vállalod, hogy
mindennapi kenyérgondunkat magadra vedd. Sokszor úgy érzem, olyan dolog ez, amivel
nem téged kellene terheljelek. De azt is tapasztalom, nélküled hiába vergődöm, e nyomorult világban mindennap újra beleütközöm a lehetetlenbe. Egyszer nem sikerül
megszerezni a legszükségesebbeket sem, máskor a már megszerzett javakat seprí ki a
kezemből e világ gonoszsága. Azért, Uram, szégyenkezve mégiscsak hozzád fordulok,
vedd magadra apró gondjaimat is! A Te kezedben biztonságban tudhatom magam és a
rám bízottakat. Ne hagyj szégyenben! Adj meg annyit, amennyire tudod, hogy
szükségünk van, és segíts, hogy azzal mindig legyünk megelégedve! Ámen.
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Február 16
Istennel van dolgunk
„Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert
Isten vagyok én, nem ember"
(Hós 11,9).
Az Úr így adja tudtunkra, hogy kegyelméből megkímél minket. Kedves olvasóm, talán
most éppen Isten súlyos fegyelmezése alatt vagy, és minden a közeli ítélettel fenyeget.
Óvjon meg ez az Ige a teljes kétségbeeséstől. Lásd, az Úr szólít, hogy tekintsd át
életedet és valld meg bűneidet. Ha Ő ember lenne, már régen végzett volna velünk. Ha
emberi módon cselekedne, elég lenne egy szava vagy csapása, és végünk volna. De Isten
nem ilyen, mert ő mondja: „amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az
én utaim a ti utaitoknál" (Ézs 55,9).
Azt jól látod, hogy haragszik, de Ő nem akar mindvégig haragudni. Ha a bűnből az Úr
Jézushoz fordulsz, Isten elfordítja rólad haragját. Mivel Isten Isten, és nem ember,
van bocsánat a számodra, még ha talán nyakig benne is vagy a bűnben. Istennel állsz
szemben, nem pedig egy kőszívű emberrel, még csak nem is egy igazságos emberrel.
Nincs emberi lény, akinek elég türelme volna hozzád; kihoznál még egy angyalt is a
béketűréséből, mint ahogyan kimerítetted szomorkodó atyád türelmét is. Isten azonban
hosszútűrő. Jöjj és tégy vele próbát most mindjárt. Valld meg bűneidet, higgy, és fordulj
el a gonosztól, hogy így megszabadulj.
*
Az Istentől nyert megvilágosodás
Vizsgálj meg, Istenem, Ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg
gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!
Zsoltár 139,23-24
Zsoltára elején álmélkodva áll meg az énekíró Isten mindentudásának titka előtt. Nem
tudja felfogni, miként lehet az, hogy Isten egyidejűleg látja és ismeri minden ember
szívét és útját. Milyen ostoba az az ember, aki azzal nyugtatja meg magát, hogy sötét
terveit senki nem ismeri, és hogy nincs tanú, aki gonosz cselekedeteit napfényre
hozhatná! Elfeledkezik arról, hogy egy valakinek a szeme mindent lát és még a szívek
legel rejtettebb gondolatait is nyilvánvalóvá fogja tenni. Bölcs ember az, aki az
énekíróval kérheti: 'Vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet és gondolataimat!
Világosságodnak fénye, amely elől semmi nincs elrejtve, járja át szívemet.'
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Az önismeret nagyon nagy dolog. Lehet, hogy valaki sokat tud, sok mindent ismer, de
a maga lelki-szellemi állapotát illetően teljes tájékozatlanságban él. Teljes önismeretre,
valóságos bűnfelismerésre csakis isteni megvilágosodás révén juthatunk. Egy ember sem
tudja helyesen értékelni önmagát, ha nem Isten mutatja meg neki lelke titkait.
Könyörögjünk ezért a felülről kapható megvilágosodásért. Ez a világosság nem csak
felfed sok mindent, ami különben rejtve maradna előttünk, így például lényünk gonosz,
önző hajlamait, hanem azt is helyes megvilágításba helyezi, amit egyébként ismerünk.
Ez a felülről nyert világosság nem csak azt munkálja, hogy felismerjük bűneinket, hanem
hogy átérezzük azoknak gyalázatos voltát, és hogy lelkiismeretünk nyugtalankodik.
Többé nem tudjuk könnyen túltenni magunkat a bűn tényén, sem elhárítani magunktól az
ezzel kapcsolatos felelősséget: üldözni fognak minket a bűneink mindaddig, amíg Jézus
vérében bűnbocsánatot találunk.
Sajnos, sokan nem Isten világosságában látják magukat, hanem különféle csalóka,
színes szemüvegen keresztül. Igaz ugyan, hogy az ember igen lesújtó felfedezéseket
tesz és megrendül, amikor Isten Felfedi előtte a teljes, szomorú valóságot. Csak két út
van: „a gonoszság útja" - a fájdalmak útja, ahogy az eredeti szöveg mondja -és „az
örökkévalóság útja".
Ó, Uram, hozz mindent világosságra és add, hogy a te szemeddel lássam önmagamat!
*
Az Úr kegyelmes, de a hitetleneket elveszti
„Igazak az Úrnak útjai, és az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig
elesnek rajtok. " (Hós 14,10)
Igazak az Úrnak útjai. Az igazak járnak azokon... Az istentelenek elesnek az Úrnak
útjain: beteljesedik végzetük. Az Úr azt is mondja: „Jaj annak, a ki alkotójával perbe
száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajon mondja-e az agyag alkotójának:
Mit csinálsz?..." (Ézs 45,9). „Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek" (Ézs
57,21). Mikor a próféta a hitetlen nép romlottságát leírja, ezeket mondja: „A ti
vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti
előttetek, hogy meg nem hallgatott... A békesség útját nem ismerik, és nincsen
jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket elgörbítik, a ki azon jár, nem ismeri a
békességet" (Ézs 59,2.8). Anna hálaéneke azt mondja: „Az Úr, akik vele
versengenek, megrontja" (l Sám 2,10). Jeremiás Júda népéhez és Jeruzsálem
lakosaihoz intézett beszédében ezt mondja: „Ne járjatok idegen istenek után,...
hogy veszedelmet ne hozzak rátok" (Jer 25,6). Akinek van füle, hallja, míg nem késő!
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Kegyelmes Istenem, nem akarok igaz útjaidról letérni. Nem akarok perbe szállni
Véled! Nem akarok idegen istenek útján járni. Vajha vétkeim ne választanának el
Tőled! Nagy kegyelmedből az egyenes ösvényen és a békesség útján szeretnék járni.
Nem kívánok a sötétség útjain járni, nehogy elfedd előlem atyai orcád. A Te
világosságod, a Te igazságod gyermeke vágyom lenni. Küzdelmemben ne hagyj
magamra, Krisztusért könyörgök! Ámen.
„Útaid, Uram, mutasd meg, Hogy el ne tévelyedjem;
Te ösvényidre taníts meg, Miken intézd menésem! És
vezérelj engemet A te szent igaz Igédben;
Oltalmazd életemet Mert benned bízom, Úr Isten."
(Énekeskönyv 25. é. 2. v.)
*
Ki a világ világossága ?
Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé
lesz az élet világossága. (Jn 8,12)

Ezt Jézus Krisztus mondta magáról. Szomorúan tapasztaljuk, hogy ezen a világon
milyen sötétség uralkodik. Gyakran sötét erők irányítják az eseményeket, sötét
szándékok húzódnak meg szépnek látszó törekvések mögött, sötétben tapogatnak
tömegek - néha meglepően nagy önbizalommal -, és sokan élnek tudatlanságban Isten
dolgait illetően. Aki őszinte, az magát is rajta kapja, hogy olykor milyen sötét indulatok
és gondolatok mozdulnak meg benne, s néha olyan sötét cselekedeteken is tetten érjük
magunkat, amelyeket nem szeretnénk világosságra hozni (Jn 3,19-21).
Jézusról azt írja a Biblia, hogy vele „az igazi világosság" jött el a világba. Az, ami
leleplezi a sötét dolgokat, aminél lehet helyesen tájékozódni, ráadásul Jézus nem azt
mondta, hogy van nála világosság, hanem hogy ő maga a világosság, tehát belőle
árnyékmentes fény árad.
A hegyi beszédben azonban elhangzott egy másik állítása is. A benne hívőkről ezt
mondta: „Ti vagytok a világ világossága." (Mt 5,14) Ez nem ellentmondás a Bibliában,
hanem örömhír a számunkra. Jézus a világ világossága, de aki hisz benne, vagyis szoros
lelki közösségben él vele, annak az életére kiárad Jézus világossága, s mint másodlagos
fényforrás, tükrözi azt a világban.
Jézus pontosan ezt tette tanítványai küldetésévé. Aki enged az ő hívásának, az kilép
a sötétségből, megtanul világosságban járni, elkezd világítani másoknak is. Isten

122

országát képviseli ebben a világban, s mutatja jz utat a világ világosságához: Jézushoz.
Teszi ezt nemcsak szavakkal, hanem megszentelt, tiszta életével is. Az ilyenekről írja
Pál apostol: „romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult
nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban" (Fii 2,15).
Világít-e így az életünk?
*
"Mondta azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én
pásztoraim között és a te pásztoraid között; hiszen testvérek vagyunk. Avagy nincsené előtted mind az egész föld?" (1Móz 13,8).
Milyen értékes lehetett Ábrám szemében - kivált elhibázott egyiptomi kalandja után az Istentől kapott föld. Most azonban meg kellett tanulnia egy fontos új leckét: hogy ne
akarjon birtokolni semmit. Úgy is érvelhetett volna, hogy egy ilyen értékes adományt
meg kell ragadni, és mindenáron megtartani. Ezek a mi indokaink általában, ha Isten
eláraszt ajándékaival. Ábrám azonban látta, hogy nem szabad makacsul ragaszkodnia
ahhoz sem, ami az övé. Ezért átengedte a választást unokaöccsének, Lótnak.
Ezt a leckét nekünk is meg kell tanulnunk. Tanuljuk meg kezében hagyni, amit Ő adott.
Soha ne ragaszkodjunk ahhoz, amit természetes birtoklási vágyunk meg akar tartani.
Amit Isten ad, azt Ő valóban átadja. Nem kell megtartásán fáradoznunk. Éppen akkor
kockáztatjuk ajándékai elvesztését, amikor aggodalmasan féltjük és szorongatjuk. Csak
az lesz igazán a miénk, amit teljesen Őrá tudunk bízni!

*

„Hát nem az-e a böjt, amit kedvelek, hogy megnyitod a gonoszság bilincseit,
megoldod az iga köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és minden igát
széttörsz?” (Ézsaiás 58,6)
A böjt nem más, mint lemondás valamiről lelki célok érdekében. Már Ézsaiás idejében
félreértették a böjt üzenetét: lekonyult fejjel, búsulva, szomorúan ülték meg a böjt
idejét, mint amit muszáj megtenni, hogy aztán majd nagyobb legyen az öröm. Jézus ezzel
szemben azt mondja, hogy amikor böjtölünk, kenjük meg a fejünket, mossuk meg
arcunkat. Azaz ma lehet, hogy ez így hangzana: zuhanyozz, használj dezodort, meg
testápolót, mert a böjtnek illata van, nem szaga. Old el a bilincseket, légy szabad!
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Egy régi történet szerint egyszer egy király kincstárnoki állást hirdetett meg.
Jelentkezett is a posztra három férfi. Ezek közül az első, amikor megérkezett a
palotába, hirtelen egyedül hagyták. Ő körbenézett, s látta, hogy rengeteg pénzérme,
kincs, arany, ezüst található a helyiségben. Gondolta, itt annyi van, hogy senki nem
számolja, s gyorsan megtömte a zsebeit a kincsekkel. Ugyanígy cselekedett a második
jelölt is. A harmadik azonban nem is gondolt erre, üres zsebbel ment be a király elé.
Mikor a férfiak megjelentek a király előtt, hogy az kiválassza a megfelelő személyt, az
kihirdette az első próbát: Táncolj! – mondta az elsőnek. Hogy mit csináljak? Táncolj! Ez
az első próbatétel. A kincstárnoki állásra jelentkező férfi tudva azt, hogy a zsebe tele
van zörgő kincsekkel, félt, ha táncol, lebukik, ezért szégyenkezve kisomfordált az ajtón.
A második is ezt tette, persze az ajtón kívül mind a kettő lebukott, s a megfelelő
büntetést kaptak tettükért. A harmadik azonban a király parancsára táncolni kezdett,
nem úgy ahogy a király fütyölt, hanem szabadon, önként, önfeledten.
Faluhelyen még mindig szokás az, hogy böjt időszakában nem rendeznek
táncmulatságokat. Ennek is meg van a maga rendje. De értsük jól, ma böjtben éppen,
hogy azt mondja nekünk az Ige: Táncolj! Örülj! Törj össze minden igát, szabadulj meg a
kötelékeidtől. Szabadon, önként, szívesen böjtölj! Ámen!

Február 17

Isten erőssé tud tenni téged
„Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a
jutalma!" (2Krón 15,7).
Isten nagy dolgokat tett népéért, Júdáért, de mégis erőtlen emberek maradtak:
ingadozva járták az Úr útját, szívükben haboztak. Szükségük volt az intésre, hogy az Úr
velük lesz, amíg ők az Úrral lesznek, de ha elhagyják Őt, Ő is elhagyja őket. Emlékeztetni
kellett őket a testvér-nép, Izrael sorsára is, mire vezetett Isten elleni lázadásuk, és
milyen kegyelmes volt hozzájuk az Úr, amikor megbánást mutattak. Az Úr szándéka az
volt, hogy megerősítse Júdát Isten útján és az igazságban. Erre van szükségünk nekünk
is. Megérdemli Isten, hogy teljes erőnkből és tehetségünkből szolgáljunk neki.
Ha Isten szolgálata ér valamit, akkor mindent megér. Legnagyobb jutalmunkat az Úr
munkájának végzésében fogjuk találni, ha azt szorgalommal végezzük. Fáradozásunk nem
hiábavaló az Úrban, ezt tudjuk. A fél szívvel végzett munka nem hoz jutalmat, de ha
egész lelkünket az Úr ügyének szolgálatába állítjuk, kivirágzik az életünk. E sorok
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szerzője egy félelmetesen viharos időszakban kapta biztatásul ezt az igeverset, és
megértette belőle, hogy teljes erővel tovább kell „vitorláznia", mert hajója biztonságban
és drága rakománnyal fogja elérni a kikötőt.
*

Hallgató vagy tanítvány?
Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek... (Mk 3,14)
Jézusnak sok hallgatója volt, de kevés tanítványa. Ma is viszonylag sokan hallanak róla,
de kevesen ismerik őt. Gondolkodjunk el néhány napig arról, mit jelent ma Jézus Krisztus
tanítványának lenni!
Egy mai tanuló és egy akkori tanítvány között jelentős különbségei vannak. Ma csupán
bizonyos tananyagot kell elsajátítani, akkor a mester egész életszemléletével kellett
azonosulni. Ma csupán bizonyos időt tölt együtt az ember tanítójával, akkor viszont
évekig együtt élt vele, ahogyan Jézus a tizenkettővel. A folyamatos együttlét és a teljes
belső azonosulás következtében a tanítvány hasonlóvá kezdett válni mesteréhez. Jézus
emlékeztette is olykor tanítványait: ahogyan én cselekedtem, ti is úgy tegyetek, erről
ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok (Jn 13,34-35).
Éppen ez volt a tanítványság egyik célja. Amikor Jézus elhívta tanít¬ványait, két célt
jelölt meg: hogy vele legyenek, s hogy elmenjenek prédikálni és jót cselekedni másokkal.
Ez a sorrend: előbb a vele való együttlét, a lelki egység kialakulása szükséges, hogy utána
az ő erejével és szeretetével tudjanak szolgálni az embereknek.
A tanítvány vállalja mesterét, nem szégyelli őt, ha kell, viseli az ezzel járó szenvedést
is. A hallgató megőrizheti függetlenségét, semlegességét vagy akár ellenkezését is. A
tanítvány azonban elkötelezett ember. Ha ez mások szemében „nem éri meg", akkor is
hű marad hozzá, mert neki mindennél többet ér a vele való közösség.
Ki vagyok én: hallgató vagy tanítvány? Csupán ismeretekkel rendelkezem Jézusról, vagy
ismerem is őt? Csak időnként keresem a vele való találkozást, vagy együtt is élek vele?
Kezd-e már hasonlítani az életem Jézuséra? Aki sorsközösséget vállal vele itt a földön,
annak lesz majd sors¬közössége vele a mennyei dicsőségében is.
Uram, segíts, hogy ne csak hallgassalak, hanem kövesselek is!
*
„Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
Máté 6,13
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Jézus csak eddig tanította az imádságot. Ez az utolsó mondat már a tanítványok
felelete. Gyenge hitünknek szüksége van arra, hogy naponta idézzük eszünkbe, ki az az
Isten, akitől minden igaz kérésünk és vágyunk teljesülését várhatjuk. Erre is nekünk,
nem Isten¬nek van szüksége. A földön mintha idegen országban érnénk, és ez az
idegenség minden napunkra ránehezedik. A legnagyobb szükségünk van arra, hogy számon
tartsuk: a világ, benne a mi országunk is Istené. Övé az eljövendő ország, amit várunk,
de Övé a mai világ is, amely a mindennapi otthonunk minden gonoszság ellenére, hiszen
az Ő országának a polgárai vagyunk és maradunk. Övé a hatalom, akárhogy acsarkodnak
a világi hatalmak. Egyik a másik után bukik meg, míg Isten hatalma mindegyiken felül
megmarad. A mi Atyánké a dicsőség, és bárhogy dob félre minket a világ, amíg Isten fiai
vagyunk, az Ó dicsősége ragyog ránk, bármilyen méltatlanul, nekünk is részünk van benne.
Ez a mi örökségünk, biztonságunk. Azért kérhetjük bizalommal, amit Krisztus kérnünk
tanít. Erre ad biztonságot minden imádságunk végén a rövid szó: ámen, ami kérést is
jelent, hogy úgy legyen, és bizonyságtétel is arról, hogy hisszük, hogy úgy is lesz, mert
Isten szeret minket.
Atyánk, boldog vagyok, hogy ilyen Atyám van. Boldogan mondom naponként: az én édes
Atyámé minden ország, minden hatalom és minden dicsőség. Igaz, keményen bitorolja
ezeket a magát bölcsnek, nagynak ismerő ember, de csak addig, míg rá nem jön, rá nem
kényszerül, hogy megismerje, milyen semmit jelent az emberi hatalom és dicsőség.
Mekkora hatalmak emelkedtek fel csak a mi éltünkben, s ma már legfeljebb gúnnyal
emlegetik őket. De a Te tanítványaidnak évezredek múltán is él a dicsősége, mert a Te
dicsőséged ragyog rájuk. Én nem kérek se hatalmat, se dicsőséget, csak azt, hogy a Tied
maradhassak, és Te irányítsd az életemet, akaratod szerint. Nevezhesselek ezután is
Atyámnak, legyek hű gyermeked. Ámen.
*
Isten előtt nincs személyválogatás
„Mert Isten előtt nincs személyválogatás..." (Rm 2,11)
„Dicsőség, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg
görögnek: mert nincsen Isten előtt személyválogatás", írja Isten Lelkétől ihletve Pál a
Rómabeliekhez írt levelében. Isten megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Nála sem
faj, sem nép, sem gazdagság, sem szegénység nem számít. Azoknak, aki állhatatosán
megmaradnak a jócselekedetekben: örökélettel; akik hamis utakon járnak: búsulással,
haraggal, nyomorúsággal. Péter is megismétli: „Bizony nem személyválogató Isten, hanem
minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik" (ApCsel 10,3435). Jakab apostol megrój a azokat, akik még az istentiszteletre menők közt is
megkülönböztetik a fényes ruhában és aranygyűrűs újjal megjelenőket a szegény és
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szennyes ruhában megjelenőktől. Hányszor esünk mi is a személyválogatásnak Isten
gyermekeihez méltatlan bűnébe. Nekünk is szól az apostol intelme: „Nem az Isten
választotta-e ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az
országnak... Ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által,
mint annak megrontói" (Jk 2,5.9).
Irgalmas Atyám, töredelmesen bevallom én is,, hogy többször személyválogatáson kapom
magam rajta. Többször, — minden különösebb ok nélkül ellenszenves, avagy rokonszenves
előttem ez vagy az az embertársam. Bocsásd meg, hogy többször - talán öntudatlanul is
- személyválogató vagyok. Segíts meg, hogy meg tudjam tartani a „királyi törvényt" és
tudjam szeretni minden felebarátomat, mint önmagamat: ne tegyek megkülönböztetést
egyik vagy másik néphez, fajhoz vagy társadalmi osztályhoz tartozó embertársam közt!
Ez meghaladja erőm, de Te ettől a vétkemtől is meg tudsz szabadítani. Krisztusért!
Ámen.
„Ó-emberünk, ha szenved, Az jó nekünk, tudom; Ki vérnek, testnek
enged, Az nem jár jó úton. A láthatót ne bánd, Csak rázd le mi kötözne:
Hadd törjön éned össze, Menvén halálon át." (Énekeskönyv 455. é. 3. v.)
*
2. Zsoltár
A királyok és a Király!
Messiási zsoltár. Népek, királyok hadiállapotban vannak Istennel. Jellemző erre, hogy
felvonultatják seregeiket, kikiáltják jelszavaikat, felvonultatják harci eszközeiket,
szövetségeikkel rémítik a világot, háborgatják az emberiség békéjét. Le akarják járatni
mindenki előtt Isten tekintélyét, szét akarják zúzni rendjét, fel akarnak számolni
minden igát. A zsoltáríró azt kérdi: miért? Kinek jó ez? Minden háború mindenkinek árt,
a háborúskodás senkinek sem éri meg.
Az egekben lakó nem ijed meg. Fenséges békességét és nyugalmát nem rontja meg
népek lázadása, önkénye, hivalkodása. Isten láthatatlan birodalmát, nem rendítik meg
földi, emberi lázadások. Az égi világ harmóniáját nem töri meg nemzetek esztelensége,
zűrzavara, lázadásai. Isten maga a tökéletes nyugalom, szemben az ember
nyughatatlanságaival, lázadásaival. Az ember hiábavaló erőlködésein csak nevet Isten.
Fizikai erőkkel nem rontható meg Isten országa ereje. Bukásra van ítélve minden emberi
törekvés, ami Isten országát fenyegetni véli. Valahogy úgy, ahogyan a 46. zsoltár is
mondja: „Ha háborognak és tqjtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.
Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld." (46,4-
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7).
Aki odafigyel Istenre, nem veszti el nyugalmát. Isten boldog, dicsősége evangéliumával
ajándékozza meg az övéit. (1. Tim. 1,11). Isten hatalma szilárd, Ő támasz, szilárdság,
biztonság az övéi számára. Őrá, szilárdságára, békességére támaszkodhatnak a
veszedelem idején az elhívottai. Ő lesz, marad a Seregek Ura. Az aní = Én, az isteni Énre való rámutatás, ami előtt eltörpül minden más. íme az isteni Én a garancia mindarra,
amit Ő ígért, amit tanácsolt. Az isteni Én-ből táplálkozik minden erő, nyugalom,
békesség. Őáltala van eleve elrendelésünk, elhívásunk, megigazíttatásunk és
megdicsőíttetésünk. (Rom. 8,30).
A nászak = italáldozatot kiönteni, felszentelni. Isten az, aki felszentel papokat,
prófétákat, királyokat. Akit nem Isten szentel fel, az csak a maga nevében szól,
cselekszik, lázit. A felszentelés nem emberi produkció, hanem Isten felhatalmazása! A
felkent a felkenetése által nyeri megbízását. És aki ellene mond annak, akit felszentelt
Isten, az magával Istennel száll szembe.
Az Úr rendelése szerint elkönyvelni annyi, mint gyermekké fogadni. A gyermekké
fogadás beiktat az atya méltóságába, örökössé tesz. Szelíd figyelmeztetés ez a népek
felé, hogy a kiválasztott és felszentelt Messiás örököse, birtokosa mindannak, ami az
Atyáé. Vigyázzon tehát mindenki, aki ellenszegül a Fiúnak. A Messiás, Isten nevében
uralkodik a föld minden királya fölött, a felkenetés jogán.
Milyen ellentétnek tűnik, hogy „az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az érdemesek
pedig alacsony sorsra jutnak. Láttam rabszolgákat lóháton ülni, és fejedelmeket gyalog
járni. " (Préd. 10,6-7). Ez a világ felforgatott mindent. Hámán az udvarban van, mialatt
Márdokeus ott ül a király kapujában. (Észt. 3,1; 4,1-2). Dávid Júda pusztájában bolyong,
Saul pedig teljes pompában uralkodik (1. Sám. 26). Mialatt Illés a barlangban szorong,
Jézabel az elefántcsont házban büszkélkedik. (1. Kir. 19,1 kk). Isten elhozza a kiegyenlítődést, Lázár Ábrahám kebelére kerül, a gazdag pedig a pokolban gyötrődik. (Lk.
16,22-23). Ha ebben a pillanatban a testi kívánságok kerülnek is uralomra, a Szentlélek
szereti a rendet. A Fiú, a Messiás a garanciája annak, hogy elkövetkezik a rendeződés
ideje! Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk! (Jel. 19,1 k), Isten ítélete eljön a
nagy paráznára! Jézus miközben a kereszten szenved, ellenfelei hahotáznak és
csúfolódnak rajta. Ő azonban azt mondja a síró asszonyoknak: ne engem sirassatok! (Lk.
23,28).
Az egekben uralkodó, mialatt emberek, hatalmasok, a föld tudósai csúfolódnak felette,
derűs marad. Ő tudja, hogy előtte esnek majd térdre ennek a világnak a hatalmasai! A
hit csodálatos ígéretre ügyelhet a legsötétebb éjszakákon is, mert a kereszten
szenvedő győzelmet győzelemre arat majd, mert a kereszt után a trón következik majd.

128

A hit a végső győzelemre néz és épít!
Úgy tetszett Istennek, hogy örök országát a Messiás Fiúra alapozza, sebeibe rejtsen
el mindenkit, aki a bűnből szabadulásra vágyik. Ahol a szívekben Jézus hite él, ott az
emberek, a kegyelem szigetén tanyáznak. Isten döbbenetesen hatalmas, de a hatalmas,
teljességében sem veti meg a semmit. (Jób. 36,5). Izgalmas igazság: „Ahol
megnövekedett a bűn, ott még jobban kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a
bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus
Krisztus, a mi Urunk által." (Rom. 5,20-21).
És ismét egy boldog mondás: „mind boldog, aki hozzá menekül!" (2,12). A kegyelem így
szólít meg mindnyájunkat: „ Jöjj az Úrhoz, gyermekem, jöjj sietve hát... " Kegyelem,
hűség, szeretet, megbocsátás nála van egyedül. Ellene nem lázongani kell. Ő erős,
hatalmas Isten, aki előtt semmi sem lehetetlen. A királyokat, bírákat azért rendelte
Isten, hogy munkatársai legyenek. Azért adott nekik hatalmat, hogy pásztorolják a
népeket! Milyen kár, hogy éppen ők lázadnak fel, hogy hatalmukkal visszaélnek, a népeket
nyomorgatják, éppen a legnagyobbak, világuralomra törnek, ahelyett, hogy békességet,
rendet teremtenének a zűrzavarban. Kezükhöz ártatlanok vére tapad, népek nyögnek
igájuk alatt. Nézzünk bele az emberiség életútjába, rögtön kiderül, hogy a királyok,
bírák, hatalmukkal visszaélnek, sőt azzal elégedetlenek, még többet akarnak, az alájuk
rendelteket hatalmuknál fogva, leigázni, gúzsba kötni akarják. Napóleon, Hannibál, Nagy
Sándor világhódító útra indulnak, kíméletlenek, mindent alárendelnek a törekvéseiknek.
Nem gondolnak arra, hogy ők Isten megbízásából viselik a fegyvert. Fel se ötlik bennük
a kérdés: mindennel, amit csak rájuk bíztak, el kell számolniuk. Arra gondolok, hogy
milyen büszkén viselik az Isten kegyelméből való uralmat, királyságot. Elfelejtik, hogy
felelősséggel tartoznak népük üdvéért! Nem veszik észbe, hogy alattvalóik
visszaéléseiért is ők a felelősek!
Istentől nemcsak hatalmat kaptak a népek, hanem nemes elmét, bölcs gondolatokat is.
A tudomány, a felfedezések nem az emberiség javát szolgálták. Egyre inkább rá kell
döbbennünk arra, hogy az értelem értelmét veszítette. Hiszen a feltalálásokat és a
tudást emberek, népek ártalmára használtuk fel. Gondoljunk a tengeralattjárókra, vagy
a német csodafegyverekre, amelyekkel Angliát akarták térdre kényszeríteni.
Gondolhatunk gyárak kéményeire, vegyszerekre, arra a veszedelemre, mellyel saját
javunkat akartuk munkálni. Csak hazánk országutjain hetenként harminc a halálos
balesetek száma. Vannak országutakra érvényes közlekedési szabályok, de ezek csak
arra jók, hogy áthágjuk őket.
Valóban ámulni lehet azon, hogy Isten, mikor a hatalmát megmutatja az embernek,
akkor is a szeretetéről és a bocsánatáról beszél! Valóban egyet kell érteni Jónás
vallomásával: „ Tudtam, hogy Te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú,
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nagy a szereteted és még a rosszat is megbánod." (4,2). Az ember nem ámulhat eléggé
azon: „ Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta (a Messiást!), hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. " (Jn. 3,16) Fiát adta oda
áldozatul, hogy megbékélhessen az emberrel. (2. Kor. 5,18). Ebben a zsoltárban is van
Isten szeretetéből és irgalmasságából megszólaló figyelmeztetés.
Isten elképesztő szeretetének a bizonyságtétele az a négy intés is, ami itt elhangzik:
„térjetek észhez", félelemmel szolgáljátok az Urat, vigadjatok reszketéssel és
csókoljátok a Fiút! (2,10-12). (A székel = belátásra jutni, meggondolni, ábad ét Jahve
bejireáh = az Urat félelemmel szolgálni) Isten szolgái vagyunk és nem urak. Isten az Úr
egyedül. Őt félelemmel szolgálni = hatalmát felismerve engedelmeskedni! (A násak =
csókolni, tisztelegni, hódolni.) Valamennyiben az jut kifejezésre, hogy az Isten előtti
megtérés, az előtte idejében történő megalázkodás, az Ő szolgálata teljes szívből és
az Ő megérintése tisztelettel, az az út, amelyen vissza lehet találni hozzá! Élni, rajta
csüggve, mint a gyermek, csak Őt keresve a szemeinkkel, előtte meghódolni, vére által,
szeretetében megmosódva utjaira térni és azokon járni. Isten az, aki hiányainkat
kipótolja, felfakasztja bennünk szeretete tüzeit, amikor többé nem lázadók vagyunk,
hanem fiak.
Február 18
Isten válaszol
„Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kiáltásukat és megsegíti őket" (Zsolt
145,19).
Isten Szelleme oltotta belénk a kívánságot, ezért teljesíti is azt. Bennünk lévő élete
indít a kiáltásra, ezért meghallgatja azt. Az őt félők a legszentebb befolyás alatt
vannak, ezért legfőbb kívánságuk, hogy Istent dicsőítsék és Benne mindörökké
örvendezzenek. Miként a Biblia nagy hívő alakjai, ők is telve vannak kívánsággal, és az Úr
valóra váltja vágyaikat.
A szent kívánságok olyanok, mint a zsenge vetés, amelyet a mennyei gazda gondoz, míg
gabonát nem terem a kalász. Az istenfélő emberek vágynak arra, hogy szentek,
hasznosak legyenek, áldás felebarátaik számára, és így szolgálhassák Uruk dicsőségét.
Vágynak megélhetésükhöz a legszükségesebbre, szükségükben segítségre, a terhek
alatt erőre, a nehéz helyzetekben vezetésre, a bajban szabadulásra. Olykor ezen
kívánságuk annyira erős, és ügyük oly sürgető, hogy felkiáltanak gyötrelmükben, mint a
kisgyermekek fájdalmukban, és akkor az Úr megértőén lehajol hozzájuk, és ígérete
szerint megadja azt, amire szükségük van - „megsegíti őket".
Igen, ha féljük Istent, semmi mástól nem kell tartanunk. Ha az Úrhoz kiáltunk,
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szabadulásunkra biztosan számíthatunk.
Kedves olvasó, helyezd ezt az igeverset a nyelvedre, és tartsd egész nap a szádban,
olyan édes lesz számodra, mint a manna.
*
Hívő és hitvalló
Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket,
hogy hirdessék az igét... (Mk 3,14)

Jézus Krisztus nemcsak azért hív magához embereket, hogy üdvözül-jenek, hanem
azért is, hogy miután tőle bűnbocsánatot és örök életet kaptak, másokat is hívjanak
őhozzá. Ennek célja, hogy minél többen kimeneküljenek az Isten nélküli állapotból. Ő így
fogalmazott: „Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." (Mk 1,17)
Isten már az Ószövetségben ezt a célt tűzte ki a választott nép elé: „A pogányok
világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig." (Ézs 49,6) Péter
apostol pedig így bátorítja erre a hívőket: „hirdessétek nagy tetteit annak, aki a
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket" (IPt 2,9).
A hívőnek tehát hitvallóvá kell válnia. Ami rajtunk segített, azt másoknak is fel kell
kínálni. Aki a mi életünket megmentette és gazdaggá tette, azt másokkal is meg kell
ismertetnünk. Ez minden hitre jutott keresztény nagy lehetősége és kötelessége.
Tesszük ezt szavak nélkül, a megváltozott, Jézusra mutató életünkkel is, de
beszéljünk másoknak hittel és szeretettel Jézus Krisztusról, kereszthalálának és
feltámadásának jelentőségéről is!
Az egyik németországi uszoda falán a következő felirat áll: Wer nicht rettet, tötet.
Aki nem ment, az öl. Érvényes ez a lelki mentőszolgálatra is. Ezért mondta Pál apostol
Efézusban: én nem lettem gyilkosa senkinek („mindenki vérétől tiszta vagyok"), hosszú
időn át hirdettem nektek az Isten teljes akaratát (ApCsel 20,26-27). Tudta, hogy az
igehirdetés életmentő szolgálat, mert aki azt hittel befogadja, abban az ige új életet
teremt és üdvözíti.
Készek vagyunk-e Jézustól kapott feladatunkként végezni ezt a mentőszolgálatot?
*
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„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert
ilyeneké óz Isten országa."
Márk 10,14.

Mekkora felelősség terheli a kommunista rendszer vezetőit és kiszolgálóit, mert
hatalommal tiltották el a gyermekeket Istentől, Isten szeretetének megismerésétől!
Még nagyobb azoknak a felelőssége, akik mindenben, még a súlyos bűnökben is a
legnagyobb, legszélsőségesebb szabadságot hirdetik, de azt nem akarják megengedni,
hogy az iskolában Istenről beszéljünk a gyermekeknek. Ez a sátáni, ez a
megindokolhatatlan, értelmetlen, következetlen gyűlölete Istennek, a harag, hogy az új
nemzedék ne ismerje meg az Ő szeretetét, ne legyen támasza nehéz életében. Méltó a
Jézus haragja azok ellen, akik el akarják tőle tiltani éppen a legkedvesebb tanítványait.
De mindezeknél nagyobb a bűne azoknak a szülőknek, akik saját gyermekeiknek nem
adják meg a Krisztus irányításának egész életre szóló támaszát. Még csodálkoznak is,
amikor pár év múlva undorral hagyják őket faképnél. Van, aki még meg is kérdezi: miért
büntet ezzel engem Isten? Vajon átadtad-e hitedet szavaiddal, közös imádsággal,
magatartásoddal, szereteteddel gyermekeidnek?
Istenem, kérlek, ne büntess engem azzal, hogy gyermekeim életében lássam meg saját
bűneim következményeit! Tudom, minden Téged káromló szavam beleégett gyermekeim
lelkébe, ott rombolja a Te neved szentségét. Minden hazugságom nyomot hagy rajta, és
én kapom vissza, amikor példám szerint nekem hazudnak. Kíméletlenségem okozza, ha
öregségemben kíméletlenek lesznek hozzám. Hitetlenségem, templomkerülésem elzárja
előttük a hozzád vezető utat. Ne csak nekem, nekik is bocsásd meg, Uram, ellenük vétett
súlyos bűneimet! Add, hogy mától kezdve én vezessem őket hozzád! Taníts együtt
imádkozni, együtt hallgatni igédet, együtt szeretni Téged! Ámen.

*
„Aki a szeretetben marad, Istenben marad"
„Aki a szeretetben marad, az Istenben marad és az Isten is ő benne. " (Jn
4,16).
Mindannyian vágyunk örülni és az aggodalmaktól mentesülni. Az ige megmutatja
nekünk az ehhez vezető legbiztosabb utat: maradjunk a szeretetben, akkor Isten
bennünk marad és mi is Őbenne. Isten lénye mindenekfölött csodálatos, örökkévaló,
minket a szeretetben is megelőző szeretete. Ha mi megmaradunk ebben a hitnél és
a reménységnél is nagyobb szeretetben (lKor 13,13), magában Istenben maradunk.
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Isten lényéhez viszont a lehető legszorosabban hozzátartozik nemcsak az öröm és
- ami ezzel szorosan összefügg - az aggodalmaktól való mentesség, hanem a
hosszútűrés, a haragtól való mentesség, az igazakkal való együttörvendezés.
Lényünk szinte sugározza magából az örömöt, a békességet. Boldogan ismételgetjük
mi is az apostol buzdítását: „Örüljetek az Úrban, ne aggódjatok" (Fii 4,6,). Mint Pál
apostol mondja Athénben: „Istenben élünk, mozgunk és vagyunk;... az Ő nemzetsége
is vagyunk" ApCsel 17,28).
Mennyei Atyám, adja kegyelmed, hogy én is meg tudjak maradni a lényedet alkotó
szeretetben. Add, hogy Benned éljek, Benned mozogjak, a Te nemzetségedhez
tartozzam, s így boldog öröm töltse be egész valómat és tőlem messze maradjanak
a gondok. Tudom, Uram, ha Te nem jössz bánatomhoz biztató szavaddal és
kegyelmed drága ajándékaival, a magam fogyatékos erejével sohasem tudom ezt
elérni. Légy irgalmas hozzám Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért! Ámen.
„Gyenge vagyok, lankadoznak Buzgóságom szárnyai,
Bármily híven vágyakoznak Színed elé szállani; Ó, adj
erőt, hogy míg élek, Egyedül csak néked éljek!"
(Énekeskönyv 277. é. 4. v.)
*
Éjszakából világosságra
Az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a
mi szívünkben.
2Koríntus 4,6
Minden embernek az istennélküliség éjszakájából kell világosságra jutnia. „A nép, amely
sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság
ragyog. "(Ézs 9,2). Tudatára kell ébrednünk annak, hogy az Istentől való eltávolodásnak
milyen szörnyű éjszakájában élünk. A világosság első sugara azt az éjszakát mutatja meg
nekünk, amelyben éppen vagyunk. Amikor egy sötét szobába az ajtórésen át napsugár
hatol be, mutatja meg igazán, milyen sötétség van odabent, így van ez a lelki-szellemi
élettel is. Hány ember csak akkor ismeri fel addigi életének sötét és hiábavaló voltát,
amikor az isteni bölcsesség első fénysugara bevilágítja a lelkét.
Egy fiatalasszony leány korában igen komoly keresztyén behatások alatt élt, és ilyen
körökben forgolódott. Ő maga is hívő lánynak tartotta magát, de nem vette észre, hogy
még a lényeg hiányzik nála. Egy napon az Úr valamilyen dologban megítélte és az
ajándékul kapott isteni fény megvilágította előtte addigi életének teljes ürességét.
Tusakodásokkal teli súlyos, sötét órák következtek. A következő napon ezt mondta
valakinek: 'Rájöttem, hogy csak csendes és passzív útitárs voltam Isten népe között, de
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nem aktív hívő. Magam sem gondoltam volna, hogy az ember ennyire meg tudja téveszteni
önmagát.' - Egy fiatalember, aki most már áldott munkása Isten országának, komoly
keresztyén légkörben nőtt fel. Elhatározta, hogy lelkész lesz. Mindenki, saját édesanyja
is, hívő keresztyénnek tartotta őt. Saját maga sem jött rá ennek az ellenkezőjére. Egy
igehirdetés hallgatása közben mintha hályog esett volna le a szeméről: 'Nem vagy a
helyes úton!' Csak ekkor jutott el odáig, hogy személyesen megragadja az üdvösséget, s
a bűnösből Isten gyermeke lett.
Isten gyakran megengedi, hogy külső életünkben először a sötétség uralkodjék.
Minden más világosságot enged kialudni, hogy az igazi napfény, a kegyelemnek az a fénye,
amit Jézus közvetített, végre felragyoghasson. Minden más csillagnak, amely addigi
életünkben fénylett, ki kell aludnia, hogy az Úr Jézus, az igaz hajnalcsillag ragyogjon
fel. A sötétségből így jut el az ember a világosságra, az ítéleten keresztül a
kegyelemhez. - Csak ha világosságban jársz, segíthetsz el másokat is a világ
Világosságához, Jézus Krisztushoz.
*
3. Zsoltár
KIÁLTOK AZ ÚRHOZ (Kiáltó zsoltár 1)
Dávid emberileg kilátástalan helyzetben van. A nép elpártolt tőle, Absolon mellé állt. Az
a fia lépett fel ellene, akivel irgalmat gyakorolt. (2. Sám. 14). Hazug ígéretekkel maga
mellé csábítgatja az embereket. Dávid pedig kerüli az összeütközést és a Jordánon túl,
Mahanáimba menekült. Hű emberei kitartanak mellette. Dávid menekülés közben
Istenhez kiált. kárá = kiáltani, imádkozni, hívni, segítségül hívni.)
Olyan kiáltás ez, amit átfut a bizalom! Az ellenség éppen ezt a bizalmat akarja
elfojtani. A „sokan mondják rólam" (3,3) kifejezést értelmezik így: sokak tekintete
fürkészi az üldözött bukását (Zsolt. 17,11; 22,18; 35,7; 55,4; 71,10). A rosszakarók
Dávid menekülését így értelmezik: lám, Isten is elhagyta őt. Ördögi ármány ez, amellyel
az Istenben bízót bizonytalanná kívánják tenni. Fontos dolog, hogy Dávid nem esik
gondolataik zsákmányául. Imádsága éppen azt fejezi ki, nem vesztette el Isten iránti
bizalmát!
Menekülve is Istenre bízza magát, mert tisztában van vele: Az Úré a szabadítás Vjása
= segítség, szabadítás, üdv.) Minden ellene fordul az üldözöttnek, ő azonban nem engedi
magát a támaszától megfosztani. Megvallja a hitét: „De te, Uram, pajzsom vagy nekem
dicsőségem, felemeled fejem. " (3,4). kábód = nemcsak dicsőség, hanem erő, hatalom,
amelyik bátorít.) Mindig volt Isten választottai számára egy bűvös szó, ami
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helyreállította őket: „Bízzál!" (Mt. 9,2-22, 14,27, Mk. 10,49 stb.). A védekező fegyverek
között a pajzs, a hit és a bizalom pajzsaként van megjelölve. „ Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát!" (Ef. 6,16). A
bizalom Isten drága ajándéka, képes megőrizni a szívünk békéjét. Habár had támad
reám, mégis Őbenne bízom én!
Nincs természetesebb dolog, mint az, hogy akit megtámadnak, segítségért kiált. Kit hív
segítségül az ember? Azt, akinek számít a szabadítására, akiben bízik. Dávidot mindig
meghallgatta az Úr, ha hozzá kiáltott. Ezért mi sem természetesebb, hogy üldöztetése
közben, most is Istenhez menekül! Arra biztat, hogy sohase adjuk meg magunkat
semmiféle kísértésnek. „Reménykedj szüntelenül Istenedben!" (Hós. 12,7). Legyen csak
kitartó megtámadott életünk az imádságban. Engedjük, hogy Ő ragadja meg a kezünket,
magunk erejétől ez nem telhetne ki. Gondoljunk csak bele: már abban Isten segítségét
élvezzük, ha hozzá kiáltunk! Az apostoli figyelmeztetésre is gondolhatunk: „ne
veszítsétek el a bizalmatokat!" (Zsid. 10,25). Aki nem kiált, az már feladta a harcot és
valójában az ellenség pártjára állt.
Az Isten iránti bizalom a lelki életünk ép és erős karja. Azt olvassuk: „Légy segítségünk
reggelenként!" (És. 33,2). Aki nem kiált, úgy van, mint az óriás, akinek egy szeme volt,
azt is kiszúrták. Dávid megemlékezik Szabadítójáról. Istenre emlékezik, kiált utána és
bízik az imádság erejében. Isten bátorítása nagy nyereség. „Aki mindig csak a szelet
figyeli, nem vet, aki csak a fellegeket lesi, nem arat. " (Préd. 11,4).
„Az imában rejlő hatalom, Urunk legnagyobb kegyelmi ajándéka. " (Spurgeon). Aki kiált,
elismeri, hogy Szabadítóra van szüksége. Ez a beismerés szent alázat, azt fejezi ki, hogy
rászorulok az Úrra. Isten kész nekünk életünk minden dolgában segíteni! Még a lefekvés,
elalvás, felébredés is az Úrra tartozó dolog. Szabad látnom, hogy ezekben a közönséges
dolgokban is támogat engem. Isten sohasem feledkezik meg ígéreteiről. Ne feledjük el
soha, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, el is végzi azt a Krisztus napjára. (Fil. 1,6).
Legyen ez szent meggyőződés a szívünkben. Ő az életünket azért kötötte magához, mert
célja van az azzal! A hit érti az Igét, mert figyel a jó pásztorra. Figyel a pásztor
hangjára, és a pásztor minden helyre eljut, kész elmenni bárhova a nyájáért! Fontosak
vagyunk Istennek! (Mt. 18,11-14). A pásztor mindig résen van, nem akadályok előtte a
sziklák veszélyei, a szétszórtság, vadak karmai, oroszlán szája, a halál árnyékának
völgye. Aki Istene után kiált, az együttműködésben van Istennel!
Mikor Isten megszabadít, ránk árad az áldása. Dávid vágyott arra, hogy megáldja őt
Istene. Aki együtt jár Istennel, áldásának erejét és ajándékait is élvezi. Van, aki az
áldást csak kegyes szónak tartja. Ez óriási tévedés, Isten áldásában megmutatkozik
Isten ereje. Áldásában benne van, hogy megszabadít a bűntől és következményeitől.
Jézus Krisztus Isten gazdag áldása az ember számára. Isten „ mind a két kezével áld.
Egyikkel kegyelmet (szabadítást), másikkal megszentelést nyújt. Egyik ajándéka a
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másikkal együtt nyerhető el. " (Spurgeon).
Isten áldását senki sem sajátíthatja ki önmagának. Akit Isten megáld, annak mások
számára is áldássá kell lennie. (1. Móz. 12,3). Dávid nemcsak magára kér áldást, hanem
népére is! (2. Sám. 15,32). Amikor valaki Isten áldására vágyik, azt meg is becsüli és
nagyra értékeli. (Zsid. 12,17).

Február 19
Vallást tévő száj, hívő szív
„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten
feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz" (Róma 10,9).
A szánkkal vallást kell tennünk. Megtettem ezt már? Tettem már vallást az Úr
Jézusról mint Megváltómról, akit Isten feltámasztott a halálból, és Isten akarata
szerint tettem ezt? Feleljünk őszintén erre a kérdésre!
Ugyanígy szükségünk van szívből jövő hitre is. Hiszek őszintén a feltámadott
Krisztusban? Bízom benne, mint megváltásom egyedüli reménységében? Szívből bízom
benne? Felelnem kell Istennek erre a kérdésére is.
Ha valóban elmondhatom, hogy vallást teszek Krisztusról és hiszek benne, akkor
megváltott vagyok. Az igevers nem azt mondja: „lehet" vagy „talán", hanem hogy
megváltott voltom teljesen nyilvánvaló és olyan világos, mint az égen a nap: „Akkor
üdvözülsz". Mint hívő és hitvalló, birtokba vehetem ezt az ígéretet, és védelmemre felhozhatom Isten előtt most és egész életemen át, halálom órájában, és az ítélet napján
is.
Meg vagyok váltva a bűn terhétől, a bűn hatalmától, a bűnért járó büntetés alól, s végül
magától a bűnös léttől. Isten mondta: „Üdvözülsz" - és én hiszek ebben. Meg vagyok
váltva. Dicsőség legyen Istennek mindörökké!
*
Közhasznú tevékenység
...szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani
lelketeket. (Jak 1,21)
Vannak, akik azt mondják, hogy a Jézus Krisztusról való tanúságtétel ma már nem
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időszerű, felesleges, haszontalan fáradozás, a 21. században másra van szükségük az
embereknek. Az igehirdetés helyett valami társadalmilag hasznosabb tevékenységet
kellene folytatniuk a hívőknek.
Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy milyen következményei vannak, ha valahol komolyan
veszik, „szelíden befogadják" az Isten kegyelméről szóló örömhírt. Vajon társadalmilag
mennyire hasznos, ha részeges emberek jó útra térnek; akik addig loptak, többé nem
teszik, sőt visszaviszik, amit eltulajdonítottak; ha olyan emberek formálódnak, akik
önzetlenül segítik egymást, akik egy életen át szeretik a házastársukat, gondosan nevelik
a gyermekeiket; egészséges életet élnek; nem hajlandók hazudni, csalni és becsapni
másokat; akkor is dolgoznak, amikor nem ellenőrzik őket, nem gyártanak selejtet;
békességben élnek egymással; ha azok a fiatalok, akik komolyan veszik Isten igéjét, nem
teszik tönkre a testüket; elkötelezetten készülnek a hivatásukra; felelősen kötnek
házasságot; örömmel vállalnak több gyermeket; szeretettel ápolják idős szüleiket... Ahol
hangzik Isten igéje, és azt hittel befogadják, ott ilyen gyümölcsök teremnek. Mert az
igén keresztül maga Jézus Krisztus munkálkodik az emberekben, s a benne való igaz
hitből mindig rá jellemző erkölcs is fakad.
Az evangélium hirdetésének tehát az egész társadalmat érintő szociális,
egészségügyi, sőt gazdasági hatása is van. Mindenki maga döntse el, hogy közhasznú
tevékenység-e az igehirdetés!
Nem beszélve arról, hogy Isten az ő igéjével hív ki minket a biztos pusztulásból, a
nélküle eltöltendő örök kárhozatból is. Igaz tehát mai igénk: a befogadott evangélium
menti meg a lelkünket.
Hangozzék a Jézusról szóló hiteles bizonyságtétel az én ajkamon is!
*
Éjszakából világosságra
Az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a
mi szívünkben.
2Korintus 4,6
Minden embernek az istennélküliség éjszakájából kell világosságra jutnia. „A nép, amely
sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság
ragyog. "(Ézs 9,2). Tudatára kell ébrednünk annak, hogy az Istentől való eltávolodásnak
milyen szörnyű éjszakájában élünk. A világosság első sugara azt az éjszakát mutatja meg
nekünk, amelyben éppen vagyunk. Amikor egy sötét szobába az ajtórésen át napsugár
hatol be, mutatja meg igazán, milyen sötétség van odabent, így van ez a lelki-szellemi
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élettel is. Hány ember csak akkor ismeri fel addigi életének sötét és hiábavaló voltát,
amikor az isteni bölcsesség első fénysugara bevilágítja a lelkét.
Egy fiatalasszony leány korában igen komoly keresztyén behatások alatt élt, és ilyen
körökben forgolódott. Ő maga is hívő lánynak tartotta magát, de nem vette észre, hogy
még a lényeg hiányzik nála. Egy napon az Úr valamilyen dologban megítélte és az
ajándékul kapott isteni fény megvilágította előtte addigi életének teljes ürességét.
Tusakodásokkal teli súlyos, sötét órák következtek. A következő napon ezt mondta
valakinek: 'Rájöttem, hogy csak csendes és passzív útitárs voltam Isten népe között, de
nem aktív hívő. Magam sem gondoltam volna, hogy az ember ennyire meg tudja téveszteni
önmagát.' - Egy fiatalember, aki most már áldott munkása Isten országának, komoly
keresztyén légkörben nőtt fel. Elhatározta, hogy lelkész lesz. Mindenki, saját édesanyja
is, hívő keresztyénnek tartotta őt. Saját maga sem jött rá ennek az ellenkezőjére. Egy
igehirdetés hallgatása közben mintha hályog esett volna le a szeméről: 'Nem vagy a
helyes úton!' Csak ekkor jutott el odáig, hogy személyesen megragadja az üdvösséget,
s a bűnösből Isten gyermeke lett.
Isten gyakran megengedi, hogy külső életünkben először a sötétség uralkodjék.
Minden más világosságot enged kialudni, hogy az igazi napfény, a kegyelemnek az a fénye,
amit Jézus közvetített, végre felragyoghasson. Minden más csillagnak, amely addigi
életünkben fénylett, ki kell aludnia, hogy az Úr Jézus, az igaz hajnalcsillag ragyogjon
fel. A sötétségből így jut el az ember a világosságra, az ítéleten keresztül a
kegyelemhez. - Csak ha világosságban jársz, segíthetsz el másokat is a világ
Világosságához, Jézus Krisztushoz.
*
„Aki a szeretetben marad, Istenben marad"
„Aki a szeretetben marad, az Istenben marad és az Isten is ő benne. " (Un 4,16).
Mindannyian vágyunk örülni és az aggodalmaktól mentesülni. Az ige megmutatja
nekünk az ehhez vezető legbiztosabb utat: maradjunk a szeretetben, akkor Isten
bennünk marad és mi is Őbenne. Isten lénye mindenekfölött csodálatos, örökkévaló,
minket a szeretetben is megelőző szeretete. Ha mi megmaradunk ebben a hitnél és
a reménységnél is nagyobb szeretetben (IKor 13,13), magában Istenben maradunk.
Isten lényéhez viszont a lehető legszorosabban hozzátartozik nemcsak az öröm és
- ami ezzel szorosan összefügg - az aggodalmaktól való mentesség, hanem a
hosszútűrés, a haragtól való mentesség, az igazakkal való együttörvendezés.
Lényünk szinte sugározza magából az örömöt, a békességet. Boldogan ismételgetjük
mi is az apostol buzdítását: „Örüljetek az Úrban, ne aggódjatok" (Fii 4,6,). Mint Pál
apostol mondja Athénben: „Istenben élünk, mozgunk és vagyunk;... az Ő nemzetsége
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is vagyunk" ApCsel 17,28).
Mennyei Atyám, adja kegyelmed, hogy én is meg tudjak maradni a lényedet alkotó
szeretetben. Add, hogy Benned éljek, Benned mozogjak, a Te nemzetségedhez
tartozzam, s így boldog öröm töltse be egész valómat és tőlem messze maradjanak
a gondok. Tudom, Uram, ha Te nem jössz bánatomhoz biztató szavaddal és
kegyelmed drága ajándékaival, a magam fogyatékos erejével sohasem tudom ezt
elérni. Légy irgalmas hozzám Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért! Ámen.
„Gyenge vagyok, lankadoznak Buzgóságom szárnyai,
Bármily híven vágyakoznak Színed elé szállani; Ó, adj
erőt, hogy míg élek, Egyedül csak néked éljek!"
(Énekeskönyv 277. é. 4. v.)
*
Mentálhigiéné II.
Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az
ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam,
kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mén éjjel-nappal rám
nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint a nyári hőségben.
32. Zsoltár 1-4
Két szót emelek ki ebből a zsoltárból és a köré csoportosítom a mondanivalómat.
„Életerőm ellankadt." így mondta ezt a zsoltáros évezredekkel ezelőtt. És mennyire
közelinek, ismerősnek tűnik ez a vallomás! Azt hiszem, magyarázat nélkül is értitek, mire
utal ez a két szó. Szeretném, ha most valami áhítat töltene el minket. Gondoljuk el:
évezredekkel ezelőtt mondta valaki ezt, aztán jöttek az évszázadok, évezredek,
okosabb, nagyobb lett az ember. Mi mindent felfedezett: elektromosságot, atomfizikát,
felszállt a Holdba, csodálatos dolgokat cselekedett. És évezredek múltán is ma ugyanott
vagyunk, hogy „életerőm ellankadt". És ma is az az alapvető kérdésünk: hogyan tudna
megújulni az életerőnk? Mert ebben a lankadtságban, tehetetlenségben nem is lehet már
élni.

íme, ez a Szentírás! Évezredeken át zengenek, szólnak benne az igazságok, vallomások,
imádságok, amelyek semmit sem veszítettek erejükből és fényükből. A régi zsoltárossal
szemben csak az a különbség, hogy mi még jobban értjük azt, amit ő szinte csak
ösztönösen mondott ki. Ő a természeti világból vett egy képet, és abba öltöztette bele
az élményét. A modern svájci Biblia így fordítja ezt a verset: „életnedvem kiszáradt,
mint a nyár hevétől". Ez arra a képre utal, ami a zsoltáros lelki szeme előtt volt. Vízszegény vidéken élt, ahol időnként forró, sivatagi szelek fújtak, ezektől a növények levelei
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ellankadtak. Vagy pedig elmaradt a belső utánpótlás, hosszú szárazság volt és ezért a
növény nedvkeringése, belső életnedve ellankadt. A zsoltáros úgy érezte, hogy a növénynek ez az ellankadása hitelesen szemlélteti az ő belső elerőtlenedését. Az ő életereje
is ellankad, ha az utánpótlás elmarad, vagy ha túl erős a külső támadás tüze.
Ezt a vallomást ma már sokkal jobban értjük. Segítségül jöttek az emberrel foglalkozó
különféle tudományok: a lélektan, az antropológia, vagy akár a biológia is. Ma az én
feladatom az, hogy közelebb hozzam a gondolkodásotokhoz azt, amit nyilván átéltetek
már ti is: „életerőm ellankadt".
Alapvetően fontos az az igazság, hogy ezek az életerők nem bennünk születnek, hanem
csupán átáramlanak rajtunk. Mint ahogy a növényeknél is nem a növény produkálja azt az
életnedvet, amiből él. Ő csak a gyökerei révén átveszi valahonnét, felszívja, befogadja
belső vérkeringésébe, felhasználja, s aztán kell az utánpótlás, mert különben elpusztul.
Nem különb az ember sem. Ránézve is ez áll, hogy valahonnét veszi az erőket, feldolgozza, elhasználja, aztán újra kell vennie. Itt vagyunk megint a mentálhigiéné területén.
Most azt kell megvizsgálnunk, mik a törvényszerűségei ezeknek az erőáramlásoknak.
A tudomány megtalálta a maga szakkifejezéseit az erőáramlásokra. Magyarul úgy
mondják, hogy késztetések vagy ösztönzések, latin szóval: motivációk. Az emberben
megmozdulnak bizonyos késztetések, motivációk, és azok viszik az emberi életet. De az
orvostudomány maga is megvallja, hogy felettébb titokzatos terület ez. Az erő
misztériuma még mindig misztérium! Nem sikerült a végére járni ennek a titoknak:
hogyan keletkezik, hol keletkezik, hogyan áramlik be az emberbe, hogy áramlik egyik
emberből a másikba az „életerő". Valami keveset már tudnak róla, arra mindenesetre
rájöttek, hogy a sokféle késztetés között a magasabbrendű emberi életben kialakul egy
úgynevezett vezérkésztetés, vezérmotiváció. Minden ember védekezik a hideg ellen, a
betegség ellen. Az éhség és a félelem is egy bizonyos motiváció. Ezek mozgósítják,
aktivizálják az embert valamiféle cselekedetre. De akkor kezd igazán emberivé lenni az
élet, ha emögött a sokféle részlet-motiváció mögött és fölött egyszer csak kitisztul a
„vezérmotiváció", az a gondolat, az a cél, amiért él az ember. Manapság nagyon sok
embernél ez a pénz. Akár a testi egészség szempontjait is alárendeljük a pénznek. A
vezérmotívum az, hogy pénzt szerezni. A másiknál a művészet vagy a tudomány. Pál
apostol így vallott egyszer: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít".
Szinte a mentálhigiéné szavaival mondja el Pál: van erőm, van motivációm, mindenre elégséges erőt veszek a Krisztustól, aki engem vezérel. Ismerjük az életét, valóban így volt.
Egyszer kifényesedett előtte ez a látomás, hogy „Krisztus", és onnét kezdve a
vezérmotiváció az lett, hogy Krisztus. Ez a kívülről beleáramló, aztán rajta túláradó
motiváció hallatlan erőt adott neki. Éppen Pálon és ezen a mondásán szemlélhetjük azt,
hogy nem mi termeljük az erőt, hanem valahonnét áramlik, átáramlik rajtunk. Elvégzi
feladatát és eközben elhasználjuk ezt az erőt. Ez tehát az első igazság, amit ma meg

140

kell értenünk. Erőáramlásokban élünk.
A második, ugyancsak fontos gondolat az, hogy az ember oszthatatlan egység, és ezért,
ha késztetés jön, az testét, lelkét egyaránt mozgásba hozza. Éppen azért, mert nem én
produkálom az erőt, hanem valahonnét áramlik belém, az egyszerre mozgósítja a
testemet és a lelkemet. Helytelen az a szemlélet, hogy az egyik mozgósítja a másikat.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy valamiféle erő beáramlik az emberi életbe, és az
egyszerre mozgósítja a testet és a lelket. Ha valakinek például egy szép eszmei késztetése támad, az a testét is erősíti. Megint csak Pál apostolra emlékezzünk. Az, hogy
„Krisztus", az szellemi motiváció volt, és micsoda erőfeszítésekre, micsoda tűrésekre
tette erőssé a testét is! Alapjában véve beteg, törékeny testű ember volt Pál és mégis
milyen hallatlan atlétikai teljesítményeket produkált! Ebben a gyarló, törékeny testben
a motivációk hallatlan győzelmeket hoztak. A testének nem volt szabad erőtlennek lenni,
mert Pálnak nagy feladatai voltak, amiket el kellett végezni. És igenis beleigazodott az
erőtelen test a hatalmas késztetésbe. De fordítva is igaz. Ha valakinek lelki konfliktusa
van: gyűlölet, harag, sértődöttség tüzel benne, az a testére is kihat és megbénítja a
testét is.
Tehát így értsük a mentálhigiénének ezt a fontos fejezetét, hogy egy az ember.
Kívülről áramlanak erők az emberbe, és azok egyszerre mozgósítják a testet és a lelket.
Ha lelkesítő, ha pozitív, ha gyógyító erőáramlás éri az embert, akkor a szelleme szárnyal
és a teste is szinte szárnyra kap. Fordítva: ha bénító, megkötöző erők áramlanak a
testünkbe, azok a lelkünket csüggedtté, keserűvé, reménytelenné teszik. De ugyanakkor
a testi működéseink is lelassulnak, akadoznak és betegségek vesznek erőt rajtunk. Mert
ellankadt bennünk az éltető erő.
A zsoltárosnak Istennel volt valami rendezetlen ügye, és átélte, hogy akitől eddig erők
áramoltak az életébe, attól vagy nem, vagy éppen bénító, ítélő, betegítő, fenyítő erők
áramlanak a testébe. Rendkívül fontos dolog tehát az, hogy egy az ember, és amikor
erőáramlások érik, azok viszik a testét és a lelkét egyaránt.
Meg kellene tanulnunk helyesen gondolkozni a testünkről. Benne vagyunk, legalább
kétszáz éve, valami kábulatban, igézetben, a testnek, az anyagi, a biológiai erőnek az
igézetében. Mintha az ember nem lenne más, csak kémiai vegyületek és biológiai
tényezők játéka. Meg kellene értenünk, hogy a testünk nem annyira teremtő bázisa az
erőknek, inkább jelzőrendszere azoknak az erőknek, amelyek átáramlanak rajtunk.
Egészen megváltozna hétköznapi életünk, életvitelünk, ha komolyan vennénk, hogy a
testünk nem teremtő bázisa az életünknek, hanem csak a jelzőrendszere annak a
mögöttesnek, annak a láthatatlannak, amibe be van ágyazva a te tested is. Jelzi a tested,
hogy miféle erőhálózatba van beágyazva, és onnét miféle erőhatások áramlanak beléd.
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A harmadik fontos igazságot így mondom: ezeket az erőáramlásokat túlnyomó részben
interperszonálisán, személytől személyig való viszonyulásunkban éljük át. Ez a modern
lélektani gondolkodás egyik alapvető kifejezése, hogy interakció, embertől emberig. Az
erőáramlások embereken át realizálódnak. Ilyen egyszerű dolgot mondok: tanulás.
Vannak gyerekek, akik lelkesednek a matematikáért, a muzsikáért, vagy a tornáért. A
pontos vizsgálatok kimutatták, hogy túlnyomó százalékban nem arról van szó, hogy
megfogta a matematika szépsége azt a gyereket, hanem a matematikatanár egyénisége
fogta meg. Interperszonális kapcsolat alakult ki, ami nem feltétlenül a tudatosság fokán
történik, így, mivel megszerette a matematikatanárt, megszerette a matematikát is.
Tehát egy bizonyos interperszonális kapcsolat keletkezett, erőáramlás állt elő a tanár
és a diák között. A diák „identifikálja", azonosítja magát a tanárral, ideálja lesz, értéket
képvisel számára a tanár, és az is kezdi őt nagyon érdekelni, ami a tanárt érdekli. Tehát
egy finom erőáramlás történt. Ha a tanár egészséges, szuggesztív személyiség, akkor
belőle erők áramlanak. Egy szuggesztív matematikatanár a fél osztályt a matematika
szerelmesévé teszi. Ez minden vonalon így van, csak persze nem mindig tudatosan.
Valamilyen emberrel mindig kapcsolatban vagyunk, és vagy bénító, csüggesztő, keserű
hatások érnek, vagy pedig mozgósító, lelkesítő, boldogító hatásokat kapunk. Valamely ügy
nekünk is ügyünkké lesz azért, mert azonosítjuk magunkat azzal a mozgósító erőket
árasztó emberrel.
Persze nem mindig ilyen egyszerű a dolog, de az az igazság, hogy az erőáramlások nem
a levegőben vannak, hanem személyeken keresztül érkeznek hozzánk. Orvos barátom
mesélt egy tanulságos esetet. Egy özvegy mamáról és a lányáról van szó. A mama ötven
körüli, a leánya húszon felüli. Éveken át ketten éltek együtt. Ez a barátom már hetedik
éve a körzeti orvosuk, jól ismeri a körülményeket. A mama bronchitisszel és egyéb
rárakódott Betegségekkel éveken át hallatlanul sokat szenvedett. Hét év alatt
huszonhatszor volt kórházban! A szegény beteg mamát hűségeién gondozta a leány, és
zavartalan, szép kapcsolat volt közöttük.
Ezen a nyáron a leány kiutazott Nyugatra. A mamát rábízta az orvosra, és alig várta,
hogy hazajöjjön tovább ápolni az anyját. Igen ám, de odakint egyszer csak beütött egy
váratlan nagy szerelem, és a lány Nyugaton maradt. Magára maradt a mama, akinek
egyetlen kincse, reménysége, öröme, gondozója volt a leánya. Mi történik most? Ilyen
esetben vagy belehal a mama a rettenetes megrázkódtatásba, vagy egy pillanat alatt
meggyógyul. Akár hiszitek, akár nem, ez a mama meggyógyult. Egészséges lett, azóta
jön, megy, élvezi az életet. Fantasztikus?
Ha egy kicsit elemezzük az esetet, roppant egyszerű képlet jön ki belőle. Ők ketten
egymást kiegészítő szerepet játszottak. A mama szerette a lányát, a leány szerette a
mamát, és ezt egy betegség keretében bonyolították le. A betegség ürügyén kötötte
magához a mama a leányát és a leánya az ápolás fáradalmaiban realizálta gyermeki
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hűségét. Amikor ez a „keretjáték" szétpattant, kiderült, hogy alapjában miről volt szó.
Erőjáték volt ez: a mama a betegséggel fogta a leányát. Mihelyt a leány elszakadt,
értelmetlenné lett a játék, a mama felkelt az ágyból, és most egészséges. Ebben az
esetben nem kifelé lendítő, hanem egymást kölcsönösen megkötöző erők áramlottak
interperszonálisán. Innen látszik, hogy nem végső valóság a betegség. Itt a betegség
eszköz volt egy mögöttes cél érdekében. A cél az volt, hogy azt a leányt tőle senki el ne
vegye, és a betegség minden változata azért jelentkezett, hogy ez a kapcsolat töretlen
maradjon közöttük. Ilyen személyi kapcsolatokban áramlik, vagy akad el az erő. Emberi
életünk minősége személyi kapcsolatokon dől el.
Ebből mindjárt azt a konkrét következtetést lehet levonni, hogy ha egészséges életet
akarsz élni, találnod, keresned kell, ki kell imádkoznod egy-két olyan lelki testvért, jó
barátot, akivel interperszonális kapcsolatba kerülhetsz. De nem olyan bénító, rossz
játékú kapcsolatba, mint ez a mama a leányával, hanem amiben összejöttök, örültök
egymásnak, imádkoztok, vagy a rosszabbik esetben káromkodtok, a lényeg az, hogy
interakcióba, hathatós személyi kapcsolatba kerültök egymással, kölcsönösen adjátok
magatokból a keserűséget, és részesedtek egymás életében. Persze, az az egészséges
megoldás, ha imádkozni tudtok, de ha ide még nem jutott el valaki, akkor is szüksége van
arra, hogy könnyítsen a lelkén valahol, miután egész nap feszesség-)en, vigyázzállásban
kellett lennie, illendően kellett viselkednie. 2bbe halálosan belefárad az ember, kell hogy
legyen egy-két barátja, akinél leteheti a „szerep-álarcot", az előírt viselkedést, és ehet
az, aki. Ha két ember így van együtt, ott erőáramlás keletkezik, ott felüdül a lélek, ott
az ellankadt életerő megújul.
Ez tehát a harmadik igazság, hogy az erőáramlások személytől személyig áramlanak.
Vannak erőt, békességet, új reménységet sugárzó emberek, inspiráló személyiségek. És
vannak emberek, akik a keserűséget, a halált lehelik. Keresni kell olyan embereket,
akiknek a jelenlétében az lehetek, aki vagyok, kiönthetem a színemet, kétségemet,
örömömet, bűnömet, hitemet, és elindul közünk valami csudálatos erőáramlás.
De innen még egy nagy lépést kell tenni, mindezt a negyedik gondolat koronázza meg.
Erről megint egy személyes élményénél mondom el. Néhány héttel ezelőtt elmentem egy
barátomhoz. Ledobtam magam a székre, és azt mondtam: „Te, ha tudnád, hogy milyen
halálosan fáradt vagyok! Látszik, hogy öregszem, nem tudok már annyit produkálni, mint
tíz-húsz évvel ezelőtt!" Mikor ő ezt mondta: „Állj meg! Nem biztos, hogy az öregségből
adódik ez a fáradtság!" És arról kezdett beszélni, hogy a fiatalok léha hamarabb
elfáradnak, mint az öregek, ez a megfigyelése. Azt mondta: „Mintha valami kozmikus
fáradtság lenne úrrá az embereken!"
Érdekes kifejezés. Kozmikus fáradtság, ami öregeket, fiatalokat egyaránt megbénít.
Az öregek szinte még jobban bírják az erőpróbákat, mint a fiatalok. Erről kezdtünk
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beszélgetni, és ekkor a következőkre jöttem rá: persze, hogy kozmikus fáradtság epi
meg az embert, hiszen elszakadt az igazi erőforrástól, Istentől.
Amiket az előbb mondtam, hogy tudniillik személyek közti erőáramlás, ez igaz. De ennek
a gondolatsornak a végső igazsága az, hogy Isten és én közöttem keletkezik az igazi erő
és az áramlik tovább.
Egy hasonlat, megint a külső természet világából. Bizonyos fáknak kétféle gyökerük
van. Egyik a „vezérgyökér", amelyik függőlegesen, hosszan hatol le a föld mélyébe. Aztán
vannak oldalgyökerek. Ha egy ilyen fának a vezérgyökerét elmetszik, akkor az
oldalgyökerek még valamennyire tartják, de például a viharok széllökéseiben a
vezérgyökér tartja egyenesen a fát. Száraz időben, amikor az oldalgyökerek nem tudnak
vizet szállítani, a vezérgyökér táplálja a fát. Ha elvágják a vezérgyökeret, előbb-utóbb
elpusztul a fa. Sok emberrel az történt, hogy elvágták a vezérgyökeret, ami a legmélyebb
régiókba, az isteni mélységekbe gyökereztette bele az embert, és ilyen helyzetben az
oldalgyökerek, ezek az embertől-emberig való interperszonális kapcsolatok, nem tudják
megadni mindazt, amire szükség van.
Megint Pálra hivatkozom: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít".
Vezérgyökeret eresztett és Krisztusba gyökerezett bele Pál, ezért mindenre volt ereje.
Aztán, az oldalgyökerek vagy adnak, vagy nem erőt; ezen nem fordul meg olyan sok, mert
„Krisztusban mindenre van erőm". Ennek a mostani emberiségnek azt kell kipróbálnia,
hogy milyen az az emberi élet, amelyben a vezérgyökér nem ad erőt. A zsoltárosnak is
ez volt az élménye: életerőm ellankadt, mert megzavarodott a kapcsolatom Istennel.
Külön megtetéztem a bajt azzal, hogy elhallgattam. Azt reméltem, hogy majd csak
elrendeződik valahogy a dolog, de nem rendeződött, sőt, egyre rosszabb lett.
Azt mondják az exegéták, hogy a zsoltáros visszaemlékező elmélkedése szerint nem is
az volt az ő igazi bűne, hogy vétkezett. Minden ember vétkezik. Én is, te is, mindnyájan
minden nap újra vetkezünk. Nem az az igazi bűnünk, hogy vétkezünk, hanem, hogy
vétkezés után elhallgatjuk a dolgot. Vétkezünk, és nem vesszük igénybe az Isten
„rehabilitációs" segítségét, amit így nevezünk, hogy bűnbocsánat. Teológiailag is
érvényes a étel, de most mentálhigiénésen mondom: nem az a baj, hogy gyarló,
bukdácsoló ember vagy, keserű indulat fog el újra meg újra, szexuális vágyak
ostromolnak és így tovább. Az a baj, hogy mindezeket elhallgatod, nem rendezed el,
mehetnél, és nem mégy oda, ahonnét gyógyító erőket vehetsz. Nem mégy Istenhez, aki
bocsánatot ad. Ez nem egyszerűen csak annyi, hogy ráteszi a leplet a bűneidre: jól van
gyerekem, tökéletlen vagy, ne félj, nem ütök oda. Nem ez a bűnbocsánat, hanem hogy
újra áramlani kezd "eléd Isten elakadt szeretete.
Az erőáramlás titka tehát az Istennel való kapcsolat és utána az emberekkel való
kapcsolat. Isten messze van, a Vele való interperszonális kapcsolat nehéz. Ezért
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könyörült rajtunk Isten és adta Jézust. Benne lehet Istennel erőt áramoltató, valóságos
kapcsolatot teremteni. Jézusban lehet Istennel békességre jutni, a megzavart Istenviszonyt Őbenne lehet helyreállítani.
Szinte kétségbeejtő az, hogy mivel az emberiség elveszítette Istennel való
kapcsolatát, a vezérgyökeret elvágta, egyre több kémiai ösztönzésre van szüksége, hogy
üres vitustáncát tovább járhassa. Az alkohol ma már kevés, heroin kell, LSD kell, rafinált,
modern vegyszerek kellenek, hogy az ember valami boldogság-mámort tudjon átélni.
Irtózatos az a vitustánc, amit az emberiség jár, de másfelől teljesen érthető. A
gyökeret elvágta, az erőáramlás megszűnt, erő nélkül nem lehet létezni, kellenek tehát
a narkotikumok, az ösztönző szerek, amelyekkel ezt a vitustáncot folytatni lehet. Ezzel
a vegyszerekkel fenntartott ál-erővel, testet, lelket gyilkoló manipulációval szemben
hangzik a mi egyszerű bizonyságtételünk: Jézus Krisztus által visszatalálunk a mennyei
Atyához, és ezzel egyenesbe jön az életünk. Isten éltető, újjáteremtő erőhatásaiban
járunk.
Elmélkedjünk!
1. Tanuld
meg
helyesen
szemlélni
és
kezelni
a
testedet!
Helytelenül szemléled, ha azt képzeled, hogy testednek önmagában van élete, ereje vagy
erőtlensége,
egészsége
vagy
betegsége.
A tested is be van ágyazva valamilyen emberi, és azon túl valamilyen kozmikus
erőhálózatba, így a te életednek is az a legdöntőbb kérdése, hogy ebből a kétféle
erőhálózatból jönnek-e erők számodra, vagy nem, és ha jönnek, miféle erők jönnek?
Tanuld meg helyesen szemlélni testedet! Legalább annyira ápold az Istennel és az
emberrel való kapcsolatodat, mint a testedet!
2. Még egyszer mondom: két lapra kell feltenni az életedet: emberi kapcsolatokra és
Istennel való kapcsolatra. Jézus Krisztusban lehet reális és hathatós Isten-kapcsolatot
teremteni, az életed vezérgyökerét Őbelé kell gyökereztetned. Ő a szőlőtő, te pedig a
szőlővessző. Nála nélkül semmit sem cselekedhetsz, Tőle viszont elégséges erőt vehetsz.
3. A gyülekezet az az Istentől kijelölt hely, ahol Jézus Krisztussal megismerkedhetsz,
szövetséget köthetsz, és ahol lelki testvéreket, barátokat találhatsz. A gyülekezet
Istennek az a szanatóriuma, ahol az ellankadt életerők hatalmasan megújulnak. Ne
hibáztasd Istent, ha ő ennek a szanatóriumnak a megkerülése esetén nem hajlandó a te
ellankadt életerődet megújítani.
Február 20.

Bizonyságtételünk tartalma
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...(Jézus) így hirdette az Isten evangéliumát: „...elközelített már az Isten
országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
(Mk 1,14)
Mi a tartalma annak, amit a hitvalló keresztényeknek hirdetniük kell? Jézus így
határozta meg: az Isten országának evangéliuma. Ha lefordítjuk ezeket a kifejezéseket:
az a jó hír, ami Isten királyi uralmáról szól.
Vagyis az a tény, hogy Isten uralkodik. Ő, aki létrehívta ezt a világot, nem hagyta
magára, az általa teremtett törvények ma is működnek, erkölcsi törvényei érvényesek,
ő mondja meg, mi jó és mi rossz, és nagy szeretetéből lehetővé tette az embernek, hogy
visszatérjen az ő országába, vagyis uralma alá.
Az evangélium lényege: nyitva van a kapu, amit becsaptunk magunk mögött. Az
idegenbe szakadt, lázadó ember kaphat útlevelet, hogy hazatérjen. Mi az ára? Azt
megfizette Jézus Krisztus, amikor a kereszten helyettünk elszenvedte bűneink
büntetését. Amikor meghalt, kettéhasadt a jeruzsálemi templom vastag függönye, ami
addig távol tartotta a bűnöst a szent Istentől. Aki visszatér, visszakapja az elveszített
igazi életet, s újra Isten szeretetének uralma alatt élhet. Higgyetek ennek a jó hírnek!
A probléma abban van, hogy ez az evangélium egyre idegenebb a mai ember számára.
Mert egyre öntörvényűben akar élni, nem Isten törvényei szerint. Emiatt egyre több
bajt zúdít magára, ugyanakkor nem Jézus hívását akarja hallani, hanem bűnei igazolását,
természetellenes és életellenes tettei tudomásulvételét várja az egyháztól is.
A keresztény bizonyságtétel azonban tartalmában nem az igényekhez igazodik, hanem
a megváltó Jézus utasításához. Lehet, hogy ez nem korszerű (sosem volt az), de ma is
időszerű, mert ez segíthet rajtunk. Ne torzítsuk el, ne hallgassunk el belőle semmit, ne
elegyítsük semmi tőle idegennel, így „Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére" (Rom
1,16).
Higgyem és hirdessem én is teljes meggyőződéssel!
*

Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falvaiba. Útközben
megkérdezte tanítványaitól: „Kinek mondanak engem az emberek?” Ők így feleltek:
„Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül.”
Jézus tovább kérdezte őket: „Hát ti kinek mondotok engem?” Péter így válaszolt
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neki: „Te vagy a Krisztus.” Márk 8; 27-29.
Jézus kérdése a tanítványok számára fontos kérdés, hiszen a nép között járva-kelve
sokféle véleményt hallhatnak Jézussal kapcsolatosan. Bármilyen sok csodát láthatnak az
emberek, bármilyen sok erőt hordozó igehirdetést, tanítást hallanak, mégsem egységes
Jézus működésének megítélése közöttük.
Minden időben így van ez. Jézusról, az egyházról sokféle, sokszor éles ellentétben álló
vélemények hangzanak el az emberek szájából.
Az első kérdés után azonban egy másik kérdést is feltesz Jézus a tanítványoknak: „Hát
ti kinek mondotok engem?” Fontos az első kérdés, de ez az első kérdésnél sokkal
fontosabb! Minden ajándék, Isten szeretetének gyógyító, életet ajándékozó áradása
attól függ, hogy mi jól tudunk-e válaszolni erre a kérdésre, vagy nem! Csak az részesül
Isten országának gazdagságában, akik Jézust Krisztusnak, az Istentől küldött
Messiásnak, Szabadítónak ismerte meg, mégpedig nem elméletben, hanem valóságosan.
Csak annak lehet új élete, üdvössége, aki el tudja mondani, hogy Jézus engem
megszabadított, s felemelt a fertőből, a halálból. Az ilyen embernek teljesen mindegy
az, hogy mások miképpen vélekednek Jézusról. A hit Jézusban nem más, mint egy
életformáló találkozás, amelyben az ember megrendülve és boldogan átéli, hogy Isten
Jézusban hozzám hajolt és felemelt magához.
Természetesen a világ felől jövő vélemények elérnek hozzánk, és gyakran támadják,
megkérdőjelezik azt, amit mi megtapasztaltunk, ami számunkra fontos és szent. Vitába
szállnak velünk emberek és igyekeznek elbizonytalanítani bennünket a hitünkben.
Különösen a mi korunkban igen erősek ezek a támadások. Megállni hitben csak úgy lehet,
ha szüntelenül Krisztusra nézünk, ha az Ővele megtalált személyes kapcsolat soha nem
szakad meg. Legyen ezért felírva a szívünkbe az apostol bátorítása és figyelmeztetése:
14
Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 15A
kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, 16Hogy adja meg néktek az
Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a
belső emberben; 17Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 18A
szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden
szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten
jóvoltának, 19És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó
szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.. Efézus
3; 14-19.
*
JÉZUS IGAZ ISMERETE
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Márk 8:27-33
Azért érdekli Jézust, hogy az emberek „kinek mondják őt", mert ebből tűnik ki:
elérte-e munkája a kellő eredményt. Sokaknál bizony nem érte el. Valami rendkívülit
felismertek ugyan benne, de csak azok közé az isteni küldöttek közé sorozzák, amilyenekből nem egy volt a történet során. Az ilyenekre egyelőre még hiába sugárzott
lényének fénye, szemük még nem nyílt meg. (27-28)

De voltak, akiknél elérte a kívánt eredményt. Akik a legjobban ismerhették öt, azok
meglátták benne az Egyetlent, akihez hasonlatos sem azelőtt nem volt sem később nem
jöhet. Az ő nevükben Péter boldogan vallja öt „a Krisztusnak", az Isten fel-kentjének,
aki Isten országát elhozta nekünk és annak részeseivé tett minket. Keljen ennek a
hitvallásnak visszhangja szívemben l (29)
Jézus akkor hallgatást parancsolt tanítványainak. Maradjon ez a felismerés az ő titkuk
és mások is úgy jöjjenek rá maguktól. De amióta Ő nincs már testileg itt ebben a világban,
más a helyzet. Most csak úgy juthat el erre a boldog bizonyosságra bárki is, ha mások
„szólnak Őfelőle" neki. Senki nem adhatja át ezt a hitet másnak, de segíthet másnak
annak elnyerésében. (30)
Azoknak, akik felismerték benne a Megváltót, Jézus már leplezetlen nyíltsággal
megmondhatja azt is: hogyan hajtja végre a megváltás művét. Nem egyre nagyobb
győzelmeken át visz az ő útja, hanem egyre mélyebb megaláztatásokon, és csak a teljes
megáldoztatás után „harmadnapra" éri el győzelmét. Kereszthalálával kellett fizetnie,
hogy számunkra megnyissa az üdvösség országát. (31)

Az emberi értelem előtt mindig megfoghatatlan és megütközést keltő titok volt ez az
áldozathozatal. Már az első bejelentésre is megszólal Péter „dorgáló" szavaiban ez az
emberi ellenvélemény. Mi, a megváltásra szoruló, bűnös emberek jobban akarjuk tudni a
dolgot! Mintha mi oktathatnánk ki a helyes módra Jézust, ahelyett, hogy meghódolnánk
az Ő gondolatai előtt! (32)
Az ilyen ellenvélemény, éppen azért, mert „emberi dolgok" gondolatait fölébe emeli „az
Isten dolgainak", a Sátán sugallatából ered. Ezért keményen elutasítja Jézus magától,
még ha Péter tanítványi szerető szívén át szólal is meg, és egyenesen halad az Isten
rendelte úton. Nem rázta le magáról a Sátán uralmát, aki összetörten nem borult le még
a kereszt előtt! (33)
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Jézus az ö tanítványait a kereszt felé vivő úton vezeti. Engesztelő ereje a bűnösök
javára csak az ő szenvedéseinek van, senki másénak. De ahogy ö megszenvedte a bűnös
világnak ellenséges támadósait, úgy az övéinek is osztozniuk kell vele ebben. S aki ettől
meg akarja kímélni magát, az „elveszti" az életét: nem „követheti" őt és nem lehet Ővele
közösségben. Csak ez az igazi élet! (34-35)

Mert, ha az ember a világ barátságát keresi és hozzáigazodik, ahelyett, hogy „magát
megtagadva" Jézussal egy úton járna, ezzel sok mindent elérhet, de végül is rászedett
ember lesz. „Mit használ" minden • így szerzett előny és nyereség, ha közben elszenvedi
az ember azt a nagy kárvallást, hogy odavész a lelke? Visszaváltani ezt az elvesztett,
legfőbb értéket nem áll aztán már az ember hatalmábanl (36-37)
ÉS ha már a földi életben is kitűnik, milyen szerencsétlen csere Jézustól a magunk vélt
érdekében a világhoz elfordulni, az örökkévalóságban egyszer majd a teljes mivoltában
meglátszik ennek a tévedésnek a 'nagy balgatagsága. Amikor Jézus majd úgy jelenik
meg, mint a dicsőség Ura, sokan siratni fogják rövidlátásukat, amellyel „szégyelltek őt"
az emberek között. Maradjak híven az ő oldala mellett! (38)

Üdvösségünk Istenhez való viszonyunktól függ
„Kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem." (Jer
29,13)

Drága biztatás van ebben az igében! Az ég és föld Ura prófétáján keresztül tudtára
adja népének, hogy meg fogják Őt találni, mert teljes szívükből keresik. Aki csak
kíváncsiságból, nem szíve indulatából keresi, az nem találja meg. Nagy igazság rejlik
abban, hogy Istent csak mélységesen megalázkodva: térden állva lehet közelebbről
megismernünk. Mélyebb vonatkozásban az is benne van az igében, hogy Isten elvárja
tőlünk, hogy keressük, és Véle kapcsolatban döntsünk életünk legnagyobb kérdése
fölött: elfogadjuk-e Őt Urunkul, avagy ellene fordulunk? Megáll az ige komoly
figyelmeztetése: ,Aki velem nincs, ellenem van" (Mt 12,30). Istennel kapcsolatban
nem sántikálhatunk kétfelé! Ha Mellette döntünk: a hiábavaló dolgoktól az élő
Istenhez térünk (ApCsel 14,15/b). Ő a mi lelkünket is megvidámítja, minket is az
igazság ösvényein vezet (Zsolt 23,3). Könyörögjünk Hozzá buzgón, adja nekünk is a
bölcsességnek., a kijelentésnek Lelkét és világosítsa meg értelmünk szemeit, hogy
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mi az Ő elhívásának reménysége! (Ef 1,17-18)
Nagy kegyelmű Úristen, meghajtom fejem, szívem, térdem Előtted! Könyörgök
Hozzád: add nékem is a bölcsességnek, a kijelentésnek a Lelkét és világosítsd meg
értelmem szemeit, hogy mélységesen átérezzem, milyen felséges kiváltság
számomra, hogy Te engem, gyarló bűnöst is hívsz a Tieid seregébe! Látom, Uram,
azokat, akik Teveled járják életük útját. A hiábavalóság útjáról Hozzád vágyódik a
lelkem. Csak a Tiéd vágyom lenni. Örvendező lélekkel Teveled vágyom járni az
igazság útját. Kegyelmedből segíts meg ebben, Krisztusért! Ámen.
„ím, nagy Isten most előtted szívem kitárom. Menedékem nincs
sehol a földi határon; Ha te nem jössz bánatomhoz biztató
szóval, Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj." (Énekeskönyv
345. é. 1. v.)

*
Bűnvallás
És a mikor az emberek megvallottak bűneiket, (János) megkeresztelte őket a Jordán
folyóban.
Máté 3,6
Keresztelő János nem állította előfeltételként a bűnvallást és nem csinált belőle
törvényt. Az emberek, akik hozzá mentek, belső ösztönzésre tették ezt. A bennük levő
gonosz dolgok világosságra kívánkoztak. Luther Márton arra a kérdésre: „Milyen bűnöket
kell megváltanunk a gyónásban?" - így válaszol: „Azokat, amelyekről tudunk, és amelyeket
szívünkben érzünk." Tehát azokat, amelyek lelkiismeretünket mardossak és
elviselhetetlen teherként nehezednek ránk. A bűnök megváltása tehát nem a lelkek
megterhelése, hanem azok tehermentesítése.
Amit ma rituális gyónásnak nevezünk, az nem más, mint felkészítés az úrvacsorára. De
meg kell mondanunk, hogy igen kényelmes elbújni az ilyen általános vallomások mögé és
tovább takargatni a magunk sajátos bűneit. A bűnök bevallása nem valamiféle eszköz
arra nézve, hogy a bűnbocsánat kegyelmét elnyerjük. Az isteni megbocsátás ingyen van,
ajándék. Lehet azonban, hogy sok esetben könnyebben jutunk a bűnbocsánat birtokába,
ha négyszemközt alaposan kibeszélhetjük magunkat. Isten mindig megáldja az ilyen vallomást. - Aki egyszer elhatározta, hogy életének sötét mozzanatait napvilágra hozza,
ezzel azt tanúsítja, hogy komolyan veszi a bűneit. Nem könnyű dolog ugyanis az embernek
lemezteleníteni magát, azaz lemondani szégyene takargatásáról. De ha az ember nem
szé-gyellte elkövetni a gonoszt, ugyan miért szégyellj annak bevallását? Aki bizonyos
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bűnök miatt szenved, és nem tud megszabadulni az önvádtól, az tárja fel szívét egy
lelkigondozó, egy hívő testvér előtt. Ne félj attól, hogy az illető megvet ezért téged!
Az, aki önmaga is a bűnök nyomorúságán keresztül jutott el a kegyelemhez, nem fog
megvetni más bűnöst sem, hanem mellé áll. Elő tehát a sok össze-gyülemlett szennyel!
Már a bevallásukban is szabadító erő van. Aki bűneit kiveti magából, abba szabadon
áramlik Isten kegyelme.
Vannak azonban megkötözöttségek, amiktől nehezebben szabadul meg az ember. Itt
is tanácsos nyíltan bevallani azokat. Ha egy kedvenc bűnödtől nem tudsz szabadulni, valld
be azt egy hívő testvérnek. Ez az első lépés a szabadulás felé. Igen lényeges segítség
itt a könyörgés. - „Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket és imádkozzatok
egymásért, hogy meggyógyuljatok''(Jak 5,16).
*
„Az Úr vezet majd szüntelen" (Ézs 58,11).
Mi bánt? Utat tévesztettél? Sötét erdőbe kerültél és nem látod az ösvényt? Állj meg
csöndben, és várd Isten szabadítását. Ő tudja az utat és vezet téged, ha hozzá kiáltasz.
Minden napnak megvan a maga baja, de milyen jó közben érezni az Úr szüntelen
vezetését! Ha a magunk útját választjuk, vagy testtel és vérrel tanácskozunk, akkor
elvetjük az Úr vezetését. Ha viszont feladjuk a magunk akaratát. Isten lépésről lépésre
vezet az úton, a nap minden órájában, az év minden napján és életünk minden esztendejében. Ha csak az a vágyunk, hogy vezessen, akkor vezetni is fog. Ha utunkat az Úrra
bízzuk, akkor irányítani fog, és nem veszünk el.
De figyeljük csak meg, kinek szól ez az ígéret. Olvassuk el az előző verset: „Ha
kenyeret adsz az éhezőnek." Együtt kell ereznünk másokkal, és nem csak morzsákat adni
nekik, hanem (mind)azt, amit magunknak is kívánunk. Ha gyengéd szeretettel gondunk
van felebarátainkra a szükség idején, akkor az Úr is gondot visel a mi szükségleteinkről,
és szüntelenül vezérel bennünket. Jézus Krisztus nem az önzőket vezeti, sem azokat,
akik elnyomják a szegényt, hanem csak másokhoz gyengéd és jóságos gyermekeit. Az
ilyenek soha nem fogják eltéveszteni az utat zarándoklásuk során.

Február 21
A kicsinység áldása
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Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt" (Zsolt
115,13).
Ez az Ige az alacsonysorsúak és a szegények megvidámítója. Urunk kegyesen
gondoskodik azokról, akik nem rendelkeznek bőségesen anyagiakkal, sem nagy
tehetségük, befolyásuk vagy hatalmuk nincs. Istennek különös gondja van kicsiny
teremtményeire, még egy verebecske sem eshet le tudta nélkül. Neki semmi sem kicsiny,
mert a legjelentéktelenebbnek látszó teremtményét is felhasználja céljaira. Ezért még
aki a legjelentéktelenebbnek érzi is magát az emberek között, kérjen Istentől áldást
kicsinységére, és meg fogja találni szűk életkörében ezt az áldást és a boldogságot.
Az Urat félők között vannak kicsinyek és nagyok. Egyesek csecsemők, mások óriások.
De mind áldottak. A kicsiny hit áldott hit. A kis reménység már áldott reménység. A
Szent Szellem minden ajándéka, ha csupán csírájában van is még meg, már áldást hordoz.
Az Úr Jézus ugyanazon drága vérével váltotta meg a kicsinyeket és a nagyokat, és ígérte,
hogy az apró bárányt éppúgy megőrzi, mint a felnőtt juhot. Nincs anya, aki megvetné
gyermekét csupán mert az kicsiny; sőt, minél kisebb a gyermeke, annál gyengédebben
gondozza. Ha egyáltalában van kedvezés az Urnái, akkor a sorrend nála nem „nagy és
kicsiny", hanem „kicsiny és nagy".
*
Bizonyságtételünk alanya
(Jézus mondta:) Aki titeket hallgat, engem hallgat... (Lk 10,16)

Jézus Krisztus azt ígérte, hogy a róla szóló hiteles bizonyságtétel végső alanya mindig
ő lesz. Vagyis ő ad gondolatokat, szavakat és szeretetet küldötteinek, hogy helyesen
tudják átadni a meghívást az embereknek.
így szoktuk-e hallgatni az igehirdetést, hogy azt maga Jézus mondja nekünk az
igehirdetőn keresztül? És azzal a bizonyossággal szólunk-e mi is róla másoknak, hogy
egyszerű szavainkon keresztül ő maga tud megszólítani embereket? Amikor ez valóban
megtörténik, egyedül neki adunk-e dicsőséget? így hallgatni, így hirdetni az ő igéjét, és
így dicsőíteni őt - ez következik mai igénkből.
Sok kétség van Jézus mai tanítványaiban is, hogy esetleg nem tudnak jól fogalmazni,
bölcsen válaszolni kérdésekre, megfelelően beszélni róla. Jézus első tanítványai közül
többen írástudatlanok voltak, s néha nehéz helyzetben kellett helytállniuk. Jézus így
biztatta őket: „ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert
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megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik
beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok." (Mt 10,19-20) Ez mára is érvényes,
bízzunk ebben!
Amikor elkezdték szolgálatukat, a következőt tapasztalták: „hirdették az igét
mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a
nyomában járó jelekkel." (Mk 16,20) De az igen művelt Pál apostol sem magától akart
szólni, hanem azért imádkozott: „adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat" (Ef
6,19).
Ne tartson tehát vissza bennünket semmi attól, hogy közöljük az Isten szeretetéről
szóló jó hírt másokkal! Egy meghívást kell átadnunk, s amikor ezt tesszük, mindig
bizonyosak lehetünk abban, hogy maga a meghívó, az Úr Jézus Krisztus szól rajtunk
keresztül, s hitet is ő tud támasztani azok szívében, akikhez küldött.
*
Kinek szolgálunk mi?
31

És tanítani kezdte őket arra, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, és el
kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de
harmadnapon fel kell támadnia. 32Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor
magához vonva őt meg akarta dorgálni; 33ő azonban megfordulva tanítványaira
tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta: „Távozz tőlem, Sátán, mert nem az
Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” Márk 8;31-33.

Péterről, az evangélisták leírásai alapján, bátran mondhatjuk, hogy kiváló tanítványa
volt Jézusnak. Nem véletlenül látjuk ott a belső tanítványi körben, azok között, akiknek
Jézus többet nyilatkoztat ki, mint a többieknek. Sokan Péter Jézus iránti szeretetét
megkérdőjelezik a háromszori megtagadás miatt. Bibliát olvasva azonban tudjuk, hogy
ez csak egy népies és felületes magyarázat, hiszen Péter a tagadásért cserébe Jézus
mellett szeretett volna maradni ezekben a nehéz órákban, hogy segítségére tudjon
sietni. Tagadása Jézus iránti mérhetetlen szeretetéből fakadt!
Itt, ebben az Igében viszont azt látjuk, hogy Jézus nagyon keményen megdorgálja ezt
a kitűnő tanítványt. Miért? Mert nem Isten szerint gondolkodik, hanem emberek szerint.
Azon fáradozik, hogy Jézus letérítse az útjáról. Jézus határozottan kinyilvánítja azt,
hogy aki nem Isten szerint gondolkodik egy egy helyzetben, az a Sátánnak ad teret, s a
Sátán szolgájává válik. A Sátán ügyesen manipulálja az ember szeretetét, s még a bibliás
hitet is! Ez a humanizmus csődjének a titka is! Nem az a jó, amit mi jónak gondolunk!
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Vizsgáljuk csak meg a mi keresztyénségünket, vajon mindig Isten szerint
gondolkodunk? Tegyük mérlegre a lelkesen, buzgón és Jézus iránti szeretettel
véghezvitt nagy tetteinket, vajon Isten szerint gondolkodtunk, amikor véghezvittük
azokat?
Keresztyénségünk nem azért terméketlen, gyümölcstelen sokszor, mert jószándékúan
kiszolgáltatjuk magunkat az ellenségnek? Talán még az egyház is szolgálhatja egy egy
időszakban, vagy egy egy kérdésben a Sátánt? Isten útján, Jézust szolgálva, csak
Istenre figyelve és neki engedelmeskedve szabad mindent véghezvinni! Csak az a jó, ami
Isten akaratát engedelmesen munkálja, szolgálja!

*
Ki a mélységből!
Készítsétek el az Úr útját!... Minden szakadékot töltsétek fel.
Lukács 3,4-5
„Jól készítsétek útját, a vendég már közel! Mi néki gyűlölt, utált, azt mind vessétek
el. A völgyből domb legyen ... "A mi királyi vendégünk, Jézus Krisztus mindig jelen
van az Igében, mindig készen van arra, hogy bárkihez betérjen. Csak azokat az
akadályokat kell elhárítanunk, amelyek bevonulását hátráltatják vagy lehetetlenné
teszik. Ezeket Isten mutatja meg, de kivetni nekünk kell őket. Milyen különös
ellentmondásokkal találkozunk az emberi lélekben. Az egyik oldalon hamis magaslatok
vannak, a másikon a bűn mélységei. Az ember, aki olyan sokat tart magáról,
ugyanakkor könnyen elbukik és elszomorítóan vetkezik. A testi vágyak kivetkőztetik
minden méltóságából! Addig, amíg szívesen tartózkodik ezekben a sötét völgyekben,
Jézus nem tud bevonulni az életébe. Kell, hogy az ember szívéből felszakadjon
egyszer ez a kiáltás: kicsoda szabadít meg engem e siralmas mélységből? Ekkor
közeledik Jézus, hogy kinyújtsa kezét a süllyedő felé, és kivonja őt a mélyből.
Vajon örülsz-e annak, amikor Isten Igéje bevilágít ezekbe a gyűlöletes
mélységekbe és büntetéssel sújtja az erkölcstelenséget? Vagy kínosnak, sőt
ellenszenvesnek találod, ha erre a pontra valaki rátapint nálad? Akkor a szenny és
tisztátalanság még mindig természetes és kedves életelemed, így Jézus nem tud
közeledni hozzád, mert aki a tisztátalanságot szereti, az gyűlöli Jézust. - De e
mélységek mellett ott vannak e földi gondolkodásnak és a világi töltetesnek a
szakadékai, az aggodalmaskodásnak és a vagyongyűjtésnek völgyei. „Emeljétek
szíveteket magasra!" - hangzott a felszólítás az óegyházban. Aki belesüllyedt vagy
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beásta magát e világ dolgaiba, aki teljes szívvel a pénzt hajszolja, és akiben nincs
semmiféle magasabb rendű törekvés, az elzárja a Megváltó előtt az utat. Ha
elborítanak a múló anyagiak, törekedj fojtó légkörükből kifelé, fel a gyógyító légkörű
szellemi magaslatokra, így egyengeted utadat Jézushoz.
Végül ott vannak a csüggedésnek, a szomorúságnak a mélységei, a hitetlenségnek
vagy kicsinyhitűségnek a szakadékai. Az ember ott fekszik lent, összetörve,
sóhajtozva vagy jajgatva, s végül teljesen belesüllyedve abba a megszomorodásba,
amiről a Szentírás azt mondja: halált szerez. - De tekints fel még egyszer!
Számodra is itt van a Megváltó, aki szeret és keres téged!
*
AZ ATYA KÜLÖNLEGES MUNKÁI
Nem beszélhetjük el az Úr tetteit
„Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit? és jelenthetné ki minden dicsőségét?"
(Zsolt 106,2)
Méltán kérdezi ezt a zsoltáros. Tetteiről, hatalmáról, erejéről, dicsőségéről éppúgy nem
számolhat be senki, mint ahogy nem rejtőzködhetik el nem menekülhet el Előle senki
(Zsolt 139,7-9). Munkája három főirányba ágazódik: a teremtés, a fönntartás és a
kormányzás világára. Mindhárom munkája örök időktől folyik és a világ végéig tart. Első
főmunkája: Ő teremtette az eget, a földet, mindeneket, minden élőlényt. (Ézs 42,5;
45,12). A teremtett világról az egyik ismertebb bölcselő (Leibnitz) azt mondja, hogy a
teremthető világok közt a lehető legjobb. Ehhez a megállapításhoz a fejlődő tudomány
egyre több adatot szolgáltat. Rousseau, a nagy francia társadalom-bölcselő, a
Társadalmi szerződés című híres munkájában azt állapítja meg hogy „minden jó, ami a
Teremtő kezéből kikerül, de minden megromlik az emberek kezei közt". Ennek igazságát
szinte napról-napra látjuk. Ki tudna beszámolni a világnak csodás szépségeiről,
gazdagságáról, az égi testek óriási méreteiről, a szédületes távolságokról?
Mennyei Atyám, a teremtett világ a Te nagyságodról, hatalmadról, erődről,
bölcsességedről, dicsőségedről beszél. A maga összességében némán is magasztal
Téged. Csak a képedre és hasonlatosságodra teremtett emberek között akadnak
olyanok, akik nem látják, nem hirdetik ezt! Lelkem tele van teremtett világod
szépségének, gyönyörűségének tudatával, jóságod és kegyelmed imádatával. Adja
irgalmad, hogy életem egyre inkább megteljék Téged imádó szavaimmal. Segíts, hogy
napról-napra közelebb tudjak jutni Hozzád! Krisztusért kérlek! Ámen.
„Az Urat áldjátok, mert jó, Irgalma örökkévaló! Vajon
kicsoda mondhatná ki Az ő nagy erős hatalmát? Sok és
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nagy az ő dicséreti, Melynek ki tudhatná számát?"
(Énekeskönyv 106. é. 1. v.)
*

5. zsoltár REGGELI ÉNEK
Reggeli imádság. A legalkalmasabb idő arra, hogy az ember Isten elé járuljon. A reggeli
imádság lehet az egész nap kulcsa. Jó reggel, mikor felkel a nap. Mikor virrad, pirkad,
hajnalhasadáskor, mikor felragyog a nap. (2. Kir. 6,15; Mt. 28,1; Lk. 23,54). Jézus is kora
reggel, mielőtt emberekkel találkozhatott volna, siet ki a városból, hogy együtt,
kettesben lehessen az Atyával. (Mk. 1,35). Jó korán kel fel Ábrahám is, hogy Isten elé
vigye áldozatát. (1. Móz. 22,3). Reggelenként újul meg Isten csodálatos hűsége. (Jer.
Sir. 3,23). Minden reggel új napot kezdhetünk Istennel. (Zsolt. 46,6). A fűszálon még
ott rezeg a harmat, Isten kegyelme is így újul és újít meg reggelente. Áldott, aki napjait
az Úrban kezdi el.
A zsoltáríró is jókor reggel siet a kihallgatás órájára. Imádságos szavakkal zörget az
égi ajtón, szorongással várja, hogy megnyíljon előtte meghallgattatása ajtaja.
Végig kísérhetjük az Istenhez menekülő ember jajszavait, nyögéseit, ahogy az
éjszakából, sötétségből menekül Isten oltalmazó szeretetéhez! „Jézus menedékem...
Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül!" (294. dicséret 2. verse)
Menekül, mint valamikor az üldözöttek menekültek a menedék városok valamelyikébe!
Menekül a sötétség árnyai elől, szinte halljuk a lihegését, amint fel-felszakad lelkéből:
hallgass meg, rám szakadt a félelem, azután tudakozódik: hallod-e a hangom. Eljut-e
hozzád, beléphet-e lábam a színed eleibe?! Ne feledkezzünk meg róla, hogy nagy
szorongattatása idején Jézusnak is angyal jelenik meg, haláltusában lévén, verítéke
olyan, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak. (Lk. 22,43-44).
Mi az, amiért az ember Istenhez menekül? Valaki egyszer arról panaszkodott, hogy fél,
annyira fél, hogy ez élete minden örömét megrontja. A barát megkérdezte, mitől fél? Ő
azt válaszolta: attól, hogy a Biblia igaz! A hitetlenség éjszakája is tartogathat árnyakat,
rémeket, amik félelemmel töltik be a szívünket.
Éjszakai sötétség nélkül is lehetnek, sőt vannak az embernek sötét gondolatai! Akár a
maga, akár a mások életében fedezi fel a bűn valóságát, erejét és hatalmát. Vannak sötét
pillanatok, mikor a bűn rácsavarodik az életünkre, mint a mérges kígyók a pusztában. (4.
Móz. 21,6). Csípésük megrontással fenyeget, ölelésükből nem tudunk szabadulni. Van úgy,
hogy sötétségben vagyunk, s mint a polip karjai, úgy tapadnak ránk a kétségek,
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félreértések, aggodalmak, elvégezhetetlennek tűnő feladatok. És akkor, a torokszorító
félelemben ragyog ránk Isten világossága. Istenem, feléd futok. A hajnal első fényeivel
elsöpri a sötétség szorongásait. Hajnalhasadáskor világosodik meg az ember szívében a
menekedés lehetősége. „Istenem, te nem leled örömöd a bűnben!" (5,5) Olyan élmény ez,
amit Krisztus adhat meg az embernek. „ Levenném melledről a sziklasúlyt, mely vad
korunkból rád zuhogva hullt. Fáradt pilládat megérinteném s gyötört szemedből
megszöknék a rém. Takarodnának gondok és romok, menekülnének régi démonok. "
(Áprily Lajos: Az én csodám)
A megoldás Istennél van, jó lenne, ha ezt a tájékozódási pontot nem veszítené el soha
az ember. Amikor feje a Nap felé fordul és felszabadult szívvel vallja meg: Én királyom
és én Istenem! Ő az az alap, amire minden imádkozó imádságát alapozhatja. Jézus „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. " (Zsid. 5,7).
A reggel az a pillanat, mikor Isten világosságában lesz nyilvánvaló az ember előtt, hogy
a hazudozókat elveszti Isten, hogy utálja az Úr a vérszomjas és álnok embert. Akkor
világosodik meg homályos szemünk előtt, hogy kiáltásunkra figyelt, nyögéseinket
meghallotta Isten! Akkor és csak akkor lesz nyilvánvaló mikor még nyelvén se volt a szó,
immár egészen értette öt az Úr! (Zsolt. 139,4). „Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok,
még beszélnek és én már meghallgattam." (És. 65,24). Ha vannak és megmaradtak is az
ellenségeim, Isten egyengeti előttem az utat.
Az imádságunk nem okvetlen szavak által lélegzik... Mózes is imádkozott a Vörös
tengernél, noha egy szó sem hagyta el az ajkát. „Nem akkor kell kezdeni az imádságot,
mikor már térdelünk, s nem hagyhatjuk abba, amikor térdeinkről felkeltünk. "
(Spurgeon). Az árak (4.v.) jelentése: rendezni a sorokat. A cápa = várakozni, leselkedve
várni. Arra a lelki rendre figyelmeztetnek, hogy ne legyünk olyanok, akik a királyhoz is
bejelentés vagy előzetes kérés nélkül akarunk belépni. Áhítat nélkül imádkozni annyi,
mint a kiszáradt patak zsilipjét kinyitni, netán döglött kutyákkal vadászni, vagy vak
falkával menni hajrára. Aki magot vet, annak tisztában kell lennie azzal, hogy várnia kell
az aratásra. Az igazi imádság a várakozás alázata! Ne feledjük: az imádkozásnak is szép
rendje van.
Az imádkozó imádkozás közben lecsillapodik, nem ugrál kapkodva, mint egy ketrecbe
zárt állatka. Tudatában van annak, hogy Isten szeretetének ölelő karjai veszik körül. A
(cedákáh) szószerinti értelme: vezettetés Isten igazságában! (9.v.) De jelenti Isten dús
ajándékaiban való részesedést is! (Dahood). Ha a gonosz hatalma nem csökken is, akkor
is körülveszi védő szeretettel az Úr az övéit. Útját, imádsága meghallgattatását nem
gonosz kezek irányítják. A védőpajzs (13.v.) körülveszi az ember testét félkörben védve,
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megőrzi a nyilak ártalmával szemben.
Milyen szép vallomás: „Nincs nekem más menhelyem, Szívem téged hív, keres, Ó
maradj itt, Mesterem, Őrizz, adj erőt, szeress! Véled állom a vihart, Hit s erő te vagy,
te szent, Szárnyad árnyával takard Fejemet, a védtelen. " (300. dicséret 2. verse)

Február 22.

Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha
valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen
engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti
az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az
embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is
adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én
beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni
fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. Márk 8;34 –
Jézus egyre ismertebb lett tanítása és csodatételei által az emberek között. Sokan
lelkesednek érte, s ha valahová megérkezik, akkor ott azonnal hatalmas tömeg verődik
össze, mert sokan szeretnék Őt látni, hallani. Jézus ezeknek az embereknek mondja:
„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen
engem!”
Jézusnak ezek a szavai azt az üzentet hordozzák, hogy azt a gazdagságot, azokat a
lehetőségeket, amiket Ő ebben a világban láthatóvá és felismerhetővé tett szavai és
tettei által, azokat akkor ismerhetjük meg mi emberek, ha Őt követjük, vagyis ha az Ő
követői, tanítványai leszünk. Nagyszerű Őt hallgatni, nagyszerű látni az Ő csodáit, jó
részesülni annak a lelkes gyülekezetnek az örömében, amelyik körülötte összegyűlik, de
a valódi gazdagság az ember számára az Ő követésében válik megismerhetővé. Az az
ember viszont, aki Őt követi, úgy kell, hogy éljen, hogy teljesen odaadja magát Jézusnak.
Lelkileg, szellemileg, akaratában és érzéseiben is Jézust kell úrként elfogadnia az
életében. Nincs arany középút! Vagy vagy!
Ez az életforma azonban mindenki számára lehetséges. Nincsenek feltételek! Az Úr
Jézus Krisztus által hozott gazdagság kivétel nélkül mindenki számára megismerhető és
elfogadható. Nem számít sem az, ami eddig volt az ember életében, nem számít sem a
nem, se, a rang, tudás, vagy tudatlanság, sem számít, ahogyan a fizikai erő, szellemi
képességek sem. Jézus mindenkit szeretettel és örömmel fogad! Ha valaki átadja életét
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Őneki, annak feltárja Isten uralmának biztonságát és gazdagságát, azzal megismerteti
Istennek az ember iránti végtelen szeretetét. Ha valaki Őt követi annak
megismerhetővé teszi azt a jövőt, amit Isten készített az ember számára, s ami már az
ember földi életében hatalmas erővel megjelenik.
Akarod-e Jézust követni, vagy csak messziről nézed Őt, vagy csak beszélsz róla? Jézus
várja a döntésedet, mert elkészítette számodra is az Ő ajándékait!

*
A múltban történt szabadulás hitet támaszt
„Azután ezt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve
karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is" (ISám 17,37).
Ha pusztán a szavakat nézzük, ez nem ígéret, de értelmét tekintve mégis az, hiszen
Dávid itt olyan kijelentést tett, amit az Úr szentesített, amikor valóra váltotta. Korábbi
szabadulásai alapján Dávid számított arra, hogy az új veszedelemben is segítséget fog
kapni az Úrtól. Jézus Krisztusban minden ígéret igaz és ámen lett Isten dicsőségére,
ezért számíthatunk arra, hogy amit az Úr korábban megtett hívő népével, azt megismétli
velünk is.
Emlékezz hát az Úr szeretetének korábbi bizonyítékaira. Nem remélhetted, hogy
szabadulsz saját erődből, de az Úr megszabadított. Miért ne szabadítana meg újra?
Bizonyos lehetsz benne, hogy megteszi. Ahogyan Dávid kiment az ellenség elé, úgy
mehetünk mi is. Az Úr velünk volt, velünk van, és azt is megmondta: „Nem maradok el
tőled, sem el nem hagylak téged" (Zsid 13,5). Miért remegünk hát? Ami a múltban
történt, csak álom lett volna? Gondolj a megölt oroszlánra és medvére! Kicsoda ez a
filiszteus? Az igaz, hogy nem teljesen azonos a múltbeli ellenségekkel, mert se nem
medve, se nem oroszlán, de Isten viszont ugyanaz, és most éppúgy az ő dicsőségéről van
szó, mint a múltban. Nem azért mentett meg a vadállatok karmai közül, hogy engedje,
hogy egy óriás megöljön minket. Ezért bátorodjék fel a szívünk!
*
Istennek terve van mindenkivel és mindennel
„Nektek még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. " (Lk
12,7/a)
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Mennyei Atyánknak terve van minden teremtett lénnyel: minden emberrel, minden
néppel, az egész teremtett világgal. Terve van mindegyikünkkel. Az ige biztosít
minket afelől, hogy mindegyikünket ismer és még fejünk „hajszálai is mind számon
vannak" Előtte. Afelől is biztosít, hogy „sok verébnél drágábbak" vagyunk számára
(Lk 12,7). Gyakran cseréljük föl foglalkozásunkat másikkal. Vajha az emberek
igyekeznének megtudni, hogy Istennek milyen terve van velük kapcsolatban?
Ehelyett a legtöbb ember önmaga csinál terveket és csodálkozik, ha azok nem
sikerülnek! Jó lenne, ha munkakörünk megválasztása előtt is megkérdeznek Őt.
Istennek terve van minden néppel: ezért van annyi nép a földön. Ezért kerül a hatalom a történelem folyamán egyik nép kezéből a másikéba. Egyes népek boldogabb
körülmények közt élnének, ha hallgatnának mindenkor Isten tanácsaira és
parancsaira. Terve van az egész világgal. Ha nagy zökkenőket mutat is az emberiség
történelme, ez csak azért van, mert az ember nagyon hajlik arra, hogy egyik
végletből a másikba csapjon. Isten azt akarja, hogy az emberiség dicsőítse Ót és az
Ő akaratát hajtsa végre.
Jóságos Istenem, magasztallak azért, hogy az én életemmel is terved van és efelé
terelgetsz életem folyamán. Áldom szent neved, hogy az én útjaim is irányt
változtattak többször: hiszem, hogy a Te szent terveid, nem az én gyarló akaratom
szerint! Köszönöm, hogy elhoztad népünket a világ eme viharsarkába. Itt nagy
missziót bíztál rá, s adtál hozzá erőt, egy ezredévnek oly sok viharában. Uram,
könyörülj világunkon, hogy ne távolodjék el Tőled, sőt egyre közelebb jusson
Hozzád. Krisztusért könyörgök. Ámen.
„Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem Elrendelt utamat s
minden parancsodat. Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és
kövessem Szent igazságodat, szent igazságodat." (Énekeskönyv 512.
é. 2. v.)
*
Bizonyságtételünk akadályai
...Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes
bátorsággal hirdessék igédet... (ApCsel 4,29)

A Jézusról szóló bizonyságtétel legfőbb akadálya, ha magunk sem hisszük igazán, amit
mondanunk kellene. Ha úgy akarunk Isten szeretetéről beszélni, hogy mi sem ismerjük
még azt, és nem abból élünk. Ilyenkor vizsgáljuk meg magunkat, mit hiszünk
tulajdonképpen! Vegyük komolyan a bátorítást: hidd, amit hiszel!
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Akadály lehet az emberektől való félelem is: vajon mit szólnak hozzá, hogyan
fogadják? Senki sem örül annak, ha visszautasítják vagy kigúnyolják. Márpedig az
evangélium hirdetésével ez együtt járhat, mert nagy az emberek tudatlansága, és Isten
igéjétől egyre messzebb kerül a közgondolkodás.
Ezért kell nagyon szeretnünk azokat, akiknek bizonyságot teszünk. Akiben nincs ott a
mentő szeretet, azt könnyen megbénítja a közönye vagy a büszkesége. Ez is akadálya a
hiteles bizonyságtételnek.
Akadály lehet, ha nem vagyunk tisztában a feladatunkkal. Nem előadást kell tartanunk,
hanem Isten meghívását kell átadni: mit tett Jézus értünk, s mit végzett már el az
életünkben. Ha pedig valamire nem tudunk válaszolni, őszintén megmondjuk: nem tudom.
Mint a vakon született is, akit Jézus meggyógyított: „Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet
tudok: bár vak voltam, most látok." (Jn 9,25)
Aki meg van győződve arról, hogy amit másoknak mond, az igaz, és számukra is nagyon
fontos, az legyőzi ezeket az akadályokat. Aki nemcsak hallott egy gyógyszerről, hanem
rajta is az segített, meggyőzően tudja ajánlani azoknak, akiket szeret. Márpedig az
evangélium igaz, és erről nem nekünk kell meggyőznünk a hallgatókat, hanem Isten
Szentlelke teszi azt. Ezért az első keresztényekhez hasonlóan mi is teljes bátorsággal
mondhatjuk bárkinek, és kérhetjük ezt a bátorságot Istentől.
*
Le a hamis magaslatokkal!
Minden hegyet és halmot hordjatok el...

Lukács 3,5

Azt a szívet, amelynek nem Jézus Krisztus az erőssége, ide-oda hányják az ellentétes
érzések. Hol az égig csap öröme, hol halálra szomorodik; egyszer dacos és merész,
máskor teljesen letört. Az ilyen ember vagy eldob magától mindent, vagy pedig mellét
döngeti gőgjében. De egyszer le kell szállnia képzelt magaslatairól, különben az Úr Jézus
nem tud bevonulni az életébe. Mindaddig, amíg szívünkben különleges igényeket táplálunk
önmagunkkal kapcsolatban, a Megváltó előtt zárva a sorompó. Csak amikor lemondunk
ezekről az igényekről és magunkat bűnösnek valljuk, készül az Úr útja felénk. Ugyan mi
mások lennénk Isten Igéjének a fényében, mint bűnösök és adós szolgák?
Mindnyájunknak a vádlottak padján van a helyünk. Ezért el minden alaptalan és
értelmetlen önhittséggel, álljunk oda a vámszedő helyére, aki zokogva verte a mellét és
így kiáltott: „Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!"
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A gőg és önhittség vakká tesz saját gyengeségeink és hibáink meglátására, de vakká
tesz a mások kiváló tulajdonságainak a felismerésére is. A gőgös ember minden
tekintetben magabízó, nem akar másoktól tanulni, semmit nem kérdez, nehogy
valamiképpen elárulja a maga tudatlanságát. A gőgből irigység származik, amely a
másikban minden szépet és jót lekicsinyel, sőt bemocskol; a féltékenység, amely senkit
nem tűr maga mellett; az érzékenység és sértődöttség, amely nem tudja, és nem akarja
a feddést elfogadni. Az önhitt ember nem tűri, hogy bármit is mondjanak neki. Hibáit
és tévedéseit nem ismeri be, nem tud bocsánatot kérni másoktól a nekik okozott
sérelemért. A gőgös ember végső fokon szembehelyezkedik Istennel, azonban Isten
ellenáll a kevélyeknek; gőgjük áthidalhatatlan akadályt képez a Megváltó számára. Isten
Igéje lehozza az embert a hamis magaslatokról. Irányítása és vezetése, amely sokszor
fájdalmas és megalázó, azt célozza, hogy kívülről meghajtásra kényszerítsen minket.
Bár ne merevednénk ellenállásba, amikor keze súlyosan ránk nehezedik. Hajoljunk meg
alatta, hiszen alaposan rászolgáltunk ítéletére. Az igazság Igéje által belülről próbál
minket Isten kicsinnyé tenni. - Ne berzenkedjünk ez ellen, hanem adjunk igazat az
Igének. Akkor kegyelme teljességében bevonulhat életünkbe a Megváltó.
*
„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban,
mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt."
Zsoltárok 130,5-6
Millió ember fohásza ez a váradalom, még akkor is, ha nem tudják, hogy kit várnak. Hála
legyen Istennek, hogy mi tudjuk: Őt várjuk, Krisztus Atyját, az egyetlen, örök Istent.
Ő vigyázott ránk a kezdetek óta. Ő jelölte ki a helyünket ebben a világban eleve elrendelése szerint. Őt próbáltuk követni Krisztus szerint. És elakadtunk. Reménytelen
kátyúba kerültünk, nem látjuk a kiutat belőle. Fáradtak, csüggedtek, unottak vagyunk,
nincs kedvünk a munkára sem, mert nem látjuk az értelmét. Csak egy utunk maradt a
menekülésre: „bízni az Ő ígéretében". Megígérte, hogy nem hagy el. Megígérte, hogy
célt, értelmet és segítséget ad arra, hogy megtaláljuk és megvalósíthassuk életünk
rendeltetését a vele járó boldogsággal. Bízol ebben az ígéretben? Végy egy mély
lélegzetet, láss neki a legnehezebb feladatodnak - és biztosan várhatod, hogy a
legalkalmasabb időben melléd áll, és megadja a várt segítséget!
Édes jó Atyám, nagyon várlak! Nem látlak magam előtt. Úgy érzem, mintha minden
imádságom elakadna, nem jutna el hozzád. Már imádkozni se nagyon tudok. Unott vagyok
és ideges, a körülöttem élőket is csak bosszantani tudom. Úgy érzem, nem vagyok jó
semmire. Senki nem tud segíteni rajtam, egyedül csak Te, Atyám. Ne hagyj sokáig ebben
a nyomorúságban! Ha akarod, már holnap újra erős leszek. Lendületet, jókedvet adhatsz
nekem, és én örömmel foglak szolgálni Téged. Hiszen biztosan most is az a baj, hogy
eltévesztettem az utat, nem azon járok, ahova Te rendeltél. Valahol elrontottam valamit.
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Lehet, hogy magam előtt is letagadott bűn, lehet, hogy meg nem emésztett harag,
gyűlölködés, magam sem tudom. Add Lelked világosságát, hogy legyen erőm végiggondolni
mindezt, találjam meg, mi választ el Tőled. Légy segítségemre, szabadíts ki lelki
nyomorúságomból, hogy újra hálát adhassak szabadításodért! Ámen.
*
A VILÁG TEREMTÉSE
l Mózes 1,1-25
Nem minden ember hiszi a Biblia elejét a világ teremtéséről, és lehet, hogy a kételkedés
egypár igéje már tehozzád is eljutott, sőt a te lelkedben is megfogamzott. Lehet, hogy
te is hallottál, sőt fogalmaztál is meg néhány kritikai megjegyzést a teremtés
történetére. Hogy minden pogány népnek van teremtésmondája, olyik talán sikerültebb
is a zsidó-keresztyén „változatnál". Hogy a „zsidó-változat" nem is eredeti, hanem
pogány kölcsönzés. Hogy a tudomány évmilliókról beszél napok helyett. Hogy nehéz
elképzelni első napon a világosságot, mikor a nap, hold és csillagok csak a negyedik napon
jelennek meg az égen. Hogy semmiből nem lehet létrehozni semmit stb., stb...

Lehet az is, hogy te is hallottál, sőt fogalmaztál is meg néhány apologetikus feleletet
ezekre a kételkedő kritikus megjegyzésekre. Hogy ember, persze, nem teremthet
semmit semmiből, de Isten éppen azért mindenható, hogy ezt megtehesse és mert ezt
megtette. Hogy a tudomány és a teremtés története más szavakkal ugyanazt mondják:
a földtörténet ugyanilyen egymásutánban beszéli el a szervetlen és szerves élet keletkezését és kifejlődését a Földön, mint a Biblia. Hogy a hat napot nem kell szó szerint
értenünk, napját huszonnégy órájával számítva, hanem - ha úgy tetszik, akár - sokmillió
éves egymást váltó időszakok értendők alatta. Hogy aki helyesen képzeli el a Föld izzó
gömbjének lassú kihűlési folyamatát, a gőzkört, mely eleinte egészen körülburkolta, s
így vékonyodott, egyszerűsödött vegyileg is mindinkább hasonlítva a mai felhők
összetételéig, az nem lát ellentmondást a világosság első napja és a világító égitestek
negyedik napja között, különösen, ha a növénytan tanításait is meghallgatja - a harmadik
napot illetőleg. Hogy nem vonod kétségbe a pogány népek ügyes mesélő készségét, hiszen
attól még lehet a teljes Szentírás Istentől ihletett s számodra a világ teremtését illetőleg az egyetlen helyes, tökéletes és elégséges „változat" stb., stb...
Arra akarlak kérni, testvérem, hogy te ne bocsátkozz hasonló vitákba. Ezek a vitás
helyek ti. nem jelentik a teremtés kérdésének a lényegét. Azonkívül meddő is minden
vitatkozás, mert a vitatkozók nem engedik meggyőzni magukat. Nem engedik, mert nem
engedhetik, hiszen ők nem a „hat napot" vitatják, hanem Isten mindenhatóságát. Hiszen,
ha afelől meg volnának győződve, akkor nem méricskélnék a hat napot az évmilliókhoz.
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Te se méricskéld hát. Tedd fel magadnak az egyetlen fontos kérdést: Hiszel? Hiszel
egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Ha hiszel, nézd
csak meg, hogy elolvadtak összes kétségeskedő kérdéseid ennek a hitnek a tüzében. Hát
nem mindegy az örökkévalóságban mit mondok: évmilliók vagy hat nap egymás után?
Évmilliók - ezt éppúgy nem tudod becsületesen végiggondolni egymásutánnak a
hosszúsága miatt, mint ahogy hat órát vagy hat percet nem tudnál elgondolni
becsületesen egymásutánnak a rövidségük akadályából. Istennek mindegy - neked
azonban a legjobb hat napot gondolni. A mindenható Istennek, hidd el, egy pillanat
elégséges a teremtésre, te a magad szegény esze szerint és tehetetlen erőddel azért
beszélsz évmilliókról, hogy a magad gyáva tehetetlenségét mögéje bújtathasd.
Tedd fel csak az egyetlen bátor, okos kérdést, és felelj rá ugyanilyen bátran és
egyenesen: Van-e hitem?
Február 23.

Énutánam…
Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha
valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen
engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti
az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az
embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is
adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én
beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni
fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. Márk 8;34 –
Jézus a hallgatói számára, kik csodálva nézik az Ő munkáját, nem azt mondja, hogy:
Gyertek hozzám, és én megismertetlek benneteket azzal a titokkal, amit egyedül én
ismerek. Nem tanrendszert, ideológiát, teológiai ismereteket kínál azoknak, akik
lelkesednek érte, hanem valami egészen mást.
Az ember úgy gondolkodik, hogy van olyan titok, van olyan tan, ideológia, társadalmi
rendszer, teológia… aminek ismerete elsegíti az embert egy gazdagabb, teljesebb
életre. Ezt kell megtalálni! Ha valaki ezt megismeri, elsajátítja és alkalmazza is, akkor
minden problémája megoldódik, s élete erőt hordozó, gyümölcsöző élet lesz.
Jézus azonban azoknak, akik körülötte lelkesednek az Ő tetteit látva és szavait
hallgatva, azt mondja: Én utánam kell jönni! Ez azt jelenti, hogy Jézus mindenek előtt
személyes kapcsolatra hívja az embert magával. Ez a személyes kapcsolat pünkösd után
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a Szentlélek által lehetséges, A Szentlélek Jézus jelenlétébe emeli fel az embert, és
Jézusról tesz bizonyságot. Másodszor ez a személyes kapcsolat azt jelenti, hogy az
ember életének alaprendje az lesz, hogy Jézusra néz, szüntelenül Jézust látja és neki
engedelmeskedve, Őt követve él. Ebben a személyes kapcsolatban mindig keresi Jézus
akaratát, várja parancsait és követi. Harmadszor pedig azt jelenti, hogy a tanítvány a
Jézus által áradó mennyei erőt engedi az életében működni. Nem a maga erejére
támaszkodik, hanem Krisztus hatalmára, a Krisztusból áradó erőre. Jézus az út, az
igazság és az élet, senki nem élheti át az Isten országának valóságát, aki nem Jézus által
keresi azt.
Aki Jézust követve él, annak az életében jelennek meg Isten országának erői, ajándékai!
Te akarod-e Őt követni, vagy csak a titkokat fürkészed, bölcsességet keresel, vagy csak
okoskodsz? Jézus hív, hogy kövesd Őt!

*
Bizonyságtételünk módja
...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon
kéri tőletek a bennetek élő reménységet. ... szelíden
és tisztelettudóan... (IPt 3,15-16)
Hogyan kell Jézus Krisztus tanítványának számot adnia a hitéről? Isten igéje ehhez
is nyújt hasznos szempontokat.
A tanítvány ne vegye rossznéven, ha számon kérik! Egyáltalán semmilyen helyzetben,
semmi miatt ne sértődjön meg! Jó az, ha rákérdeznek: te mit is hiszel, és miért hiszed
azt? Hitvallásunk lényegét hasznos előre megfogalmazni, hogy világosan és egyszerűen
tudjuk összefoglalni. Aztán lehet, hogy nem azt kell elmondanunk, de ne a
számonkéréskor kelljen kapkodni és rögtönözni!
Legyetek készen - ez arra utal, hogy nem kell provokálni, nem kell kényszernek
ereznem a bizonyságtételt, de ha megkérdeznek, ha úgy alakul egy beszélgetés, akkor
Krisztus tanítványaként legyek kész megszólalni!
Mégpedig szelíden és tisztelettudóan. Vagyis nem kioktatóan, nem fölényesen, nem
magamat különbnek tartva. A hívő semmiben sem „különb", mint az, aki számon kéri.
Pusztán arról van szó, hogy ő már ismeri azt a Krisztust, aki segíteni tud mindnyájunkon.
Valaki ezt mondta: a bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus megmutatja a
másiknak, hol lehet kenyeret kapni. De nem erőszakosan akarunk „megetetni" másokat,
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csak szeretettel megmutatjuk a lelőhelyet, s bemutatjuk a Megváltót.
Pál apostol még kiegészíti ezt két szemponttal: „hogy bátran ismertessem meg az
evangélium titkát..., hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell." (Ef 6,1920) „Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.
Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen
tudjatok felelni." (Kol 4,5-6)
Eközben pedig ne feledjük az ígéretet: aki titeket hallgat, engem hallgat. Jézus célba
tudja vinni a legügyetlenebb bizonyságtételt is.
ISTEN ORSZÁGA ELJÖTT
Márk 9:1-4
Hogy Jézus megjelenésével „az Isten országa eljött", azt az Ö szavára hinniük kellett
tanítványainak. De Ő azt is megígéri nékik, hogy egyesek közülük „látni" is fogják. Meg
fogják érni „hatalommal" való megnyilatkozásait. Hitük akkor el fogja nyerni igazolását.
De akár „látjuk" az Ö országának nyilvánvaló győzelmeit, akár nem, az Ö szava mindenképpen elég kell, hogy legyen nekünk! (1)

Egyelőre még nagyon súlyos próbatételek vártak Jézus tanítványainak hitére. Látniuk
kellett az Ő megcsúfoltatását és megöletését. S ezért azzal erősíti meg őket, hogy
néhány percre felragyogtatja előttük alázatosságába elrejtett földöntúli dicsőségét az
Ö „elváltozásában". Egy-egy pillantás az ó előtündöklő fényességébe felvértezi híveinek
lelkét a legnehezebb napok elviselésére is! (2-3)
Megdicsőült Uruk mellett „megjelennek" a tanítványoknak Mózes és Illyés, az
ótestamentumi szövetségkötés és prófécia megszemélyesítői is. Az tűnik ki ebből, hogy
az ő szolgálatuk nem volt hiábavaló, sőt beteljesedett. Ők előkészítették az Isten
országa eljövetelét, Jézus immár elhozta annak valóságát. Akik Öt ismerik, már benne
élhetnek annak csodálatos áldásaiban! (4)

*
El a hamissággal l
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Legyen a görbe út egyenessé...

Lukács 3,5

Görbe útjaink távol tartják tőlünk azt, aki maga az Igazság. Természettől fogva
valamennyien hajiunk a hamisságra, mert minden bűn valamiféle hamissággal is
párosul. Az ember mégsem akarja a maga gonoszságait az egész világ előtt
leleplezni, így elrejtőzik és igyekszik jó színben feltűnni. Álcáz, ködösít, kifogásokat
emleget, és a feketére azt mondja, hogy fehér. De ezek a hazudozások, torzító
mesterkedések egyre távolabb viszik az embert az üdvösségtől. Ha az ember valami
jogtalanságot követ el, ezzel falat emel a maga lelke és Isten közé. Amikor azonban
vétkeit nyíltan bevallja, Isten ezt a falat ledönti. De, ha valaki mindig a saját igazára
hivatkozik, és kifogásokat keres, védekezik vagy mosakszik, akkor ebből a falból
valóságos bástyát épít. Gyermekeknél és fiataloknál különösen hamar kéznél van
valami hazugság, ha valami hibát követnek el, de még mindig nem olyan
megátalkodott hazudozók, mint az idősebbek, ha azok nem járnak hitben. A
színészkedés vagy az alakoskodás annál mélyebben fészkeli be magát a szívbe, minél
többet gyakorolják azt.
Az ember színészkedik, másnak adja ki magát, mint ami, és külsőleg olyan
látszatot teremt maga körül, amely pontosan ellentéte annak, ami a szívében van.
Sok ember még kegyességet is színlel, vagy legalábbis igyekszik a hívő emberekre a
lehető legjobb benyomást tenni. Már magában véve az is hazugság, amikor valaki az
előnyös vonásait mutogatja, de gyengeségeiről és hibáiról hallgat. Egy fiatalember,
akiben még meg volt az a nemes vonás, hogy iszonyodott az aljasságoktól, szeretett
volna valami jót felmutatni. Isten ekkor úgy vezette, hogy összekerült néhány
komoly keresztyén emberrel. Most egyszerre világossá vált előtte: te eddig csak a
látszattal törődtél, egész lényed mesterkélt és hazug volt! - Ez a felismerés persze
súlyos belső harcokba vitte. Végül is mindent, ami addigi életében nem volt rendben,
őszintén elmondott, és azok előtt, akik hozzá közel álltak, fenntartás nélkül
beismerte bűneit. Ez a szeretetreméltó és a nemes dolgok iránt fogékony
fiatalember a maga valóságos mivoltában akarta megmutatni önmagát, hogy többé
ne értékeljék többre, mint amennyit valójában ért. S miután élete görbe dolgait
egyenesbe hozta, az Úr Jézus beköltözött a szívébe. Lényét soha nem tapasztalt
örvendezés járta át, és tekintetéből a Megváltó kegyelme ragyogott.
*
Isten fönntartó munkája
„Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. " (Zsolt 68,20)
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A világon mindent Isten éltet. Napról-napra gondoskodik rólunk és mieinkről. Olyan
csodálatos és olyan tökéletes fönntartó kegyelnie, hogy még hajunk hajszálait is számon
tartja (Mt 10,30; Lk 12,7). Az Illés prófétának inni adó és pogácsát sütő sareptai
özvegyről is gondoskodik: „sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem
kevésül" (IKir 17,14). Nemcsak testünkről, hanem a Lelkéből való lelkűnkről is
gondoskodik. Mint a zsoltáros mondja: „Az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő
kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelkűket a halálból" (Zsolt 33,18-19). „Minden
félelmemből kimentett engem" (Zsolt 34,5b). Az Ótestamentum nagy prófétáinál azt
olvassuk: „Megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit" (Jer 33,6); „Vár az Úr, hogy
könyörüljön rajtatok" (Ezs 30,18). Akik az Ó fenyítékét fölveszik, „Istent szeretik, minden javukra van" (Rom 8,28). Ezért köti lelkünkre az ige: „Az Úrnak fenyítését fiam, ne
utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását!" (Péld 3,11). Fogadjuk meg, hogy nekünk is
javunkra lehessen minden!
Gondviselő Atyám, Te olyan csodálatosan gondját viseled testemnek, lelkemnek!
Köszönöm, hogy még hajam szálait is számon tartod. Köszönöm, hogy mind magam, mind
enyéim táplálásáról gondoskodsz. Köszönöm, hogy lelkemből is elveszed a félelmet. Adja
irgalmad, hogy fenyítésed alázatosan el tudjam fogadni, hogy nékem is minden javamra
lehessen és boldog részese lehessek a békesség és hűség drága kincseinek! Az Úr Jézus
Krisztusért könyörülj rajtam! Ámen
,;Gondviselő jó Atyám vagy, O én édes Istenem, Látom én,
hogy minden elhagy E világon, csak te nem! Hozzád
vágyom, benned élek, Üdvöt mástól nem remélek".
(Énekeskönyv 277. é. 1. v.)
*
Lényeges a töretlen közösség
„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megadatik nektek" (Jn 15,7).
Krisztusban kell lennünk, hogy Neki élhessünk, és Benne kell maradnunk, hogy e
nagyszerű ígéret beteljesedésé-re számíthassunk. Krisztusban maradni annyit jelent,
hogy soha senki más és semmi más kedvéért nem hagyjuk el Őt, hanem élő,
szeretetteljes, tudatos és engedelmes kapcsolatban maradunk vele. A faág nemcsak
közel van a törzshöz, hanem rajta van, és folyamatosan abból nyeri az életet a
gyümölcsterméshez. Minden igazi hívő Krisztusban marad bizonyos értelemben, de van
ennek a kapcsolatnak egy magasabb formája is, amelyet meg kell ismernünk, mielőtt
korlátlan erőt nyerhetünk az Ő trónjánál. A „bármit akartok, kérjétek" ígéret olyan
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embereknek szól, akik Istennel járnak, akik, mint János, az Úr kebelén pihennek, azokhoz, akik szüntelen szoros közösségben élnek Krisztussal.
Szívem meg kell maradjon a szeretetben, szellemem meg kell gyökerezzék a hitben,
reménységem szilárdan kell ragaszkodjék Isten Igéjéhez, és egész lényem mindenestől
az Úré kell legyen, mert különben veszélyes dolog abban bíznom, hogy imádságomnak
ereje lehet. A „kitöltetlen csekk"-et csak azok vehetik igénybe, akik elmondhatják
magukról: „Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem" (Gál 2,20). Ó, ti, akik
megszakítjátok az Úrral való élő közösségeteket, nem tudjátok, milyen nagy erőt
vesztegettek el. Ha erővel akartok tudni könyörögni, akkor maga az Úr kell hogy lakozzék
bennetek, és ti pedig őbenne.
*
Jézus követése
Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: „ Követlek, akárhova mégy." Jézus
azonban így felelt: „A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de
az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania." Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess
engem!" De ő ezt kérte: „ Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem
apámat." Jézus így válaszolt neki: „Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te
pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!"
Lukács 9,57-60
Kezdetben a keresztyénség roppant egyszerű ügy volt. Minimális külső keretek között
maximális szellemi erők jelentek meg. Aztán később, sajnos, kezdett növekedni,
terebélyesedni a keret, a szervezkedés, a forma, és ennek arányában erőtlenedett el a
szellem. Cifra nyomorúságba jutott az egyház; cifrálkodott, de annál szegényebb volt a
lényegben.

Péter és János pünkösd után elment egyszer a jeruzsálemi templomba. Ott egy koldust
találtak, aki nagy várakozással nézett rájuk. Az Ige szavai szerint Péter ezt mondta
neki: „Ezüstöm és aranyam nincsen nekem, hanem amim van, azt adom neked: a Názáreti
Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!" És az fölkelt és járt és dicsőítette az Istent.
Figyeljük meg ezt a szembesítést: ezüstöm és aranyam nincs, de a Krisztus nevében kelj
fel és járj! Ezer évvel ezelőtt volt egy becsületes pápa, aki visszaemlékezve erre az
Igére azt mondta: „Ma már nem mondhatjuk, hogy ezüstöm és aranyam nincs, de azt
viszont hiába mondjuk, hogy kelj fel és járj." Ez az egyház cifra nyomorúsága, hogy van
arany és ezüst, de nélkülözi az egyház azt a gyógyító hatalmat, amit annak idején kapott
Jézustól.
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A mi nemzedékünkben jelentős változáson megy át a világ keresztyénség. Kezdi levetni
ezt a cifraságot, kezd megint egyszerűsödni. Egyelőre még csak ott tart néhány egyház
- nem mindegyik - hogy ezüstöm és aranyam nincs. Hiszem, hogy ezen az úton tovább visz
Isten kegyelme és újra elmondhatjuk majd azt is, hogy kelj fel és járj! Az egyházak
gyógyulásának legfőbb jelét abban látom, hogy halványodik a szertartások, dogmák
jelentősége, és egyre inkább fényesedik Jézus alakja, személye, dicsősége. Ezen az úton
tovább haladva fog megújulni az egyház. Ha a tegnapi keresztyénséget az jellemezte,
hogy egy vallásos nagyvállalatot kellett üzemeltetni, a holnap keresztyénéit az fogja
jellemezni, hogy az emberek követik a mindennapok útján Jézust. Szerintem ez a távlat:
halványodik a szervezetnek, a szertartásnak, a betűnek a jelentősége és fényesedik az
élő Krisztus személye.
Ha ez így van, akkor bőven megérdemel egy estét az a téma, hogy Jézus követése.
Hogy kell ma Jézust követni? Nem könnyű megtalálni a feleletet erre a kérdésre, főleg
azért, mert rengeteg visszaélés történt és történik a Jézus követésére való felhívással.
Ma is sokan érzékelik, hogy hatalom van ebben a névben: Jézus Krisztus. Ezért sokan
írják a zászlójukra ezt a nevet és lobogtatják a zászlót: idejöjjetek! Itt van a Krisztus!
Az az eset áll tehát elő, hogy az ember nem adja fel a saját gondolatait és nem Krisztus
vezetésével halad előre, hanem Krisztust akarja „befogni", bemanipulálni a saját céljai,
gondolatai körébe és az Ő nevét emlegetve akarja a saját üzelmeit űzni. Ez igen gyakran
történik vallásos és nem vallásos előjellel egyaránt. Emiatt kaotikus helyzet alakult ki,
és az embernek gondosan ezek mögött kell keresni, hogy mit jelent valójában Jézus
Krisztust követni.
Régebben azt állították némelyek, hogy Jézus volt az első kommunista. Hivatkoztak az
első keresztyének vagyonközösségére és sok egyéb adatra. Aztán az ellenkező tábor is
felemelte a zászlót és meghirdették, hogy a „keresztyén nyugatot" Krisztus védi meg a
kommunizmustól. Megint-egy zászlólengetés Krisztus nevében. Sok pap prédikációja
szerint a népek forradalmát ma maga Krisztus vezeti, Ő áll a forradalmak élén. Vagy:
Krisztus a béke fejedelme. Emberek! A mi békeharcunkat Krisztus vezeti. Tehát vannak
ilyen zászlólengetések, ezek mögé kell tekinteni.
Az egyházban sem egyszerűbb a helyzet. Ott is sokféle zászlót lengetnek azzal, hogy
ez a Krisztus ügye, ide jöjjetek! Például két nagy egyház, a római és a görögkeleti azt
mondja, hogy a szerzetesek és az apácák azok, akik komolyan veszik Krisztus követését.
Igazából úgy kellene mindenkinek követnie Krisztust, ahogy ők csinálják, de persze ezt
nem tudja mindenki, ezért engedményeket adnak. De az igazi követés az aszketikus,
szűzies életforma volna. A másik végleten ott vannak a jehovisták, akik azt mondják: Jaj
annak, aki nem tér oda Krisztushoz! Ez azt jelenti, hogy jehovistává kell lenni. Mert ő
hamarosan visszajön és iszonyatos vérfürdő lesz a Krisztus-király vezetésével. Mindazok
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elpusztulnak, akik nem lettek idejében jehovistává. Mennyiféle program és
zászlólengetés és mind azt mondja: „Krisztus". Ezek mögé kell nézni és keresni kell az
Ige útmutatását, hogyan kell Krisztust követni.
Állítom, hogy kétszeresen kell odatérni Jézus Krisztushoz. Kevés az, hogy az ember
valamikor megtér, akkor ugyanis egy, a Krisztus nevét emlegető csoporthoz tér meg.
Minden egyház prédikál, missziónál, meghirdetik a Krisztust, és némelyek megtérnek,
csatlakoznak a Krisztus nevében összegyülekezett csoporthoz és annak a dogmatikáját
fogadják el. Abban a dogmatikában sok szép, tiszta Krisztus-elem lehet, tehát nem rossz
útra tért, aki ezt a lépést megtette, de innen még egy második megtérés is esedékes.
Annak a csoportnak a Krisztus-tanításából esedékes az élő Jézus Krisztushoz való
személyes odafordulás, találkozás, ami egy kicsit kiemel a csoportból és egy kicsit szembe is fordít a csoporttal.
Ekkor elkezdődik a csoportnak az a krízise, hogy megtűri-e tagjai körében azt, aki ott
növekedett, aztán találkozott az élő Krisztussal és valami másra, többre jutott. A
keresztyén csoportok itt vizsgáznak, hogy el tudják-e ezt viselni. Aztán Krisztus
visszaajándékozza a közösségnek azt, akivel magasabb szinten kapcsolatot teremtett.
Sok régi keresztyénnél még mindig időszerű ez a második megtérés. A Krisztus-követés
tehát két lépésben történik. Ez alól nagyon kevés kivétel van. Először a Krisztust
prédikáló gyülekezettel találkozik valaki, és ennek a gyülekezetnek a hitét magáévá
teszi. Ezzel meg lehet élni sokáig, de innen a második lépéssel tovább kell lépni.
A következő gondolat, hogy az egészséges Krisztus követés az, ha az embereknek
személyes és átfogó Krisztus-élményük, Krisztus-ismeretük van. Akik csak az első
megtérésre jutottak el, azoknak csak egy mozaik-Krisztusuk van. Egy-egy prédikáció,
egy-egy Ige mozaikkockáját veszik, gyűjtögetik. Nem elég, ha csak ilyen részletekből
összeszerkesztett Krisztus-képed van. Pál a damaszkuszi úton egy pillanat alatt átélte
az egész Krisztust, olyannyira, hogy aztán egy egész életen át részletezte annak az egy
pillanatnak az élményét tételekben, Igékben, levelekben. Mindannyiunknak el kell jutnunk
egyszer egy olyan Krisztusélményre, amibe betagolódik az egész életünk, és akkor nem
töprengünk többé azon, hogy tegnap a kemény Krisztusról olvastam, ma meg a lágyról,
tegnap azt olvastam, hogy Jézus böjtölt, ma meg azt, hogy elment a lakodalomba. Hát
melyik a Krisztus? A böjtölő, vagy a nagyétű? Ha igazán átéltük a Krisztust, akkor ezek
a bibliai Igék szépen betagolódnak abba az egy Krisztusképbe.
Ez tehát a második mondanivalóm: törekednünk kell arra, hogy egységes Krisztuslátomást szerezzünk. A továbbiakban abból az egységes Krisztus-látásból mondok el
valamit, ami évek óta melengeti a szívemet.
Először Keresztelő Jánossal szembesítem az én látásomat. Ha Jánosra gondolok, egy
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zord próféta áll előttem, aki keményen mond jajszót, tűzzel, világvégével fenyeget. Ügy
beszél a közelgő Messiásról, hogy fejsze és szórólapát van a kezében, mert nagy ítélet
következik. Keresztelő János halálosan komolyan veszi az Isten ügyét, és ez az ügy őt
zord, kemény, jaj-szavú prófétává teszi. Ezzel szemben Jézust egy derűs, kedves
alaknak látom. Ő az életigenlés mestere, nem az élettagadásé. Én Jézust így vettem, így
adom tovább: azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. A teológusok nem
véletlenül hívják fel a figyelmünket lépten-nyomon, hogy az a bizonyos kumráni szekta,
amelynek a barlangjait nemrég fedezték fel, magát az Isten hadseregének érezte és
vele együtt még sok zsidó vallási csoport ilyen militarista, harcos képletekben élte meg
magát, miközben Jézus a követőit, barátait lakodalmas népnek nevezte. Amikor azt
kérdezték: Ti miért nem böjtöltök? Jézus azt válaszolta: Miért böjtöljön a násznép,
mikor ott van a vőlegény? Gyönyörködjünk a mezők liliomaiban, az eresz alján meghúzódó
kis verébben is lássuk meg az Isten szeretetét. Jézus megtanít minket nézelődni, örülni,
igazságokat látni, a felszín alatt mélységeket felfedezni.
A harmadik gondolat ez: Jézus emberséges volt. Borzasztó, hogy a vallások milyen
embertelenné tudják tenni az embereket. Akkor és azóta is milyen máglyákat lehetett
gyújtani, inkvizíciókat, emberkínzásokat lehetett végezni a vallás nevében! Jézus
csodálatosan emberséges volt. Figyeljétek meg ezt a fokozást: Jézus az emberek
barátja volt, Jézus a kisemberek barátja volt, Jézus a bűnös emberek barátja volt. A
bukott nőt, a vámszedőt, a kitaszítottat hívogatta: gyertek és vegyétek az Isten
szeretetét.
És végül: hitem szerint Jézus Isten fia volt. Telítve volt az isteni lényeggel, vagyis a
szeretettel. Isten fia volt, mert annyira szeretett, hogy nem kímélte az életét.
Az Ige gondolata az, hogy a Krisztus követése mozgósított állapotot jelent. Exodust,
kivonulást a kellemes kötöttségekből, a puha, meleg fészekből való kivonulást jelenti.
Jézus állandómozgásban, jövés-menésben volt és közben nem volt a fejét hová lehajtani.
Az ember ösztönösen szereti a puha, meleg fészkeket, fizikailag is, egy kedves, meleg
otthon formájában. Olyan jó a zsidóknak, hogy a jó öreg Mózes kebelére hajthatják a
fejüket és megpihenhetnek abban, hogy van Mózesük. De Jézusnak nem volt hová
lehajtani a fejét fizikailag sem, de szellemileg sem. Őneki nem volt elég Mózes vagy Illés.
Őneki „csak" az Atya volt.
Ezen elgondolkozva én is átéltem, hogy az én személyes Krisztus követésem abban
mutatkozik meg többek között, hogy nincs hová a fejemet lehajtani. Adódna nekem a jó
öreg Kálvin János. Jó mesterem nekem Kálvin, sok szépet mondott, de meg kell vallanom
így, a reformáció hónapjában, hogy nincs a fejemet hová lehajtani. Kálvin János ölébe
sem. Van azonban egy másik élményem is. Jó egy évvel ezelőtt meglehetős krízisbe
jutottam egészségileg. Egy nagyon komoly operáció fenyegetett. Benn voltam a
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kórházban és akkor megszólalt bennem ez az ének: „Jézus ölébe bizton hajtom fejem le
én." Jézusnak nem volt hová a fejét lehajtani, nekünk ez megadatott, hogy Jézus ölébe
lehajtsuk a fejünket. Igazán így van ez és nincs egyéb!
Krisztus követése azt jelenti, hogy mozgósított állapotban vagyok és nincs egy stabil,
biztos, még vallásos rendszer sem, amiben végleg elhelyezkedhetnék. Örökös útkeresés,
az aktuális igazság megkeresése, a tegnapi igazságok mai érvényességének
megvizsgálása; a Krisztus követése döntéseket jelent. Minden keresztyén megtámadhat,
hogy rossz úton járok, eltévedtem. Eretnek vagyok. Csak az a belső örömöm lehet, hogy
naponként lehajthatom a fejem Jézus ölébe, beszélgethetek Vele, Tőle veszem a
bátorítást az útkeresésre, a kockázatok vállalására. Talán az követi leginkább Krisztust,
aki a leginkább megtámadható, és talán az van a legmesszebb Tőle, aki
„megtámadhatatlanul" követi Őt. Ilyen furcsa a helyzet. Aki ezt nem érti, az vajmi keveset tud arról, hogy élő Urunk van. Nem egy bebalzsamozott Krisztust tisztelünk hanem
az Ő szellemében a mai ügyünket akarjuk munkába venni és a mai káoszban akarunk
eligazodni.
Krisztust követni csak úgy lehet, ha a mai világot szeretem, ha ismerem a mai világ
problémáit. Például azt, hogy manipulált emberiségben élünk és meghal az egyéniség a
világarányú manipulációban. Ha meghal az egyén, akkor a Krisztus-követés bizonyára
olyasmit jelent, hogy életre segítjük az egyént, hogy kivirágozzék a személyisége. Ha
azt nézzük, hogy a technika zakatolása megöli a szellemet, akkor a Krisztus követése
bizonyára azt jelenti, hogy szabad leszek a technika igézeté alól. Nem igaz, hogy az tesz
engem emberré, ha autóm van és villám a Balaton partján. Ha ez így van, akkor Krisztust
követni azt is jelenti, hogy becsületet kell szerezni a szegénységnek. Ma már annak van
becsülete, akinek pénze, befolyása van. Krisztust követni azt jelenti, hogy ezzel bátran
szembefordulni és becsületet szerezni az egyszerű, szegény embernek. Krisztust
követni társadalmi tett, nem csupán vallásos ügy. Értsük meg, hogy Krisztus követése
nem valami ájtatos, kegyes dolog, amit legjobb a templom homályában gyakorolni, hanem
az emberi társadalomban való megélése annak az isteni ajándéknak, amit Jézus hozott,
amihez ismerni kell a világot is.
A továbbiakban négy pontban
vallomásomat Krisztus követéséről.

sűrítve,

vezérszavakban,

elmondom

konkrét

Krisztust követni ilyesmit jelent: együtt lenni. Egyénileg is kell kapcsolatot keresnem
Vele, de ezt csak úgy lehet, hogy egy közösségbe betagolódom. Azt a bizonyos
lakodalmas, boldog együttlétet gyakorolni kell. A gyülekezetnek, a közösségnek
jelentősége van. Együtt lenni, de nem a Keresztelő János zordságában, hanem Jézus
derűjében, életigenlésében, egymás segítésében.
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Gondolkozni. Krisztust követni azt is jelenti, hogy gondolkozni, keresni az igazságot,
vállalni azt az életformát, hogy nincs a fejem hová lehajtani, nincs az a biztonságos
rendszer, dogmatika, aminek a párnájára lehajthatom a fejemet.
Segíteni a nyomorultakon. Krisztus követése diakóniát, szeretetszolgálatot is jelent,
ebben a sorrendben: szeretni kell az embert, szeretni kell a kicsi embert, szeretni kell
a bűnös embert.
Végül kockáztatni, és ha kell: szenvedni. Ez is hozzátartozik Jézus követéséhez. „Ha
valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és úgy kövessen
engem!"
Még néhány egyszerű, kedves, tanulságos példát hoztam, hogy mindezt ne csak
teoretikusan, hanem gyakorlatilag is lássuk. Az első visszavezet a római császárok
korába. Az egyik gőgös, keresztyénüldöző császár egyszer maga elé idézett egy
keresztyént és azt kérdezte tőle: „Na, a ti híres ácslegényetek mit csinál most?" Az
csendesen így felelt: „Most éppen koporsót ácsol a zsarnokoknak." Ez a félelem nélküli,
szabad szellemesség egyik ismertető jele a Krisztus követésének.
A másik példa a reformáció idejéből való. Az angoloknak van egy nagy vértanú
prédikátoruk: Latimer Hugó. Csodálatos ember volt! Parasztgyerekből lett püspök és
VIII. Henrik udvarában prédikált. Az egyik bátor prédikációja után VIII. Henrik nagyon
megharagudott rá, és megparancsolta, hogy a jövő vasárnap megint ő prédikáljon és
akkor kérjen bocsánatot a királytól. Jött a következő vasárnap, Latimer odaállt az udvari
gyülekezet elé és így kezdte: „Te, Latimer Hugó, gondold meg, hogy ki előtt prédikálsz!
Őfelsége előtt és ő halálba küldhet téged. De azt is gondold meg, hogy ki küldött el
téged prédikálni? Az az Isten küldött, aki a gyehennára küldhet téged. Te, Latimer Hugó,
gondold meg tehát, hogy ennek az Istennek a jelenlétében kell majd számot adnod erről
a prédikációról." Azután mégegyszer elmondta ugyanazt a prédikációt, amit előző
vasárnap mondott. Ennek a bátor parasztgyereknek a sorsa aztán a máglya lett. Tudor
Mária királynő halálra ítélte két társával együtt. Amikor hozták a fáklyát és vele a tüzet,
Latimer még odakiáltott két társának: „Testvéreim! Olyan világosságot gyújtunk ma itt,
amit Angliában soha többé nem lehet eloltani!" Ebben az ragadott meg engem, hogy
Latimer aktív volt. Emberek jöttek, hogy meggyújtsák a máglyát, de ő hit által úgy
érezte: Én, Latimer Hugó most világosságot gyújtok Angliában. Ez a Krisztus követése,
hogy ilyen helyzetekben még mindig aktívan tudott élni. És ezt Jézustól tanulta.
Miközben Jézust megkötözték, ezt mondta: „Nem elveszik tőlem az életet, én teszem
le azt." Ez az aktivitás, amit nem lehet elvenni az emberektől.
Az utolsó példám 1900-ban történt. A kínaiak megelégelték az angol hódítók
gyarmatosító politikáját, amiben az egyház is részt vett. Nagy lázadás tört ki és a
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keresztyén misszionáriusokat, a keresztyén hívőket is ezrével mészároltak le. Ekkor
történt, hogy egy kínai bement az egyik missziói házba, ahol egy misszionárius rejtőzött
el és ezt mondta: „Gyere ki innen, megmentelek téged. Én is hiszek a Krisztus nevében.
Nemsokára jönnek a gyűlölködők és megölnek téged." A misszionárius elment vele,
elrejtőztek, együtt voltak hosszú ideig. Amikor már megmenekült, megkérdezte tőle a
misszionárius: „Valóban hiszel te Jézus Krisztusban? A kínai azt felelte: „Nem hiszek,
de tudtam, hogy nem lett volna bizalmad velem jönni, ha nem mondom ezt." Értitek ezt
a történtet? Hitem szerint ez az ember a vallomása ellenére Jézus követője volt, mert
szerette az üldözött embert. Nem hitt „hivatalosan" Krisztusban, mert nem tudta
elfogadni, amit az angolok Krisztus nevében csináltak, de Krisztus Szelleme volt benne,
amikor annak az embernek az életét megmentette.
„Más juhai" is vannak Jézusnak, vegyük tudomásul: mások is követik Őt. Nagyon sok
megelőznek majd minket. Szégyenkezve látjuk majd, hogy aki azt mondta, hogy nem hisz
Krisztusban, abban talán sokkal több volt Krisztus Szelleméből, az embermentés,
segítés, jóakarat szelleméből, mint bennünk. Örüljünk, hogy sokkal többen követik
Jézust, mint amennyit látunk. Bárcsak a „hivatalosak" is igazán követnék!
A végső summázás ez: Jézus Krisztus követése a szeretet életformáját, a Krisztusban
megjelent több-élet átvételét és az emberek közti szétosztását jelenti.
Elmélkedjünk!
1. Egyszerűsítsd
le
a
lelki
életedet
Jézus
Krisztus
követésére.
Ne akadj el a dogmáknál, elméleti problémáknál, egyházak közötti civakodásnál! Törekedj
arra, hogy átfogó, egységes kép alakuljon ki a lelkedben Krisztusról, aki úgy Isten Fia,
hogy a bukottaknak, bűnösöknek megértő jő barátja és orvosa. Akkor kezded igazán
ismerni Krisztust, ha a szégyeneid nem elrettentenek Tőle, hanem odavezetnek Őhozzá,
tudván azt, hogy Ő mindenkinél jobban megért.
2. Aki Jézus Krisztust követi, az érdeklődő, tanítható, szellemében rugalmas, merész
döntésekre és kockázatokra képes, új utakat kereső és áldozatos szolgálatokra kész
ember lesz. Nem keresi öregesen a puha fészkek kellemes langyosságát, a régi
rendszerek
kényelmét,
a
kockázat
nélküli
élet
sivár
biztonságát.
Ha igazán Jézus Krisztus nyomába szegődsz, megfiatalodik az életed a szép
örökkévalóságra.
3. Jézus Krisztust csak tanítványainak társaságával együtt zarándokolva lehet követni.
Mindegyikőnknek személyes kapcsolatba kell kerülnünk Vele, de másfelől áll a szava:
„Ahol ketten vagy hárman egybegyülekeznek az én nevemben, ott vagyok közöttük." A
keresztyén csoporttól el kell jutni a személyes Krisztus élményekhez, de ezek a
személyes élmények visszavezetnek a keresztyén csoportba, a gyülekezetbe, a testvéri
közösségbe.
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Február 24
Tagadja meg magát
Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha
valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen
engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti
az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az
embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is
adhatna az ember váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én
beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni
fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal. Márk 8;34 –

A mi emberi életünket sok minden irányítja, hajtja. Ott vannak a szívünkben a vágyak és
a kívánságok, amik nagyon erősen meghatározzák gondolkodásunkat, tetteinket. A
vágyaink és a kívánságaink lehetnek belsőleg, genetikailag meghatározottak, s lehetnek
a környezetünk által, a divat, vagy a reklámok által gerjesztettek. De nem csak
kívánságok, hanem különféle ismeretek, gondolkodásformák, ideológiák, vagy akár
vallásos nézetek is ott vannak bennünk, amik alapvetően meghatározzák a
törekvéseinket, magatartásunkat.
Jézus, amikor valakit magához hív, hogy tanítvánnyá tegye, akkor világosan és érthetően
mondja: Tagadd meg magad! Ne az érzelmeid, vágyaid, elképzeléseid, tartsanak
hatalmukban, hanem kövess engem! Hagyd rám a te utadat és bízzál énbennem!
A szívedben lévő indulatok, vágyak, törekvések legtöbbször csak arra jók, hogy
csalódást okozzanak, hogy kényelmetlen és szégyenteljes helyzetbe hozzanak. Aki
énutánam akar jönni, az engem kövessen!
Keresztyénségünkben nagyon sokat küzdünk a bennünk lévő vágyakkal, beidegződésekkel
és nagyon sok gondot okoznak nekünk. Boldog az az ember, aki csendben tud várni az
Úrra, aki engedelmes szívvel az Ő szavát akarja hallani engedelmes szívvel. Lehet, hogy
nem könnyű így élni, mert az ember nem láthatja legtöbbször előre, hogy Jézus akarata
miképpen érvényesül, miképpen lesz áldássá, hogyan mutatja meg Ő a hatalmát és
szeretetét. Aki várni tud, önmagát megtagadva, Jézus hatalmának csodálatos
szabadítását fogja megtapasztalni és az Ő erejében fog gyönyörködni!
*
HOGYAN
Máié 13: 53-58

ISMEREM

JÉZUST?
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Jó dolog Jézusról mindent tudni, amit emberileg csak lehet. Olyan közelről ugyan soha
nem ismerhetjük meg az Ö emberi életét, ahogy az Ö „hazájában", felneveltetése
színhelyén, Názáretben ismerték Őt. Ismerték ott az egész családot, amelynek tagja
volt. A szemük láttára nőtt fel gyermeksége óta. Szinte irigység fog el bennünket: jó
lett volna azok közé tartozni, akik ilyen közelről ismerhették!

De az ő példájuk mutatja: nem a Jézussal való ilyen emberi ismeretségen múlik a
lényeg! Hiába volt Jézus élete jól ismert nyitott könyv a názáretiek előtt, semmi hasznát
nem látták ennek! Sőt kárát vallották. Mert az ilyen jól tájékozott ismerettel könnyen
együtt jár a megszokás és annak nyomán a lelki eltompulás, amely nem látja meg
Jézusban a megfoghatatlan titkot és végül is „megbotránkozik benne".
Inkább legyen szegényebb a tudásunk Jézus emberi élete felől, de ismerjük meg az
Ö hatalmának csodatételeit! Ezt a megismerést a názáretbeliek eljátszották, mert azt
hitték: olyan jól ismerik Öt, hogy semmi újat nem nyújthat már nekik. Az ő
„hitetlenségük" miatt nem jelenthette meg magát nekik úgy, mint másoknak. Előttem
hadd ragyogjon hát alakja szabadító erejének mindig új fényében!

*
Úgy hallgassatok oda, hogy meghallgattassatok!
„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megadatik nektek" (Jn 15,7).
Jól jegyezzük meg, hogy hallgatnunk kell Jézus Krisztus szavára, ha azt akarjuk, hogy
O is meghallgasson minket. Ha nincs fülünk Krisztus számára, neki sincs füle a számunkra. De amilyen mértékben odahallgatunk, olyan mértékben hallgat Ő is reánk.
Ezenkívül a hallottaknak belénk is kell hatolnia, bennünk kell élnie és maradnia, mint
erőforrásnak és hatalomnak. Be kell fogadnunk az igazságot, amelyet Jézus Krisztus
tanított, követnünk kell parancsolatait és Szent Szellemének indításait, különben nem
állhatunk meg a kegyelem trónusa előtt.
Ha befogadjuk Urunk beszédét, és az bennünk is marad, a kiváltságok végtelen tere
nyílik meg előttünk! Ha pedig alávetettük akaratunkat Isten uralmának, akkor imádságunknak ereje lesz, amiképpen Illésnek is hatalma volt bezárni az egeket, majd újra
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megnyitni, hogy elárasszák esővel a földet. Egy ilyen ember felér ezer átlagos keresztyénnel. Az a kérdés, vágyunk-e igazán alázatosan közbenjárni a Gyülekezetért és a
világért, és akarjuk-e igazán az Úrtól elkérni azt, amit szeretnénk? Ha igen, akkor
alázattal oda kell hajtanunk fülünket az Úr szavára, drága kincsként fel kell halmoznunk
Igéit, és feltétlenül engedelmeskednünk kell neki. Aki hathatósan akar imádkozni, annak
„kitartóan részt kell vennie a tanításban" (Csel 2,42) és „szelíden kell befogadnia a
beléje oltott Igét" (Jak 1,21).
*
Ki nem lehet Jézus tanítványa?
Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az
én tanítványom. (Lk 14,27)
Egy alkalommal Jézus nagyon szigorúan beszélt arról, hogy mi tesz valakit
alkalmatlanná arra, hogy az ő tanítványa legyen. Három okot említett:
1. Aki jobban szereti a számára legfontosabb embereket vagy önmagát, mint Jézust,
az nem lehet a tanítványa (Mt 10,37). Nem „ meggyűlölni" kell őket, hanem átsorolni. Aki
Jézus követője lett, annak az életében ő legyen az első helyen, s mindenki utána
következzen! Az ő személye legyen meghatározó minden tekintetben! Ettől nem kell
félni, mert mindenki így jár jól. Hiszen akinek Jézus Krisztus abszolút tekintély, aki csak
őt hajlandó imádni, az tudja helyesen szeretni a szüleit, házastársát, gyermekeit,
önmagát s még az ellenségét is.
2. Aki nem hordozza a keresztjét, az sem lehet tanítvány. A kereszt mindig a
Krisztusért vállalt lemondás, szenvedés, önmegtagadás. (A betegség, rossz szomszéd,
kellemetlenség „tövis", nem kereszt.) A kereszt az áldozat jelképe. Krisztust követni
áldozatvállalást, folyamatos önmegtagadást is jelent. Az érte vállalt gúny, mellőzöttség,
a magam kényelméről, hiúságáról való lemondás: kereszthordozás. Mire vagyok kész
Jézusért? Mibe kerül nekem a kereszténységem?

3. „...aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom." (Lk
14,33) „Vagyon" az, ami az életünkben Jézus mellé vagy az ő helyére kerülhet. Ami olyan
vagy csaknem olyan fontos lesz, mint ő. Amiben bízik valaki, ami lefoglalja, betölti, és így
visszatartja attól, hogy kövesse Krisztust. Az erényeink, jótetteink, tehetségünk,
képességeink, mindaz, ami büszkeséggel tölti el az embert. Ábrahám számára Izsák lett
a „vagyon", a legfontosabb. Ezért kellett volna feláldoznia, de nem kellett, mert kiderült,
hogy Istent Izsáknál is jobban szereti.
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Hol van Jézus az értékrendünkben? Ő-e a legfontosabb?
*
Isten kormányzó munkája
„Azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére
eljusson." (ITim 2,4)
Isten nemcsak fönntart, de kormányoz, igazgat is minden lelket. Mint igénk mondja,
„azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson".
Világkormányzó terveinek véghez viteléhez embereket használ föl. Egyeseket arra
használ föl, hogy népük körében vigyék véghez tetteit. Másokat ennél is többre
használ: működésüket az élet ilyen vagy olyan területén szinte az egész világra
kiterjeszti. Egyeseket a világnak Hozzá közelebb-hozására választja ki, másokat a
tudomány, a gyógyítás, a művészetek világában teszi nagyokká. Olyan is van, akit a
világ megvilágosítására választ ki. Már anyja szíve alatt megemlékezik róla, már
ekkor Szolgájává teszi, hogy ne csak Jákobot térítse Hozzá, de Izraelt is, sőt
népeknek is világosságul adja, hogy üdve a föld végéig terjedjen (Ezs 49,1.5-6).
Mennyei Atyám, dicsőítelek, hogy nemcsak teremtetted, nemcsak fönntartod a
világot és abban mindannyiunkat gondviselő szereteteddel veszel körül, de
igazgatsz, kormányzói is mindannyiunkat. A szívünkhöz közelálló közösségeinket:
családunk, lelki édesanyánk, egyházunk, hazánk életét is irányítod. Köszönjük, hogy
kormányzó kegyelmed leveszi lelkűnkről a terheket és szabaddá tesz minket, hogy
igazságod ismeretére eljuthassunk és az üdvösség útját megtalálhassuk. Adj, Uram,
nékem hűséges, Reád figyelő szemet és útmutatásaidat alázatosan követő,
engedelmes szívet! Krisztusért könyörgök. Ámen.
„Szolgáidon láttassad dolgaidat, Dicsőségedet ezeknek
fiain! Add értenünk felséges hatalmadat, Mi kegyes
Urunk, ó, irgalmas Isten! Minden dolgunkat bírjad,
forgassad, Kezeink munkáját igazgassad!" (Énekeskönyv
90. é. 9. v.)
*
„Hó az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a
várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn,
fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad
eleget."
Zsoltárok 127,1
Háromszor ismétlődik e néhány sorban az egyik legelkeserítőbb szavunk: hiába, hiába,
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hiába. Hányszor keserítette meg az életünket! Dolgoztunk, és nem jött meg az
eredménye. Szerettünk, és csalódnunk kellett. Reménykedtünk, és nem jött össze semmi.
Nem értettük, hibáztattunk másokat, talán magát Istent is, aki nem akar segíteni. Nem
épített velünk, nem őrizte várunkat. De vajon vele próbáltunk-e építem? Vajon az Ő
városában éltünk, vagy azt kívántuk, hogy Ó költözzön be a mi városunkba? Úgy kértüke, hogy „legyen meg a Te akaratod", vagy úgy, hogy „legyen meg az én akaratom, Te csak
segíts, Uram!" - Micsoda ígéret: „Álmában is ad eleget." Annak, akit szeret. De a
szeretet kétoldalú, úgy is mondhatnánk: annak, aki szereti Őt. Aki vállalja az Ő szolgálatát. Aki nem a maga céljainak szolgálatába akarja Őt kényszeríteni, hanem vállalja
tőle kapott küldetését. Inkább vállald, amit Ő bíz rád, ott vár eredményed, boldogságod.
Nehogy egész életed végeredménye az legyen: hiába volt, nem érte meg, hogy életet
adott neked.
Jó Atyám, nem tudom, mi az akaratod, mire rendeltél, mi a célod velem. Talán nem is
gondolkoztam rajta. Magam szabtam célokat magamnak, a magam útját jártam, a magam
módján akartam boldog lenni. És befulladtam. Nem vagyok boldog, és nem tudtam
boldoggá tenni azokat, akik bennem bíztak, akiket rám bíztál. Érzem, új útra, új
irányításra van szükségem. Adj nekem, Uram, új célokat! Mutasd meg, hol, hogyan akarsz
felhasználni! Tudom, hogy szeretsz, de azt is, hogy én nem tudok megfelelni szeretetednek. Nem kívánom, hogy álmomban adj eleget, ébren mutasd meg, hol a helyem, hol a
feladatom, és taníts, segíts, hogy ne éljek hiába! Adj akaratod szerint való, igazi
boldogságot nekem, hogy a Te erőddel másokat is boldoggá tehessek! Ámen.
*

Karácsony Sándor, Hatalom alá vetett ember

AZ ELSŐ ÁDÁM SZÜLETÉSE
l Mózes 1,26-31
Meglehet, éppen cserkész vagy, aki ezt olvasod, s éppen a Vadgalamb-örsbe tartozol.
Vagy a Farkas-őrsbe. Esetleg te vagy az a bizonyos jószívű valaki, aki megsiratod a
kedvenc jércédet, ha az édesanyád kése alá kerül, és nem ízlik aznap délben még a
combja sem, pedig az egyébként kedvenc falatod.

Vagy talán beszéljünk komolyabban, mert hallottál már valamit a darwinizmusról, fajok
eredetéről, létért való küzdelemről, természetes kiválasztásról, evolúcióról. Végigfut a
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hátadon a hideg, valahányszor megállasz, illetőleg végigfutott akkor az egyszer, amikor
alkalmad volt megállni a budapesti állatkert csimpánzketrece előtt, olyan kísérteties volt
a hasonlatosság. Régi történetek kavarognak a fejedben hálátlan emberekről és hű
kutyákról. Igásló vetette rád olyan meleg, értelmes tekintetét, hogy éppen csak hogy
meg nem szólalt, s ugyanakkor rád bámultak eltompult, sötét agyak vakablakaiként
egykedvű, gondolattalan, halmerevségű, vizes emberszemek. Kissé talán fenn-héjázónak
is találod a kifejezést: az ember, a teremtés koronája.
Végül azt is el tudom képzelni, hogy állottál már lesújtva és mégis boldog szívvel valami
apró állat, párnapos macska, pöttömnyi katicabogár előtt, és negyedórahosszat elnézted,
hogy mozog. Motollál az egyik mind a hat lábával, szuszog, ásít, összehúzza meg kinyújtja
a karmát a másik. Élnek. Azt is megfuttathatod elmédben ilyenkor, hogy sokat tud a
huszadikszázadbeli ember, de életet csak elvenni tud, adni nem. És állhattál ugyanígy,
igaz hogy örömtelenül és csak döbbenettel halott ember hidegágya mellett: meredt volt
a holttest, mozdulatlan, talán már meg is indult, akárcsak az a madárhulla, amire máskor
valamikor a kerítések tövében bukkantál.
Élhetnek benned olyan érzelmek és gondolatok is, amelyek emezeknek szakasztott a
fordítottjai. Talán farkaskutyát láttál egyedül terpeszkedni autóülésen, vagy benéztél
egy kávéház tükörablakán, s éppen a japán pincsikéjét csokoládéztatta valami nagyságos
vagy méltóságos asszony. Nem lehet tudni, nem telik-e neked magadnak kedved kutyákmacskák oldalba rúgásában, s nem fordul-e meg néha a fejedben, mégiscsak különb vagy
nemcsak minden állatnál, de nagyon sok embernél is.
Azt vegyük észre mindebből, testvéreim, hogy sok embernek az életéből kiesett a
Biblia, és ezzel nehezebb, bonyolultabb lett ezeknek az embereknek az élete. Az
igazságot, a rendet, a békét pedig egy sem találja az elvei, harcai, csömöre és
halálfélelme miatt.
Az igazság itt az, hogy élet és élet, ember és állat, Isten fia és a Homo sapiens Linné
nevezetű főemlős között egyetlen különbség van: a kegyelem. A kegyelem, amelyről nem
tehetünk, de amelyért nem győzünk elég hálát adni, mihelyt megéreztük, s amely e
szavakban nyert megfogalmazást: „teremtsünk embert a mi képünkre és
hasonlatosságunkra". Nem arról van szó, hogy testünknek feltámadásába bele van-e
értve jó öreg házőrző komondorunk is, sőt megszokott ebédlőbútoraink is esetleg, mint
ahogy egyik kis barátom feje fájt és főtt a minap egészen a lelke gyötrődéséig. Arról
van szó: érzed-e te mindent örömfelhőbe burkoló erővel, hogy ember vagy, Istennek
saját képére és hasonlatosságára teremtett édes gyermeke? A többivel ne törődj, mert
bizony mondhatom neked, hogy amely pillanatban ez az egyetlen örvendetes tény
megvilágosodik előtted, abban a pillanatban igazán is koronája lettél a teremtésnek:
uralkodó az egész földön. Minden kétséged eloszlik, s minden kérdésed végleges
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megnyugtató rendezést nyer. Az uralkodó viszonyát ti. nem kell külön mindenegyes
alattvalójával szemben megállapítani, mert méltósága: uralkodói jogai és kötelességei
Isten kegyelméből valók, s nem szorulnak paragrafusba-foglalásra. Természetes és
nyilvánvaló, lehetsz-e tovább is Róka vagy Vadgalamb-cserkész, ehetsz-e csirkehúst
ebédre, dukál-e csokoládé a japán-kutyusnak, szabad-e kínozni az állatot, mi a
kutyahűség, emberi hálátlanság egyfelől és Isten kegyelme más oldalról stb., stb. A
Bibliának ez a néhány verse nem Darwinnal, a vegetáriánusokkal és az állatvédő
egyesületekkel akar vitatkozni, hanem - tőlük egészen függetlenül és velük semmiféle
kapcsolatba nem hozhatóan - Istenfiúságunkról, emberi méltóságunkról szól örvendetes
és érvényes kijelentés formájában.
Február 25
Kié a gyermekünk?
Legyen egész életére felajánlva az Úrnak! (ISám 1,28)
A gyermeket váró, gyermeket nevelő szülők jellegzetes típusai:
Az aggódó szülő így gondolkodik: jaj, mennyi veszély leselkedik rád, gyermekem.
Gonosz világba érkezel, rajtunk kívül senkire sem számíthatsz, de mi sem tudunk
mindentől megóvni. Annyi mindennek ki vagy szolgáltatva. Ki fog vigyázni rád?
Az öntudatos szülő ezt mondja: gyermekem, te az enyém vagy. Megvédelek minden
bajtól, elhalmozlak minden jóval, büszke vagyok rád, megtervezem az egész jövődet, s
ha kell, helyetted is szenvedni fogok. S nem tudja még, hogy egy idő után a gyermek nem
akar az övé maradni, sok nehéz helyzetben nem tud majd vigyázni rá, és lehet, hogy nem
helyette, de miatta kell majd szenvednie.
A fenti ige Anna imádságából való, aki azt vallotta: a gyermekem Istené. „Teljes
életére az Úrnak legyen szentelve!" (Károli) Örülök, hogy ránk bízta egy időre, tőle
fogadjuk el olyannak, amilyen. De nem magunknak neveljük, hanem az Úrnak. Az ő terve
valósuljon meg az életében! Igyekszünk megismertetni vele az élő Istent. Sokat fogunk
imádkozni érte, ez lesz számára a legbiztosabb védelem. Nemcsak mi akarunk
gyönyörködni benne, legyen olyan ember, akiben Isten kedvét leli, s legyen sokak számára
áldássá!
Kié a gyermekünk? Nem gazdátlan, de nem is a miénk, hanem Istené. Ezért lesz mindig
biztonságban, és ezért lehetünk nyugodtak miatta.
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Aki komolyan veszi, hogy gyermeke az Úré, az nem büszke rá, hanem hálás érte. Nem
dicsekszik vele, hanem dicsőíti érte Istent. Nem aggódik, hanem imádkozik. Nem imádja,
hanem szereti. Ez nehezebb, de csak ez használ a gyermeknek.

*

Február 27
Meg nem rendült bizalom
„Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban" (Zsolt 112,7).
A bizonytalanság rettenetes dolog. Ha nem kapunk hírt hazulról, hajlamosak vagyunk
az aggódásra, és nem fogadjuk el, hogy „ha nincs hír, az jó hír". Ennek a szomorú
állapotnak a gyógyszere a hit. Az Úr Szelleme által lelkünkbe szent derűt ad, és
eloszlatja a jelenre és a jövendőre vonatkozó minden félelmünket.
Arra az Úrban való bizakodásra kell (szorgalmasan) törekednünk, amiről a zsoltáros
beszél. Az Úrnak nem egyik vagy másik ígéretében kell bíznunk csupán, hanem Isten
rendíthetetlen hűségében olyan bizalommal, amely meg van róla győződve, hogy Isten
nem tesz velünk semmi rosszat, sem azt nem engedi, hogy bárki más ártson nekünk. Ez
a szüntelen bizalom legyőzi az életünk ismert és ismeretlen nehézségeit. Hozzon a
holnap bármit, Isten az Ura a holnapi napnak is. Történjék velünk akármi, (amit még
nem is sejtünk) a mi Urunk az ismert és ismeretlen dolgoknak egyaránt Istene.
Elszántan bízunk az Úrban, jöjjön akármi. Még ha a legrosszabb dolog történne is,
Istenünk akkor is a legnagyobb és a legjobb. Ezért nem félünk, még ha meg is ijedünk,
mikor bekopog a postás, vagy ha éjszaka távirattal riasztanak fel álmunkból. Él az Úr,
mitől féljenek (az ő) gyermekei?
*
A döntő lépés
Jézus Krisztus mondja: íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja
a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorátok, ő pedig
énvelem.
Jelenések 3,20
Ennél csodálatosabban nem lehetne leírni a megtérés lényegét. Eszerint a megtérés
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abból áll, hogy az ember kinyitja szívének az ajtaját. Jézus ott áll az ajtó előtt, gyakran
nem is látjuk, hogy milyen közel van. Ezért mondja: „íme", azaz lásd, figyeld meg jól.
Ő áll és vár, mintha neki lenne szüksége ránk, holott mi vagyunk teljesen reá utalva. A
bűn válaszfala ott van a lélek és Jézus között, mert a bűn elválaszt tőle mindaddig,
amíg azt alázatosan meg nem valljuk. - Isten Fia türelmesen vár, amíg az ember kinyitja
az ajtót. Ismételten kopog. A szív és a lelkiismeret ajtaján történő kopogtatása az Ige
által történik. Az ember ezt sokáig nem veszi tudomásul. Egyéb hangok elnyomják,
túlharsogják az Úr Jézus hangját, sőt be is dugja az ember a fülét, nem is akarja hallani
azt. Ekkor Jézus még egyéb fenyítések és megaláztatások által is folytatja a
kopogtatást.
„Ha valaki meghallja az én szómat..." Az igehirdetők szavát azért csak halljuk, de
Jézus szavát nem. És amikor súlyos sorscsapások által szól hozzánk, gyakran nem
ismerjük fel a minket ért események értelmét és célját. Ezért keressük szorgalmasan
a csendességet! Zajban sohasem hallja meg az ember a jézusi szót. Aki azonban
megérti és találva érzi magát, elgondolkozik rajta és térdre borul. A Megváltó
kopogtatására a válasz mindig a lelkiismeret megszólalása. - A megtérésnél a fődolog
most kell megtörténjen, az ugyanis, hogy megnyitjuk az ajtót az Úr előtt, illetve
eltávolítjuk útjából az akadályokat. Magadnak kell megnyitnod az ajtót, mert a
Megváltó soha nem erőszakkal lép be. El kell jutnod eddig: Jézust akarom minden áron.
Kerüljön bármibe, csak szabad legyen az út előtte! Amint szabaddá válik az út, rögtön
betér. - Nem Ő az, aki nehezen nyerhető meg, hanem mindig mi. Amikor aztán betér,
felüdülést hoz.
„Vele vacsorátok."Itt nem az úrvacsoráról van szó, hanem arról, ahogyan Jézus
táplálja a lelket élettel és megelégíti azt. Addig ugyanis a lélek csak senyved. Jézus
maga az élet kenyere és itala. Először Ő felüdít minket, de azután Ő is akar valamit
tőlünk. Ha egy lélek megnyitja magát előtte, akkor Ő is „megelégszik" (lásd Ézs 53,11).
- Valóban sorsdöntő és szükséges az Úr Jézussal találkozni.
*
Isten elhívó kegyelme II.
„Nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a kifut, hanem a könyörülő Istené." (Róm
9,16)
Akármilyen erős is az akaratunk és akármilyen gyors is a lábunk, nem az történik
életünkben, amit mi akarunk, vagy amiért futunk, hanem az, amit a könyörülő Isten akar.
Ezt a nagy igazságot állítja elénk igénk. Ezt a megdönthetetlen igazságot mutatja
bármelyikünk élete. Isten a legfőbb hatalom égen-földön: nem történhetik semmi más,
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mint amit Ő akar. Ő könyörül azon, akin könyörül és kegyelmez annak, akinek kegyelmez.
Az Efézusi levél is ezt hirdeti: „Kiválasztott minket... a világ teremtetése előtt, hogy
legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,... legyünk mi
magasztalására az Ő dicsőségének..." (Ef 1,4. 12/a). így hívta Pált is, hogy hirdesse Öt a
pogányok közt (Gál 1,15-16). Az ige afelől is biztat minket, hogy „hű az, aki elhívott
titeket, és ő meg is cselekszi azt" (ITim 5,24). A Római levél is ezt mondja:
„Megbánhatatlanok az ő ajándékai és az ő elhívása" (Rom 11,29). Akit elhív, az előbb-utóbb
követi is, akit nem hív annak a szövétneke kialszik (Péld 24,20), de ha megtér, még
fölragyog számára a kegyelem...
Mennyei Atyám, én is annyit akartam, én is annyit futottam! Alázatosan beismerem, hogy
mégsem az történt az én életemben sem, amit én akartam, amiért annyit futottam, hanem
amit a Te kegyelmed adott nékem, gyarló, bűnös gyermekednek! Térjen dicséret, dicsőség,
tisztesség és hálaadás szent nevedre! Add meg nékem, hogy hátralévő időmben se akarjak
mást, csak amit Te akarsz! A fehér ruhámon, és koronádon kívül semmiért se fussak már...
Krisztusért könyörgök! Ámen.
„A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az; Ki elhívott, vezérünk,
tudjuk, hogy hű s igaz. Mint egykor Ő tévé, most véle s benne bízva,
Arcát ki-ki fordítsa a szent város felé." (Énekeskönyv 455. é. 2. v.)
*
Szüleink
Tiszteld apádat és anyádat... (2Móz 20,12)
Mindnyájunkat fenyeget az a veszély, hogy a szüléink iránti szeretetet megelőzi
valami, ami miatt nem tudunk velük igazán törődni, s elvárjuk, hogy ezt értsék is meg.
A diák azt mondja: tanulnia kell, nem tud részt venni a családi tennivalókban. A
pályakezdő sem ér rá az öregek régi történeteit hallgatni. A szerelem sok időt vesz
igénybe, a kisgyerekek házhoz kötnek, nem tudjuk a szülőket látogatni, írni sincs
időnk nekik. Aztán mi magunk is öregszünk, és fárasztanak a még idősebbek.
Ők persze segítsenek kapcsolataikkal, pénzükkel, maradék erejükkel! Mindenre
szükségünk van.
Istenem, bocsásd meg, hogy természetesnek tartom, hogy a szüleim törődnek velem,
de én alig szoktam őszintén érdeklődni hogylétük felől! Megszoktam, hogy
megbocsátanak nekem, én pedig kegyetlenül szemükre vetem gyengeségeiket.
Köszönöm, hogy még imádkozhatom értük. Köszönöm, hogy sok jót kaptam tőled rajtuk
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keresztül. Köszönöm, ha örömet is tudtam nekik szerezni. Köszönöm, hogy sok áldásban
az ő imádságuk által van részem.
Kérlek, vedd őket körül gyengéd szereteteddel, s taníts meg engem is erre! Add, hogy
észrevegyem, mire van szükségük, s azt örömmel tudjam nekik nyújtani! Segíts, hogy a
tőlük kapott szeretetet továbbadjam saját gyermekeimnek, szüleim hibáit pedig ne
ismételjem meg!
S könyörgök, add meg nekik a legtöbbet, amit e földön megkaphatnak: a benned való élő
hitet, bűneik bocsánatát és az örök életet. Jézusért! Ámen.
*

A megújulás útja
20

URam, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy
megszabaduljunk! 80.zsoltár 20.
Nagyon nagy ajándék az, ha az ember el tudja mondani, amit egykor Ady így fogalmazott
meg: „Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és
váratlanul Átölelt az Isten.” Ez a találkozás rendkívül nagy örömöt jelent mindenki
számára, aki átélte, mert nekünk embereknek a legnagyobb ajándék az, ha Isten
szeretetében gyönyörködhetünk, ha az Ő dicsősége felragyog a szívünkben. Isten
ölelésében találjuk meg magunkat, életünket és azt éljük át, hogy végtelen távlatok
tárulnak fel előttünk. Így lettünk teremtve!
Ez az öröm, ez a csodálatos lelkiállapot azonban nem tart örökké, mert a mi emberi
természetünk ilyen. A nagy öröm lassan elmúlik, a nagy változásokat a megszokás váltja
fel, lelkesedésünkben megfáradunk, vagy éppen rutinos szerepjátékká formáljuk azt,
amiben aztán már nem sok örömünk lesz.
Szükségünk van a megújulásra! Azonban azt tapasztaljuk, hogy a megújulás nem megy
olyan könnyen, ahogyan gyakran azt elgondoljuk. Minden eszközt felhasználunk ugyan,
keressük a lehetőségeket a megújulásra, egyszóval kipróbálunk mindent és általában azt
kell mondanunk, hogy erőfeszítéseinket nem koronázta siker.
Meg kell tanulni, hogy a megújulás éppen úgy Isten ajándéka, mint az újjászületés. Akkor
újulunk meg, ha Isten ránk tekint, ha az Ő arcának ragyogása a mi lényünkre sugárzik és
betölti a szívünket. Kitartóan imádkoznunk kell ezért! Komoly küzdelem ez számunkra!
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A megújulásban azt tapasztaljuk meg, hogy Istennel megtalált megújult kapcsolatunkban
egy másfajta minőség jelenik meg. Minél többször éljük át Isten megújító szeretetét,
annál inkább átformálódik a vele megtalált kapcsolatunk minősége egy még tartalmasabb,
felelősebb kapcsolattá. A gyermeki kapcsolatból így lesz felnőtt, érett korú kapcsolattá
a keresztyénségünk. Fontos, hogy az ember ne maradjon egész életén át csecsemő, vagy
kisgyermek, hanem eljusson az érett „férfikorra”. A megújulásokban ez a folyamat megy
végbe az életünkben. Ne tartsuk rossznak, tehernek az ilyen nehéz időszakokat, hanem
akarjunk szüntelenül megújulni!
*
Túróczy Zoltán:
Tanács
Ma még tiéd körülötted minden.
Adhatsz belőle. Adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.
És nem lesz többé tiéd semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár...
Mit maga köré épített egy élet,
Nem több mint összeomló kártyavár.
Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú.
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája,
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.
Hajolj hát hozzá, amíg beszélhetsz,
Harmatként hulljon szerető szavad:
Mert jön egy nap, hogy elnémul ajkad,
És soha többé nem fakad.
Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget.
Ma letörölhetsz verejtéket, könnyet.
Oh, most segíts, ha teheted.
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg soha többé már.
De ma még tiéd körülötted minden.
És adhatsz, adj hát annak, kinek nincs.
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.
Csak az lesz tiéd, amit odaadtál,
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Csak az, mi minden kincsnél többet ér.
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Véled marad, s örökre elkísér.

*

"...aki felmagasztalja
(Lukács 14,7-11)

magát,

megaláztatik.”

Manapság elvárás önmagunk ajánlása: legyen az állásinterjú, önéletrajz, pályázat,
bemutatkozás. Itt magunkat kell megjeleníteni, árulni és eladni: vagyok, itt vagyok,
jó vagyok, a legjobb vagyok. Ehhez persze sokszor egyes elemeket szépíteni kell,
másokat meg elhallgatni, bizonyos esetekben pedig hazudni. Érdemes egy fogadást,
vagy konferenciát kívülről, ilyen szemmel nézni: sok esetben döbbenetes, ahogy a
középpontba akarunk furakodni okoskodásainkkal, vagy éppen ostoba vicceinkkel. Pál
nem véletlenül szólal fel ez ellen: "Elkezdjük ismét ajánlani önmagunkat?" (2Korinthus
3,1) Nem elég a "látható eredmény", ami éppen attól látható, hogy mások veszik észre,
és nem mi hívjuk fel rá a figyelmet? A Szentlélek indulatától átjártan éreznünk kell,
hogy önmagunk ajánlása, önmagunk felmagasztalásának egyik fajtája, és éppen abban
teljesedik be a mai Ige igazsága, hogy önmagunk ajánlása a legmegalázóbb helyzetek
egyike. Urunk, áldd meg életünket Tőled való "eredményekkel", és add, hogy legyen
szemünk örömmel meglátni mások eredményeit.
*
Kiválasztva a szolgálatra
„Titeket pedig az Úr papjainak neveznek" (Ézs 61,6).
Ez az ígéret így, szó szerint Izraelnek szólt, de szellemi értelemben minden hívőre
vonatkozik. Ha kiváltságainkhoz méltóan élünk, akkor utunkat világosan és félreérthetetlenül Isten fénye ragyogja be, és az emberek meglátják rajtunk, hogy Isten
kiválasztottai vagyunk a szent szolgálatra, és az Úr papjainak neveznek bennünket. Bár
ugyanúgy végezzük hivatásunkat, mint mások, mégis egyedül és kizárólagosan az Úr
szolgái vagyunk. Krisztus által az élő Istennek végezzük szüntelenül az imádság, a
magasztalás, a bizonyságtétel és az önátadás szolgálatát.
Miután ez a legfőbb célunk, minden szórakozást átengedhetünk azoknak, akiknek nincs
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magasabb elhívatásuk. „Hadd temessék el a halottak halottaikat" (Lk 9,60). Meg van írva:
„Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek
fölműveseitek és szőlőmunkásaitok" (Ézs 61,5). Ők majd bajlódnak a pénzügyekkel,
megvitatják a tudományos kérdéseket, eloszlatják a kritikusok vitáit, mi azonban
teljesen annak a szolgálatnak akarjuk szentelni magunkat, amely azokhoz illő, akik miként
Jézus Krisztus, örökkévaló papságra rendeltettek.
Fogadjuk el ezt a megtisztelő ígéretet, amely egyben szent kötelesség teljesítésére
szólít minket, öltözzük fel a szentség ruháját, és szolgáljuk így az Urat egész nap.
*
Irgalmával veszi körül övéit
„El nem hagylak téged... " (IMóz 28,15/b)
Isten csodálatos irgalmával veszi körül övéit. Ki sem mondott kéréseiket is teljesíti.
Megőrzi őket a gonosztól, ígéreteit teljesíti. Jákobnak azt ígéri álmában: „íme én veled
vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahova menéndesz,... el nem hagylak téged, míg be
nem teljesítem, a mit néked mondtam" (IMóz 28,15). Ézsaiásnál ezt olvassuk: „Azért vár
az Úr, hogy könyörüljön rajtatok"; „Elrejtem orcámat egy pillantásig előled, és örök
irgalmassággal könyörülök rajtad... A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de
az én irgalmasságom tőled el nem távozik" (Ézs 30,18; 54,8.10). A zsoltáros is boldogan
mondja: „Az Úr az én életemnek erőssége... elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem
napján...; sziklára emel fel engem" (Zsolt 27,1.5). „A te törvényed kedvelőinek nagy
békességük van, és nincs bántódásuk" (Zsolt 119,165). Pál ezt írja: „Isten mindeneket
engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön" (Rom 11,32). Ilyen
csodálatosan irgalmas ami jóságos mennyei Atyánk!
Mennyei Atyám, hányszor szégyenítettél meg kibeszélhetetlen irgalmasságoddal! Még el
sem hagyta ajkam az imádság szava, Te máris megadtad, amit alig mertem kérni.
Hányszor csak azért nem adtad meg, amit kértem, mert valami még kedvesebbet, még
értékesebbet, még jobbat tartogattál számomra! Hányszor emeltél föl engem is
sziklára! Hogyan tudnám megköszönni, hogy mindenben te vagy a reménységem? Maradj
meg továbbra is ennek... az Úr Jézus Krisztusért! Ámen.
„Az Úr Isten az én reménységem, Erősségem mindenféle
ínségben: Csak tőle várom igaz boldogságom: S meg is
találom." (Énekeskönyv 275. é. 1. v.)
*
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HERÓDES

ÚTJA

Máté 14: 1-12
Heródes esetében véres betűkkel láthatok megírva valamit, ami más formában nagyon
gyakran megismétlődik.

Börtönbe zárta a prófétát, hogy elhallgattassa feddő igazmondását. Amikor Isten
tiltó szava elhangzik valakihez, hogy őt megállítsa a bűn útján, akkor vagy bűnbánattal
meghajlik az előtt, vagy ha nem, akkor erőszakosan elnémítja hogy többé ne zavarja
bűne élvezetében. (3-4.)
Aztán megpróbált kettős játékot folytatni a prófétával: elzárva tartotta, de mégis
kímélte az életét és bizonyos megbecsüléssel bánt vele. Sok ember megkísérli ezt a
lehetetlenséget: ellene állni Isten üzenetének, de mégis tartózkodni attól, hogy végképp
elrontsa dolgát Ővele! (5.)
Végül rajtavesztett ezen a kétszínűségen: mégis csak megölette a prófétát. Aki
játszik a bűnnel, azt előbb-utóbb hatalmába keríti. Nincs ezen a lejtőn megállás, csak
vagy őszinte visszafordulás, vagy a mélységbe való aláhanyatlás! (6-10.)
ÉS a próféta nyugtalanító szavától még így sem szabadult meg Heródes. Sőt így éppen
nem! Jézusban mintha új életre támadt volna föl az elnémított vádoló. Senki nem tudja
úgy emlékeztetni az embert, aki felejteni szeretné bűnét, mint Ö! Milyen jó, hogy nála
van a bocsánat is! (12.)
*
Február 26.

Tanácstalan szülők
Mánóah ezt mondta: ...milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk
vele? (Bír 13,12)

Sámson szülei őszintén bevallották: nem tudnak gyermeket nevelni. Ez sok szülő
tapasztalata: sok mindenre utólag jövünk rá, sok helyzetben tanácstalanok vagyunk, sok
olyan hatás éri gyermekeinket, amiket nem tudunk ellensúlyozni. Amit mi szeretnénk, az
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nem kell nekik, ami után ők futnak, attól féltjük őket. Olyan hamar kikerülnek a kezünk
alól, s nem tudjuk pótolni, amit elmulasztottunk.
Sámson szülei Istentől kértek tanácsot. Ő ismeri legjobban gyermeküket, hiszen ő
alkotta és ő szereti a legjobban. Egyedül ő tudja, hol lesz gyermekük helye az életben,
mi a küldetése. Az apa kérdezi ezt az Úrtól, s mindketten odaállnak Isten elé alázatosan
gyermeknevelést tanulni - mégpedig idejében, már születése előtt. Aki ilyen gyermeke a
mennyei Atyának, az jó nevelője lesz a gyermekeinek.
Egyik kérdésük: mit tegyenek a szülők? Nem akarnak semmit Isten nélkül tenni. Nem
a maguk vágyait akarják mindenáron valóra váltam gyermekük életében, hanem Isten
akaratát keresik.
Másik kérdésük: mit tegyen a gyermekük? Ne ő döntse el, mert nem tud jól dönteni!
De ne is hitetlen kortársak tanácsolják, és ne sodorja magával semmilyen divat! Tanuljon
meg ő is tudatosan és teljes bizalommal engedelmeskedni Istennek! S ha ezt nemcsak
hallja szüleitől, hanem látja is a jó példát, az meggyőzően fog hatni rá.
Tanuljunk meg helyesen beszélni gyermekeinknek Istenről, és Istennek
gyermekeinkről! Akinek pedig nincsenek test szerinti gyermekei, annak legyenek lélek
szerintiek: vezessen Jézushoz másokat! Ahogyan a gyermektelen Pál apostol írta:
„gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik
bennetek a Krisztus." (Gal 4,19)
*
Isten elhívó kegyelme I.
„Könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek. " (2Móz
33,19)

Isten, akinek a felségjogát senki és semmi nem korlátozhatja, szabadon választja
ki magának az emberek tömegéből az Ő világkormányzó céljainak megvalósításáért
dolgozó, engedelmes eszközeit. Amint világkormányzó terveihez senkitől sem kér
tanácsot, arra nézve sem kér, hogy kik legyenek azok végrehajtói? A fazekas
szabadon állapíthatja meg, hogy a rendelkezésére álló agyagból milyen edényeket
állítson elő: melyikből formál dicsőségre, melyikből csináljon a mindennapi élethez
szükséges darabokat. Istennek is korlátlan az a felségjoga, hogy a létüket egyedül
Néki köszönő emberek közül kit mire akar felhasználni? (Jer 18,4-5).
Mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy mennyei Atyánknak teljes hatalma van azt
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mondani: „Könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek, a kinek kegyelmezek."
Megfellebbezhetetlen joga, hogy azt mondja annak, akinek akarja: „Ne félj, mert
megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!... Mivel kedves vagy az én
szemeimben, becses vagy és én szeretlek: ... Ne félj, mert én veled vagyok," (Ézs
43,1/b. 4/a. 5/a). Vajha minél többen hallhatnék ezeket szent ajkáról lelkünk
megszentelt csöndjében!
Dicsőítelek mennyei Atyám, hogy minket: gyarló gyermekeidet fölhasználsz
világkormányzó terveid végrehajtásánál. Adj nékem, Uram, látó szemet, halló fület,
alázatos, engedelmes, szívet, hogy parancsaid meghalljam és minden, velem
kapcsolatos kívánságodat teljesítsem! Adj mindehhez erőt, kegyelmet!
Erőtlenségemben dicsőítsd meg erődet! Az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
„Csak légy egy kissé áldott csendben:
Magadban békességre lelsz!
Az Úr rendelte kegyelemben
Örök, bölcs célnak megfelelsz.
Ki elválasztá életünk,
Jól tudja, hogy mi kell nekünk."
(Énekeskönyv 274. é. 3. v.)
*
A döntés ideje
Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni!

Józsué 24,15

Nagy fordulóponthoz értek az izraeliták, akikhez Józsué ezeket a szavakat intézte.
Odáig jutottak, hogy negyven esztendei vándorlás és harc után végre letelepszenek.
Hitetlenségükkel és bűneikkel gyakran megszegték az Úrral való szövetséget. Most
eljött az ideje, hogy ezt a szövetséget megújítsák. Mint ahogy az Úr ezt a népet szabadon és szeretetből választotta ki, így nekik is annyi jótétemény után önként, hálás
szeretetből és örömmel kell az Ő szolgálatába szegődniük. A szövetség most szabad
döntést jelent, de Józsué közli, ő a maga részéről már választott. Most rajtuk a sor.
Józsué nem erőlteti rájuk Isten szolgálatát. Ellenkezőleg, nem hallgatja el előttük a
nehézségeket. Isten nagyon komolyan veszi a dolgot különösen azokkal, akik hozzá
akarnak tartozni. Ezt jól meg kell gondolniuk tehát. Józsué a háza népével együtt az
Urat akarja szolgálni. Boldog az, akinek ilyen gyorsan megy a döntés! Ezt még soha senki
nem bánta meg, sőt aki az Úrnak átadja magát, később csak sajnálja azt az időt, amit
visszatartott tőle. Mindnyájunk életében vannak különös fordulópontok és alkalmak,
amikor válaszút előtt állunk és el kell döntenünk, kinek akarunk szolgálni.
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Azt a bizonyos 'má'-t, amikor döntenünk kell, amikor Isten kegyelme közel jön
hozzánk, nem ember rögzíti, hanem Isten; ezért nem a mi tetszésünkre van bízva, hogy
akkor ragadjuk meg a kegyelmet, amikor akarjuk. Vannak gonosz napok, amelyeken a
sötétségnek különösen nagy a hatalma, de vannak kegyelmi napok is, amikor az igazság
ránehezedik a szívünkre, amikor különös isteni erők lépnek működésbe. Ekkor érvényes
ez: „Ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!" Veszélyes dolog
a halogatás. Lehet, hogy az eljátszott kegyelmi idő visszatér ismét, de lehet, hogy soha.
Azonban legközelebb már nem könnyebb, hanem nehezebb lesz a döntés. Gondolj tehát
erre az üdvösséges 'má'-ra. A kegyelemnek is megvannak a maga határai és az ideje.
Józsué azt mondja ugyanott (19. vers): „Nem szolgálhattok az Úrnak!" - Nem vagyok
képes rá, így kiált a lélek, amikor szeretne őszintén az Úrnak szolgálni, mert észreveszi,
hogy nincs hozzá ereje. Ha azonban őszinte alázat mondatja ezt velünk, akkor ez az első
lépés ahhoz, hogy mégis képesek legyünk rá, mivel Jézus munkálja a véghezvitelt.
*
Az igazság megáll
„Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az" (Péld
12,19).
Az igazság állandó. Kiállja a próbát. Az idő próbáját, de a szenvedések próbáját is. Ha
tehát az igazmondás miatt szenvednem kell, késznek kell lennem arra, hogy türelmesen
várakozzam. Ha hiszek Isten igazságában és ki is mondom azt, sok ellenállásba
ütközhetem, de nem kell félnem, mert végül az igazság fog győzni.
Milyen szegényes a csalárdság ideig való győzelme! „A hazug nyelv egy pillanatig sem
állhatatos." Rövid életű, mint a tiszavirág; minél nagyobbra nő, annál nyilvánvalóbb a
pusztulása. De számunkra mi lehetne méltóbb, mint megvallani és megvédeni ezt az
igazságot, amely sohasem változik, amely az örök evangélium, és amelynek alapja a
változhatatlan Isten igazsága. Egy régi közmondás szerint „aki igazságot beszél,
megszégyeníti az ördögöt". Aki az Isten igazságát hirdeti, megszégyeníti a pokol minden
ördögét, és lehetetlenné teszi a hazugságot sziszegő kígyó minden magvát.
Én lelkem, vigyázz, hogy mindig az igazság oldalán állj kicsiny és nagy dolgokban
egyaránt; kiváltképpen pedig annak az oldalán, akinek kegyelme és igazsága eljött az
emberek közé!
*
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Jézus és Heródes (Máté 14,1-12)
„Abban az időben" (14,1), Máté gyakorta használt kifejezése az időről. Akkortájt, így
is mondhatnánk, mikor meglátogatta Názáretet, meglátogatta Heródes Antipást is.
Legalábbis a lelkiismeretében. Heródesnek ugyanis rossz volt a lelkiismerete Keresztelő
János miatt.
Heródes Antipás a Nagy Heródes fia és országa negyedének örököse volt, közelebbről
Galilea és Perea tartozott hatalma alá. A Genezáret nyugati partján egy új várost
építtetett, a várost a római császár nevéről Tiberiásnak neveztette el. Legtöbbször itt
is lakott. ,Mikor meghallotta Jézus hírét, ezt mondta szolgáinak: ez Keresztelő János,
ő támadt fel a halottak közül, és ezért működnek benne a csodatevő erők." (14,2)
A Jézusról vett hírek megrázták nyugtalan lelkiismeretét. Ő volt az ugyanis, aki
lefejeztette már előbb Keresztelő Jánost. Heródes testvérének, Fülöpnek a feleségével
élt, Heródiással. És Keresztelő János figyelmeztette: Nem szabad együtt élned vele."
(14,4) A figyelmeztetés Mózesre hivatkozással történt. (3 Móz.20,21) „Szerette volna
megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották." (14,5) Ezért tehát
börtönbe záratta.
Keresztelő Jánosnak a börtönben elviselhető sorsa volt. A közvélemény gyűlölte
Antipást és Jánost prófétaként tisztelte. Egy végzetes esemény azonban
megváltoztatta a dolgok menetét. Palotájában születésnapot tartott előkelő
társaságban. Heródiás lánya, Salome „táncolt a társaság előtt és megtetszett
Heródesnek; ezért esküvéssel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Az pedig anyja
tanácsára így szólt: add nekem egy tálon Keresztelő János fejét." (14,6-8) Heródes
kijózanodott mámorából, de az esküje már elhangzott. Elküldte embereit, lefejeztette
Jánost a börtönben, elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak." (14,9-10)
A világtörténelem szaporodott megint egy tettel, amit ki kellett volna kerülni. A
Heródes névhez elég vér tapadt az apja révén, nem volt ezt szükség szaporítani.
Heródes nem bírta elviselni az igazságot, nem jutott el a bűnbánatig, elérte tehát, hogy
igazság helyett a bűn jusson uralomra az életében. „Van-e erősebb vért a tiszta szívnél!
Hármas páncélt visel, ki joggal küzd most, s mezítelen, mégha acélba zárt, kinek lelkét
a bűntudat kikezdte." (Shakespeare) Keresztelő János véres feje elűzhetetlen árnyék
maradt Heródes lelkiismeretén. Ő játszott bűnnel és az hatalmába kerítette, a lejtőn,
amire rálépett nincs megállás. „Az h szemei az igazakon vannak és fülei azok kiáltásán!"
(Zsolt.34,16) Isten hallotta a próféta kiáltását és Heródes lelkiismeretében nap mint
nap kísértett a véres árnyék.
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Egy sajátos vendégség (Máté 14,13-21)
Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy puszta helyre, egyedül."
(14,13) Pihenni akar vagy nem akarja siettetni a nép vezetőivel való összeütközést? Nem
tudjuk. Mindenesetre, mire a hajón odaér, már ott van a sokaság is. Meghallotta ezt a
sokaság, és gyalog utána ment a városokból." (14,13) A jó hír, amit szájról szájra adnak
tovább, gyorsan száll. Az is bizonyos, hogy a hajóút tovább tart, mint a gyalogút.
A tömeget nem a kíváncsiság vezeti oda. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a
sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket." (14,14) Jézus gyógyít és
vigasztal. Feláldozza a nyugalmát és foglalkozott velük. Újra előttünk van eleven
tényként, „azért jött, hogy életük legyen és bővölködjenek!" (Jn. 10,10) Ő, aki pihenni
készült, az egész napot azoknak szánta, akik hozzá jöttek.
A történet első csodája, hogy ez a sok ember, aki kijött a pusztába, nem árnyékokat
keres, hanem áhítattal csüng Jézus szavain. Ott ülnek étlen-szomjan, nem kérnek
szünetet, elfelejtik, hogy múlik az idő, hogy közeledik az este. Ez a lelki éhséggel teli
tömeg, megragadó képet nyújt. Az este közeledtére sem a tömeg mozgolódása tereli a
figyelmet, hanem a tanítványok! „Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai és így
szóltak: puszta ez a hely, és az idő már eljárt." (14,15) Ez a tömeg most példa arra, hogy
nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából jön." (4,4) A
tömeg megelégedésének alapja tehát a lelki táplálék elsősége. Az, aki igazán odafigyel
Jézus szavaira, az nem veszi észre, hogy múlik az idő, azt is felejti, hogy ideje lenne
enni.
Jézus nem bocsátja el a sokaságot. Azt mondja: „Ti adjatok nekik enni!" (14,16) Ő akar
gondoskodni róluk, mint az atya a családjáról. Felhasználja a tömeg megelégítésében a
tanítványait is. A tanítványok kénytelenek elővenni a saját maguknak hozott ennivalót.
Ez ugyan nem sok:„Nincs egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk." (14,17) Ez bizony
kevés, még a tanítványoknak is kevés lenne. Jézus nemcsak gyógyít, ő kenyeret is kíván
adni az éhes ember kezébe. És rá akarja nevelni tanítványait akkor is és mindig is, hogy
a sajátunkból másoknak juttatott étel (ruha, testi öltözet, anyagiak) olyan valami, amit
megáld, megszentel és megsokasít Isten kegyelme. Krisztus osztogatott kenyere lett
Zákeus vagyona, az ősi egyház ispotályai, Francke árvaháza.
Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt
kenyeret és két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a
tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak." (14,19) Itt érdemes egy
pillanatra megállani, hogy kimondjuk, íme az első úrvacsora. Ez a vendégség Jézus
vendégsége volt a sokaságért, a tanítványokért, hogy el ne feledjék, mindig
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emlékezzenek rá. Ennek a vendégségnek forrása és titka Jézus hatalmában van.
Meglássátok, hogy az Emberfiának van hatalma!" (Mt.9,6) És valóban az Emberfiának
volt és van hatalma. A léleknek hatalma van az anyagon. Az anyag természete az, hogy
elfogy, hogy mindig kevés. Az anyag is mindig akkor elég, ha Krisztus Lelkének ereje áll
mögötte! Az Úr vendégségének ereje van és hit által részesülhetnek benne azok, akik a
vendégségében részt vesznek.
A tanítványok oda adták a magukét a sokaságnak. És íme: „Miután valamennyien ettek
és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral!" (14,20) Minden
tanítványnak maradt egy-egy kosárral! Nem kellett éhezniük, sőt, amit kaptak, több volt,
mint amit adtak. Kevés kenyerünk és elégtelen számú halunk elég lehet, ha Krisztus áldja
azt meg, ha az Ő kezei osztják azt szét. Jézus a Messiás és messiási jelét a
tanítványokon kívül ötezren látták, ötezer ember evett ott. A vendégséget később
feljegyző evangélista ámulata hozza elénk, hogy a hitünket bátorítsa az élet sokszor
nehéz és elviselhetetlennek tűnő küzdelmeiben. A mi Urunk, a győztes Krisztus!

Február 27.
Meg nem rendült bizalom
„Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban" (Zsolt 112,7).
A bizonytalanság rettenetes dolog. Ha nem kapunk hírt hazulról, hajlamosak vagyunk
az aggódásra, és nem fogadjuk el, hogy „ha nincs hír, az jó hír". Ennek a szomorú
állapotnak a gyógyszere a hit. Az Úr Szelleme által lelkünkbe szent derűt ad, és
eloszlatja a jelenre és a jövendőre vonatkozó minden félelmünket.
Arra az Úrban való bizakodásra kell (szorgalmasan) törekednünk, amiről a zsoltáros
beszél. Az Úrnak nem egyik vagy másik ígéretében kell bíznunk csupán, hanem Isten
rendíthetetlen hűségében olyan bizalommal, amely meg van róla győződve, hogy Isten
nem tesz velünk semmi rosszat, sem azt nem engedi, hogy bárki más ártson nekünk. Ez a
szüntelen bizalom legyőzi az életünk ismert és ismeretlen nehézségeit. Hozzon a holnap
bármit, Isten az Ura a holnapi napnak is. Történjék velünk akármi, (amit még nem is
sejtünk) a mi Urunk az ismert és ismeretlen dolgoknak egyaránt Istene. Elszántan bízunk
az Úrban, jöjjön akármi. Még ha a legrosszabb dolog történne is, Istenünk akkor is a
legnagyobb és a legjobb. Ezért nem félünk, még ha meg is ijedünk, mikor bekopog a
postás, vagy ha éjszaka távirattal riasztanak fel álmunkból. Él az Úr, mitől féljenek (az
ő) gyermekei?
*
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A döntő lépés
Jézus Krisztus mondja: íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja
a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorátok, ő pedig
énvelem.
Jelenések 3,20
Ennél csodálatosabban nem lehetne leírni a megtérés lényegét. Eszerint a megtérés
abból áll, hogy az ember kinyitja szívének az ajtaját. Jézus ott áll az ajtó előtt,
gyakran nem is látjuk, hogy milyen közel van. Ezért mondja: „íme", azaz lásd, figyeld
meg jól. Ő áll és vár, mintha neki lenne szüksége ránk, holott mi vagyunk teljesen
reá utalva. A bűn válaszfala ott van a lélek és Jézus között, mert a bűn elválaszt
tőle mindaddig, amíg azt alázatosan meg nem valljuk. - Isten Fia türelmesen vár,
amíg az ember kinyitja az ajtót. Ismételten kopog. A szív és a lelkiismeret ajtaján
történő kopogtatása az Ige által történik. Az ember ezt sokáig nem veszi tudomásul.
Egyéb hangok elnyomják, túlharsogják az Úr Jézus hangját, sőt be is dugja az ember
a fülét, nem is akarja hallani azt. Ekkor Jézus még egyéb fenyítések és
megaláztatások által is folytatja a kopogtatást.
„Ha valaki meghallja az én szómat..." Az igehirdetők szavát azért csak halljuk, de
Jézus szavát nem. És amikor súlyos sorscsapások által szól hozzánk, gyakran nem
ismerjük fel a minket ért események értelmét és célját. Ezért keressük
szorgalmasan a csendességet! Zajban sohasem hallja meg az ember a jézusi szót.
Aki azonban megérti és találva érzi magát, elgondolkozik rajta és térdre borul. A
Megváltó kopogtatására a válasz mindig a lelkiismeret megszólalása. - A megtérésnél
a fődolog most kell megtörténjen, az ugyanis, hogy megnyitjuk az ajtót az Úr előtt,
illetve eltávolítjuk útjából az akadályokat. Magadnak kell megnyitnod az ajtót, mert
a Megváltó soha nem erőszakkal lép be. El kell jutnod eddig: Jézust akarom minden
áron. Kerüljön bármibe, csak szabad legyen az út előtte! Amint szabaddá válik az út,
rögtön betér. - Nem Ő az, aki nehezen nyerhető meg, hanem mindig mi. Amikor aztán
betér, felüdülést hoz.
„Vele vacsorátok."Itt nem az úrvacsoráról van szó, hanem arról, ahogyan Jézus
táplálja a lelket élettel és megelégíti azt. Addig ugyanis a lélek csak senyved. Jézus
maga az élet kenyere és itala. Először Ő felüdít minket, de azután Ő is akar valamit
tőlünk. Ha egy lélek megnyitja magát előtte, akkor Ő is „megelégszik" (lásd Ézs
53,11). - Valóban sorsdöntő és szükséges az Úr Jézussal találkozni.
*
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Isten elhívó kegyelme II.
„Nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a kifut, hanem a könyörülő Istené." (Róm
9,16)
Akármilyen erős is az akaratunk és akármilyen gyors is a lábunk, nem az történik
életünkben, amit mi akarunk, vagy amiért futunk, hanem az, amit a könyörülő Isten akar.
Ezt a nagy igazságot állítja elénk igénk. Ezt a megdönthetetlen igazságot mutatja
bármelyikünk élete. Isten a legfőbb hatalom égen-földön: nem történhetik semmi más,
mint amit Ő akar. Ő könyörül azon, akin könyörül és kegyelmez annak, akinek kegyelmez.
Az Efézusi levél is ezt hirdeti: „Kiválasztott minket... a világ teremtetése előtt, hogy
legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,... legyünk mi
magasztalására az Ő dicsőségének..." (Ef 1,4. 12/a). így hívta Pált is, hogy hirdesse Öt a
pogányok közt (Gál 1,15-16). Az ige afelől is biztat minket, hogy „hű az, aki elhívott
titeket, és ő meg is cselekszi azt" (ITim 5,24). A Római levél is ezt mondja:
„Megbánhatatlanok az ő ajándékai és az ő elhívása" (Rom 11,29). Akit elhív, az előbbutóbb követi is, akit nem hív annak a szövétneke kialszik (Péld 24,20), de ha megtér, még
fölragyog számára a kegyelem...
Mennyei Atyám, én is annyit akartam, én is annyit futottam! Alázatosan beismerem, hogy
mégsem az történt az én életemben sem, amit én akartam, amiért annyit futottam,
hanem amit a Te kegyelmed adott nékem, gyarló, bűnös gyermekednek! Térjen dicséret,
dicsőség, tisztesség és hálaadás szent nevedre! Add meg nékem, hogy hátralévő időmben
se akarjak mást, csak amit Te akarsz! A fehér ruhámon, és koronádon kívül semmiért se
fussak már... Krisztusért könyörgök! Ámen.
„A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az; Ki elhívott,
vezérünk, tudjuk, hogy hű s igaz. Mint egykor Ő tévé, most véle s
benne bízva, Arcát ki-ki fordítsa a szent város felé." (Énekeskönyv
455. é. 2. v.)
*
Szüleink
Tiszteld apádat és anyádat... (2Móz 20,12)
Mindnyájunkat fenyeget az a veszély, hogy a szüléink iránti szeretetet megelőzi
valami, ami miatt nem tudunk velük igazán törődni, s elvárjuk, hogy ezt értsék is meg. A
diák azt mondja: tanulnia kell, nem tud részt venni a családi tennivalókban. A pályakezdő
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sem ér rá az öregek régi történeteit hallgatni. A szerelem sok időt vesz igénybe, a
kisgyerekek házhoz kötnek, nem tudjuk a szülőket látogatni, írni sincs időnk nekik. Aztán
mi magunk is öregszünk, és fárasztanak a még idősebbek.
Ők persze segítsenek kapcsolataikkal, pénzükkel, maradék erejükkel! Mindenre
szükségünk van.
Istenem, bocsásd meg, hogy természetesnek tartom, hogy a szüleim törődnek velem,
de én alig szoktam őszintén érdeklődni hogylétük felől! Megszoktam, hogy
megbocsátanak nekem, én pedig kegyetlenül szemükre vetem gyengeségeiket.
Köszönöm, hogy még imádkozhatom értük. Köszönöm, hogy sok jót kaptam tőled rajtuk
keresztül. Köszönöm, ha örömet is tudtam nekik szerezni. Köszönöm, hogy sok áldásban
az ő imádságuk által van részem.
Kérlek, vedd őket körül gyengéd szereteteddel, s taníts meg engem is erre! Add, hogy
észrevegyem, mire van szükségük, s azt örömmel tudjam nekik nyújtani! Segíts, hogy a
tőlük kapott szeretetet továbbadjam saját gyermekeimnek, szüleim hibáit pedig ne
ismételjem meg!
S könyörgök, add meg nekik a legtöbbet, amit e földön megkaphatnak: a benned való
élő hitet, bűneik bocsánatát és az örök életet. Jézusért! Ámen.
*
Bizony, Isten fia vagy! (Máté 14,22-33)
Jézus kitér a kenyér csodájának kiaknázása elől. Jézus azonnal kényszerítene
tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő
elbocsátja a sokaságot." (14,22) Nem arra igyekszik, hogy kihasználja a sikert. „Értelmük
előtt úgy tűnik, mintha Isten nem értene ahhoz, hogy előnyét kihasználja." (A. Bengel)
Ez a siettetés azonban a tanítványok miatt történik. Őket már azzal is megpirította,
hogy a kezükből kivett, elkért öt kenyeret és két halat pótolta a számukra tizenkét
kosár maradékkal. De ennél még többre is szükségük volt.
„Azután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosán imádkozni. Amikor
beesteledett, egyedül volt ott." (14,23) Jézusnak nem sikerre, nem a csodatétel
kiaknázására volt szüksége, hanem az Atyára és az Atyával való beszélgetésre. Ehhez
nem kellettek sem a tanítványok, sem a sokaság. Sőt értük éppen ebben a csendben
lehetett igazán imádkoznia. Jézus életében döntő szerepet játszik az imádkozás, ennek
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is a legbelsőbb szobája. Aki látta őt, gondolt rá, az „egyedül" látta őt, de ő nem volt
egyedül, ő az Atyánál volt. (Jn. 16,32) Jézus példája biztat, ösztökél minket az
imádságra, arra, hogy minden dolgunkat, gondunkat az Atyával lehet és jó megosztanunk.
A hajó eltávolodott a parttól, de ellenszél volt, így nem jutottak messzire a
tanítványok. „A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren
járva." (14,25) Az éjszakát négy őrségváltásra osztották fel. A negyedik őrségváltás
hajnali három óra körül volt. A tanítványok jó ideig voltak magukban, küszködve a
tengerrel, viharral, hajóval. A gonosz erők működésbe léptek. A hajó alatt mozgásba
lendül a tó vize. Éjszaka még rettenetesebb a vihar. Hová lett a szívükből a győzelmi
mámor? Mit érez az az ember, aki alatt megmozdul a föld? A vihar felidézi az ember
előtt az elmúlás gondolatait és a halál kapuját. Milyen nagy segítség lenne most, ha
tudnánk, hogy Jézus értük is közbenjárt az Atyánál! Péternek és minden keresztyén
embernek emlékezni kell Jézus biztatására , Én könyörögtem érted, hogy el ne
fogyatkozzék a hited." (Lk.22,31)
Jézus nemcsak imádkozott értük, „odament hozzájuk Jézus a tenger én járva." (14,25)
Nem elveszni küldte őket a viharos tengerre, hanem megtérni. Nem életüktől akarta
őket megfosztani, hanem a gőgjüket megtörni. És mikor meg akarja tartani övéit,
hozzájuk indul. Amikor a tanítványok meglátták, és ijedtükben felkiáltottak." (14,26)
Milyen nyomorúságos az ember élete, mikor kilép Krisztus az életéből. Ott az éjszakában
nem Istenhez menekülnek, hanem kiderül, hogy még mindig babonásak. A tanítvány is
megbukik a kísértés vizsgáján. Mikor nem tudja Istent tisztelni és félni a világ, Krisztus
tetteit kuruzslásnak mondja, szívesen menekül a démonokhoz, kísértetekhez, szellemekhez. Aki Krisztus szeretetének légköréből kikerül, az remegve folyamodik a
talizmánok védelméhez. A hit magaslatai helyett szívesen jár a babonák sötét
mélységeiben. Félelmes dolog Krisztust a kísértettel összetéveszteni.
Jézus megérti a tanítványai nyomorúságát. Azonnal megszólította őket: bízzatok, én
vagyok, ne féljetek!" (14,27) így csak Jézus szerető ajka szól hozzánk. És mikor
megértik eltűnik a félelmük és a szívükbe béke tér. Jézus jelenléte megvidámít, éltet,
bátor szívet ad." Ez páratlan öröm, erő lett a számukra egyszerre! Nagy mélységben
voltak és a lélek hulláma a legnagyobb magasságba repíti őket. A Mester, íme a tengeren
jár és jön hozzájuk! Igazán szól az ének: „Sión, soha ne feledd el: Ő megvívhat
tengerekkel!"
Péter még engedélyt is kér: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek
hozzád a vízen!" (14,28) Van a hitnek is bátor bolondsága és ebből sok nagyszerű dolog
történt a világon Isten dicsőségére. ,Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg
magát a király ételével." (Dán.l,8) Dávid szívét is megragadta Isten ereje: „Veled harci
seregen is átfutok!". (2 Sám.22,30) Péter merészsége azonban rosszul is végződhetett
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volna. ,Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt és süllyedni kezdett!" (14,30)
Milyen közel vannak a magasság és mélység az ember életében. Még jó, hogy Jézus is
közel van és a süllyedő Péter kiáltását meghallja és segít.
Vannak igazán átérzett, sikoltó imádságok. Mélyen átérzett kiáltás és imádság az, amit
Péter mond: „Uram, tarts meg engem!" (14,30) Lábai alatt a mélység, de keze az Úr
kezében. ,És, amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak
előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy!" (14,33) Az üdvösség, megmaradás nem
ránk épül, nem Péterre, nem a tanítványokra. Annak biztosabb fundamentuma van, a
Messiás, Isten Fia! Boruljunk le előtte szent áhítattal és fogjuk közben is a kezét:
„Áldott Jézus, te légy mellettünk!"
Legalább a ruhája szegélyét! (14,34-36)
A hajó a Genezáret délnyugati partján köt ki. Jézus hamarosan elhagyja Galileát. Bár
kerüli a nyilvánosságot, felismerik őt, nyomába szegődnek, megmutatják neki sebeiket.
És ő isteni erejével járt közöttük, engedte, hogy ez az erő kiáradjon belőle. Valóban jut
belőle boldognak, boldogtalannak.
„A ruhája szegélyének érintése" (14,36) azonban aligha érvényes a hit jelenléte nélkül.
Emlékezzünk csak a vérfolyásos asszony gyógyulására. Ő hátulról érintette meg ruhája
szegélyét, mert ezt mondta magában: „ Ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok."
(9,21) A ruha érintése bizonyára itt is, ott is kapcsolódott a hittel és Jézus
feloldozásával: „Bízzál, hited megtartott téged!" (9,22) Boldog, aki hisz!
*
ISTEN ORSZÁGA ELJÖTT
Márk 9:1-4
Hogy Jézus megjelenésével „az Isten országa eljött", azt az Ö szavára hinniük kellett
tanítványainak. De Ö azt is megígéri nekik, hogy egyesek közülük „látni" is fogják. Meg
fogják érni „hatalommal" való megnyilatkozásait. Hitük akkor el fogja nyerni igazolását.
De akár „látjuk" az ő országának nyilvánvaló győzelmeit, akár nem, az Ö szava mindenképpen elég kell, hogy legyen nekünk! (1)

Egyelőre még nagyon súlyos próbatételek vártak Jézus tanítványainak hitére. Látniuk
kellett az Ö megcsúfoltatását és megöletését. S ezért azzal erősíti meg őket, hogy
néhány percre felragyogtatja előttük alázatosságába elrejtett földöntúli dicsőségét az
Ö „elváltozásában". Egy-egy pillantás az ó előtündöklő fényességébe felvértezi híveinek
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lelkét a legnehezebb napok elviselésére is! (2-3)
Megdicsőült Uruk mellett „megjelennek" a tanítványoknak Mózes és Illyés, az
ótestamentumi szövetségkötés és prófécia megszemélyesítői is. Az tűnik ki ebből, hogy
az ő szolgálatuk nem volt hiábavaló, sőt beteljesedett, ük előkészítették az Isten
országa eljövetelét, Jézus immár elhozta annak valóságát. Akik Őt ismerik, már benne
élhetnek annak csodálatos áldásaiban! (4)

ERŐT ADÓ LÁTOMÁSOK
Márk 9:5-8
Nagyon is érthető, hogy Péter és társai szerettek volna „hajlékot csinálni" és
megtelepedni a megdicsőülés hegyén. „Jó nekünk itt lenni", — mindig ez az emberi szív
vallomása, amikor a világ harcaitól elvonulva belefelejtkezhetik Jézus dicsőségének
szemléletébe. De mégsem helyes az ilyen vágyakozás szava, mert az ilyen ünnepi órák
csak ízelítőül adatnak, nem állandó élvezetre! (5-6)

Jézus tanítványai is csak azért részesültek ebben a kiváltságos élményben, hogy új
erőre kaphasson Jézusban való hitük. Akármit mond is majd őróla az emberek vádoló és
gyalázkodó szava, itt megkapták Istennek világos bizonyságtételét Jézus mellett. S ha
a titkok ködéből felénk zendül ez a mennyei szózat: „Ez az én szerelmes Fiam! őt hallgassátok", akkor erősek lehetünk. (7)
Az ünnepi pillanatok elmúltak, s a látomás fénye szétfoszlott. Nem maradt más, mint
.Jézus egyedül". De ö megmaradt. És ez elég lehetett az ő tanítványainak. Ha
megszokott régi alázatosságában és egyszerűségében is, de az övék volt és követhették
Öt tovább, akármilyen rejtelmes utakon vezette is őket. Ne is kívánjunk mást látni, csak
ű maradjon mindig szemünk előtti (8)

ÚTBAN A DICSŐSÉG FELÉ
Márk 9:9-13
Titokban kellett maradnia annak, amit a tanítványok láttak, egészen Jézus
feltámadásáig. Akkor következett el az ö megdicsőülése, amely már nemcsak néhány
pillanatra, hanem örökre, és nemcsak néhány kiválasztottnak, hanem mindén híveinek
szólott. Akkor megzavarodottan tanakodtak a tanítványok efelett. De húsvét óta már
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nem értelmetlen dolog ez előttünk! (9-10)
Azon is tűnődve okoskodtak a tanítványok, hogy hogyan jöhet el Jézusnak dicsőséges
országlása, mielőtt annak az az előfutára elvégezné munkáját, akiben az Illyés prófétai
lelkének kiújulását várták. Jézustól megtudják: ha eddig nem eszméltek is rá, ez már
megtörtént! Nem történt az Isten terveiben semmi mulasztás: minden feltétele megvan
Jézus uralkodásának! (11-12)
Jézus más irányba tereli tanítványainak gondolatait. Az ö föl nem ismert előfutára,
Keresztelő János is gyászos véget ért. ővele magával is rútul fognak elbánni az emberek.
Ha erre nem gondolnának is hívei, ő eszükbe juttatja: az ö dicsőségének és uralkodásának
az útja a megáldoztatás állomásán át vezet, „így van megírva". Ez az Istentől számunkra
is kijelölt út! (12-13)
Február 28.
Igazi országunk a mennyben van
„... mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van" (Zsid
10,34).
Földi vagyonunk veszendő, nem maradandó. Isten azonban maradandó kincset ígért
nekünk dicsőséges országában, és mi ezt az ígéretet annyira megbízhatónak tarthatjuk,
hogy máris az örökkévaló birtok tulajdonosának érezhetjük magunkat. Már most a miénk.
Azt mondják: jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok", de nekünk megvan a verebünk,
és a túzok is a miénk. Máris miénk a menny. Megvan rá a jogcímünk, zálogunk van rá sőt
már megízleltük első gyümölcsét is. Nemcsak, hallomásból" tudunk róla, hanem már meg
is tapasztaltuk.
Mivel tudjuk, hogy odaát vár ránk ez az értékesebb (vagyon) „kincs", hogyne
kárpótolna ez a jelen veszteségeiért. Elveszthetjük a pénzünket, de ez a kincsünk
biztonságban van. Elveszthetjük az árnyékot, de a valóság a miénk, mert Megváltónk él
és a számunkra készített hely megmarad örökké. Jobb birtokunk, értékesebb vagyonunk, nagyobb ígéretünk van, s mindennek alapja a vele való örök szövetség.
Örvendezzünk ezért, és mondjuk az Úrnak: „Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet
mindörökké" (Zsolt 145,2).
*
Isten szívünk vizsgálója és Szabadítónk
„ Vizsgálj meg engem...és ismerj meg engem!" (Zsolt 139,23)
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Isten vizsgálja szívünket. Mint a zsoltáros mondja: „Vizsgálj meg engem, oh, Isten,
és ismerd meg szívemet... vezérelj engem az örökkévalóság útján!" (Zsolt 139,2324). Isten „akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő
teremtményeinek valami zsengéje legyünk" (Jak 1,18). Akikben fölébred ennek a
tudata, azoknak a lelke örömmel ujjong föl Ézsaiással: „Isten az én szabadítom!
bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr...és lön nékem szabadítom!"
(Ézs 12,2). Ezek tudják, hogy „az Úr hadakozik érettetek, ti pedig veszteg legyetek"
(2Móz 14,14). Azt is tudják, hogy „Isten bosszút áll az ő választottaiért, kik ő hozzá
kiáltanak éjjel és nappal..." (Lk 18,7). Tudják, hogy nékik is szól Isten drága ígérete:
„Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom,...a beteget erősítem..." (Ez
34,16). Nem ítélkeznek szeretetlenül, mert tudják, hogy Isten a megtérő
bűnösöknek is megkegyelmez és fölragyoghat számukra is a kegyelem, ha utolsó
órájukban térnek is Hozzá! Azt is tudják, hogy „aki meghátrál, abban nem
gyönyörködik" Isten Lelke (Zsid 10,38).
Jóságos Atyám, mélységes fájdalom tölti el lelkem, ha arra gondolok: aligha találsz
bennem valami jót. Te ismersz engem: jobban, mint önmagamat. Tudod, hogy alig van
bennem egy szemernyi jó is, Te mégis olyan kegyelmes vagy hozzám: nem vonod meg
tőlem szabadító kegyelmed! Hadakoztál értem: én veszteg lehettem. Megkerestél,
visszahoztál, meggyógyítottál. Legyen érte örökké áldott szent Neved! Krisztusért
könyörgök. Ámen.
„Semmi engem tőle el nem választ, Jól tudván azt, hogy sok
jóval eláraszt; Erősít engem erőtlenségemben És
szükségemben." (Énekeskönyv 275. é. 3. v.)
*
Egy dolgon fordul meg minden
Egy a szükséges dolog.

Lukács 10,42

Látszólag sok mindenre szükségünk van ebben az életben, de alapjában véve, valójában
és feltétlenül egy dolog elengedhetetlen: Jézus Krisztussal kell találkoznunk és hozzá
ragaszkodnunk. Nyilvánvalóan igen fontos, hogy egészséges legyen az ember, tudjon dolgozni és megkeresse a mindennapi kenyerét. Azonban időközönként még arra is szüksége
lehet, hogy Isten egy betegséggel csendet parancsoljon rá, amiben ideje van önmaga
felett elgondolkozni és az üdvösség dolgában elmélyedni. A halál előtt pedig csak
egyetlen fontos dolog van: az igazi, töredelmes bűnbánata szent Isten előtt.
Az élet nagyon drága dolog, mégsem feltétlenül szükséges, hogy ezen a Földön hosszú
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ideig éljünk. De az nagyon lényeges, hogy már itt elnyerjük az örök életet. - Márta
Betániában sok mindenben foglalatoskodott. Tele volt a két keze munkával, de valamit
elmulasztott, ami szükséges lett volna. Amikor Jézus beszélt, neki Őrá kellett volna
figyelnie. Azt hitte, hogy Jézusnak szolgál, de nem vette észre, hogy Jézus akar neki
szolgálni. Sokan buzgón elmerülnek pl. a gyülekezeti munkában úgyannyira, hogy szinte
nincs idejük csendben megállni az Úr előtt. Nem látni őket Jézus lábainál ülni, mint
Máriát, hogy az Ige mélyre hasson bennük. Milyen sokan nagy port vernek fel, de
munkájuknak nincs maradandó gyümölcse, önmagukat és másokat megfosztanak a
nyugalomtól, idegeskednek, de semmi olyan dolgot nem alkotnak, ami az örökkévalóság
felé mutatna. Keresztyén aktivitásuk nem sok örömet jelent Jézusnak. Kénytelen figyelmeztetni, mint egykor Betániában: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és
nyugtalankodsz.'"Csak a lényeget nem látod meg. Ott vagy az élet forrása közelében és
nincs hasznod belőle.
Egy a szükséges dolog! Aki ezt megragadja, annak egységes, egyöntetű élete lesz. Aki
azonban sokfelé szétszórja figyelmét, maga is szétszórt és hasadt ember lesz. Az
legszükségesben benne van minden. Ha ez birtokodban van, akkor semmi nem hiányzik,
még ha földi dolgokban talán nélkülözöd is a sokszínűséget és változatosságot. Az egy
szükségesnek is alárendelnünk mindent, legyenek azok világi javak vagy ismeretek. - Ez
egy nélkül a sok minden semmit sem ér. Mária ezt a „jórészt" választotta és ennél
okosabb, vagy jobb választás ma sem lehet.
*
Döntések előtt
Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok,
rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8)

Többször kerülünk útelágazáshoz, ahol el kell döntenünk, merre menjünk tovább. A
napi apró döntéseken túl a pályaválasztás, a párválasztás, a munkahely- és
lakásváltoztatás nehéz feladat elé állít. Több szempontot kell érvényesíteni, többen
adnak tanácsot, néha egymásnak ellentmondókat is. Kire hallgassunk? A jövőbe nem lát
senki.
A hívő ember nagy kiváltsága, hogy megkérdezheti Istent. Ő nemcsak ismeri a
jövőnket, hanem alakítja is azt. És minket is ő ismer legjobban. Tudja, hol a helyünk az
életben, mi a küldetésünk, hol lesz hasznos és boldog az életünk. Hisszük-e ezt? És
merjük-e őt ezzel az alázattal és bizalommal kérdezni?
Azt ígéri, hogy tanácsot ad és bölccsé tesz. Bölcs az, aki helyesen tud választani. Aki
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tud különbséget tenni jó és rossz között. Aki nem különcködik, de nem is sodródik az
árral, hanem az Úrra nézve dönt.
Ki érti meg Isten akaratát? Aki nem csak akkor kérdezi, amikor már minden más
lehetősége elfogyott, aki nem csak kivételesen nagy döntések előtt fordul hozzá, aki
nem úgy kérdezi, hogy közben maga már eldöntötte, mit fog tenni. A Biblia rendszeres
tanulmányozása és az annak való engedelmeskedés hangolja rá gondolkodásunkat Isten
hullámhosszára. Ha ő irányítja a gondolatainkat, akkor képesek leszünk akaratával
összhangban lévő döntéseket hozni. Utólag mindig hálásak leszünk ezért.
Hisszük-e, hogy ő tudja legjobban, melyik úton kell járnunk? Rá merjük-e bízni
magunkat és szeretteinket egészen? Készek vagyunk-e esetleg a nehezebbet választani,
ha ő arra vezet?
Adj Lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem
Elrendelt utamat s minden parancsodat.
Egy vágyat hagyj nekem: hogy halljam és kövessem
Szent igazságodat...
(Corneille Péter, ford. Áprily Lajos)
*
Örök reformáció
, Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedetett; megsegítette
őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja."
98. Zsoltár l.
Megszokott teológiai szakkifejezésekkel így jelölöm meg mostani igehirdetésem
témáját: örök reformáció. Arról van tehát szó, hogy miközben emlékezünk a régiekre,
aközben előre is tekintünk; a régiekből tanulságot veszünk és a tanulságok alapján azt
fürkésszük, hogy ma, innen előre tekintve miféle reformáció esedékes. Örök
reformációt gondolt az Isten. A tegnapival nem zárult le az ő gondolata. Tegnap, a XVI.
században valamit elvégeztek. Annak a lendületével, bátorságával, abban az irányban,
amit akkor mutattak, ma előre kell haladnunk újabb reformáció elé. így értem azt, hogy
örök reformáció.

Az Ige másként beszél, de meggyőződésem szerint ugyanarról szól. Egyszerűbben,
szebben, érthetőbben, melegebben így mondái „Új éneket énekeljetek, mert
csodadolgokat cselekedett az Isten!" Nem másról beszél, csak másként. Szebben, szinte
azt mondhatnám költőibben, de úgy is merem mondani, hogy igazabban. Új éneket
énekeljetek, mert csodadolgokat cselekedett íz Úr! Első hallásra is kitűnik három
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gondolat ebből az Igéből.
Az Isten igénye az, hogy legyen új. Vannak régi zsoltárok, régi énekek, Dávid korában
is voltak már tiszteletreméltó régi énekek. De az Isten kérése az, hogy új énekkel
dicsőítsék őt. Isten kérése, gondolata a megújulás, az örök új.
Azután: énekeljetek! Amikor az Isten ezt mondja, azt kéri, hogy boldogan,
lendületesen énekeljetek. Tehát nem masírozásról van szó, nem szervezkedésről, nem
harcról van szó, hanem énekesről. Az előző estéken hallhattuk már, hogy Jézus
alapképlete, hogy a köréje gyülekező emberek, tanítványok: lakodalmas nép.
Talán nem istenkáromlás, ha azt mondom: új nótát, új dalt tehát az Istennek!
Végül: nem azért kell új dalt énekelni, mert tehetséges poéták vannak az egyházban,
vagy akár tehetséges teológusok, akik ki tudnak ötölni valami újat, hanem mert
csodadolgokat cselekedett az Isten. Istennek időközben megtapasztalt cselekedeteit
kell énekké szépíteni.
Ez a ma esti témánk. Szakkifejezéssel élve: az örök reformációról szólok. Az Ige
szavai szerint szeretném az új éneket tanítani nektek, mivelhogy valóban csodadolgokat
cselekedett az Isten. Egy okos marxista egyszer azt mondotta: az a jó marxista, aki
Marxot idézve, túllép Marxon. Nem tudom, hogy ők elfogadják-e ezt, de én, mint
kálvinista, elfogadom Kálvin Jánosra nézve, hogy az a jó kálvinista, aki hálát adva
Kálvinért, őt idézve, őreá emlékezve túllép Kálvinon. Kálvin maga kétségtelenül így
gondolta az ő munkáját. Ilyen szellemben akarok ma szólni: Kálvinért, Lutherért hálát
adva, túllépünk Kálvinon és Lutheron.
De persze először emlékezünk rájuk, megköszönjük Istennek az ő munkájukat. És
amikor az emlékezés világába lépek, beiratkozom tanítványul egy tanítómester
iskolájába. Itt egy pillanatig kegyelettel emlékezem erre a tanítómesterre, annál inkább,
mert éveken át itt ült a mi sorainkban. Nemcsak az én meggyőződésem, de a
szakmabelieké is, hogy a XX. század legnagyobb magyar kálvinista történettudósa volt.
Révész Imrére, a debreceni egyetemi tanárra és püspökre gondolok. Amikor letette püspöki tisztét, idejött közénk, és éveken át itt hallgatta az Igét. Utólag megvallom nektek,
nagyon megilletődötten prédikáltam akkor. Hogy jövök én ahhoz, hogy Révész Imrének
prédikáljak? Ezt a nyomasztó érzést az tette elviselhetővé, hogy beszélgetéseinkből
tudtam: puritán kálvinista ember jön az istentiszteleteinkre, aki nem tudományának
nagysága szerint kritizálta prédikációmat, hanem mint egyszerű kálvinista ember
hallgatta az Igét.
Révész Imrének 1932-ben megjelent egy könyve, amit a háború előtti egyház nem
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szeretett, és a mai egyház sem szeret. Címe: A reformáció. Olyan fájdalmasan éles
igazságokat mondott ki ebben a könyvében, hogy nem tudta és ma sem tudja elviselni az
egyház ezeket az igazságokat. Úgy beszélt a reformációról, hogy az ítéletté lett az
egyház felett. A háború előtti egyház felett is ítéletté lett és a háború utáni, mostani
egyházunk felett is ítélet ez a könyv. Érthető, hogy általában nem szeretik ezt a könyvet.
De hát én szeretem, és rendkívül sokat tanultam belőle. Most ebből a könyvből idézek a
reformációra vonatkozó három igazságot.
Az első nagyon egyszerű, de nagyon fontos igazság: a reformációban volt egy bizonyos
történelmi elem, de volt benne történelem feletti elem is. Ezt fontos emlegetni, mert
hol ide, hol oda csapódik a reformációt tanulmányozó ember. Az egyházat megkísérti,
hogy csupa istenit lásson benne: csupa áldás, csupa Ige, csupa hőstett, csupa mártírium.
Pedig voltak nagyon vaskos, emberi elemei is a reformációnak. Konkrét történelmi,
hatalmi, gazdasági elemek. Van a marxista filozófiának is bizonyos igazsága, hogy a
polgárság birkózott ekkor a klérussal, nemzeti államok ébredeztek és a Római Kúria ellen
lázadoztak és így tovább. A történelemtudomány ezt nagyon pontosan kinyomozta, hogy
milyen emberi-történeti elemek voltak a reformációban, de Révész Imre azt mondja,
hogy ezek mögött az elemek mögött ott volt a lényeg: a történelem feletti elem, és az a
helyes szemlélete a reformációnak, ha „megadjuk a császárnak, ami a császáré és
Istennek, ami az Istené". A történelemnek, az emberi vonatkozásoknak megadjuk azt,
ami emberi vonatkozás volt, de aztán keressük azt, ami több, mint emberi.
Mi már régtől fogva tanulgatjuk azt a szemléletet, hogy Jézus Krisztus maga is ember
volt, de több volt, mint ember. Van olyan egyházi szemlélet, amelyik azt mondja, hogy
nem is volt ember, mindenestül Isten volt. Ez éppen olyan helytelen, mint a másik
szemlélet, amelyik azt mondja, hogy nem volt Isten, hanem csak egyszerű názáreti
ácsmester volt. Jézusban ez a kettősség jelent meg, hogy ember volt és több volt, mint
ember. A Bibliát is így kell szemlélni, ez a helyes, ez a protestáns, ez a tudományos
szemlélet. A Biblia emberi alkotás, amelyben itt-ott még tévedések, emberi
tökéletlenségek is vannak, hiszen emberi kéz munkája, de végső fokon mégis több, mint
emberi mű. A Szentlélek áttüzesíti a Bibliában található emberi bizonyságot, és akkor
az Igévé lesz. Ez a reformációra is áll. Révész Imre azt a kiegyensúlyozott szemléletet
hozta, hogy a reformáció egyfelől történelmi képződmény, lehet emberi történések
hálójában szemlélni, de több, mint történelmi képződmény.
Második gondolatában azt konkretizálja, hogy a reformációban mi volt a történelem
feletti. Úgy állítja fel a tételét, hogy a középkorban a vallásos intézmények eltakarták
az Istent az emberek elől. Isten nevében állítottak fel egy sereg intézményt, pápaságot,
szerzetesrendeket, mindenféle egyházi szervezeteket, dogmákat. Végül úgy
elhatalmasodtak ezek az intézmények, hogy eltakarták az Istent az emberek elől. Más
kifejezéssel: vallássá lett az, ami eredetileg egyáltalán nem volt vallás. Évszázadok során
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elburjánzott a felépítmény, a szervezet, a szöveg olyannyira, hogy mögötte szinte
hozzáférhetetlenné lett az Isten. A reformációban az történt, hogy Isten áttörte ezt
az akadályt, és Ő maga hatalmasan megjelent Szent Lelkével a világon. A reformáció
tehát nem emberi csinálmány, nem emberi szervezés, nem alulról felfelé való
dörömbölés, nem emberek vetették szét ezeket a falakat. Révész Imre szerint ez a
reformáció lényege, ez a történelem feletti valóság, az, hogy felülről áttörte Isten ezt
a rettenetes szövevényt, és megjelent a 16. század emberének, Luthernek, Kálvinnak,
sokaknak, kicsi embereknek, más-más nemzetbelieknek, köztük a magyar
reformátoroknak is. Az élő Isten megjelent a Szentlélek erejében.
A múlt napokban találkoztam egy ma élő német teológus professzor, Käsemann remek
meghatározásával: a Szentlélek Isten rátámadása volt a világra. A világra való
rátámadás. Az Isten szeretetének a rátámadása. Amikor Isten szeretete dinamikusan
rátámad erre a világra, ebben benne van az, hogy ellene, de érette. Ellene, mert a
megöregedett, megcsontosodott, élettelenné vált intézményeket megtámadja a
Szentlélek, de végül is az Isten szeretete támadja meg, hogy megújítsa. Az első
pünkösdkor rátámadt az Isten szelleme a zsidó betűre, a Jeruzsálemi templomra, a zsidó
főpapokra, rátámadt, de nem folyt a vére egyiknek sem, mert az Isten szeretete támadt
rájuk pünkösdkor. A reformációban ugyanaz történt. Hatalmasan rátámadt Isten
szelleme erre a megvénhedett Európára és még inkább a megvénhedett egyházra. Úgy
támadt rá, hogy abból új élet lett.
A harmadik gondolat az, hogy a reformáció korántsem végzett el mindent. Révész Imre
ezzel az állításával szembefordul a nagy reformáció-kultusszal. A konfirmációs kátékban
mi is azt tanultuk, hogy „a reformációban a reformátorok helyreállították eredeti
tisztaságában a Krisztus egyházát". Révész Imre azt mondja, hogy ez nem igaz. Nem
állították helyre. Kezdték helyreállítani, valamit elvégeztek, de még igen sok tennivaló
maradt nekünk is. Ebből már sejthetitek, miért nem tetszett ez a Révész Imre-féle
tanítás sem a régebbi, sem a mostani egyházunknak. Ez fájdalmas igazság. Kiveszi azt a
dicsekedést a szánkból, hogy a mi egyházunk eredeti tisztaságában visszaállított
keresztyén egyház. Nem az! Nagyon sok középkori, nagyon sok társadalmi bevetülés
érintetlenül maradt a protestáns egyházakban is. Révész Imre tétele az, hogy folytatni
kell a reformációt. Valamit elvégeztek a reformátorok az ő korukban, többet nem
lehetett. Áldjuk Istent azért a bátorságért, amivel életüket kockáztatták az egyház
megújításának szolgálatában. Hálát adunk azokért a dolgokéit, amiket elvégeztek a
nagyon sok tennivalóból, de ugyanakkor gondoljunk arra, hogy maradt még bőven.
Íme, ez a három fő gondolata ennek a könyvnek, amelyik tehát megérdemli, hogy végre
elolvassa és megszívlelje az egyház.
Ehhez még egy gondolatot fűzök: bizonyára tudjátok, hogy amikor Kálvin János
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közeledni érezte a halálát, határozottan megtiltatta, hogy sírja fölé valami jegyet
tegyenek. Senki nem tudja mind máig, hol nyugszanak Kálvin János testének földi maradványai Genfben. Ő nagyon jól tudta, micsoda kultuszt csinálnak a keresztyének a
szentekből, atyákból, vértanúkból, és tudta, hogy menthetetlenül egy „kálvinista" kultusz
alakul ki az ő sírja körül, hajói el nem rejteti a porait! Ez mutatja, miféle lélek volt benne.
Nem fontos Kálvin, nem fontos, hol porlanak csontjai, nem szabad elakadni Kálvinnál!
Legszentebb meggyőződésem szerint az a jó kálvinista, aki Kálvint idézve, érte nagyon
mélyen hálát adva, továbblép Kálvintól. Az a jó kálvinista, aki Kálvin szenvedélyével
hagyja maga mögött Kálvint. Teljes tisztelettel betagolja őt a történelem nagyjai közé,
de ezután maga mögött hagyja és elindul Kálvin szellemével, alázatával, Kálvin Ige-szerelmével az aktuális tennivalók, az örök reformáció felé.
A továbbiakban három vonalat mutatok fel a ma aktuális reformációról. Lehet, hogy ez
a három igazában egy feladatnak három oldalról való megközelítése.
Először is emlékeztetlek titeket arra, hogy egy hét óta estéről estére együtt vagyunk,
és azzal indultunk el, hogy „valóság, fantázia és Szentlélek". Azt mondtam, hogy a
megújulás, sőt az üdvösségre jutás ezen a három lépcsőfokon át érhető el. Találkozni
kell a kendőzetlen valósággal, azután a Krisztus fantáziájával föl kell ismerni, hogy mivé
változhat el a mostani valóság, majd a Szentlélek hatalmával el kell indulni a valóság
megváltoztatására. Ezt az első vallomásomat az elmúlt hét során többféle módon
konkretizáltam, most pedig a reformációra alkalmazom.
A reformáció feladata az, hogy az egyházak a valósággal találkozzanak, mert álmodozva
élnek a valóság felett, vagy a valóság alatt, vagy háttal a valóságnak. Az egyház
megújulásában tehát az első feladat az, hogy a valósággal találkozzon az egyház. Aztán
a valóságot Krisztus fantáziájával szemlélje, és látomását a Szentlélek által valósítsa
meg. A középkor végén és az újkor elején előállt Kopernikusz és Galilei, és új világképet
rajzoltak az emberiség elé. De az egyház makacskodott, és nem akarta ezt a világképet
elfogadni. Szívesebben megégette volna a csillagászokat, csakhogy maradjon minden a
régiben. A valóságnak új távlata rajzolódott ki, és mennyit kellett az egyháznak
kínlódnia, amíg megbékélt az új valósággal!
Ma ugyanígy esedékes az, hogy az egyház a mai sokféle vonatkozásban kitágult
valósággal találkozzék. Az univerzum még nagyobbá lett a szemünkben a modern
mérőeszközök által, de a társadalomtudományok terén is egészen új összefüggéseket
ismertünk fel ember és ember között. És micsoda mélységeket ismertünk meg az ember
belső világában Freud óta! Az a pap, aki ma úgy prédikál, ahogy a 19. században
prédikáltak Freud előtt, az végzetesen eltéveszti a dolgot. Aki Einstein után úgy
prédikál, mintha nem született volna egy Einstein nevű ember a világra, az végzetesen
elvéti az Isten ügyét. Döbbenetesen kitágult a valóság, zavaróan sokrétűvé lett, mert a
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régi törvények érvénytelenné lettek. A régi fizikai törvények, a régi élettani törvények,
de a régi dogmák is megrendültek. Mindent újra kellett szövegezni. A fizikusnak új
módon kellett találkoznia a valósággal, a népvezérnek meg kell ismernie a nép valóságát,
ha vezetni akarja a népet. És az egyháznak is meg kell ismernie a valóságot! Ez a legsürgetőbb reformátori feladat: a valósággal találkozni. A társadalomtudományokban
felmutatott új társadalmi valósággal, a mélylélektanban felmutatott új embervalósággal,
az univerzumnak az einsteini távlatokban kitágult új valóságával, és így tovább.
Ma még messze van az egyház ezektől, inkább csak szidja az újítókat. Ezt nem szabad
tovább csinálni! Végre találkoznia kell az egyháznak a valósággal! És az új valóságot
fantáziával kell nézni. Új fantáziával: mi minden lehet ebből a világból, milyen isteni
lehetőségek rejtőzködnek ebben a kitágult ember-valóságban és univerzumban, micsoda
új, isteni gondolatok adódnak az új perspektívákból! Fantáziával, Jézus emberszerető
fantáziájával kellene nézni ezt az új valóságot, és aztán a Szentlélek hatalmával azok
közé kellene állni, akik a világ megújításán fáradoznak. Ez tehát az egyik megfogalmazása
a mostani reformátori feladatnak: a valóságot fantáziával és a Szentlélek hatalmával
munkába venni.
A második megfogalmazás így hangzik: az elmúlt évszázadokban az egyház
megengedhette magának azt a luxust, hogy túl sokat foglakozzon a túlnani világgal.
Foglalkozott Istennel, a Szentháromsággal, megfoghatatlan misztériumokkal, az angyalok, az ördögök, a világvége témájával. Túlságosan sokat foglalkozott a túlnanival, és ezt
mindig az itteni feladatok rovására tette. Innen reálisan le kell szállni a valóság talajára
úgy, hogy az embert kell megfigyelni, az embert kell megszeretni, meggyógyítani. Az
egyház feladata az ember szolgálata. És itt már csak részletkérdés az, hogy nem szabad
az emberhez sem úgy szólni, mint kétszáz évvel ezelőtt: te bűnös vagy, te féreg vagy,
te kárhozatra méltó vagy! Közben ugyanis kivirágzóit az emberi méltóság tudata, és az
ember elkezdett emberi módon berendezkedni a Földön. És ez nem rossz. Ez nem
istentelen. Az embernek méltósága van, ez bibliai gondolat. Az ember méltósága felől
kell megszólítani az embert. Azelőtt úgy szóltak az emberhez, hogy te szegény, te
boldogtalan, odaát majd csodálatos kárpótlást kapsz a földi nyomorúságodért. Ezt a
hangot abba kell hagyni az egyházban! Jaj nekünk, ha csak azokhoz tudunk szólni, akik
boldogtalanok, szegények, a halál közelében élnek, ínségben vannak. Persze hogy ilyenek
mindig lesznek, és elsősorban mindig ezekhez kell elmennünk szolgálatainkkal. De nem
csupán ez a mi szolgálatunk. Itt is áll az, hogy több az egyház feladata, mint a
szegénygondozás. Minden népekhez küld minket a mi Urunk és ez nem csak földrajzi
távolságokat jelent, hanem a társadalom rétegződésére is utal. Ahhoz az emberhez, aki
jól érezni magát a Földön, ez az új reformátori hang: nagyon helyes, hogy jól érzed
magad, de, ember, több az élet ennél! Örülök, hogy van kenyered, lakásod, ruhád, van
békés életed. Áldjuk Istent, hogy ez mind megvan. Bárcsak így lenne az egész világon!
De ebben a helyzetben is van mondanivaló: több az élet! Ezt a többet, a Krisztusban való
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többet kell odakínálnunk az embereknek. A második gondolatnak tehát az a tartalma,
hogy nem az égben kell kalandoznunk teológia címén, hanem az embert, a nyomorult,
boldogtalan, éhező, vagy a jólétben, békében élő embert kell többre, üdvösségre
segíteni. Már itt a Földön kell az üdvösség jó ízeit megízlelni.
A harmadik gondolat így szól: ez ideig az egyház élete lényegileg a vallásosságban
merült ki. Vallásos gyakorlatozásban, ima, ünnep, liturgia, papi öltözékek, stb. Az új
reformáció ezeket egy kicsit háttérbe szorítja, és a lényegre irányítja a figyelmünket.
A lényeg tudniillik a Szentlélek Úristen, akinek erejében Krisztus valósággá lesz
közöttünk. Vagyis eddig a vallásos teljesítmények számítottak, ezután kevesebb
jelentőségük lesz ezeknek, a szertartásoknak, ünnepeknek, és inkább a hétköznapi, a
szekuláris, a világi keresztyénséget kell megélni úgy, hogy Szentlélek erőket veszünk.
Az egyház legfőbb feladata az lesz, hogy tudakozza: mik a törvényei a Szentléleknek,
mikor szomorítjuk meg, mikor édesgetjük magunk közé Isten Szellemét? Mert a
keresztyénség végül is a Szentlélek erőkben való járás.
Befejezésül még egyszer idézem az Igét: „Új éneket énekeljetek!" Ezek a feladatok
izgalmasabbak, kockázatosabbak, ezekben el lehet tévedni, az egzisztenciánkat is
kockáztatni kell ebben a harcban. Szép, küzdelmes, kockázatos élet ez, de végül is akkor
ér valamit, ha valóban új éneket énekelünk.
A végén még egyszer szeretném megütni a szubjektív hangot: nekem gyönyörűség a
reformáción gondolkozni. Nekem gyönyörűség Kálvint olvasni, tisztelni, aztán magam
mögött hagyni és előre menni. Nekem gyönyörűség a mai világot, annak valóságát keresni,
gyönyörűség ennek a világnak a valóságát fantáziával nézni. Gyönyörűség a Szentlélek
titkát fürkészni. Gyönyörűség azt az Igét átélni, hogy „A szél fú, ahová akar".
Gyönyörűség átélni azt, hogy „nem mértékkel adja az Isten az ő szellemét"! Ez az én
vallomásom, mint ahogy egyszer a zsoltáros mondta: „Ének volt számomra a Te
törvényed, Istenem!" Nem roskasztó, nem keserű teher, ének volt számomra a Te
törvényed! Ez az én vallomásom, hogy ének számomra a reformáció. Ének, gyönyörűség.
Bárcsak tudnánk egy közös plattformot találni, hogy ha igaz, amit mondok, akkor többen
mondjuk, együtt mondjuk, és imádkozzunk érte! De ezt csak úgy érdemes csinálni, ha ez
végső soron nem harc, nem szervezkedés, nem világnézet, nem valamilyen katonásdi,
hanem a lakodalmas nép új nótája. Én így élek, hogy Isten lakodalmas népéhez tartozom,
és szeretnék mindig új éneket énekelni. Mert felette igen jó dolog az Isten lakodalmas
népe közé tartozni!
Elmélkedjünk!
1. A te életedben is örök reformációt, szakadatlan megújulást akar munkálni az Isten.
Azt kéri tőled, hogy új éneket énekelj Őneki. Van-e a szívedben új Ige, új öröm, új
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lendület, vagy csak a régi idők szép emlékeiből tengeted nyomorúságosán lelki életedet?
2. A megújulás iránya: Jézus Krisztus. Semmit nem ér a keménynyakú kálvinizmus, ha
hiányzik belőle Jézus Krisztus bölcsessége és bátorsága, szelídsége és szeretete. Ne
elégedj meg az eddigi Krisztus-ismereteddel! Hidd el és fogadd el; sokkal több a
Krisztus annál, amennyit eddig megtapasztaltál belőle.
3. Ez a Jézus Krisztus most arra emlékezteti a gyülekezeteket, hogy fölöttébb
haszontalan ünneplés lenne az, ha az egyház virágokkal ékesítené a régi próféták és
reformátorok sírjait, és közben megölné a mostani prófétákat és az új reformátorokat.
Megtaláltad-e a helyedet az egyház megújulásáért folyó mostani kemény küzdelemben?
*
Szegénység, vagy gazdagság?
6
Én, az ÚR, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! 7Atyáitok idejétől
fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg
hozzám, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa. De ti ezt kérdezitek:
Miből térjünk meg? 8- Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok
csapni engem! Ezt kérdezitek: Mivel akarunk becsapni? - A tizeddel és a
felajánlásokkal! 9Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni
engem! 10Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban,
és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy
megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. 11Elriasztom tőletek
a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a
határban - mondja a Seregek URa. 12Boldognak mond benneteket minden nép, mert
gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek URa. (Malakiás 3.)
Ma gyakran halljuk azt a véleményt, hogy kétféle egyház létezik, mégpedig a
szegénységet természetesnek tartó egyház és a gazdagságot hirdető, siker-orientált
egyház. Az első hitvallása az, hogy a keresztyén embert az jellemzi, hogy örömmel
vállalja a lemondást, a szegénységet a hitéért. Nem törődik az anyagiakkal, mert számára
csak a lelki értékek, s az üdvösség a fontos. Imádsága szüntelenül csak az, hogy: Uram!
Irgalmazz! Uram! Könyörülj! A másik irányzat követői pedig azt vallják, hogy a
szegénység nem Isten akarata, hiszen Isten akkor boldog, ha teremtményei örülni
tudnak az életnek, ha nem csak lelki gazdagságuk miatt, hanem anyagi javaik bősége
miatt is boldogok. Az Isten szeretete, áldásai ott kell, hogy legyenek a hitben élő
emberek életében, hogy ezzel is hirdessék mindenkinek azt, hogy: Boldog az az ember,
aki az Úrban bízik, soha nem szégyenül meg. Ez az egyház nem tudja elfogadni az
általános nyavalygást, hanem Isten hatalmát dicsőíti.
Mindannyian tudjuk, hogy ennek a két irányzatnak a vitáját nem lehet egyszerűen és
rutinos módon eldönteni, mert az élet sokkal bonyolultabb annál és az igazság sem
fejezhető ki sohasem egy sarkosan és kegyetlenül fogalmazott mondattal.
Az első, amit feltétlenül ki kell mondani az az, hogy Isten előtt kedves életforma, amikor
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valaki a hitéért vállalja a szegénységet, a hátratételt, sőt esetleg a bántást és az
üldözést is. Ezt tették az első keresztyének, és ezt tették a mögöttünk lévő két
évezredben sokszor a hitben járó elődeink. Ez a bátorság mindenki számára tiszteletre
méltó és példája annak, hogy hogyan kell Istenhez, Jézus Krisztushoz minden
nehézségben és próbában hűségesnek maradni.
Azonban ehhez feltétlenül hozzá kell tenni azt, hogy amikor valaki így éli az életét, akkor
annak feltétlenül megteremnek a gyümölcsei. Hiszen, ha valaki fegyelmezetten, Isten
törvényére figyelve és annak engedelmeskedve él, az életét józanság, mértékletesség,
hálaadás, imádság jellemzi, annak az anyagi életében is feltétlenül látható sokféle pozitív
változás. Gyakran mondjuk, hogy a szegénység nem csak a körülmények kedvezőtlen
állása miatt jelenik meg egy embernek, egy társadalomnak az életében, hanem
legfőképpen a rendetlen életforma, vagy a gondolkodásbeli hiányosságok miatt. Amikor
valaki rendet tud teremteni az életében, és értelmesen gondolkodik, cselekszik, akkor
általában ki tud törni a szegénység szorításából!
Ki kell mondani, hogy a szegénység, az üres, rendetlen, düledező és piszkos templomok
valójában nagy részben csak azt jelzik, hogy az ott élő embertársaink, az ott élő
gyülekezetek,
hitükben,
Isten
iránti
szeretetükben,
hűségükben
nagyon
megerőtlenedettek. Ilyenformán a szegénység Isten megcsúfolása és „ékes” példája
annak, hogy milyenné válik az ember, ha nem ragaszkodik erősen Istenéhez. De a
gazdagság, a szépen megépített, pezsgő gyülekezeti élettel rendelkező templomok
legtöbbször azt mutatják, hogy Isten áldása igenis ott van a hűségen, a bátran vállalt
hiten. Ahol az ember Isten szeretve él, ott mindenképpen a kibontakozás, a bőség, a
növekedés a jellemző. Ezt igazolja az is, hogy minden lelki ébredés megújulást,
társadalmi és gazdasági változást, növekedést eredményezett a történelem folyamán.
(puritánok, finn ébredés…) A megtért emberek elkezdtek értelmesen és szorgalmasan
élni és dolgozni, tanultak és kiváló mesteremberek lettek, az életformájuk semmilyen
tekintetben nem volt pazarló, tékozló, hanem mindenben visszafogott, mértékletes
életforma volt. (A mai gazdasági életnek, a növekedésnek sem a kegyetlen hajsza, a
modern rabszolgaság kialakítása lehet a legfőbb alapja! Ebből csak embertelen
életforma, megfáradás, széthullás, csömör következhet. Ez csak Kínában és hasonló
pogány országokban elfogadott, ahol az ember egyáltalán nem érték, hanem csak
termelőeszköz, munkaerő! Lelki megújulásra van szükség ahhoz, hogy a társadalmi,
gazdasági élet jól működjön és felkínálhassa mindenki számára az emberhez méltó élet
lehetőségét.
A szegénység soha nem ok a dicsekedésre, a gazdagság pedig soha nem lehet cél! Az
egyháznak legtöbbször szégyenkeznie kell a (testi-lelki) szegénysége miatt. Ha a
szegénység mögött az odaszánt élet bátorsága van, akkor az dicséretes, s ha a
gazdagságban nem az Isten iránti szeretet a meghatározó, akkor annak semmi áldása,
haszna nem lesz.
Jézus bátorít bennünket arra, hogy vállaljuk a szegénységet, ha kell, de megérteti velünk
azt is, hogy Isten csodálatosan gondoskodik az övéiről és soha nem hagyja őket a
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szegénységben, hanem elhalmozza őket javainak gazdagságával, szeretete jeleivel.
Isten szereti a szegényt, de a szegénységet utálja, s éppen ezért szeretete
megnyilvánul abban is, hogy nem hagyja a szegényt a szegénységben, hanem felemeli, ha
az Őbenne bízik, neki engedelmeskedik és segítségül hívja Őt.

Február 29.
Ritka alkalmak
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
(Ef 5,16 - Károli)
Ez a nap csak négyévente ismétlődik. Ez arra figyelmeztet, hogy vannak az életünkben
olyan lehetőségek, amelyek csak ritkán vagy csupán egyetlenegyszer adatnak. Nagyon
meg kell becsülni ezeket.
Amikor beszélgetés közben megnyílik a gyermekünk vagy a hitvesünk szíve; amikor
feltárul egy bibliai ige, és Isten gondolatainak a mélyére láthatunk; amikor Isten egészen
egyértelművé tesz számunkra valamit; amikor küld valakit, s az megmutatja a helyes
utat; vagy amikor erőteljes vágy ébred bennünk az engedelmességre - ezeket az
alkalmakat nem szabad elmulasztanunk, hanem mint elkészített, áldott lehetőséget meg
kell ragadnunk és ki kell használnunk.
A vak Bartimeust nem lehetett elhallgattatni, amikor megtudta, hogy Jézus előtte
megy el az úton. Elszántan kiabálta: Jézus, könyörülj rajtam! Mert tudta, hogy ez egy
soha vissza nem térő alkalom. S az is volt, mert Jézus útja innen már a keresztre
vezetett.
A római Kornéliusz sem spekulált, hogy mitévő legyen, amikor Isten arra indította,
hogy hívassa magához Péter apostolt. Azt sem tudta, ki ő, de azonnal engedelmeskedett
a különös parancsnak. És akkor lett hívővé, megismerhette Jézus Krisztust, és kapta a
Szentlélek ajándékát.
Félix helytartónak is megadatott, hogy Pál apostoltól hallhassa, kicsoda Jézus és mit
tett értünk, de ő félbeszakította és nem használta ki az egyszeri alkalmat arra, hogy új
életet kapjon.
A „napok gonoszok" kifejezés azt jelenti, hogy sokan azt gondolják, az idő vég nélküli.
Pedig egyszer elfogynak a napjaink, és nem lesz többé lehetőségünk jót tenni, valamit
pótolni, vagy az üdvösséget megragadni.
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*
Ami követ bennünket
„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján" (Zsolt 23,6).
Minden négy évben csak egyszer virrad ránk ez a nap. Ó, bárcsak négyszeres áldást
hozna! Mind ez ideig Isten jósága és szeretete mint két testőr kísért minket naprólnapra. E kettő alkotta a hátvédet, míg a kegyelem volt az elővédünk. Ez a rendkívüli nap
is egyike életünk napjainak, tehát a két testőr velünk lesz ma is. A jóság, hogy gondoskodjék arról, amire szükségünk van, a szeretet, hogy elfedezze bűneinket. Ők kísérjék
lépteinket ma és minden nap, míg egyszer majd több nap nem virrad ránk. Ezért ezen a
különleges napon szolgáljuk az Urat szívünk még teljesebb odaszentelésével, és
buzgóbban dicsérjük nevét, mint eddig tettük. Nem tudnánk ma valami különlegesen jó
szolgálatot végezni az Úrért vagy a szegényekért? A szeretet találékonyságával tegyük
ezt a napot, ezt a február 29-ét mindörökre emlékezetessé!
*
A hatalmas Isten és a parányi ember
90. zsoltár
Ez a zsoltár az örökkévaló Isten és a múlandó ember találkozásáról szól. Isten nagyságát
és dicsőségét szemlélve a zsoltáríró Mózes előtt nyilvánvalóvá válik az ember nyomorult,
por volta.

Mindig így van ez: nyomorult, por voltunkat a maga valóságában akkor látjuk meg igazán,
ha Isten nagyságát és dicsőségét szemléljük. Ha csak magunkat nézzük, nagynak látjuk
magunkat. Ha azonban Istenhez viszonyítjuk életünket, kiderül, hogy porszemek,
parányiak, senkik vagyunk.
A zsoltár legelső mondata máris valami nagyon fontosat mond el önmagunkról,
nevezetesen azt, hogy az embernek „hajlékra" van szüksége a meg-tartatáshoz. Az
állatoknak nincs erre szükségük: a vadszamár, a sivatagi vagy az északi-sarki álla tok
hajlék nélkül is megvannak. Az ember hajlék nélkül elvész. Ebben is az ember gyöngesége
mutatkozik meg. A kiscsibék rögtön futni kezdenek, amint kikelnek; a fürjek rögtön
otthagyják fészküket. Egy csecsemőnek viszont sok-sok gondoskodásra és védelemre
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van szüksége ahhoz, hogy épségben felnőjön. „Hajlékra" van tehát szüksége.
Itt azonban egy még fontosabb hajlékról, a lelki hajlékról van szó. Mi volna velünk lelki
hajlék nélkül? Lelkünk sokkal több veszedelemnek van kitéve, mint a testünk. Jóllehet
nem akarjuk ezt tudomásul venni, mégis, ha Isten nem oltalmazná lelkünket, borzasztó
veszedelem, rontás, nyomorúság érné. A démoni világ a lelkünk megrontására tör. Mivé
lennénk, ha Isten nem oltalmazna bennünket? A démoni világ erői, szörnyei rajzanak
körülöttünk. „A bűn az ajtó előtt leselkedik, és reánk van vágyódása." Ha Isten nem
oltalmazna a kísértésekkel szemben, bizonnyal elvesznénk.
Isten örökkévaló. E világ istenei emberi kezek alkotásai, mind véges természetűek. A
pogány kor, a görögség vagy a rómaiak istenei mind emberi képzelet szüleményei, vagy
maguk is emberek, mint a császárok. A mi Istenünk örökkévaló és öröktől fogva való
Isten. Ő a kezdet és a vég, minden mindenekben. „Minekelőtte hegyek lettek, és föld és
világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten." Ő a mi életünk alapja és
biztonsága. U az a biztos pont, akire Arkhimédész azt mondta: „Mutassatok egy szilárd
pontot, és kifordítom sarkaiból a világot." E világban minden más inog, mozog,
megbízhatatlan, ki van téve az idők változásának. Egyedül Isten örökkévaló, egyedül Ő
mozdíthatatlan.
Isten az élet Ura. Nem mi magunk, nem a környező hatalmak, nem a démonok, nem a
világ forgataga az élet Ura. Az élet nem akkor szűnik meg, amikor egy golyó eltalálja
valakinek a szívét, vagy amikor egy betegséggel szemben a szervezet nem képes többé
ellenállni, hanem amikor Isten „visszatéríti a halandót a porba", amikor neki úgy tetszik,
3. vers hogy pontot tegyen valakinek az életére. Nincs mit félned azoktól a dolgoktól,
helyzetektől, amelyek láthatólag a halálba sodornak, mert nincs hatalmuk feletted, amíg
Isten nem határoz úgy, hogy visszatéríti a halandót a porba.
Isten az idő Ura. Adott esetben egy félóra is igen hosszú lehet. Isten az időnek is Ura,
Ő rendelkezik felette olyannyira, hogy az örökkévalóságban nincs is idő. A Jelenések
könyvében ezt olvassuk: „idő pedig nem lesz." Idő csak a mi számításainkban van, jel 10,0
mert nem tudjuk nélküle beosztani az életet. Isten számításaiban nincsenek évek,
hónapok, csak a mi földi gondolkozásunkban. Az örökkévalóságban nincs idő - szörnyű ez
a gondolat azok számára, akik elvesznek, mert földi viszonylatban mégiscsak vigasztaló
a nyomorúságban arra gondolni, hogy eltelt egy óra. Az ember azt mondhatja: ha már
két órát kibírtam, a hátralevő tízet is kibírom. Az időtlenség csak tetézi a pokol
gyötrelmeit.
Az örökélet boldogságát viszont csak fokozza a tudat, hogy nincs idő. Nem kell hogy
számoljuk az órát, nem nehezedik ránk kínos teherként az idő múlása. Egyik énekünk
szerint a boldog percek elrepülnek, de csak földi életünkben. Ott megmaradnak örökké,
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mert az idő Ura megállítja az időt, amit mi itt hiába próbálunk. Ott nem lesz időhöz
kötve a vele lételünk, a benne való örvendezésünk, az Ő dicsőségében való
gyönyörködésünk.
Az ember magán hordja a múlandóság bélyegét: olyan, „mint a fű, amely reggel sarjad,
és estére elhervad és megszárad". Emberi életünk is alighogy virágba borul, egyszer
csak megszűnik, nincs tovább. Mint a kinyílt rózsa, egyszer csak lehullnak a szirmai.
Gondolj a halandóságodra; gondolj arra, hogy egyszer menned kell innen. Isten örökkévalóságát szemlélve gondolj arra, mennyire az idő korlátai közé zárt ember vagy itt, a
jelenvaló világban.
Az élet olyan, „mint az álom" - mondja a zsoltáríró. Nem úgy érti, hogy olyan szép, mint
egy álom, hanem rövid, elmúlik, és föl kell majd ébredni belőle. Sokak számára
megrendítő lesz a fölébredés. Vannak, akik átalusszák az életet, tovaszáll felet A gazdag
ember és a szegény Lázár példázatában úgy olvassuk, hogy a gazdag ember a pokolban
„felnyitotta a szemét". Egy életen keresztül aludt, álomban élt és csak a pokolban ébredt
fel. Milyen szörnyű felébredés! A te ébredésed milyen lesz, amikor álmaidból, ebből az
árnyékvilágból a valós világba lépsz?
Emberi életünkre nem lehet semmit építeni - olyan, „mint az álom". A
felelősségvállalásunk, az ígéreteink, az elhatározásaink, a jóakaratunk mind olyanok,
mint az álom: megbízhatatlanok. Olyan az életünk, mint a homok, amely egyszer csak
süllyedni kezd, és kicsúszik a lábunk alól. Azért ilyen, mert a bűneink elszakasztottak
Istentől.
Isten eredetileg nem ilyennek alkotta az embert: Ádámot olyan életlehetőséggel
ajándékozta meg a teremtéskor, hogy ha megmarad az engedelmesség útján, bírhatta
volna azokat az ajándékokat, amelyek képessé tették volna arra, hogy halál és pusztulás
nélkül emeltessék fel a mennyei dicsőségbe. A bűn, az engedetlenség folytán azonban az
ember elvesztette ezt a képességét. Bűnben születvén Isten haragja alatt áll a jelenvaló
világban, és alá van vetve a romlandóságnak.
„Elődbe vetetted a mi álnokságainkat" - bűneink Isten előtt vannak. Amikor a bíró meg
akar ítélni valakit, maga elé veszi, végigtanulmányozza annak bűneit. Isten is maga elé
veszi bűneinket; titkos bűneink sem maradhatnak rejtve az Ő tekintete előtt. Mások elől
elrejtheted gondolataidat, Isten előtt azonban nyilvánvalók titkos bűneid is.
Életünk végessége a bűn következménye. Éveink számát nem változtathatjuk meg,
hiába próbáljuk meghosszabbítani élethatárainkat. Álmodhatunk életelixírről, amelynek
köszönhetően az emberek százötven évig is elélnek; próbálhatunk étkezési szabályokat
követni, hogy háromszáz évig éljünk, hiába minden: annyi időt élünk, amennyit Isten
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megszabott.
Az ítélő Istennel való találkozás azonban elvezethet arra a felismerésre, hogy csak
úgy állhatunk meg előtte, ha Ő tanít meg bennünket jól számlálni napjainkat. Nagy dolog
az, ha valaki felismeri, hogy ha Isten nem ad értelmet, nem tudjuk az időnket bölcsen
felhasználni. Sokan gondolják azt magukról, hogy értelmesen, helyesen, jó időbeosztással élnek. Van, aki azt gondolja, hogy napi nyolc óra munka, nyolc óra pihenés és
nyolc óra szórakozás a helyes élet titka, holott lehet, hogy a nyolc óra szórakozás alatt
többet árt magának, mintha huszonnégy órát dolgozna.
Bölcsen élni csak az tud, aki tudatában van múlandó voltának. Az a háziasszony
gazdálkodik helyesen az élelmiszerekkel, aki tudja, hogy fogy. Van, aki úgy pazarolja az
életét, az idejét, mintha rengeteg volna még hátra. Úgy gondolja, lesz még idő Isten
dolgaival törődni; lesz még holnap, amikor az elvégzetlen munkát el lehet még végezni.
Édesapám szokta volt mondani: „Fiam, tanuld meg, hogy sohasem este siess, hanem
reggel." Az Úr Jézus azt mondja: „Munkálkodjatok, amíg nappal van, mert eljön az
éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat." Kérjük hát mi is, hogy Ő „tanítson minket úgy
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk"; úgy ismernünk az élet múlandóságát,
hogy bölccsé tegye a szívünket az a tudat, hogy az, aki „visszatéríti a halandót a porba",
visszatéríthet még ma. Aki tudja, hogy még ma meghalhat, nem halogatja holnapra a
haragosával való megbékélést.
Roppant gyötrelmes volna, ha Isten előtt mindig az ítélet állapotában maradnánk. Az
ítélet állapotából el kell jutnunk a kegyelem állapotába. Aki helyesen áll Isten előtt, el is
érkezik oda. A zsoltáríró is, minekutána így szól: „Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és
a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?", a kegyelmes Istenhez folyamodik:
„Térj vissza Uram! Meddig késel? És könyörülj a te szolgádon." Látja, hogy mennyire
jogos Isten ítélete, és egyszer csak átlép a kegyelem állapotába.
Neked is ki kell jönnöd az ítélet állapotából, mert szolgaivá, rettegővé, félénkké és
bizonytalanná tesz. Csak a kegyelmi állapot képes megeleveníteni az embert. Az
ítéletben az ember szíve ellankad. Mikor Isten haragja csapdos körülöttünk, megrémülünk. Az ítélet állapotában szorongás vesz erőt az emberi lelken. Amikor azonban Isten
hozzánk fordul kegyelmével, megeleveníttetünk.
Ezért kiáltja a zsoltáríró, hogy „Térj vissza Uram! Meddig késel?" Amikor Isten
visszatér, a közte és közöttem tátongó nagy ellentétet áthidalja a kegyelem. Olyan ez,
mint amikor a pöttöm gyermek apja körül ténfereg, és sehogy sem éri fel őt, csak a
térdét markolássza, mígnem az apja lehajlik hozzá, és magához emeli. A nagy
különbséget, ami közted és Isten között van, Isten lehajló kegyelme hidalja át. Lehajlik
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a magasságból a mélységbe, és magához emel.
A kegyelem karján az idő múlandóságából az örökkévalóságba emeltetünk. Akire
korábban ráterhelődött az elmúlás rettegő gondolata, átlép az örökkévalóságba, a
múlhatatlanságba, az időtlenségbe.
Keresztyénnek lenni azt jelenti: Istennel közösségben lenni. Isten örökkévaló karjai
között nem korlátoz az idő, nem rettent az elmúlás, nem kell félelemmel szemlélnünk ősz
hajszálainkat, vagy arcunkon a ráncokat, és megijednünk attól, hogy nem bírunk már
annyit, mint korábban, mert kiemelte lelkünket az idő korlátai közül az örökkévaló életbe,
a vele való dicsőségbe.
„Elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi
időnkben." A nyomorúság nem szűnik meg: „Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk
napjaihoz képest" - mondja a zsoltáríró, azaz nyomorúságunk napjai ellenére is. Nem
arról van szó, hogy testünk nem lesz porrá, hogy nem öregszünk, hogy nem kell egyszer
elmennünk, hanem arról, hogy mindezek ellenére is vidám szívvel járhatunk, mert Isten
minket ezeken a korlátokon túlemelt.
„Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és dicsőséged azoknak fiain." Jézus
szépsége, Isten dicsősége akkor látszik meg az arcodon, ha kikerültél az idő korlátai
közül, ha eljutottál oda, hogy életed „el van rejtve Krisztussal együtt Istenben". Kői 3,3
Amikor a kegyelem beleavatkozik az életünkbe, jóllehet elszáradunk, mint a fű, amely
„reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad", az Ő műve és dicsősége
mégis meglátszik abban, hogy a porból is megelevenít, és a halál nem lesz úrrá rajtuk.
„Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mirajtunk, és a mi kezünk munkáját tedd
állandóvá nekünk". Jézus azt mondja, hogy aki tanítvány nevében egy pohár vizet ad a
szomjazónak, nem lesz elfelejtve az örökkévalóságban. Parányi tett ez, mégis, aki
megteszi, örökkévaló munkát végzett. Nem kell ahhoz Bábel tornyot építeni, szobrot
állítani, hatalmas felhőkarcolókat emelni, vagy eget rengető felfedezéseket tenni, hogy
kezünk munkája állandó legyen. Menj, és vigasztalj meg egy szomorú szívet, nyújts egy
pohár vizet a tanítvány nevében annak, aki szomjas; emeld fel a lankadt kezeket, erősítsd
meg a tántorgó térdeket, és kezed munkája állandóvá lesz. Te, porember, parányi féreg,
ezáltal munkatársává leszel Istennek.
Ott, ahol apám biztos léptekkel lépegetett, és szórta a magot a szántóföldbe, én
botladozó léptekkel mentem utána, számtalanszor orra bukva. Akkor ő megfogta a
kezemet, és úgy folytatta a magvetést. Én pedig ettől úgy éreztem, hogy ketten vetjük
el a búzát, holott ő vetette, én meg csak botorkáltam mellette.
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Isten is megfogja a kezünket, amikor orra buknánk, és nem engedi, hogy elessünk, és
ettől mi is olykor azt gondoljuk, hogy a művet közösen készítettük.
*
„HOZZA VIVÉK AZT"
Márk 9:19-21
Jézus
panaszos
szavaiból,
amelyekkel
tanítványainak
szemükre
hányja
„hitetlenségüket", megértem az Ő fájdalmainak sokaságát. Nemcsak ellenségeinek
támadásai sebzik az Ő szívét. Saját híveit is nehéz neki „szenvednie". Szeretetét és
türelmét ők talán még sokkal nagyobb próbára teszikl Annál csodálatosabb az Ö hűsége,
amellyel mégis „velük van", ahelyett hogy sorsukra hagyná. (19)

Jézus közelségének hatásából, amelytől tombolni kezd a beteg fiú lelkét megszállva
tartó gonosz lélek, meglátom az ő hatalmának nagyságát. Mihelyt szemtől-szembe kerül
vele a Gonosz, mintha máris vesztét erezné és még egyszer ki akarná adni utolsó dühét!
Az ilyen gyötrelmes pillanatok után nem sokáig késik már gyógyító hatalmának a
csodatétele! (20)
Abból a kérdésből, amellyel Jézus a szomorú édesapától fia szerencsétlenségének a
történetét tudakozza, megismerem az ő résztvevő irgalmának melegségét. Látni akarja
a bajt egész nagyságában, hogy átérezhesse a benne szenvedőkkel együtt annak minden
fájdalmát. Már maga az is csodálatos jótétemény, hogy várja és meghallgatja elébe
boruló szívünk minden panaszát! (21)
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