
Január                                                          1 

 
 

 

JANUÁR 

 

(Gyülekezeti használatra összeállította Orbán Kálmán ny. lelkipásztor) 

 

 

Január 1 

 

A Biblia első ígérete 

„Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja 

közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod" (IMóz 3,15). 

 

A bűnbe esett ember számára ez az első ígéret. Benne van az egész evangélium és a 

kegyelmi szövetség lényege. Nagyrészt már beteljesedett. Az asszony magvának? Jézus 

Krisztusnak bizony mardosta a sarkát a Sátán, és ez rettenetes mardosás volt! De milyen 

rettenetes a kígyó fejének végleges széttiprása! Ez lényegében már megtörtént, amikor 

Krisztus eltörölte a bűnt, legyőzte a halált és megtörte a Sátán hatalmát; de végső 

beteljesedése Urunk második eljövetelére és az utolsó ítélet napjára vár. Számunkra ez 

az ígéret azt a jó hírt jelenti, hogy bár a gonosz nagy erővel támadja testi 

természetünket, mintegy „a sarkunkat mardossa", mi azonban győzedelmeskedhetünk a 

Krisztusban, aki lábával az ősi kígyó fejére taposott. Egész éven át tapasztaljuk majd 

ezen igevers első felét, a Sátán kísértéseit és a Sátán magvából való gonoszok 

támadásait. Lehet, hogy úgy sarkunkba marnak majd, hogy belesántulunk; de ragadjuk 

meg Igénk második felének biztatását, és akkor nem csüggedünk el. Hit által 

örvendezzünk, hogy mégis győzni fogunk Jézus Krisztusban, az asszony magában. 

 

* 

 

JÉZUS HÍV 

Jöjjetek énhozzám mindnyájan 

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek. " (Mt 

11,28/a) 

 



Január                                                          2 

A legmélyebb értelmű, a legdrágább hívás ez, amely elhangzott valaha a világon. Áttoljon 

felénk, aki a mennybe való visszatérés előtt azt mondta magáról: „Nékem adatott minden 

hatalom mennyen és földön." (Mt 28,18); „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, 

mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok," (Jn 15,13-14/a) 

Mennyire figyelünk, ha hív minket valaki. Hát még ha hatalmas személy hív! Jézus 

mindnyájunkat hív. Azt is hozzáteszi: „a kik megfáradtatok és megterheltettetek." Van-

e közöttünk valaki, aki ne lett volna még fáradt? Különösen ma, amikor úgy 

megnehezedett körülöttünk a világ? Van-e közöttünk valaki, aki ne erezné, hogy meg van 

terhelve? Megsokasodtak nemcsak testi, de lelki terheink is. Alig akad köztünk valaki, 

aki el merné mondani, hogy nem fáradt el és nem volna megterhelve. A két megtoldás 

még inkább érezteti velünk, hogy a hívás mindnyájunkhoz szól. Mégis hányan nem hallják 

meg ezt a drága hívó szót? Talán olyan zajos, vagy annyira hajszolt az életük, hogy még 

néhány percük sincs arra, hogy elcsöndesedjék a lelkük, ezért nem tudják meghallani... 

Mennyivel szegényebb és nehezebb emiatt az életük... Vajha mi meghallanék! 

 

Úr Jézus, aki engem is úgy szerettél, hogy értem is a földre szálltál, az én bűneimért is 

meghaltál a Golgota keresztjén, ne engedje kegyelmed, hogy életem bajai gondjai annyira 

lekössék a lelkem, hogy ne tudjon közben-közben elcsendesedni. Uram, úgy szeretném 

én is meghallani felém is hangzó hívó szavadat, én is úgy megfáradtam, én is úgy meg 

vagyok terhelve! Milyen jó volt, amikor még Édesanyám kulcsolta imádságra két kicsi 

kezem. Most Te fogd össze két megfáradt kezem, ne hulljon szét újra, tudjak újból 

imádkozni Hozzád gyermeki hittel! Hallgasd meg esedezésem! Ámen. 

 

„Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra 

vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel: Ó szégyen, hogy te légy az, 

akinek várni kell. " (Énekeskönyv 457. é. 1. v.) 

 

* 

„A halálnak és elmúlásnak  helye is az Úr előtt van." 

(Példabeszédek 15) 

 

A halál és az elmúlás kifejezések első hallásra rokon értelmű fogalmak. Valójában más 

az elmúlás, és más a halál. Az elmúlás az a könyörtelen tény, amit az ember nemcsak 

élete nagy fordulópontjain, hanem minden évben, minden nap, és ha nem is tudatosan, de 

minden percben átél (Reményik Sándor: „Valamitől mindig búcsúzunk"). A halál a fo-

lyamatosan tapasztalt elmúlás betetőzése, emberileg visszafordíthatatlan csúcsa, 

amikor az ember kimúlik ebből a világból. Igénkben megszólal az evangélium. Az elmúlás 

és a halál helye az Úr előtt van, így az örök élet Jézus Krisztusban ajándékozott 

bizonyossága értelmessé tesz minden elmúlást, és békességet ad a halál árnyékának 

völgyében járva is, mivel a halál a hívő ember számára nem más, mint az, hogy felnőtté 

érünk az Isten oldalán (IKorinthus 13,11). 
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* 

„Megformálta óz Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába, 

így lett az ember élőlénnyé." l Mózes 2,7 

 

Istenként tisztelt régi keleti királyok felavatásakor valaki kötelezően a fülükbe súgta: 

„Ne feledd, hogy csak ember vagy!" Ma is figyelmeztetni kell az embert az Ige szavával: 

Por vagy, anyag vagy, olyan vagy, mint bármelyik élőlény az állatok közül! - Hát nem vagyok 

Istennek a maga képére teremtett gyermeke? - De igen. Amennyire egy fénykép 

felmutatja egy ember képét. Ha jó a kép, az ember arca ragyoghat rajta, de ha nem 

sikerült, csak eldobnivaló papírdarab. Por vagy, anyag vagy, egyszerű élőlény vagy, amíg 

nem tükrözöd Isten arcát szeretetben, jóságban, engedelmességben. Nagyok a 

lehetőségeid. A minta: Krisztus. Amennyire Őt követni tudod, annyira emelkedsz ki az 

állatok sorából, s leszel, ami a rendeltetésed: Isten képviselője, az Ő képének hordozója 

mindkét teremtett világban, földön és mennyben. 

 

Uram, köszönöm, hogy emberré teremtettél. De figyelmeztess arra is, hogy magamtól 

nem vagyok más, csak egyszerű élőlény! Add nekem Lelked erejét, hogy élni tudjak a 

Tőled kapott lehetőségekkel ebben az évben! El ne veszítselek, s veled együtt el ne 

veszítsem az emberség méltóságát, nekem ígért dicsőségét! Jól tudom, nem vagyok rá 

méltó. Jól tudom, sokszor gonoszabb vagyok a farkasnál. Hány ember lelkét 

keserítettem meg, hányszor féltem eléd állni haragom, gyűlöletem miatt! Bocsásd meg 

nekem, amikor elfeledkeztem emberségemről! Köszönöm, hogy elfogadsz, ahogy vagyok. 

Emelj magadhoz, és segíts, hogy hasonlítani tudjak Krisztushoz, és lehessek megváltott, 

szerető és szeretett gyermeked! Ámen. 

 

* 

 

„Az ember értelme tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv." 

(Példabeszédek 16) 

 

A Példabeszédek könyve itt mintha az igehirdetés csodájáról is szólna. Csak a komoly 

készüléssel kiszenvedett prédikációt áldja meg az Úr. Az igehirdető először is könyörög 

az üzenetért, azért, hogy a Biblia holt betűi megelevenedjenek, és a textuson át 

megszólaljon az Isten. Ezután „eltervezi" az igehirdetését, kidolgozza a prédikációt, a 

gondolatmenettől egészen a mondatokig és a szavakig. De attól kezdve, hogy fellép a 

szószékre, egyedül az Úr kezében van az, hogy mi hangzik el valójában (hogy mit mond a 

nyelv), és annak milyen visszhangja lesz. Ez Isten kegyelme, és a Szentlélek munkája, aki 

a prédikáció egyedüli alanya (szubjektuma). 

 

* 
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Aggódás helyett imádkozás 

 

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 

tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt... (Fil 4,6) 

 

Istentől kapott új évi programunk: ne aggódjatok, hanem imádkozzatok! Nem tudjuk, mit 

hoz a jövő, és olyan sok rosszat kellett már tapasztalnunk. Ez könnyen aggodalmaskodóvá 

tesz. Erre gyógyszer a hittel elmondott imádság. 

 

Az aggodalmaskodás gyökere a hitetlenség, az imádkozás tápláló gyökere az Istenbe 

vetett bizalom. Az aggodalmaskodás elszívja az energiáinkat, az imádkozás 

megsokszorozza és mozgósítja azt. Az aggodalmaskodó ember csőlátásban szenved: csak 

a lehetséges bajokat és nehézségeket látja. Az imádkozónak tágas a horizontja: a 

láthatatlanokat is komolyan veszi. Az aggodalmaskodó úgy véli, van oka félni. Az imádkozó 

meg van győződve arról, hogy van oka nem félni. Az aggodalmaskodó csak az ellenségre 

és önmagára szokott nézni, ezért gyakran eleve lemond a győzelemről. Az imádkozó 

Istenre figyel, és szent kíváncsisággal várja: ebben a helyzetben hogyan mutatja meg 

majd hatalmát és szeretetét. Az aggodalmaskodó a holnap gondját is hordozni akarja. 

Az imádkozó a ma terheit és feladatait viszi, és azokat sem egyedül. 

 

Nem az aggodalmaskodó áll a valóság talaján, mert ő az elképzelt bajok világában él, ahol 

egyedül érzi magát. Az imádkozó ember áll a valóság talaján, mert miközben számol a 

látható tényekkel, számol a mindenség Urával is, és számít rá. 

 

Mit jelent imádkozni? Jézus tanítása szerint: kiönteni a szívünket Istennek, ahogyan egy 

kisgyermek az apjának, akiről tudja, hogy szereti és bármit képes megtenni érte. 

Szánjunk időt erre mindennap ebben az évben! 

 

Istennel járni, lakozni, 

Szent élettel illatozni, 

Igaz hitben nem habozni: 

jézus Krisztus, taníts, 

Taníts imádkozni! 

(Református énekeskönyv) 

 

* 

12. LEHETETLEN UGYANIS (Zsidókhoz írt levél 6,1-8) 

„Ezért elhagyva a Krisztusról való elemi tanítást, törekedjünk tökéletességre." 

(Zsidókhoz írt levél 6,1) 

 

A levél írója teljes erejét latba veti a gyülekezet megújulása érdekében! A gyülekezet 
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állapotát nem látja reménytelennek, de hangsúlyozza a „tovább"-ot! Keresztyén ember, 

nem ragadhat le az elemi tanításoknál! Nem azt kell itt mérlegelni, hogy eljuthat-e az 

ember a hitben a tökéletesség állapotába, hanem azt, hogy a tökéletesség a cél, ezt kell 

követni. Nem ragadhat le Krisztus tanítványainak az élete a kiskorúságnál, a 

nagykorúságra kell törekedni. A keresztyén élet olyan út, amelyen nem lehet megállni a 

cél előtt. Haladni kell a cél felé. Ugyanerről ír Pál is: „félelemmel és rettegéssel vigyétek 

végbe a ti idvességeteket!" És az előbbre jutásnak is fennáll az elkötelezettsége! 

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtelen gyermekei az elfordult és 

elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon, 

életnek beszédét tartva elébük" (Fil. 2,12/b.l5-16). 

 

„Ne kezdjük el újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az 

Istenben való hitnek. A mosakodásról, a kézrátételről, a halottak feltámadásáról és az 

örök életről való tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi." (6,1-3) 

 

Ami megtörtént, azt nem kell újra elkezdeni! Emlékeznünk kell arra: „De Isten gazdag 

lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik 

halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, és vele együtt feltá-

masztott, és a mennyek világába ültetett Krisztus Jézusért..." (Ef. 2,4-5) Az életre 

keltés Isten műve, a mi holt cselekedetekből való megtérésünk: Isten ajándéka 

Krisztusért. Ezt, ha egyszer megtörtént, nem kell újra megismételgetni! A megtérés 

lehetősége mindenképpen isteni mű, ami nem szorul rá egy „tökéletesebb" fokon való 

megismétlésre! Először sem történhetett másként, csak Isten Szentlelke segítségével 

és kegyelme által. Hat olyan elemi tanításáról van szó, amelyekből tovább kell jutni:  

 

1. Elfordulás a holt cselekedetektől. Ez szakítást jelent azzal az élettel, amelyik halott 

a cselekedetei miatt. A megtérés előtt a lélek halott volt a bűnei miatt. Tehát a bűnöket, 

bálványozást el kell hagyni. Jézus Krisztus, mikor elvégezte helyettünk az engesztelést, 

tökéletes munkát végzett - az évenként szokásos engesztelést (3Móz 16) tehát el kell 

hagyni. Krisztusban kibomlást, ajándékokat, bátorítást vehet az ember arra, hogy 

haladjon a „tökéletesedés" felé. „Nem mondom, hogy már elértem volna, vagy már a célnál 

volnék, de igyekszem nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami 

mögöttem van, elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a 

cél felé!" (Fil 3,12-14) 

 

2.Istenben való hitre jutás. Istennek szerelmére élő hittel kell odatapadni. A hit és 

megtérés összetaroznak. Aki megtért, Isten kegyelmi munkájában részesült, feltárult 

előtte hitben Isten szerelmének egész gazdagsága. Aki hisz, annak a hitét nem kell, és 

nem lehet egy még jobb hitre felcserélni. A hit az embernek Istennel való életközössége. 

Akik befogadták őt, megadta nekik azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek 

(Jn 1,12) 
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3.A keresztség megismétlése. A keresztség alatt nem érthetünk újra „mosakodást". 

Ahogyan a megtéréshez szorosan hozzátartozik a hit, úgy tartozik hozzá az apostolok 

korában a keresztség is! Az újtestamentumi hit nem tud semmit a keresztelés 

megújításáról (Ef 4,5). „Aki hisz és megkeresztelkedik, az idvezül." (Mk 16,16) Péter 

felhívása is egyértelmű: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg és veszitek a 

Szentlélek ajándékát!" (ApCsel 2,38) 

 

4.Kézrátétel. Kétségkívül gyakorolták az őskeresztyén időkben a kézrátételt (ApCsel 

19,5-6). A kézrátétellel megerősítették az áldást, szolgálatba lépés esetén gyakorolták, 

a gyakorlatával együtt járt a Szentlélek közlése is, lelki ajándékok közlésével (ITim 4,14; 

2Tim 1,6), és a gyógyítás ajándéka is (Jak 5,14-16) 

 

5. A halottak feltámadása. Abban az értelemben, hogy a Krisztus feltámadásában való 

hit azokat is segíti átmenni a halálon, akik Krisztushoz kötötték hit által az életüket. 

Jézus Krisztus feltámadása által segíthet azokon, akik a haláltól való félelemben 

raboskodnak (Zsid 2,15). 

 

6. Az örök ítélet, ami felé Krisztus által reménységben közeledhetünk, hiszen 

megjelenünk majd egyszer az Ő ítélőszéke előtt (2Kor 5,10). 

 

Vigyázat! Nem arról van szó, hogy az alapelemeket az író lényegtelennek tartaná! 

Kétségtelen azonban, hogy ezeknél az alapelemeknél nem szabad leállni, mert ez a 

keresztyén élet mérhetetlen kárával járna! Ezek jellemezték az apostolok első mon-

danivalóját, de az evangélium ezeknél mérhetetlenül gazdagabb! A levél szerzője tehát 

úgy irányítja az üzenetét, hogy az, mint az ösztöke (Préd 12,13) arra buzdítson, hogy 

lelkiként meg ne rekedjünk. Előbbre kell jutnunk, gazdagodnunk és elmélyülnünk! Akik 

leállnak és megelégednek azzal, amit eddig elértek, és nem törekednek többre, azok 

belevesznek a lelki restség, tunyaság, önmagukkal való megelégedés halálos állapotába. 

 

Ilyen veszélyekre figyelmezteti János is a gyülekezeteket! „Az a panaszom ellened, hogy 

nincs meg már benned az első szeretet." (Jel 2,4) „Térj meg hát, különben elmegyek 

hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak kardjával" (Jel 2,16). Vagy még hangsú-

lyozottabban: „Ezért mivel langyos vagy, sem meleg, sem hideg: kiköplek a számból. Mivel 

ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam és nincs szükségem semmire, de nem 

tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és mezítelen..." (Jel 

3,16-27) 

 

„Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosíttattak és megízlelték a mennyei 

ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, akik megízlelték Isten felséges 

beszédét és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek. 
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Hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák Őt." (6,4-6) 

 

Itt az apostol, úgy tűnik, más következtetést von le, mint a Jelenések könyvének 

szerzője, mert ezt mondja: lehetetlen (adunatos). És ezzel a megtérés egyszeri és 

megismételhetetlen voltára utal! Igen: a megtérés rendkívül komoly dolog, az életnek a 

kegyelemből fakadó, egyszeri, kivételes eseménye. Az a pillanat, amikor ránk árad a 

Szentlélek megvilágosodásának az ereje; aki ezt az állapotot könnyelműen elhagyja, 

felmondja, egyszerre lesz hántására a Szentléleknek és ezzel ismét meg akarja 

feszíteni Krisztust, egyszersmind meggyalázni őt. Ezzel valójában beleesik a Szentlélek 

elleni bűnbe és arra nincs többé bocsánat! Megtérés nem történik a Szentlélek hathatós 

közreműködése nélkül, aki ezt tudatosan átlépi, tisztátalanná teszi, nem újulhat meg! Az, 

aki a megtérés után könnyelmű életbe csap át, rendkívüli kockázatot vállal magára. 

Kétségtelen, hogy az Isten dolgaiból mi nem csinál hatunk dogmát, illetve, amit csinálunk, 

annak nem szabhatunk örök érvényt. Azért is, mert a lehetetlennel szemben mindig ott 

áll az a megfellebbezhetetlen tény, hogy Istennek minden lehetséges. Mindazáltal, aki 

az ég ajándékait, Isten gazdagságának, az eljövendő világ erőinek megízlelésében való 

részesedését kockáztatja, óriási felelősséget vállal! Ebben a kérdésben is fennáll tehát 

az, ami Isten előtt lehetséges, ember előtt semmiképpen! Az ítélet nem ránk van bízva, 

nem is lenne jó, ha mi merészkednénk bárkit ezzel a szóval eltiltani a megtérésből. Az 

azonban bizonyos, hogy az ember eljátszik, eljátszhat valamit, amit nem maga szerezhe-

tett meg magának. A kegyelem első ízben is kegyelem. 

 

Valójában erről beszél Jézus példázata is. 

 

A mag, amelyik a földbe esett, minden esetben ugyanaz a mag volt. Első esetben csak 

útszélre hullt és az égi madarak elkapkodták. A második esetben köves helyre esett. Úgy 

tűnt, nem hiába. Kikelt, reménység támadt felőle, de nem volt mélyen a földben, felkelt 

a nap és a hajtás elsült, megsemmisült! A harmadik esetben nemcsak kikelt, fel is nőtt, 

de a vele együtt kikelt tövisek megfojtották azt. Jézus mondja, csak a jó földbe eső 

mag ad növekedő, bővelkedő gyümölcsöt. 

 

A megtérésnek is van próbatétele. Isten országának, Isten kegyelmében elrejtett titka 

ez. Az ember szeme ebbe a titokba nem Láthat bele, ember Isten titkon való 

kegyelmének határt nem szabhat, gátat nem építhet, de azt mindenképpen tudnia kell, 

hogy aki a megtérés kegyelmi ajándékát kapta, az valami kivételes megvilágosodásnak 

ajándékát kapta. Vegye halálosan komolyan, és bízza rá magát egészen a kegyelemre. És 

amelyek neki egykor nyereségek voltak, azokat ítélje kárnak a Krisztusért, őrizkedjék 

az ebektől, a gonosz munkásoktól, mert sokan járnak másképpen. Akik felől Pál is sírva 

mondja, hogy Krisztus keresztjének ellenségei (Mk 4,4kk; Fii 3,2kk). Az ember a 

megtérésben megvilágosodást nyer, megízleli a mennyei ajándékokat, részesedik a 

Szentlélekben, az eljövendő világ erőiben. Ezek olyan kegyelmi javai Istennek, amiket 
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sohasem vethet a megtért ember a háta mögé anélkül, hogy el ne veszítené az újra való 

megtérés lehetőségét. Nem arról van szó, mintha a megtért ember egyszerre 

tökéletessé válna, szó sincs arról. A megtért ember a szüntelen való levetkőzésnek és a 

szüntelen való felöltözésnek a felelősségét hordozza. Ez kíséri a földi életen át. A 

megtért ember ismételten rászorul bűnei megvallására, hiszen amíg testünk van, ki 

vagyunk szolgáltatva a bűnnek. „Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember 

szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, 

amely tagjaimban van. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt 

testből?" (Rom 7,21kk) Ez azonban nem az elesés, hanem az újjászületett ember 

erőtlensége. És erre nézve áll a folytatás: Hála az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus 

által. Nem vagyunk, és nem leszünk adósak a testnek. Ez az állapot a birkózás és nem a 

könnyelmű elesés állapota. Tehát azok, akik az eljövendő világ erőit megízlelték és 

elesnek, nem számolhatnak új megtérés lehetőségével. 

 

„Az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, 

akikért művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tövist és bojtorjánt terem, az 

megvetett, és közel van az átokhoz, és a vége megégetés." (6,7-8) 

 

Az elesés félelmes kockázat, mert azok közé sorol, akiknél semmi jó aratás nem 

remélhető. Azok közé sorol az elesés, akik Isten Fiát, áldozatát semmibe vették. Jézus 

mondja: „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat 

szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok 

Istennek és a Mammonnak." (Mt 6,24) Nem szabad azt gondolnunk, hogy a bűnnel 

játszani lehet. A bűn rontása egyértelmű, hatásaiban félelmetes. Az ember azzal számol, 

„még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, hogy pihenjek; így jő el, mint az úton járó a 

te szegénységed..." (Péld 6,10) „Az elesés azok közé sorol, akik Isten Fiát 

megfeszítették és meggyalázták... már nem lehet jövője az, ami a múltja volt, hogy újra 

meggyalázza és mintegy megfeszítse Krisztust!" (Czegle I.) Az olyan földet, ami 

semmiféle jó termést nem hoz, megátkozzák, felégetik. Azt kell tudomásul vennünk, 

hogy a felelősségünk olyan mértékben nő, erősödik, amilyen mértékben kapcsolatba 

kerültünk az evangéliummal! 

 

Január 2. 

 

„A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan" (Róma 

16,20). 

 

Ez az ígéret jól kapcsolódik a tegnapihoz. Nyilvánvalóan hasonlóvá kell lennünk Urunkhoz 

nemcsak abban, hogy az ellenfél a mi sarkunkat is mardossa, de abban is, hogy mi is 

legyőzhetjük a gonoszt. Még a mi lábunk is el tudja taposni az ősi sárkányt! A római 

hívőket megszomorította a gyülekezetükben támadt viszály; de Istenük a „békesség 
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Istene" nyugalmat adott lelküknek. Azoknak, akik nem voltak résen, gáncsot vetett az 

„ősellenség", és megcsalta őket, de pórul járt, mert azok tapostak a fejére, akiket 

megkísértett. A győzelmet Isten népe nem a saját ügyességével vagy erejével vívta ki, 

hanem maga Isten Jézus Krisztus által taposott a Sátán fejére. A széttiprás a hívők 

lába alatt kell hogy megtörténjék, de a győzelem mindenestől az Úrtól való. 

 

Csak tapossunk bátran a kísértő fejére! Nemcsak az alárendelt szellemek, hanem 

magának a sötétség fejedelmének hatalma is meg kell hogy törjön előttünk. Isten iránti 

határtalan bizalommal számítsunk a gyors győzelemre. Milyen vigasztaló szó ez: 

„hamarosan". Hamarosan az ősi kígyó fejére taposunk! Milyen nagy lesz örömünk, ha 

legyőzzük a gonoszt. Micsoda szégyen a Sátánnak, hogy az ember tapos a fejére! A 

Krisztus Jézusba vetett hittel tiporjuk le a kísértőt! 

 

* 

Kihez imádkozunk? 

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 

tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt... (Fil 4,6) 

 

Miért használ a Szentírás két különböző szót - imádságban és könyörgésben - az imádság 

megjelölésére? Azért, mert két különböző tevékenységről van szó. Az előbbi Isten 

imádása, az utóbbi kéréseink előterjesztése. Mi általában a másodikkal kezdjük, s olykor 

ezért marad bennünk a könyörgés után is bizonytalanság. 

 

Mit jelent imádni Istent? Megvallani, hogy kinek ismertük meg őt. Isten imádása az ő 

egyedülálló nagyságának a felismerése és elismerése. Erre nem neki van szüksége, hanem 

az imádkozó embernek, mert így tudatosítja magában, kihez imádkozik. Ha ezt komolyan 

veszi, sokkal könnyebb lesz rábíznia sorsát, gondjait, egész jövőjét Istenre. 

 

A Bibliában található imádságokban ez nagyon gyakori. Egy alkalommal például Dávid 

igencsak szorult helyzetbe került. Mégsem azzal kezdi imádságát, hogy elsorolja 

kéréseit Istennek, hanem megvallja, kinek hiszi őt: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 

mindig biztos segítség a nyomorúságban... A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi 

várunk." És miután megerősödött abban, hogy milyen hatalmas az, akihez ő imádkozhat, 

hogy milyen nagy kiváltság, hogy hozzá tartozhat és számíthat rá, szinte feleslegesnek 

tartja sorolni a kéréseit. Hiszen Isten látja őt, ismeri helyzetét, s nála már készen van 

a szabadítás. Az ő dolga, hogy csendes hittel várja, hogyan fog segíteni Isten (Zsolt 46). 

 

Ne sajnáljuk az időt arra, hogy újra és újra emlékeztessük magunkat: kihez is 

imádkozunk tulajdonképpen. Aki hittel komolyan veszi és nem szégyelli megvallani Isten 

nagyságát, annak megnyílik a szíve ez előtt a nagy Úr előtt, és alkalmas lesz elfogadni 

ajándékait. 
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Imádlak téged, egyedül Uramat, 

Nem vetem másban én bizodalmamat, 

Mikor imádlak, halld meg én szómat, 

írd be könyvedbe kódolásomat. 

(Ráday Pál, II. Rákóczi Ferenc kancellárja) 

 

* 

Az ember - mint Isten gondolata 

Milyen kedvesek nekem a te gondolataid, ó Isten! Mily nagy azoknak summája!

 Zsoltár 139,17 

 

A zsoltáríró a teremtés alkotásaiban Isten testet öltött gondolatait látja. Minden egyes 

teremtett dolog Isten egy-egy gondolatának a kifejezője. Milyen üres és sivár is ez a 

világ a hitetlen ember szemében. A balga ember nem tudja, nem érti Isten gondolatait 

(Zsolt 92,7); úgy látja, hogy a vaksors ural mindent, és érzéketlenül megy el a teremtés 

csodái mellett. Csak a hívő ember előtt nyer mélyebb értelmet minden. 

 

A zsoltárírót különösen az ember, a teremtésnek ez a legnagyobb csodája foglalkoztatja. 

Ellentétben a nemekbe és fajokba sorolható állatokkal és növényekkel, minden egyes 

ember Istennek egy külön, testet öltött gondolata. Mint ahogy a sok millió ember közül 

minden egyesnek sajátos és a másokétól különböző arcvonásai vannak, így minden egyes 

lélek is a Teremtő egyedi pecsétjét viseli magán. Persze a bűn ezt az isteni pecsétet 

eltorzítja, letörli. Hasonlóvá válunk a sokat forgatott pénzérmékhez, amelyeken a kép 

elmosódott és a felirat olvashatatlanná vált. A legtöbb ember már csak azért sem őrzi 

meg eredeti, isteni vonásait, mert másokhoz idomul, így lesznek eredeti egyéniségüket 

elveszített tucatemberekké. 

 

Sok hiba esik a nevelés és az emberek kölcsönös egymásra való hatása tekintetében is. 

Nem vesszük figyelembe kinek-kinek sajátos jellegét. Szeretünk mindent és mindenkit 

egy kaptafára húzni. Pedig nevelni annyit jelent, hogy a másikban Isten gondolatát 

ismerem fel, ragadom meg, és minden más mellékestől eltekintek. A lelkét akarom 

kiszabadítani a bűn romhalmaza alól. Minden egyhangúság és egyformaság a bűn 

következménye. Isten mindig valami eredetit alkot. Mindenkivel különleges módon bánik. 

Teljes kibontakozáshoz akarja segíteni az emberben elrejtett isteni gondolatot. 

Gyermekeit az Ige drágakövekhez hasonlítja (Zak 9,16; Jel 21,19), amelyeket azért 

csiszolnak, hogy sajátos ragyogásuk és színük jobban érvényesüljön. Közben 

érdességüket és kellemetlen éleiket is elveszítik, így veszi az Úr munkába az embert, 

kihozva belőle az isteni tervet. Ki akarja ábrázolni bennünk saját vonásait, hogy az Ő 

dicsőségének ragyogását sugározzuk, tükrözzük. - Bízzuk magunkat egészen a Mester 

kezére és ne rontsuk el ellenállásunkkal a bennünk végzendő munkáját! 
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* 

Jelen az Isten! 

Olvasásra: Jézus a vizén jár; Jn 6,16-21 

A negyedik evangéliumnak ez az egyik legmisztikusabb és lélegzetelállítóbb története. 

Jézus egyik legdöbbenetesebb csodás tette. Olyan nagy hatást tett a tanítványokra, 

hogy Máté és Márk is följegyezte, és íme, János hetven éven át hordozza magában, 

mielőtt leírná, illetve lediktálná. Azért jelentős, hogy ez a történet benne van a negyedik 

evangéliumban, mert János szemtanú. Ő átélte az egészet. Ha mai szóval mondanám, 

akkor talán így jellemezném, hogy ez egy Jánosi riport, helyszíni tudósítás az 

eseményekről. 

 

De kíséreljük meg rekonstruálni a szűkszavúan leírt vagy lediktált történetet! 

 

Az ötezrek megvendégelése után a tömeg úgy fellelkesült, hogy Jézust királlyá akarták 

tenni. Királlyá ugyan, de kenyér-királlyá a királyok Királyát, aki világosan megmondta, 

hogy „az én országom nem e világból való." A tömegnek mindig kenyér-király kell, aki 

kiszolgálja, Jézus pedig nem kiszolgálni jött az embereket, hanem szolgálni jött a földre. 

 

Jézus tehát visszavonult a tömeg elől a környék egyik hegyére egymagában. Nyilván van 

mit megbeszélnie az Atyával. Hiszen nem kis dolog küzdeni az ilyen hirtelen jött 

népszerűség ellen! Jézus az ötezrek megvendégelése után talán népszerűsége csúcsára 

jutott. Következésképpen kísértés alatt áll. Hiszen tudjuk és olvastuk a pusztai kísértés 

történetében, hogy a Kísértő csak „egy időre" távozott el tőle. Nagy figyelmeztetés ez 

mindnyájunk számára: kísértések idején csöndre és az Atyával való egyedüllétre van 

szükség, hogy imádságban tisztázódjanak a dolgok, hogy annak lássuk az eseményeket, 

amik. 

 

A történetből kiderül, hogy ekkor már szürkület lehetett. Azon a vidéken pedig ez 

körülbelül délután hat órakor következik be. A másik két evangéliumból tudjuk, hogy 

Jézus nem meglepetésszerűen hagyja magára tanítványait, hanem előre küldi őket, hogy 

majd találkozzanak. Márk így írja: „Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette 

tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsaida felé, 

amíg ő elbocsátja a sokaságot." (Mk 6,45) Jézus tehát az ötezrek megvendégelése után 

rábeszéli a tömeget, hogy térjenek haza; majd elküldi tanítványait a túlsó partra, s csak 

azután megy fel a hegyre. 

 

Az egyik neves bibliamagyarázó ennél a résznél megjegyzi, hogy mivel vagy pászka ünnepe 

volt, vagy az ünnep előtt történt ez az esemény, telihold ragyogott az égen, mint ilyenkor 

mindig. A tó olyan lehetett, mint egy tündöklő tükör, és Jézus a hegyről szemmel 

kísérhette a tavon evező tanítványait. A hegy tetejéről pedig azt is láthatta, ami az ilyen 
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szárazföldi tavon gyakran megesik, hogy egyik percről a másikra nagy vihar támad, ahogy 

János is írta: „A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt." 

 

A tanítványok csónakja már huszonöt vagy harminc futamnyira volt a kiindulási ponttól, 

ami magyar mérték szerint körülbelül négy és fél, öt kilométer. Mérések szerint ez már 

túl volt a tó közepén, inkább közelebb a másik parthoz. Bár a tanítványok zömében 

gyakorlott halászmesterek voltak, mégis félelmek és szorongások között küszködhettek 

a hullámokkal. 

 

Akkor - így olvassuk a negyedik evangéliumban - meglátták Jézust, amint a tengeren járt 

és a hajóhoz közeledett, és megrémültek. Máté evangéliuma szerint kísértetnek nézték, 

és félelmükben kiáltottak. - Az vesse rájuk a követ, aki hasonló körülmények között nem 

ezt tette volna. 

 

A 20. versben van elrejtve ennek a magyarázhatatlan csodának a kulcsa, Jézus szavai, 

ahogy a megrendült és megrémült tanítványaira rászól. (Ezt mind a három evangélium 

ugyanígy írja le.) „Én vagyok, ne féljetek!" Azért ez a csoda kulcsa, mert itt Jézus nem 

csupán annyit mondott: „Ne féljetek, mert én Jézus vagyok, és nem kísértet, tehát nincs 

mit félnetek tőlem, a Mesteretektől" - hanem ebben a jézusi mondatban a hangsúly az 

én vagyok. Jézus anyanyelvén így hangzott el: Ani hu. Ez pedig Jézus népe előtt az Isten 

jelenlétét jelezte. Ezt csak a főpapnak volt szabad kimondania, és neki is csak egyszer 

egy évben, a szentély előtt. Akkor azt jelentette, hogy jelen az Isten. Jézus tehát 

mintegy biztatásképpen így szólt tanítványaihoz: Jelen az Isten (én Ő vagyok) - mert 

ezt jelenti az Ani hu. Ezért ne féljetek. 

 

Azért ez a mondat, amely görögül így hangzik: Ego eimi, a csoda kulcsa, mert különben 

érthetetlen volna, hogyan tud valaki járni a tengeren. De ha Isten van jelen Jézusban, 

akkor már nem szükséges különböző magyarázatokat keresni, hiszen így Ő úr téren és 

időn. Ezekben a vagyok Igékben találkozunk mindig az Isten Fiával, itt valóban jelen az 

Isten. Ez a magyarázat a megmagyarázhatatlanra, ezért nem kell görcsösen erőlködni, 

mint némely bibliamagyarázó teszi, hogy valamiképpen elfogadhatóvá tegye ezt a 

történetet. Léteznek nagy misztériumok, ahol csak egyet tehetünk és kell is tenni, amit 

Mózes tett, amikor az égő csipkebokorban megszólalt a VAGYOK, AKI VAGYOK: 

áhítattal levesszük saruinkat, és eltakarjuk arcunkat. Mai nyelven talán így mondanám: 

tökéletesen elcsendesedünk, lényünk Alaphangjára hangolódunk, és várjuk, hogy 

megszólaljon a Hang. 

 

A történet végén ezt olvassuk: „Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben 

odaért a partra, ahová tartottak." Ez az Ige a történet célja. Röviden: Jézussal együtt 

a célban. Eddig a történet. 
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Mit üzen ma nekünk ez a hat versnyi különös esemény, amelyre János még hetven év 

múlva is úgy emlékszik, hogy azt érzi, nem volna teljes az evangéliuma, ha kihagyná? 

Hiszen minden bizonnyal azért írta le, hogy évszázadok, sőt ma már évezredek múlva is 

minden idők embere, így itt és most mi is, üzenetet halljuk ki belőle. Nos, mi az üzenet? 

Jézus soha, sehol nem ígérte, hogy a tanítványság afféle ünnepi csónakázás egy 

tükörsima tavon. Bizony, sokszor és sokféleképpen viharokkal kell megküszködni, 

mégpedig - látszólag - magunkra hagyva. Sokan szeretnék, hogy a tanítványság vagy a 

Jézushoz tartozás, sőt még a vallásosság is afféle életbiztosítás legyen; hogy aki 

vallásos ember vagy Jézus-követő, azzal ne történjék baj, annak jól menjen a sora, 

hiszen ennyit csak megérdemel az Istentől! - Nos, ez az, amit ez a történet elsősorban 

elárul, hogy ilyen ígéretünk nincs. Nem vagyunk Isten kivételezettjei. Sőt, gyakran azt 

kell látnunk, hogy nekünk több próba és szenvedés jut, mint másnak, több viharon kell 

átküzdenünk magunkat, hiszen pontosan ez az Isten iskolája az övéi számára. 

 

A második, ami ennek a történetnek az üzenete, hogy Jézus akkor is tud rólunk, ha mi 

nem tudunk Róla. Talán egészen gyermekien így mondanám, hogy ha mi nem is látjuk, Ő 

rajtunk tartja a szemét. Mint ahogy tudott a tanítványokról, és vagy a szemével vagy a 

Lelkével látta őket a viharos tengeren. Ez egyszerre megnyugtató és félelmetes. Semmi 

sem történhet az életünkben az Ő háta mögött. 

 

A történet harmadik üzenete: akkor is közel van hozzánk, ha azt mi még nem is észleljük. 

Mert el vagyunk foglalva az „evezéssel", dolgainkkal, bajainkkal, erőfeszítéseinkkel; ám 

egyszer csak fölnézünk, és ott van előttünk. 

 

Az a különös, hogy akkor nemegyszer megrémülünk, mert előfordul, hogy nem úgy 

közeledik felénk, ahogy esetleg azt mi elvárnánk. Más szóval, nem úgy segít rajtunk, 

ahogy mi azt szeretnénk. 

 

Egy kedves protestáns barátomra gondolok, akin úgy segített az Isten, hogy a háborúban 

hadifogságba esett. Ott valóban élet és halál között evezgette át az életét egyik napról 

a másikra. De abba a hajóba, amelyben ő is ült, ott a drótsövények között, belekerült 

egy hívő református lelkész is, és az a találkozás tökéletesen megváltoztatta az éle tét. 

A fogolytáborban lett tanítvánnyá, és különös, ma is úgy emlékszik vissza azokra az 

időkre, mint élete legnehezebb, de legszebb hónapjaira, amikor szinte kézzel foghatóan 

érezte Isten közelségét. Valóban különös módon közelítette meg őt Jézus. 

 

Azt hiszem, mindnyájan tudnánk a magunk életéből is egy-egy olyan epizódot mondani, 

amely kísérteties volt, hátborzongató és félelmetes - s később derült ki, hogy az 

események közepén ott volt a VAGYOK, az Ani hu. 

 

Végül van még egy különös, szinte misztikus üzenete az Igének, de csak annak számára, 
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akinek van füle a hallásra: ha készek vagyunk bevenni Jézust életünk hajójába, mint 

ahogy a tanítványok is tették - máris ott vagyunk, ahová menni akarunk. Hadd tegyem 

hozzá: ahová Nélküle aligha érkeznénk meg. 

 

Egy édesapára emlékezem, aki patriarkális szigorral, a legkülönbözőbb fegyelmi 

eszközökkel akarta kikényszeríteni családjától és számos gyermekétől, hogy őt 

tiszteljék és szeressék, de se nem tisztelték, se nem szerették, csak féltek tőle. Aztán 

ez az ember, az ötvenes évek egy konferenciáján, kész volt befogadni az életébe Jézust. 

Amikor hazatért, egy új édesapát és egy új férjet kapott vissza a család. Megszűnt 

többé zsebdiktátor lenni, szelíd lett és csöndes. És egyszerre ott volt, ahová menni 

akart; szeretni és tisztelni kezdte a családja. 

 

Két társbérlőre gondolok, akik éveken át ki akarták utálni egymást a lakásból. Mindent 

elkövettek, hogy megkeserítsék egymás életét. Akkor az egyik karácsony előtt súlyosan 

megbetegedett. A másik, egy hívő barátnője tanácsára, amelyet nem könnyen fogadott 

meg, de végül is megtette, befőttet vitt a beteg társbérlő számára karácsony estén. 

Aztán ott maradt egész este, együtt töltötték a karácsonyt, csöndesen beszélgetve - 

és egyszerre ott volt mind a kettő, ahová menni akartak; mindkettő megszabadult az 

ellenségétől, s mindketten kaptak a másikban egy jó barátnőt. 

 

Egy falusi lelkésztársamra gondolok, aki egy kis dunántúli, dombos falucskába került el 

lelkésznek édesapja utódaként. Ám sehogy se tudta megszokni a falusi életet, úgy 

megszerette Budapestet. Kín és keserves élet volt számára a kicsi falu életformája. A 

lelkészi szolgálat is inkább csak kenyérkereső foglalkozás volt számára, mint hivatás. 

Előre félt minden vasárnaptól, és attól is, hogy nyolc-tíz öregasszonynak kell prédikálnia. 

Végül talált édesapja könyvtárában egy Spurgeon-kötetet. Ő volt az amerikai baptisták 

legnagyobb igehirdetője, mély hitű, komoly ember, igen nagy hatású igehirdető. Nos, ez 

a falusi lelkész rábukkanva erre a Spurgeon-kötetre, elkezdte az ő beszédeit prédikálni. 

Legalább nem kellett törni a fejét, hogy miről szóljon. És akkor különös csoda történt. 

Egyre többen és többen lettek a templomban, majd megtelt a kis falusi templom, 

megtérések történtek - sőt végül megtért ő maga is. 

 

Mai történetünk utolsó soraival így mondanám: és ott volt, ahová menni akart. Mert 

közben belépett a gyülekezetbe, az ő élete hajójába is az, Aki ma is üzeni: „Én vagyok, 

ne féljetek!" 

 

Január 3 

 

 

Bízni egy ígéretben 

 „Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak" (IMóz 28,13). 
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Egyetlen ígéret sem „magánjellegű", nem kizárólagosan egy hívőnek, hanem 

valamennyinek szól. Ha te testvérem, most hittel ráhagyatkozol egy ígéretre, és azon 

mintegy pihenésre hajtod a fejedet, akkor az a tiéd. Igénkben Jákob birtokba vette azt 

a földet, ahol letelepedett és megpihent. Ahogy (ott) végignyújtózott a földön, és a kőből 

való vánkosra hajtotta a fejét, nem is gondolta, hogy ezzel a föld tulajdonosa lett; pedig 

ez így volt. Álmában látta a csodálatos létrát, amely minden igaz hívő számára összeköti 

a földet az éggel; és ahol a létra a földet érte, azt a földet a magáénak érezte, különben 

hogyan is tudta volna elérni a mennyei létrát. Istennek minden ígérete igen és ámen a 

Krisztus Jézusban; s mivel Ő a miénk, minden ígérete a miénk, ha hittel rájuk 

hagyatkozunk. 

 

Jöjj, aki megfáradtál, pihenj le az Úr ígéreteinek párnájára! Pihenj békességben! Csak 

Róla gondolkozz! Krisztus számodra a fényhez vezető létra: lásd, hogy jönnek és mennek 

rajta az angyalok közötted és Isten között. Légy biztos abban, hogy az ígéret saját, 

Istentől kapod részed. Nem károsítasz meg senkit, ha azt, mint külön neked szóló 

üzenetet, magadévá teszed. 

 

* 

 

A hála haszna 

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 

tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt... (Fil 4,6) 

 

A helyesen imádkozó hívő Isten imádása után még mindig nem a kéréseit sorolja, hanem 

hálát ad: „hálaadással tárjátok fel kéréseiteket..." 

 

Miért van erre szükség? Azért, hogy lássuk, mi mindent kaptunk már eddig Istentől, mi 

mindent cselekedett ő a világ teremtésétől máig, milyen gazdagon ajándékozott meg 

minket is minden érdem nélkül. Aki hálát ad, az feltekint az ajándékokról az 

ajándékozóra. Annak megnyílik a szeme, és tud számolni a cselekvő Istennel. Annak Isten 

maga lesz fontossá, nemcsak ajándékai, s felismeri, hogy az ajándékozó több, mint 

ajándékainak összessége. 

 

A hálaadás megerősíti azt a bizonyosságunkat is, hogy az az Isten, aki eddig ennyi jót 

tett velünk, ezután is meg tud tenni és adni bármit. Hiszen ő a mi szerető Atyánk, aki jól 

tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle (Mt 6,8). 

 

A hitünket erősíti, ha nem unjuk meg megköszönni újra és újra a legnagyobb ajándékát, 

azt, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16); ha megköszönjük, hogy „aki tulajdon 
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Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele 

együtt mindent?" (Rom 8,32). 

 

Egészen másként fogjuk a kéréseinket Isten elé terjeszteni, és egészen más kéréseket 

fogunk megfogalmazni, ha bővelkedünk a hálaadásban. Nem véletlenül buzdít a zsoltáros: 

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!" (Zsolt 103,2) 

 

Imádkozzunk ma úgy, hogy csak a köszönetünket mondjuk el Istennek! 

 

* 

 

Igám gyönyörűséges, terhem könnyű 

„Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű" (Mt 11,30) 

 

Akik Jézussal együtt járják életük útját, boldogan tapasztalják, mennyire igazak és 

ámenek szavai. Csodálatos módon elszáll lelkűkből a fáradtság érzése. Az Ótestamentum 

evangéliumi lelkű prófétája, Ézsaiás is azt írja: „Akik az Úrban bíznak, erejök megújul, 

szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem 

fáradnak el!" (Ézs 40,31) Akik Krisztussal együtt hordozzák terheiket, egyre jobban 

érzik, mennyire igaz Krisztusnak az a mondása is, hogy az Ő igája gyönyörűséges és az 

Ö terhe könnyű, míg „elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a 

legkülönbek is.". (Ézs 40,30) Ezért nő a Krisztussal járók bizonyságtevő serege. Ne 

hiányozzék ebből a boldog és az élet különböző területein tapasztalt, csodás 

megsegítésért szívük mélyéből hálát adók seregéből senki sem, aki ezt valóban 

megtapasztalta. Az ingyen kapott kegyelmi ajándékokat nem fogadhatja el senki sem 

úgy, hogy szíve meg ne teljék hálával és ajka ne nyíljék bizonyságtételre az Ajándékozó-

val kapcsolatban. Mi sem hallgathatunk... 

 

Jézusom, boldogan állok be én is a szavaid igazságáról bizonyságot tévők seregébe. 

Bevallom, mennyire elfárasztottak, szinte leroskasztottak egyedül hordozott terheim. 

Csodásán elszállt lelkemből a fáradtság, mióta Véled együtt hordozom azokat. Te 

megszabadítottál testem, lelkem fáradtságaitól. Könyörgök azokért, akik még nem 

tapasztalták meg igéd gyönyörűségét és Véled együtt hordozott terheik könnyűségét. 

Hallgasd meg könyörgésem! Ámen. 

 

„Legyen bár tövissel rakva, Nyugodt szívvel járok rajta, Jézus terhe könnyű s édes, 

Igája gyönyörűséges." (Énekeskönyv 454. é. 3. v.) 

 

* 

 

„Látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó." IMózes 1,31 
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Minden nyomorúságban, minden csalódásban, az emberi gonoszság okozta minden 

szenvedésben döntően fontos, hogy számon tartsuk: amit Isten megalkotott, az mind 

nagyon, tökéletesen jó. Nézz körül a világban! Felejtsd el egy percre minden panaszodat! 

Nézz körül úgy, mintha a körülötted lévő dolgokat először látnád! És észreveszel a lábad 

alatt egy fűszálat. Nézd meg, milyen szép! Csodáld meg a melletted kinyílt, szinte 

észrevehetetlen kis virágot! Figyeld meg, milyen tökéletes! Hallgasd csak, melletted csi-

csereg egy kis veréb! Megszokott hang, eddig észre se vetted. Pedig mennyi kedvesség 

van benne! Figyelj meg egy őszi naplementét! Abban a sok színben lásd meg, mennyi 

szeretet van abban, aki azt megalkotta. Csak azután nézd meg a ráncokat a házastársad 

öregedő arcán, akivel mostanában annyit veszekedtél, és jusson eszedbe, milyen szép 

volt annak idején, s hogy hány barázdát a te türelmetlenséged rajzolt arra a kedves 

arcra. S ha minderre van még erőd, megújul szívedben a bizalom: téged is szeret Isten, 

téged is jónak teremtett. Vigyázz, ne tedd tönkre a művét! 

 

Jó Istenem, bocsásd meg nekem, hogy olyan vak lettem, hogy napok telnek el, és én nem 

veszem észre magam körül teremtett világodnak annyi szépségét, amit éppen számomra 

készítettél. Hogy keserűségemben elfelejtettem megköszönni a mindennapi dolgok 

megannyi ajándékát. Tudom, súlyos bűn, hálátlanság, amikor nem azt nézem, amit adtál, 

csak azt, amit kívántam, de nem az én részem volt a Te rendelésedben. Taníts meglátni, 

megérteni a Tőled származó jókat, és hálásan megelégedni az én részemmel! De arra is 

taníts meg, hogy azt ne herdáljam el, hogy fel tudjam használni a magam gyönyörűségére, 

a hozzám tartozók örömére, a többiek javára, hogy egy se vesszen el számomra 

teremtett ajándékaid közül! Kérlek, Uram, adj hozzá erőt! Ámen. 

 

* 

Az ember - mint Isten képmása 

 

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette 

őt. IMózes 1,27 

 

Ebben a lendületesen megfogalmazott mondatban van valami felemelő: az a hallatlanul 

nagy tény, hogy az ember Isten képmása. Micsoda magasztos pillanat volt az, amikor 

Isten az ember megalkotásával feltette a koronát teremtői művére. Kevéssel tette őt 

kisebbé önmagánál, ahogy a 8. zsoltárban olvassuk. Dicsőséggel és tisztességgel 

koronázta meg őt. Igaz ugyan, hogy a teremtés minden egyéb művén rajta van Isten 

pecsétje, de az ember még Isten fenségéből is kapott valamit. 

 

Úrrá tette őt Isten a Földön és mindent lábai alá vetett. Ilyen értelemben lett Isten 

képmása. Isten értelemmel és akarattal ajándékozta meg. Nemcsak lelke, hanem 

szelleme is van. Isten szabadságot adott neki. De az ember istenképűsége, amely 
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lehetővé teszi, hogy uralma alatt tartsa a világot, kell, hogy az Isten iránt való enge-

delmességben gyökerezzék, mert az ember nem Isten, hanem csak teremtmény és Tőle 

függ. Szabadsága annyiból áll, hogy önként, tehát nem kényszerből rendeli alá magát 

Istennek. Az embernek -mint Isten képmásának - közösségben kell lennie az ősképpel. 

Közösség azonban csak hasonló lények között lehetséges. Ember és állat közölt nincs 

teljes közösség. Mivel az ember személyiség, ezért képes arra, hogy valóságos 

kapcsolatban legyen Istennel. Teremtésének pillanatától kezdve Isten iránt való 

vonzalom élt lelkében; nem akart és nem tudott őnélküle meglenni. 

 

Sajnos, az ember ledobta magáról ezt a koronát. A bűneset következtében 

istenképűségét eljátszotta. Isten iránt való engedetlensége következtében a teremtett 

dolgok rabszolgája lett és a saját vágyai fogságban tartják. Igaz ugyan, hogy értelme és 

akarata révén még mindig uralkodik a természet felett, de már mint zsarnok és ki-

zsákmányoló. Nem tekinti magát többé Isten szolgájának és sáfárának, nem gondozza 

szerető módon az Ő műveit, hanem mindazt, amit Isten kezébe adott, önző módon 

kizsarolja. 

 

A bűnös ember önmagát keresi és így önmagát veszíti el, önmagát ülteti a trónra, de 

ezzel önmagát alacsonyítja le. - Csak ha Istennek veti alá magát, lesz ismét igazán ember 

az ember, és amíg Istennek szolgál, csak addig uralkodik teljes és isteni értelemben. 

 

* 

 

14. ISTEN ÍGÉRETEI VÁLTOZHATATLANOK (Zsidókhoz írt levél 6,13-20) 

„Mikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, 

önmagára esküdött, és így szólt: „Bizony gazdagon megáldalak, és nagyon 

megsokasítalak", és így: „Miután türelemmel várt, az ígéret beteljesedett"." (6,13-

15) 

 

A hitnek is megvan a maga története, ami generációról generációra hatott és Isten 

ígéretei, mint szent örökség, öröklődtek nemzedékről nemzedékre. Isten hűsége kísérte 

az ősatyák útját. Ez az örökség az, amelyik ráragyog Jézus Krisztus közösségére is. 

Most Isten hűségére Ábrahám életén át mutat rá. Egészen úgy, hogy Ábrahám lett a 

„hívők atyja" (Rom 4,16). Istennek az ígérete egy kételkedő, gyenge, bűnös embert 

szólított meg, mégis úgy ragyogott Ábrahám életében, mint az ég csillagai. És, bár Ábra-

hám sokszor jutott a kétségbeesésig, Isten teljesítette életében az ígéretét. Isten hű 

ígéretéhez. Nemcsak Ábrahám esetében volt az. Aki Isten ígéretét bírja, annak tűzön-

vízen, minden nehézségen és próbán át kell ragaszkodnia az ígéretet tevő Isten 

szavához, mert ez a szó Istent kötelezi. Az ígéretek beteljesedése nem az emberek 

kezében van, hanem az ígéretet tévő Isten minden ígéret alapja. Azok voltak boldogok 

minden esetben, akik mertek várni nehéz körülmények között is az ígéretre. 



Január                                                          19 

 

A kételkedés nem használ semmit. Isten esküje garancia az ígéret beteljesedésére, és 

ígérete lehetetlenné teszi annak bármiféle megváltozását. Azt, aki felé magát ígérettel 

elkötelezi Isten, sokféle dolog próbálja meg. A kételkedés okát az ember nem magában 

keresi, hanem rendszerint Istent hibáztatja! Mi még azt is képesek vagyunk kimondani: 

Isten elhagyott minket és sohasem úgy: mi hagytuk el Istent, mikor semmibe vettük a 

szavát. Ábrahám a példánk, aki türelmesen várt és az ígéret a legváratlanabb pillanatban 

beteljesedett. 

 

„Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, ez náluk minden ellenvetésnek 

véget vet, és megerősít az eskü. Ezért tehát Isten, mivel még teljesebben akarta meg-

mutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt 

kezességet." (6,16-17) 

 

Mikor Isten szól, az meglesz. Isten nem hazudik, Ő megcselekszi azt, amit mondott. 

Nem ember Isten, hogy hazudjék! (4Móz 23,19) Mivel Ő magánál nagyobbra nem 

esküdhetett, önmagára esküdött (IMóz 22,16). Az eskü az utolsó megerősítése annak a 

ténynek, hogy az ígéret igaz és áll. Ma és mindenkor, minden hívőre, minden gyülekezetre 

áll ez az Ábrahámnak adott ígéret. Az ígéretet, hordozójának, hit által kell ápolnia 

magában, szívében. Ábrahám méltán nézhetett volna a tényekre. Isten gyermeket ígért 

neki, ámde Sára kezdettől magtalan volt, és végül mindketten öregkorba jutottak. Nem 

volt már bennük erő a nemzésre. Érdemes egy pillantást vetni arra, ahogyan az ígéretet 

tevő Isten lehajol, megalázza magát Ábrahám előtt: Ne félj Ábrahám, én pajzsod vagyok 

teneked, a te jutalmad felette bőséges. Ábrahám így válaszol: Uram Isten, mit adnál 

énnekem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a 

Damaszkuszbeli Eliézer? (IMóz 15,1-3). Igen, ez a hívő ember állapota is, mikor 

Krisztusban ígéretet nyer. Ábrahámnak az Úr volt a pajzsa, Benne kellett megnyugodnia, 

az Úr volt a jutalma. Reá várakozhatott. Az Úr lehetett valóban minden reménye! Az a 

pajzs, ami a hívőt betakarja erős páncél, mint az Úr hűsége, ezt nem verheti át az 

ellenség egyetlen nyila sem. És Isten kiviszi Ábrahámot a szabadba és mondja: Tekints 

fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha megszámlálhatod, így lesz a te magod is! 

(IMóz 15,5) Milyen könnyű ma már megállapítani: Isten igazat mondott! Akkor ezt „csak" 

hinni lehetett. Bízni Isten adott szavában! De azt megérthetjük mindebből, hogy Isten 

nem válhat adott szava felől hitszegővé. Ma és mindig adva van az a lehetősége Isten 

gyermekeinek, hogy higgyenek Isten szavának! A hit és a bizalom Isten szava iránt a 

hívők pajzsa ma és minden időben. „Higgy a szavának, nem taszít el, szívedhez ott ver 

szíve közel." 

 

„így, e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős 

bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő 

reménységbe." (6,18) 
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Isten nem adhat erősebb biztosítékot önmagánál, De nincs is szükség másra. Ez bőven 

elég, mert Isten szava jó, megbízható és erős mindazok számára, akik hisznek Benne. 

Menekülhet-e a hívő jobb helyre? Isten szava és ígérete változhatatlan tények. És 

boldog, aki hisz! Mert beteljesednek azok, amiket Isten őneki mondott! (Lk 1,45) 

Krisztusra úgy szabad tekintenünk, mint akiben Isten ígéretei megvalósultak, igenné 

lettek. Valahány ígérete van Istennek, azokra Krisztusban van igen és ámen. Isten 

megerősít és felken Krisztusban. Jézusban a Lélek zálogát adta a szívünkbe. (2Kor 1,19-

22) Jézus Krisztus a hitre nézve ad bátorítást a mi szívünknek. Isten minden szava, akár 

Ábrahámnak adta azt, akár nekünk szánta, biztos fogódzót nyújt és megerősíti a 

reménységünket. 

 

„Ez a reménység lelkűnknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova 

elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké." (6,19-

20) 

 

Ne felejtsük el, Jézusban az Ige lett testté (Jn 1,14), Jézus Krisztus Isten kijelentett 

Igéje, hiteles szava. Jézus Krisztusban testet öltött Isten minden kijelentése. A 

reménységünknek valójában Ő az egyetlen és biztos horgonya. És Jézus Krisztus 

ugyanakkor főpap is, aki behatolt a kárpit mögé. Isten főpapjaként engesztelést 

szerzett az egész nép minden bűnéért. Őérette van rajtunk Isten kegyelmének 

teljessége. 

 

Nagyszerű kiváltsága a keresztyén embernek a Jézus Krisztusban való hit. De egyúttal 

a teljes biztonság is! Olvastam valahol arról, hogy a hajóknak nagy viharok idején 

kívánatos biztonságos kikötőket keresniük. Azért, hogy biztonságban legyenek, itt 

vetnek horgonyt. A keresztyén ember élete horgonyát Krisztus ígéreteinek kikötőjében 

veti ki. Jézus Krisztus az, aki üdvösségünk dolgában minden hántás, félelem elől elrejt. 

Ő a mi lelkűnknek biztos és erős horgonya! És egyben a reménysugár is, hisz már minket 

megelőzve hatolt be a mennybe, mint örök főpap, aki elérte a menny dicsőségét. És aki 

azt akarja, hogy választottai mind nála legyenek. A hitnek ide, ebbe a biztonságos 

kikötőbe kell eljutnia és megmaradását elérnie. Jézus Krisztus, mint főpap, tehát népe 

képviseletében lépett be erre a szent helyre, kiengesztelést szerezve megváltottainak. 

Krisztust kell tehát követnünk, ő a mi előfutárunk a mennyben, aki elkészítette a 

helyünket is (Jn 14,1kk). 

 

* 

"...az óbor jó" 

(Lukács 5,33-39) 

 

Azt mondják a sokat tapasztalt idősek, hogy az ember akkor lett igazán felnőtté és 
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éretté, ha leszámolt minden illúzióval, és elfogadta a könyörtelen tényeket, mégpedig 

minden összeomlás nélkül. Az óbor már megérett, nyugodt, nem pezseg, mert már 

"kiforrta" magát: nem feszegeti a hordót. Az emberek az óbort szeretik, és az életbe 

belefáradva egyre inkább maguk is óborrá lesznek, amikor már feladnak minden harcot 

és küzdelmet, mert elveszítik azt a reménységet, hogy valami is változhat és jobbá lehet 

ezen a világon, mely a halál uralma alatt áll. Jézus ellene mond ízlésünknek, és az új bor 

pezsgésére mond igent. Ezzel hirdeti meg azt a radikálisan újat, amit Ő hozott. Ez az új 

attól új, hogy mindig élő reménységre hangol, mert szétfeszíti az emberileg jogosnak 

tűnő reménytelenség makacs régi hordóit. 

 

* 

(1) „Láttam, hogy van egy rossz dolog... amely elhatalmasodhat az emberen." 

(Prédikátor 6) 

 

Sok rossz elhatalmasodhat rajtunk, ami egyszer csak átveszi életünk irányítását: anyagi 

(vagyon) és szellemi (tekintély) javak, érzések és félelmek, szenvedélyek és sérelmek, 

gondolatok és rögeszmék; emberek, akiket „imádunk", vagy akiktől függünk; emberek, 

akiket evilági kategóriák alapján értékelünk bölcsnek, vagy éppen ostobának (7). 

Mindezek egyetlen rossz részletei, miszerint nem az Úr áll életpiramisunk csúcsán. 

Nagypénteken az Úr keresztre vitte önmagával együtt ezeket az ártó hatalmakat, hogy 

mi az Úrra találjunk, és valóban szabadokká legyünk, mint akik az O örökkévaló 

bölcsességének szemüvegével élik a világot, megtapasztalva, hogy Isten a bolondokat 

választotta ki, hogy a világ szerint bölcseket megszégyenítse (IKorinthus 1,27). 

 

* 

(3) „Többet ér a bánat, mint a nevetés." 

(Prédikátor 7) 

 

Igénk első négy verse nagyszombaton szólít meg: jobb a halál napja a születésnél; jobb 

gyászolni, mint mulatni; többet ér a bánat, mint a nevetés. Mert „a nevetés olyan, mint a 

tövis ropogása a fazék alatt" (6), azaz olyan gyorsan tovatűnik, mint ahogy a tövis gyors 

lánggal semmivé ég. Arról nem is beszélve, hogy ez a nevetés többnyire ostoba nevetés, 

bortól gőzölt, gőgtől hahotázó, mások nyomorúságán szemet hunyó nevetés. Az Ige 

figyelmeztet, hogy egyszer mindenkinek ajkára fagy a vigyor, „hiszen vége lesz minden 

embernek^' (2). Isten ajándéka a születés, de a haldoklás több embert késztetett már 

lebomlásra, mint az újszülött sírása. A gyász arra késztet, hogy az életet, a halált, a 

másik embert, önmagamat és Istent komolyan vegyem, míg a vihogás cinikus, és nem 

ismeri a Szentet. „Szomorú arc mellett jobbá lesz a szív." (3) 

 

Január 4. 
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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 negyed órával 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! 

 

Ó Urunk, Istenünk! Ámen. 

 

* 

 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 

ne vesszen, hanem örök élete legyen." János 3,16. 

 

Ez a Szentírás egyik legfontosabb igéje. Isten nemcsak megteremti, Isten szereti a 

világot. Az anyagvilágnak elég volt törvényt adni, az annak megfelelően él. Úgy is szép 

volt, ahogy régen látták: örök állandóságban, változatlanságban. Isten nekünk többet 

enged tudni róla. Időben megvalósuló, állandóan változó, végtelen mozgásban élő, 

csodálatos, teremtett valóság. De van benne egy parányi rész, amely felfedezi, 

megcsodálja, hangot ad neki, szabadon felhasználja: ez az ember. Ennek többre van 

szüksége. A teremtő Isten maga mutatkozik meg előtte. Maga képére teremti, majd 

eszményt állít elé: önmagát. Emberként megjelenik az ember világában. Mintha a 

szobrász önmagáról alkotott élő szobrai közé saját maga is beállna. Amelyik szobor nem 

mutatja fel magán alkotója képét, az selejt, elpusztítandó. Az embernek hittel kell 

felismernie alkotóját, hogy önmagát maga is annak képére formálja. Ha sikerül, Isten és 

önmagunk közös munkája által, akkor válunk értékessé. Akkor nem pusztulunk el a folyton 
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változó anyagvilág egy pillanatra felvillanó darabjaként, hanem Isten kiemel az időből, az 

anyagból, a maga igazi világába, az örökkévalóságba. Erről szól Istennek egész hozzánk 

szóló üzenete, tanítása, a teljes Szentírás. 

 

Teremtő Istenem, köszönöm, hogy emberré teremtettél engem. Nélküled nem 

tudhatnám, mit jelent embernek lenni, mi célja van annak, hogy életet adtál nekem. 

Köszönöm, hogy nemcsak puszta életet adtál, de megmutatod, mivé kell lennem, mit kell 

megvalósítanom, mi az én rendeltetésem ebben az életben. Köszönöm, hogy Fiadban 

magad jöttél közénk, hogy igédben én is megismerhetem Őt, követhetem, hozzá 

hasonulhatok, így válhatok örökéletű., szeretett és szerető gyermekeddé. Szeress 

engem is, Atyám, hogy el ne vesszek, s vezess engem is Krisztus által örök életre! Ámen. 

 

* 

Az ember csodálatos volta 

Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. 

Zsoltár 139,14 

 

A zsoltáríró magasztalja Istent, hogy oly csodálatos teremtményt alkotott, mint az 

ember. Ezért az sem vak véletlen, ha egy ember születik a világra. Isten könyveibe még 

a nap is be van írva, amikor formáltattunk (Zsolt 139,16). Isten szeme minden egyes 

embert már jó előre lát és felmér. Milyen vigasztalás ez például a házasságon kívül vagy 

más, szomorú körülmények között született embereknek. Hitre jutva, hányan 

nyugtalankodnak közülük, vajon egyáltalán Isten akarata szerint való-e a létük. Lehetnek 

születési körülmények, amelyek Isten akaratával ellentétesek, de az, hogy valaki 

egyáltalán a világra jött, nem Isten akaratán kívül történt. Hiszen Ő nemcsak a csillago-

kat ismeri és szólítja nevükön, hanem minden egyes ember létét is megszabja. Ő ad 

lelket-szellemet neki, ami megkülönbözteti az állatoktól. 

 

Az embert nemcsak sajátos szellemi lénye teszi istenképűvé, hanem már testileg is 

csodálatos, Istentől kapott vonásokat hordoz. Egyenes testtartása jelzi, nem csupán 

lefelé, hanem felfelé is tud tekinteni. Szabad homloka mögött gondolkodási készsége 

rejlik. Az Ige szerint a homlok gyakran az ember jellemét fejezi ki. így beszél például 

parázna homlokról (Jel 3,3), de olyanról is, amelyre Isten pecsétje kerül. Egyszer majd 

az Ő neve ragyog a homlokukon (Jel 7,3; 22,4). Csodálatos isteni ajándék a két kezünk. 

Tudunk velük cselekedni, alkotni, dolgozni - Istenhez hasonlóan. Az ember az egész 

teremtett világ záróköve. Mint valami gyújtópontba, futnak össze benne Isten 

hatalmának és teremtői bölcsességének a szálai. 

 

Az embernek viszont Istentől kapott tagjait eszközként kell az Ő szolgálatára és 

dicsőségére használnia, egésztestét, mint áldozatot neki ajánlva. Az ószövetségi 

főpapok homlokán aranytábla volt ezzel a felirattal: „Az Úrnak szentelt!" Ez a mi 



Január                                                          24 

rendeltetésünk is. De menynyire visszaélünk tagjainkkal, a bűn szolgálatába állítva 

azokat! Mennyit vetkezünk kezünkkel, testünkkel, de mások testével is! Ha Isten 

mindezért lesújtana ránk, megérdemelnénk. Micsoda nagy ajándék, hogy Jézus nemcsak 

lelkünket, hanem testünket is megváltotta a vére árán. Tehát nemcsak szívünknek és 

lelkiismeretünknek, hanem testünknek is meg kell szenteltetnie. - Istennek az az akara-

ta, hogy testünk is Őt dicsérje és magasztalja. 

 

* 

EGY DÖGLÖTT LÉGYTŐL BÜDÖS LESZ ÉS MEGERJED A KENŐCSKÉSZÍTŐ 

OLAJA. 

(PRÉDIKÁTOR 10) 

 

Profán, talán erős kép fejez ki egy teológiai igazságot. Isten a világunkat jónak alkotta, 

de „döglött legyek" büdössé tették azt. A bűneset mindent „megerjesztett", romlottá 

tett. Mindenhol veszélyek leselkednek ránk, még ott is, ahol az ember a legártatlanabb 

napi ügyeit intézi (8-10). Aki vermet ás, beleeshet; aki falat emel, számoljon azzal, hogy 

a kőrakás alatt kígyó fészkelhet; a kőfaragó megsebezheti magát; aki fát hasogat, annak 

vigyáznia kell, hogy a fejszéje ne legyen életlen, mert akkor több erőt kell kifejtenie. A 

bűntől rontott világban megvan az „életlen fejszéje" minden emberi ténykedésnek, ami 

nehézzé és keservessé teszi azt. Persze megfenhetem a fejszét, beoszthatom az időt, 

az erőt; tervezhetek, felkészülhetek a feladatra, mert az ostobát kifárasztja a munka 

(15); de mindez kevés, mert ha az „Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építői.” 

(Zsoltárok 127,1). 

 

* 

1) ".. . kalászokat tépdestek. 

(Lukács 6, l-5) 

 

A tanítványok éhesek voltak. Márk szerint szükséget szenvedtek. Pedig Jézus közelében 

voltak, és mégis úrrá lett rajtuk a "szükség." Ahol Isten, ott szükség nincsen?! Az Ige 

azt üzeni, hogy Jézus közelében is lehetek szegény, éhes és próbáktól terhelt. Lehet-e 

a szükség olyan mértékű, amikor az már kibírhatatlanná lesz, és az ember (a hívő ember 

is) minden szabályt áthágva "elvégzi szükségét", és meggondolatlanul tépdesi a 

kalászokat. Nagy úr a szükség, előbb - utóbb kiáltva jelez, és minden szabályt felrúgva 

keresi a megoldást és a megmenekülést! Jézus védelmébe veszi ezt a "tépdesést": nem 

a törvény áthágását helyesli, hanem a szükséget szenvedő embert védi; az övéit, minket. 

Olyan hatalmas Urunk van, aki nem csak a vallási törvények ura, hanem úr a legnagyobb 

szükség, a halál felett is, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben élve, minden 

szükségen úrrá lehessünk. 

 

* 
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Jézus hívja a szomjúhozókat 

„Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. " (Jn 7,37) 

 

A keleti világ egyik legnagyobb kérdése a szomjúság kielégítése. Az ottaniak azt tartják 

a legnagyobb jótevőjüknek, aki gondoskodik számukra jó vízről. A zsidók pusztai 

vándorlásának is egyik legnagyobb kérdése volt a vízzel való ellátásuk. A vándorlásuk 

idején megtapasztalt isteni kegyelem emlékére tartják évenként a gyümölcsérés és a 

szüret idején, a hetedik hónap 15. napjától a hálaadásszerű „sátoros ünnepet." Hét napig 

favázakra rakott lombokból készített sátrakban tartották vigadozással az ünnepet. A 

nyolcadik nap volt a szent gyülekezés napja. Ezen állt föl Jézus és kiáltotta: „Ha valaki 

szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék!" Az ótestamentumi fölfogás Istent „Élő"-nek 

tartotta, mint Akitől minden élet származik a földön. Élőnek tartottak mindenkit, aki 

kapcsolatban volt Istennel. Jézus is beszélt magáról, mint „élő kenyér"-ről (Jn 6,51), 

mint „élő víz"-ről (Jn 4,10-14). Jákob kútjánál is így hívja a samáriai asszonyt. Ebben az 

értelemben hív magához itt az Élő Isten után vágyakozó lelkeket, hogy jöjjenek és 

igyanak. A Krisztussal kapcsolatba kerülő lelkek árasztják magukból az élő vizet - 

életükkel, bizonyságtételükkel - a szomjúhozó lelkek felé. Vajha mi sem a halál, hanem 

az „élet illat"-át (2Kor 2,16) árasztanék magunkból azok felé, akikkel érintkezünk! 

 

Jézusom, könyörgök hozzád, vonj engem, szomjúhozó lelket Magadhoz, hogy igyam én is 

az „ élő víz "-ből, és ne szomjúhozzék többé a lelkem. Könyörgök azért is, hogy úgy éljek 

és úgy tudjak bizonyságot tenni Rólad, hogy az „élet illatát" árasszam magam körül és 

élő víz folyamai ömöljenek bensőmből afelé a sok szomjúhozó lélek felé, akikkel tele van 

a világ! Halld meg esedezésem! Ámen. 

 

„Mint a szép híves patakra A szarvas kívánkozik, Lelkem úgy óhajt Uramra És hozzá 

fohászkodik, Tehozzád, én Istenem, Szomjúhozik én lelkem Vajon színed eleiben Mikor 

jutok, élő Isten?" (Énekeskönyv 42. é. 1. v.) 

 

* 

 

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással 

tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt... (Fii 4,6) 

 

Ha tudatosítottuk magunkban, hogy kihez imádkozunk, ha hálát adtunk Isten sok 

jótettéért, amelyeket eddig tapasztaltunk, akkor elé tárhatjuk kéréseinket. Nincs olyan 

jelentéktelen ügyünk, ami neki ne lenne fontos, mert ő szerető Atyánk, és nincs olyan 

nagy kérés, amit ne tudna megadni, mert mindenható Úr. Aki így ismeri Istent, az azt is 

el tudja fogadni, ha nem teljesíti a kéréseinket, hiszen ő jobban tudja, mire van valóban 
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szükségünk, mint mi magunk. 

 

Ha azonban Isten jól tudja, mire van szükségünk, miért kérjük tőle? Azért, hogy mi is 

megtudjuk, mert gyakran éppen imádkozás közben lesz világossá a számunkra, hogy 

kéréseink jók-e. 

 

Mindig hasznos, ha előbb mások szükségeit visszük Isten elé, és nem mindjárt a 

magunkét. Sok ígéretünk van arra, hogy a másokért elmondott imádság kedves Isten 

előtt, és meghallgatja azt. Sok esetben nincs is más módunk embereken segíteni, csak 

közbenjáró imádság által. Az imádság előtt sem a térbeli távolság, sem a másik ember 

elzárkózása nem jelent akadályt. Másként fogunk beszélni Istenről az embereknek, ha 

közben Istennek beszélünk róluk imádságban. Még az ellenségeinkkel való kapcsolatunk 

is megváltozik, ha tudunk imádkozni értük (Mt 5,44). 

 

Józsué harcolt a völgyben az ellenséggel, s a csata kimenetele attól függött, hogy az 

idős Mózes közben imádkozott a hegyen (2Móz 17,11). Mi gyakran már el is felejtjük, mit 

kértünk Istentől, de az ige azt mondja: megvannak a kéréseink őelőtte (IJn 5,15). 

 

Jézus Krisztus arra tanít, hogy a könyörgésben állhatatosak legyünk, s hogy tudjuk 

mindig őszintén így befejezni: „mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem 

amint te" (Mt 26,39). 

 

Legyen a te akaratod; Ami jó s rendes, te tudod; 

Azért mi akaratunkat Tetszésed szerint hordozzad, 

Hogy amit szeretsz: szeressük, Amit te gyűlölsz: gyűlöljük. 

(XVI. századi német ének nyomán) 

 

* 

 

Az élő út 

 

Azt hiszem, egy keresztyén gyülekezetnek legősibb gyakorlata, hogy az újonnan 

megtérteket a már hitben lévők - elsősorban az apostolok munkatársai és utódai - 

tanítgatták Krisztusra. Nagyon tudatosan fogalmazom így, hogy Krisztust tanították 

nekik - a Bibliában is így áll. 

 

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus 

Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis 

az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz 

szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a tes-

tét pedig megmosták tiszta vízzel. (Zsidókhoz írt levél 10,19-23). 



Január                                                          27 

 

Ez Jézusról szól, és három gondolatot emelek ki. Az egyik az: Ki ez a Jézus, ez a mi 

Urunk Jézus? Már Kr. u. 80-ban így fogalmazta meg ebben a titokzatos, különös 

krisztológiában, Krisztus-tanban a névtelen író: „Új és élő út a szentélybe való 

bemenetelhez". 

 

Engem mindig lenyűgöz a Biblia szimbólumvilága. Volt egy idő, amikor sokat foglalkoztam 

vele mélylélektani szempontból is, és meglepődtem, mennyi világi embert érdekelt, 

amikor a Pszichiátriai Klinikán megkíséreltem a Biblia archetípusairól, 

szimbólumvilágáról, tehát mélyebb, titokzatosabb jelentéséről beszélni! Hadd reméljem, 

hogy többen ezután kezdték el olvasni a Bibliát. 

 

Az őskorban élő ember előbb képekben beszélt, de mi sajnos ezt már elfelejtettük, mert 

a filmen, tévén, mindenen keresztül készen kapjuk a képeket. 

 

Először volt a jelkép, a szimbólum, azután lett a jelképből a képjel, az írás őse. 

Gondoljunk az egyiptomi hierogli-fákra, ahol minden képjelekkel van jelezve: madarakkal, 

hullámzó kígyókkal, kulcsos kereszttel. Gondoljunk a kínai írásra is, ahol egy egész logikai 

gondolatsor egyetlen képjel - nekünk csak krikszkraksz, érthetetlen valami, de nekik az 

az egyetlenegy jel például azt jelenti: bementem a házba. Ilyen jelképekből lettek a 

képjelek, a képjelekből a betűk, a nagyon leegyszerűsített mai betűk. Az őshéber betűk 

sokkal cifrábbak voltak, mint a héber Biblia mai betűi, és azok is képekre, jelképekre 

emlékeztetnek. Ha megértek egy ilyen jelképet, akkor közelebb kerülök a képjelhez, és 

a betűt is jobban megértem. Ehhez sem lehet mindig ésszel hozzáközelíteni, néha hagyni 

kell, hogy egy ilyen titokzatos képjel - például: élő út, Jézus élő út - hasson ránk, mert a 

huszadik század emberének ez ellent mondás: ha egyszer út, akkor nem él, vagy él, de 

akkor nem út. Szívvel kell tudunk rezonálni erre, hogy élő út! 

 

De a technikai fejlődésnek hála, a huszadik század emberének nem is kell magyarázni, 

mi az, hogy élő út. Tessék egyszer a metró lépcsőjére lépni, a lépcső elkezd „menni". Egy 

út, ami mozog, ami felvisz a mélyből. Ezt a modern ember érti. Ám a keleti embernek 

valamikor éneikül is természetes volt, hogy Jézus élő út. 

 

Vannak viszont, akik viszolyognak a metró lépcsőjétől és inkább körbeutazzák fél 

Budapestet, csakhogy elkerüljék a metrót. Láttam én drága édesanyámat, aki kézzel 

mosott a mosógépben. Nem akart megbántani, de ő így szokta. Meg lehet kerülni az élő 

utat, amit a Szentírásban Jézus Krisztusnak nevezünk. Lehet attól is viszolyogni. Vagy 

éppen csak a közelébe merészkedni. Lehet, hogy valaki bement a metró előcsarnokába, 

megnézte a lépcsőt, nézte, nézte, aztán szépen kihátrált, mondván: Na nem, hát én 

inkább gyalog megyek. De vajon tanulmányozta azt is, hogyan lehet rálépni? 
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Egyszer egy fiatalemberrel beszéltem négyszemközt, aki mint lelkigondozót keresett 

fel. Lelkesen elmondta: 

 

Foglalkozom Jézus Krisztus személyével, történetével, karakterével, a tanítása nagyon 

érdekes! 

 

Látta, hogy egy kicsit magam elé nézek, és nyelek egyet. Megkérdezte: 

 

Most mire gondol Bandi bácsi? 

 

Mivel rám kérdeztél és ha nem bántódsz meg, akkor kimondom: arra gondoltam, milyen 

jó volna, ha nemcsak te foglalkoznál Jézus Krisztussal, hanem hagynád, hogy Ő 

foglalkozzon veled. 

 

Hát ezt hogyan tetszik érteni? 

 

Ne csak tanulmányozd a szöveget, hanem hagyd hatni a szívedre, például ezt: „Én vagyok 

az út, az igazság és az élet". Vagy: azt cselekedjem az emberekkel, amit szeretnék, hogy 

velem cselekedjenek. Vagy: a legnagyobb a szeretet. Hagyd, hogy hasson a szívedre, 

meditálj rajta! 

 

Nem tudom, mi lett vele, eltűnt azóta, de lehet, hogy ez a mondat valahogy beletört a 

szívébe és most már talán, amíg lapozgatja, tanulmányozza a Bibliát, eszébe jut, hogy 

volt egy fehér hajú öreg barátja, aki azt mondta: „Hagyd, hogy foglalkozzon veled az 

Ige, azaz Jézus mondanivalója a szíveddel!..." 

 

Bizony, arra a lépcsőre rá kell lépni. Szedjük össze egyszer a bátorságunkat, és lépjünk 

rá arra a csodálatos élő útra, amely a mélyből visz fölfelé; ez pedig a mi Urunk Jézus 

Krisztus és az Ő evangéliuma. 

 

Olvastam nemrég egy kis történetet egy angol pilótáról, aki a második világháborúban 

Montgomery hadseregében teljesített szolgálatot. Észak-Afrikában folytak a csaták, 

kiküldték őt megfigyelő repülésre. Valami légelhárító eltalálta a gépét, az kigyulladt, de 

egy darabig még repült tovább. Messziről látott egy pici oázist a sivatagban, de aztán 

annyira égett a gép, hogy ki kellett ugrania belőle ejtőernyővel. Elgondolkoztam azon, 

amit leírt: „Amikor először földet értem valahol a Szaharában, az volt az első boldog 

érzésem, hogy élek. Azután körülnéztem, megdöbbentem, s görcsösen kezdtem nevetni 

azon, hogy egy életen át arra vágytam, hogy abszolút szabad legyek. Hát itt aztán 

abszolút szabad voltam! Előttem puszta, mögöttem puszta, jobbra puszta, balra puszta. 

Arra nézhettem, amerre akartam - csak éppen nem tudtam, merre kell menni. 

Gyermekkoromban apám - szigorú ember volt - megmondta, mit tegyek; anyám 
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megmondta, mit ne tegyek; nagyapámhoz mentem, ő is megmondta. Utána nem volt elég 

pénzünk, elmentem buszsofőrnek, tizenöt évig jártam egy úton, egy irányban mint sofőr, 

mindig csak azon az úton mehettem, a jelzések, a KRESZ-szabály szerint. Utána 

kiképeztek pilótának, ott is mindig a fülemen volt a hallgató, mondták, hogy jobbra, balra, 

ezt nézzem, azt nézzem. Világéletemben mindig útmutatás szerint mentem. S vágytam 

szabadság után..." 

 

Egyébként az írás címe: A szabadság fogságában. A Szahara közepén átélte azt, hogy 

most aztán egészen szabad, nem mondja meg neki senki, mit csináljon, hová menjen; 

rádiója elégett a repülővel, se papa, se mama, se parancsnokság, senki. Oda mehet, ahová 

akar - de hová menjen? „Ott éltem át a modern ember tragédiáját, hogy mit jelent a 

szabadság fogságában lenni. Ma már mindent lehet, és így nézünk ki!" 

 

Hősünk nem tudta, hogy abból az oázisból, amit a távolban látott, figyelték őt, ahogy 

leereszkedett az ejtőernyővel. Ott az angolokat igen várták és beduin lovasokat küldtek 

szét, hogy keressék meg a lelőtt gép pilótáját. Már nagyon nem jól érezte magát, hosszú 

órák múltak el, kezdtek feljönni a csillagok, amikor egy beduin lovas vágtatott felé. 

 

„S akkor - írja -, amikor intett, hogy üljek mögé a lóra és elindultunk, átéltem, hogy 

megmenekültem. S ahogy messziről feltűnt az oázis, elcsodálkoztam, honnan tudta ez a 

lovas, hogy merre kell menni." - Arra is rádöbbent, hogy ott egyetlen út volt. Az, akinek 

a derekát fogta, aki mögé fölült a lóra, az volt az út. Egy puszta sivatagban valaki volt 

az út, nem valami. 

 

Tanuljunk az elveszett pilóta történetéből! Tehát ne toporogjunk, valaki jön értünk, és 

mi megfoghatjuk a kezét! - Lehet, hogy valaki fél föllépni a mozgólépcsőre, de ne felejtse 

el, hogy van egy élő út, Akit mi követhetünk, Aki él. Nagyon keskeny út, és azt mondja: 

„Én vagyok az út (aki tovább gondolja, annak elkezd harangozni a szíve), az igazság (ezt 

mondja nekünk, akiknek olyan fontos a magunk igazsága) és az élet." „Én vagyok... az 

élet!" Sőt, egyszer azt mondja: ,aki hisz énbennem, ha meghal is, él" (Jn 11,25). Képek, 

szimbólumok, misztériumok. 

 

„...Nagy papunk van, aki az Isten háza felett áll". -Említettük már többször, hogy a pap 

latinul pontifex, hídverő, aki Isten szívétől az ember szívéig hidat ver. Ez a főpap. Nagy 

papunk van, aki Isten háza fölött áll. El sem tudjuk gondolni, hogy ez egy akkori héber 

ember számára mit jelentett; valósággal belerendült, vagy térdre esett. Tudniillik a 

héber ember számára Isten helyhez kötött volt. A pusztában a szent sátorban lakott, 

Jeruzsálemben a kárpit mögött. - Micsoda szimbólum: Jézus halála pillanatában a kárpit 

kettéhasad. Sokan nem tudják, micsoda hallatlan kép, képes beszéd: szabad a bejárat, 

nemcsak a főpapnak; már nem választ el bennünket semmi. Jézus halála által megnyílt az 

út Istenhez. És itt az áll a bibliai szövegben: Ő, aki utat nyitott, Ő az élő út át a kárpiton. 
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Szabad az út, a Pontifex hidat vert! 

 

Egy orvosnak a kisgyereke itt ment el a mi kis templomunk előtt és kibetűzte a 

márványtáblába vésett mondatot: Isten háza. 

 

Anyuka, itt lakik a jó Isten? - kérdezte. 

Nem kisfiam, csak itt rendel - válaszolta az anyuka. 

Nem itt lakik, Ő nincs helyhez kötve, de megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman az Ő 

nevében együtt vannak, ott Ő rendel, rendelkezik, rendbe szedi a szívünket. Csodákat 

tud tenni azzal, aki Őrá figyel, rezonál az egész lényére. Rendetlen életből rendbe szed 

bennünket. Ő Isten háza felett áll. 

 

Milyen csoda, hogy Jézus találkozik egy szamariai asszonnyal Jákob kútjánál, elkezd vele 

beszélgetni, és ennek az asszonynak, akinek elég feslett élete volt, a Biblia egyik 

legtündöklőbb tanítását mondja el! Más rabbi azt mondta volna: - Először is, asszonnyal 

szóba sem állok; másodszor neked öt szeretőd van, hát hogy jössz ahhoz, hogy én veled 

beszéljek?! - Nem csodálatos Jézus? 

 

Az asszony szamaritánus volt, Szamariát megkerülték a zsidók, a szamaritánusokat nem 

engedték be a Nagytemplomba, akik ezért a Garizim hegyén külön kis temp-lomocskát 

építettek maguknak. Mit csináltak volna? Ők azt mondták, hogy a Garizim hegyén lakik 

Isten, a galileai és a júdeai azt állította: Nem, Jeruzsálemben lakik Isten. Mármost kinek 

van igaza? Ez a szamariai asszony azt kérdi: - Hát mondd Rabbi, nálunk lakik az Úristen, 

vagy nálatok, ott Jeruzsálemben? Mit válaszol Jézus? Isten se itt, se ott nem lakik, az 

Isten Lélek, pneuma, szellem, ott lakik, ahol lélekben és igazságban imádják. Nincs 

helyhez kötve (vő. Jn4,24). 

 

Itt valami kopernikuszi fordulat történik. És ezt nem Nikodémusnak, a főembernek 

mondja, hanem egy asszonynak, egy csetlő-botló kis szamariai asszonynak, hogy az Isten 

szellem, pneuma, lehelet, az a titokzatos isteni lehelet, ami a világot létrehozta, ami ott 

lebegett a víz felett. - Ugyanaz a görög szó áll itt, ami a héberben is; a Septuaginta, a 

görög nyelvű Ószövetség is pneumának írja, hogy Isten Lelke, mint egy nagy madár lebeg 

a vizek fölött, és kikölti a világtojást. Ugyanezt mondja Jézus: ugyanaz a teremtő, lebegő 

Isten, Őt csak lélekben, a lelkeddel tudod imádni, nincs helyhez kötve, nincs Garizim 

hegyéhez kötve, nincs a jeruzsálemi templomhoz kötve. 

 

A kárpit Jézus halála pillanatában kettéhasadt. - Áldjuk hát Istent, hogy van egy hely, 

ahol rendel! Ha ma este csöndben leoltod a villanyt, lecsúszol az ágyról, letérdelsz, 

összeteszed a kezedet, máris kettesben vagy az élő Istennel. És akkor akárhol is vagy, 

ott templom van. 
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Járuljunk azért hozzá". - Ő az új és élő út, aki Isten háza felett áll, járuljunk azért oda. 

Mi az advent? Oda menni, egyre közelebb, egyre közelebb, amíg mehetünk. Ő jön 

szüntelen felénk. -Vajon mi megyünk-e? 

 

Hallatlan csoda, hogy Jézus eljött egészen Betlehemig, utána föllép a keresztre, eljön a 

szívemig. - Azért pár lépést én is tehetek. Annak a megmentett, megtaláltatott pilótának 

mégiscsak fel kellett ugrania az arab mögé a lóra, azt a mozdulatot meg kellett tennie. 

Vagy föl, vagy le, de egyszer egy mozdulatot meg kell tenni, amikor azt mondjuk: Uram 

Jézus, itt vagyok! 

 

Pár héttel ezelőtt meglátogatott közel nyolcvanéves barátom, Döbrössy Lajos. Nagyon 

régen öleltük már meg egymást. Pécelen él a vejénél, aki lelkész és utódja ott. A lánya is 

lelkész. Ő volt az egyetlen magyar protestáns misszionárius Törökországban. Kértem: 

 

- Lajos bátyám, mondd csak el, hogyan is kerültél te a misszióba? Egyáltalában, hogy 

jutott ez neked eszedbe? 

-  

Egy jó barátom már vagy kilenc évig volt odakint magyar misszionárius - válaszolta. - A 

mohamedánok nagyon nehezen lesznek keresztyénné, mégis, egy maroknyi megtért. 

Misszionárius barátom súlyosan megbetegedett és elhatározta, hazajön meghalni. Kapok 

egy levelet tőle: „Komám, keress valakit, aki oda tudná szánni az életét erre a misszióra!" 

Elkezdtem keresni, bementem a teológiára, mindenkit megszólítottam, írtam vagy 

negyven levelet, fiataloknak: senki. Egyszer borotválkozom, nézek a tükörbe és hirtelen 

megállók. Hát miért nem mész te? Mit kell keresgélni? Hát menj te! így indultam el 

misszióba. Letöröltem szakállamról a habot é máris tudtam, hogy rá kell lépnem egy útra, 

és ez az ú az én Uram, Jézus Krisztus élő útja, nekem ezen kel mennem, amíg mehetek. 

Ott is maradt, amíg ki nem ebrudalták onnan nehéz politikai viszonyok között. Bizonyára 

számos lelki gyermeke van, akik az ő evangelizációsára tértek meg. 

 

Most így illik befejezni az öreg bojtárnak: Lépjünk már rá arra az útra! Nem én mondom. 

Én elmondtam, amit el kellett mondanom. Akinek ma kell lépni, az úgy sem teheti, hogy 

ne lépjen. 

 

 

JANUÁR 5. 

 

Isten békessége 

 

Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,7) 
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Az imádság meghallgatása nem mindig azt jelenti, hogy Isten teljesíti a kéréseinket, 

hanem hogy az ő különös békessége betölti a szívünket. E békesség oka nem a hívő 

tudatlansága, mintha nem látná a lehetséges veszélyeket. Inkább az, hogy miközben jól 

ismeri a valóságot, ismeri a mindenható Istent is. Az imádság, mint egy mágnes, Isten 

közelébe vonzza, s vele közösségben mindennek egészen más a súlya. Ebben a közös-

ségben védelmet, biztonságot, békességet kap a hívő. 

 

Dávid nagyon nehéz helyzetbe került, amikor Absolon fellázadt ellene. Menekült egy 

maroknyi hozzá hű emberrel, a szabad ég alatt aludtak, minden irányból veszedelem 

leselkedett rájuk, s ő mégis így imádkozott: „Békében fekszem le, és el is alszom, mert 

csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!" (Zsolt 4,9) 

 

Ez a békesség valóban minden értelmet meghalad, ez a békesség az, amit Jézus ígért a 

benne hívőknek: „az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a 

világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen" (Jn 14,27). Ez a békesség 

az, amikor az embernek - Reményik Sándorral szólva - lehet, hogy „nyugalma nincs, de 

Békessége van". 

 

A helyes imádkozás során egy csere megy végbe az ember szívében: Isten kiveszi belőle 

a félelmet, szorongást, nyugtalanságot, és adja helyébe az ő békességét. 

 

Ennek a békességnek a gyökere az, hogy Isten „megbékéltetett minket önmagával 

Krisztus által", nem tulajdonítván nekünk a vétkeinket (2Kor 5,18-19). Aki ezt hittel 

komolyan veszi, a szíve annyira megtelik ezzel a békességgel, hogy az másokra is kiárad. 

-  

Istenem, add nekem ezt a békességet, hogy továbbadhassam másoknak is! 

 

* 

„Az Úristen az embert elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze."

 l Mózes 2,15 

 

Sok értelmetlen mese szól arról, milyen jó volt Ádámnak, csak sétálgatott a 

csodakertben, ette a finom gyümölcsöket, és süttette magát a nappal. Hát erről szó 

sincs az írásban. Nem restségre, hanem komoly, Isten gyermekének, az Ő képmásának 

méltóságához illő feladatra teremtette és rendelte Isten az embert. Téged, is, 

testvérem. Elhelyezett egy számodra készített „kertben". Hát nem Éden, mert bizony 

eléggé megrontotta már elődeink ezernyi bűne! De Isten segítségével azzá lehet tenni. 

És ez a te feladatod. Hogy úgy őrizd, ami abból még megmaradt, hogy úgy műveld azt a 

darabka, Isten teremtette, talpalatnyi életteret, ahova behelyezett, hogy az Édennek 

sugara, Isten gondoskodó szeretetének boldogsága ragyogjon fel rajta mindazok 

számára., akik oda betévednek. Az ő általad nyert boldogságuknak visszfénye tegye 
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széppé, áldotta a Te életedet. 

 

Köszönöm, Istenem, hogy számomra is kirendelted azt a helyet, ahol otthon lehetek, ahol 

boldog lehetek, ha vigyázok rá, ha törvényed szerint művelem és őrzöm. Bocsásd meg, 

ha éppen én rontottam meg bűneimmel, tehetetlenségemmel, restségemmel, 

hitetlenségemmel vagy éppen gonoszságommal. Belátom, minden egyes bűnömmel 

leginkább magamnak ártottam, a magam Édenét tettem élvezhetetlenné. Segítségedet 

kérem, hogy meg tudjam őrizni tisztának, szépnek, boldogságot adónak nemcsak a 

magam, de mindazok számára, akiket mellém adtál! Segíts, hogy valóban csodakert, Éden 

legyen az magam, családom és minden rám bízott testvérem számára! Ámen. 

 

* 

 

Szomorú, tönkrement kép 

 

Valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, külön 

féle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben 

élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők. Titusz 3,3. 

 

Milyen mélyre süllyedt az ember, a legnemesebb teremtmény! Nem szép az a kép, amit 

itt Pál apostol megrajzol, de pontosan megfelel a valóságnak. Esztelen az ember, amíg 

távol van Istentől. Nincs világossága az Ő akarata felől. Földi dolgokban lehet okos, éles 

elméjű, erkölcsi értékelése és felfogása mégis eltompult abban a tekintetben, hogy mi a 

helyes Isten előtt. A bölcsesség kezdete az istenfélelem, és ahol ez hiányzik, ott az 

ember a maga mértéke és elgondolásai alapján cselekszik. Nem azt kérdezi, mit kíván 

Isten, hanem, hogy pillanatnyilag mi hasznos és előnyös neki. Isten irányítását sem érti. 

Mindenben csak véletlent lát, ha valami nem elgondolása szerint történik, ahogy 

szeretné, megkeseredik, elégedetlenkedik. 

 

Mivel nincs önismerete, nem érti meg a szenvedés és a bűn között levő rejtett 

összefüggést. Az erkölcsi tudatlanság teljes elsötétedéshez vezethet. Az ember 

gondolkodása kificamodik, a gonoszt jónak tartja, a jót pedig rossznak. Mindaddig, amíg 

az ember nem engedi magát Isten Igéje és akarata által irányítani, tévelyeg. Ha nem 

rendeli magát Jézus Krisztus, az egyetlen igazi vezető alá, félrevezetők kezébe kerül, 

akik hamisan irányítják. „Kívánságoknak és különféle élvezeteknek rabjai voltunk." Ha a 

saját maga ura akar lenni, végül is a tisztátalan kívánságok és szenvedélyek rabszolgája 

lesz. Akár akarja, akár nem, kénytelen az élvezeteknek, a kapzsiságnak és becsvágynak 

hódolni, és mindig mélyebbre süllyed. - „Gonoszságban és irigységben élők. "Mindenkit 

irigyel, akinek jobban megy a dolga, vagy akinek több van. - „Gyűlöltek voltunk"- írja az 

apostol. Az önző és irigy ember nem éppen szeretetre méltó. Panaszkodik, hogy őt nem 

szereti senki, pedig ezen nincs mit csodálkoznia. Maga vágja el mások felé a szeretet 
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szálait, bár később vágyik utánuk. 

 

Ilyenek vagyunk mindnyájan, amíg egy felülről jövő fordulat be nem következik: amíg 

Isten szeretetének napsugara át nem járja a sötét és hideg lényünket. - Ebben a 

sötétségben vagyunk még? Vagy elmondhatjuk az apostollal, hogy „valamikor", egykor mi 

is ilyen sötét és szomorú emberek voltunk? 

 

* 

A hozzá menőket Jézus nem veti ki 

„Azt, a ki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem. " (Jn 6,37) 

 

Jézus csodálatosan megvendégel a pusztában ötezer férfit. Ezek el akarják Őt ragadni, 

hogy királlyá tegyék. Jézus előbb elvonul a szomszédos hegyre imádkozni. Azután a 

hajóval Kapernaumba igyekvő tanítványaihoz megy a tengeren járva. A tömeg keresésére 

indul. Mikor sem Őt, sem tanítványait nem találják, utána mennek Kapernaumba. Jézus 

azt mondja nekik: ne az elvesző eledelért munkálkodjanak, hanem az örökéletre meg-

maradóért. Majd figyelmezteti őket, hogy higgyenek abban, akit az Atya küldött a 

világra, aki az „Élet kenyere". Őszintén feltárja előttük, hogy ő az. Végül azt mondja: 

akiket az Atya néki adott, ha hozzámennek, semmiképpen ki nem veti. Az ige mélységes 

igazsága az, hogy akiket az Atya kiszemel az örökéletre, és Szentlelkével munkálkodni 

kezd bennük, meg is találják Krisztust. Vannak még az ő életükben is nehézségek, vissza-

esések, de Krisztus megőrzi, nem veti ki őket. Másutt azt mondja: „Ő mindenképen 

idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert min-denha él, hogy esedezzék 

érettük." (Zsid 7,25) Milyen drága biztatás ez mindegyikünk számára! Fogadjuk el mi is! 

 

Légy áldott, Uram, hogy velem is megízlelteted az „Életnek Kenyerét," akit a világ 

lelkének táplálására küldöttéi a földre! Add, hogy én is vágyakozó lélekkel addig 

keressem Öt, míg meg nem találom és boldogan Tőle magától hallhatom drága biztatását! 

Add, hogy érettem is esedezzék kimondhatatlan fohászkodásokkal és örökké a Tiéd 

maradhassak! Szent Fiadért hallgass meg! Ámen. 

 

„Amint vagyok, sok bűn alatt, De hallva hívó hangodat, Ki értem áldozád magad: Fogadj 

el, Jézusom!" (Énekeskönyv 460. é. 1. v.) 

 

 

* 

Csodálatos kezesség 

„Megerősítlek..." (Ézs 41,10). 

 

Ha szolgálnunk vagy szenvednünk kell, összeszedjük minden erőnket, mégis úgy találjuk, 

hogy az kevesebb, mint gondoltuk, és kevesebb, mint amennyire szükségünk lenne. De 
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amíg olyan ígéretünk van, mint ez a fenti Ige, amelyre valóban építhetünk, ne 

csüggedjünk, mert ez biztosít minket arról, hogy megkapjuk mindazt, amire szükségünk 

van. Isten ereje kimeríthetetlen; és ezt az erőt velünk is közölheti; és megígérte, hogy 

közölni is fogja. Lelkünk tápláléka, szívünk gyógyítója szeretne lenni, és így akar erőt 

adni nekünk. Kimondhatatlan, mennyi erőt tud adni Isten az embernek. Ha megkapjuk ezt 

az erőt, emberi gyöngeségünk nem akadály többé. 

 

Emlékszünk még életünknek munkákkal és próbatételekkel terhes időszakaira, amikor 

olyan rendkívüli erőt nyertünk, hogy magunk is álmélkodtunk rajta? Veszély közepette 

tudtunk nyugodtak lenni, gyászban elcsöndesedni, rágalmazások tüzében is megállni, 

betegséget békén tűrni. Valóban úgy van az, hogy amikor váratlan próbatételek érnek 

bennünket, Isten különösen nagy erőt ad elhordozásukhoz. Szinte kilépünk gyarló 

önmagunkból. A gyávák bátrak lesznek, a balgáknak bölcsesség adatik, a hallgatagok 

abban az órában megkapják, hogy mit mondjanak. Tulajdon gyengeségem megrémít, de 

Isten ígérete felbátorít. 

 

„Uram erősíts meg engem a te ígéreted szerint!" (Zsolt 119,25). 

 

* 

 

(8) „Drágakőnek véli ajándékát, aki adja, amellyel célt ér..." 

(Példabeszédek 17) 

 

A Példabeszédek könyvét tanulmányozva olyan rendező elv is lehetséges, hogy egy 

fejezet tematikáját kigyűjtöm, és megkeresem az adott fejezet hangsúlyos gondolatát. 

Vegyük példaként a 17. fejezetet, ahol több témáról is szó van: úr-szolga, gazdag-

szegény, szülő-gyermek, idős-fiatal viszonya mellett kiemelkedik a korrupció, a viszály, 

és a nyelv bűneinek témaköre. Ez a fejezet tehát főként a társadalomban gyakran 

előforduló kérdésekkel, problémákkal foglalkozik. Ezek között sötétlik a korrupció bűne: 

„A bűnös elfogadja a titokban adott vesztegetést." (23) Döbbenetes példákat lehetne 

említeni a különböző fajta összefonódásokra, bűnös rendszerekre. A megoldást csak az 

Úr Jézus Krisztus ajándékozhatja nekünk, aki önmagam gyarló céljai helyett örökkévaló, 

és másokra irányuló célokkal ajándékoz meg. 

 

* 

 

(13) „Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt... megpirongatják." 

(Példabeszédek 18) 

 

Gyakran nyilvánítunk véleményt, de többnyire felelőtlenül. A másodkézből szerzett 

információk félrevezethetnek. Addig nem formálhatok értékelést egy alkotásról, amíg 
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annak csak recenzióját ismerem, de nem magát a művet. Főként érvényes ez 

felebarátainkkal kapcsolatosan. Személyes, elmélyült „én-te" viszonyra (Buber) van 

szükség, hogy valóságosan megismerhessük egymást, noha tökéletesen csak az Úr ismer 

bennünket. Mi azonban annyira önmagunkkal vagyunk tele, hogy a másikat legfeljebb csak 

halljuk, de meg nem hallgatjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus egészen más. Ö minden 

imádságot meghallgat, és ezekre akarata szerint felel. Ez az akarat azonban mindig a 

javunkat szolgálja. Nincs tehát meg nem hallgatott imádság. „Járuljuk tehát a fegyelem 

trónusához, hogy fegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk." (Zsidókhoz írt 

levél 4,16) 

 

* 

 

Sötét fellegek - fényes fellegek 

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le 

minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatos-

sággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére 

és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - 

vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen 

ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva 

el ne csüggedjetek. (Zsidókhoz írt levél 12,1-3) 

 

Mostanában tévében, rádióban, újságban, meglehetősen sok riasztó hírrel találkozunk. 

A sötét fellegeket nézve nagyon jó, hogy másféle hang is hallatszik, amely azt mondja 

nekünk: „Lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek". Lélekben elsüllyedni 

tulajdonképpen azt jelenti, hogy besüppedni lelkileg, vagy depresszióba esni. Ha valaki 

megkérdezné a legnagyobb depresszió-szakértőt, Kirchholz professzort Zürichben, 

talán még ő is azt mondaná. Nagyon keveset tudunk mi a depresszióról. A lélektan 

tudománya vagy a pszichiátria körülbelül annyit tud róla, mint a belgyógyászat vagy a 

sebészet a rákról. Tudjuk, hogy van, de nem tudjuk, miért vagy hogyan keletkezik, 

legfeljebb azt, hogy olykor ahogy jön, úgy el is múlik. De esetleg vissza is térhet. 

 

Tehát Isten arra kér bennünket, nagyon vértezzük fel magunkat, és bárki bármit mond, 

lelkünkben megfáradva el ne csüggedjünk. Persze, az idős vagy beteg embert még inkább 

fenyegeti, hogy elcsüggedjen. De a fiatalt is -és melyikünket nem? A hívő embert is. 

Hiszen nem akárki volt Illés próféta, és ő is eljutott oda, hogy leült egy rekettyebokor 

alá és azt mondta: „Uram, vedd el a lelkemet, elég volt" (IKir 19,4). - Meg akart halni. 

 

Még Jézus is sírt. Ezért nagyon nem szeretem azt mondani valakinek, hogy ne sírjon. Ha 

Jézus kétszer sírt: egyszer a városa felett, egyszer a barátja felett, akkor nekünk is 

szabad kisírnunk magunkat, mert az nem rossz dolog. Hiszen Jézus mondja: „Boldogok, 

akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak" (Mt 5,4). Illetve csak azokat lehet 
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megvigasztalni, akik még vagy már tudnak sírni. 

 

A levél így folytatja: nemcsak sötét fellegek gyülekeznek, hanem a bizonyságtevők 

fellege vesz körül bennünket. Vannak fényes felhők, milyen jó! Kik ezek a bizony-

ságtevők? A tizenegyedik részből sorolom a neveket: Ábel, Énók, Noé, Ábrahám, Izsák, 

Jákob, József, Mózes, Rácháb, Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel. Róluk, a 

hit hőseiről írja a héber levél szerzője: olyan nagyon nagy emberek voltak, hogy nem is 

volt méltó rájuk a világ. Szép és igaz kifejezés ez: akire nem volt méltó a világ. 

Ugyanakkor hadd merjem mondani, hogy ők olyanok voltak, amilyenek, akik - ismerjük az 

Ószövetség történeteit - bizony nagyokat estek. Ráchábról az áll a Bibliában, hogy 

parázna nő volt. Sámsonról tudjuk, hogy csetlett-botlott, Noéról, hogy egyebet is tett, 

mint bárkát épített és így tovább. 

 

De, ha nem ilyenek volnának a hit hősei, akkor ki merne hívő lenni, ki merné vállalni: - 

Isten gyermeke vagyok... Isten s a mi Urunk Jézus Krisztus mai tanítványának vallom 

magam, annak ellenére, hogy... De jó, hogy nem angyalokra utal itt a hithősöknél, hanem 

emberekre, és azt mondja végül, hogy ezeknek a bizonyságtételei mint fényes fellegek 

vesznek körül bennünket! 

 

Nagy kérdés: mire nézünk? Azokra a fellegekre, amelyekkel rémisztgetnek bennünket, 

vagy ezekre a fényes fellegekre, amelyekkel a mi Urunk Jézus Krisztus vigasztal, erősít 

bennünket, amikor sötét fellegek közelednek. Mint lélektannal foglalkozó ember, hadd 

merjem állítani, hogy amire figyelünk, amire nézünk, olyanná válunk. Aki sokáig sötét 

dolgokra néz, maga is besötétedik. Aki fényes dolgokra néz, kifényesedik. Nem véletlen, 

hogy a keresztyén meditáció tárgyai felemelőek. Néha egy szál virág, gyönyörű táj vagy 

a kereszt, a maga ragyogásában és szépségében. Ha fényre nézek, akkor kifényesedem, 

ha a sötétbe bámulok, akkor lassan erőt vesz rajtam a sötétség. Életünkben egészen 

biztosan lesznek sötét felhők, de a mi Urunk Jézus Krisztus arra kér, hogy nézzünk a 

bizonyságtevés és a bizonyságtevők nagy, fényes fellegeire. Ez az első. Ragyogó felhők 

is vannak, s mi ezekre nézzünk! 

 

A második felénk irányuló kérés a Zsidó levélből: Tegyünk le minden ránk nehezedő 

terhet! Nem azt mondja, hogy minden terhet, hanem csak ami ránk nehezedik. Nem 

tudunk minden terhet letenni. Számomra a legnagyobb teher én magam vagyok. Ezt majd 

Isten egyszer elveszi vagy leteszi, de az már nem én leszek. - De hát mégis, mit akar itt 

nekünk üzenni a Gazdánk? 

 

Amikor meditálgattam és újra meg újra elolvastam ezt az Igét, megvillant egy kép 

előttem. Egyszer lelkigondozói szimpóziumra mentem Németországba, s útközben az 

egyik repülőtéren át kellett szállnom. Nem volt sok csomagom, csak sokféle, nagy 

szatyor, aktatáska, benne az előadásom, az irataim, esernyő, fényképezőgép, meg egy 
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kis elemózsiás csomag. Ahogy lekászálódtam a gépről és keresgéltem az óriási frankfurti 

repülőtéren, hogy melyik csarnok hol van, bugyuta módon ezt elejtettem, azt fölvettem, 

amazt emelgettem. Egy taligát toló ember látta csetlésem-botlásom, elejtegetésem, és 

németül odaszólt: - Azt a nagyot tegye ide. - A legnehezebb szatyrot a kiskocsira 

tettem, az aktatáskát a szívemre szorítottam - abban volt a mondanivalóm -, a fényképe-

zőgépet valahogy a nyakamba akasztottam; az ember azt is megmondta, melyik csarnok 

hányadik kijáratától indul a gép, ő is odamegy. Mentem hát mellette, ő meg tolta a taligát 

a csomagommal. Amikor megérkeztünk, szépen a kezembe nyomta a szatyromat, 

rámmosolygott. Kotorásztam a zsebemben, intett, aztán ment tovább. Szépen 

megköszöntem. 

 

Ez jutott eszembe a fenti igéről, s megmondom, hogy miért. Mert ez az ember amikor 

látta, hogy ott ügyetlenkedem, a legnagyobb terhet elkérte, segített, és megmutatta az 

utat is. Én ugyan nézegethettem, hogy l, 2, 3, 4... nem tudom, hányadik csarnok, ő 

megmondta, hogy az X-edik. Segített nekem a terhet vinni, aztán a kezembe adta, 

elbúcsúzott. 

 

Ez számomra azóta is nagy szimbólum. A mi Urunk Jézus Krisztus szól: Most ne azon 

törd a fejed, hogy mi lesz márciusban meg tavasszal, vagy a nyáron, meg jaj a nyugdíjad 

meg ilyen-olyan bajok, hanem add csak ide! Elég minden napnak a maga baja, a holnap 

majd aggodalmaskodik magáért (vő. Mt 6,34). 

 

A mi Urunk a bennünket megkörnyékező bűnt is elkéri. Tegyük le! - És most ne mondjuk, 

hogy „Jaj, már megint a bűn!..." 

 

Erről egy furcsa Maugham-novella jutott eszembe. A XIX. század végén, amikor a nagy 

angol impérium virágzott, valamelyik indiai garnizonban egy unatkozó ezredes, aki 

tigrisekre vadászgatott, egy pici kis nyávogó cicafélét látott a dzsungelból előjönni. 

Levette a trópusi sisakját, beletette a kis állatot, s akkor látta, hogy az egy kicsike, pár 

napos tigris. Valószínű, hogy elkószált vagy lelőtték az anyját. Ott csetlett-botlott indiai 

szolgája nagy rémületére, aki mondta, ezt nem lesz jó hazavinni. Ám az ezredes 

kijelentette, hogy hisz a nevelés erejében, felneveli ezt a tigrist és megszelídíti. Hát 

nevelte, nem is lett belőle semmi baj, szép nagy, dörömbölő cica volt. Mindig büszke volt 

rá, hogy lám, meg tudja nevelni a tigrist. 

 

Egyszer azonban az ezredes borotválkozás közben megvágta az arcát; a vérszagra 

nagyot ugrott a tigris, s már zuhant is rá. Szerencsére ott volt az indiai szolgája, lekapta 

a falról a nagy tőrt és azzal leszurkálta az alaposan megmarcangolt emberről a tigrist. 

 

Lám, elég ilyen kis dörömbölő cica! Mi biztosak vagyunk, hogy nincs semmi baj, hiszen 

olyan kis aranyos. Hát lehet azt otthagyni? Majd mi felneveljük, majd mi megmutatjuk, 
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ugye, hát mi... És most átvitt értelemben mondom: a vérszagra ugrik - aztán csak legyen, 

aki megszabadítson tőle bennünket! 

 

Néha belülről ugrik, lelkünk mélyéről; nem tudom, nem ez a veszélyesebb-e? Úgy jön, 

mint egy remek gondolat. Jaj, de jó... nagyszerű... - egyszercsak beborít és vége. Nem 

véletlen, hogy a harmadik kérés: tegyük le a bennünket megkörnyékező bűnt, ami belülről 

környékezi az agyamat, vagy kívülről a szívemet, de vigyázzunk rá! 

 

Hogy vigyázhatunk rá? Mi a fegyverünk? Nekünk egy fegyverünk van és ezt úgy nevezik, 

hogy Kánon; magyarul azt jelenti: zsinórmérték, mérték. Valamikor kanonizálták a Biblia 

könyveit - ez a Kánon - most már se hozzátenni, se elvenni nem lehet belőle. Van 

mértékünk, amihez hozzámérjük a dolgokat: tegyük vagy ne tegyük? Elolvassuk vagy ne 

olvassuk? Szóval, van mértékünk. 

 

És ezen belül is van a Hegyibeszéd és a Tízparancsolat. Nem bosszantásunkra adta Isten, 

hanem védelmünkre. Mint ahogy nem a bosszantásunkra adja a MÁV a sorompókat, hanem 

a védelmünkre. Amikor Jézus azt mondja: én pedig azt mondom nektek - nagyon 

figyeljünk oda. Nem törli el az Igét, egy pontocskát sem vesz el belőle, hanem szinte 

restaurálja, helyreállítja, igaz értelmébe öltözteti a Tízparancsolatot. Isten véd 

bennünket, védi szívünket, lelkünket, házasságunkat, életünket, becsületünket, 

tisztességünket, keresztyénségünket, emberségünket, humánumunkat, 

tanítványságunkat. Véd bennünket, védeni akar, szentséges szent védőőrizetben akar 

tartani, amikor kéri - talán kegyesen hangzik, de nagyon komoly: - tegyünk le minden 

bennünket megkörnyékező bűnt. Ne felejtsük el, hogy a tigris kicsi korában olyan, 

mintegy kiscica. Olyan aranyoska. 

 

A negyedik kérés: állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Hát futkározni 

futkározunk, de mennyit! De futunk is? Nagy különbség! A futkározó ember ide-oda 

szaladgál. Itt csipeget, ott csipeget, ezt, azt, amazt egyfolytában. Lelkicsavargó. Ez is 

egy életmód. A Lélek azt üzeni: fussunk, világosan, célra, egyenest. És az sem mindegy, 

hogyan futunk. 

 

Lélektanilag döbbenetes film A hosszútávfutó magányossága. Fut, fut, fut és látni a 

képen: erre, arra, amarra gondol, egyre csüggedtebb, egyre inkább magányosnak érzi 

magát. Nem tudom már hány kilométert trappol, fut, fut, fut - és valahol a cél előtt 

feladja. 

 

Rengetegen vannak, akik pont a cél előtt leállnak! Nemrégen vergődtem valakivel, aki 

abszolvált, már csak az utolsó vizsgáját kellene letennie, de szenet lapátol valamelyik 

pályaudvaron. A legeslegutolsó vizsgája hiányzik, hogy egy magas értékű diplomája 

legyen. Van, aki erre azt mondja: - Ezt nem lehet megérteni. - Valóban, pszichológusok 
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meg lelkigondozók elé valók az ilyen különös esetek. Akik a cél előtt megtorpannak, 

azoknál valahol megtörik valami. Besüppednek valami nagy magányosságba. 

 

Isten Szentlelke arra kér, hogy ne futkározzunk. Ha eddig futkároztunk, most már 

fussunk. És itt a lényeg: úgy fussunk hogy „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és 

beteljesítőjévé". 

 

Mi tudjuk, kinek hittünk, tudjuk, honnan futunk, hová futunk, miért futunk, kihez, kivel, 

kiért futunk, amíg csak dobog a szívünk, sőt hitünk szerint még azután is. Átszakítva a 

célszalagot, ahogy a futó tovább fut, ha le is lassulva, de mégis megyünk tovább. Fölnézve 

Jézusra. 

 

Egy kicsit úgy is lehet fölnézni Jézusra - nem akarok szentimentális képeket festeni -, 

hogy belenézünk nagyon mélyen az Igébe. Például olvassuk az evangéliumok 

legcsodálatosabb részét, a Hegyi Beszédet. Lássuk meg az élő Krisztust; képzeljük 

magunk elé, ott van egy hegytetőn, a körülötte ülő tanítványainak meg néhány hallgatónak 

mondja, szórja beszédeinek, igazságainak, szentségének, isteni bölcsességének 

kincseit... 

 

Nézzünk fel tehát a hegyen prédikáló Jézusra, és nagyon nyissuk meg a szívünket, 

eszünket, lényünket - és akkor jöhetnek a fellegek, jöhetnek a kísértések. Mi a fényes 

felleg alatt nem futkározunk - mi futunk Isten vezetésével. 

 

 

Január 6 

 

Kívülről jövő segítség 

„... meg is segítlek ..." (Ézs 41,10). 

 

A tegnapi ígéret kezeskedett az erőről mindahhoz, amit tennünk kell; a ma segítséget 

ígér olyan esetekre, amikor képtelenek vagyunk egyedül cselekedni. Az Úr megígéri: 

„megsegítlek". A belső erőt külső segítség is támogatja. Küzdelmünkben 

szövetségeseket állíthat mellénk Isten, ha úgy látja jónak; de még ha nem is küldene 

mellénk emberi segítséget, ő maga biztos mellettünk lesz, és ez még jobb. „Fenséges 

szövetségesünk" támogatása többet jelent, mint a halandók légióinak segítsége. 

 

Az Úr segítsége a megfelelő időben érkezik: „mindig biztos segítség a nyomorúságban" 

(Zsolt 46,2). Segítsége igen bölcs: pontosan tudja, kinek milyen segítségre van éppen 

most szüksége. Segítsége hathatós ott is, ahol az emberi segítség hiábavaló. Segítsége 

több, mint segítség, mert elhordozza minden terhünket, és gondoskodik minden 

szükségletünkről. „Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!" (Zsolt 56,5). 
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Mivel segítségét már bebizonyította, számítsunk rá bátran most és a jövőben is. 

Imádkozzunk így: „Uram, légy segítségül nekem", és megtapasztaljuk, hogy „a Szent 

Szellem is segít a mi erőtlenségünkön" (Róma 8,26). Ezért mikor így várakozunk: 

„Tekintetem a hegyek felé emelem: Segítségem az Úrtól jön" (Zsolt 121,1-2), nemsokára 

már ezt énekelhetjük: „Uram, Te megsegítettél". 

 

* 

„Szeresd az Urat, a te Istenedéi teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 

elmédből. Ez 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 22,37-40 

 

A Szentírás részletes irányítást ad az Isten akarata szerinti emberi magatartásról. Az 

ember könnyen elvész a sok törvény, példa, ember és Isten között, a történelem 

folyamán kialakult viszony részleteiben. Ezért minden időben keresték a törvények 

gyökerét, lényegét, vezérmotívumát. Jézust is erről kérdezték. O Mózes ötödik 

könyvéből ragadja ki ezt az ott más-más összefüggésben található két igét. Ez minden 

törvény lényege. Isten szeretetből, szeretettel teremti meg a világot. Az ember 

rendeltetése a viszontszeretet és annak megvalósítása az élet minden területén. Minden 

más törvény csak ennek a részletezése. Gyönyörű háromszög alakul ki belőle, 

kiindulhatunk bármelyik pontjáról. Kezdjük természetünk szerint: szeresd magadat! Ha 

igazán jót akarsz magadnak, legfontosabb, hogy milyen viszonyban vagy Isteneddel. Ó 

szeret, viszonozd, de ne félkézzel! Szeresd Őt érzelmeddel, értelmeddel, akaratoddal! 

Figyeld, mit kíván! Minden parancsa arra vonatkozik, hogy milyen szeretettel tudod 

szolgálni embertársaid javát. Ha Istent szereted, őket kell szolgálva szeretned, így 

tartod meg Isten szeretetét, vele mindazt, ami a te javadat szolgálja. Szereted magad? 

Tedd meg ezt a körutat! 

 

Uram, Istenem, olyan jó, hogy megengeded, hogy szeressem önmagamat. Ösztönöm arra 

biztat, hogy ezt mással nem törődve, önzőén tegyem. De úgy elvesztem mind a Te, mind 

az emberek szeretetét, és végül önmagamat is. Adj bölcsességet, hogy megértsem, 

tanításod nagyszerűségét, hogy csak veled és felebarátaimmal igazi 

szeretetközösségben tudok én is boldog lenni! Add, hogy célommá váljék minden 

körülöttem élő ember boldogsága, előhaladása, így tölthessem be a Krisztus törvényét, 

s nyerjem el a legnagyobb kincset, amit ember a földön elérhet: az örök életet, amit 

Krisztus az én számomra is megszerzett! Ámen. 

 

* 

 

Taposni vagy térdelni 
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Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt 

Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig. (5Móz 11,12) 

 

így az év elején különösen is sokat jelent nekünk ez az ígéret. Közeledett a nép az Isten 

által megígért földhöz, és az Úr emlékeztette őket az Egyiptomban töltött időszakra. 

Ott lábbal hajtott öntözőberendezésekkel kellett öntözniük, ami nagyon fáradságos 

volt, Kánaánban azonban „az égből hulló eső vize itatja" majd veteményeiket (10-11. v). 

 

Mi is bizonyosak lehetünk abban, hogy életünket egész évben szemmel tartja Istenünk, 

nem szunnyad el őrizőnk (Zsolt 121). És tudhatjuk, hogy nemcsak a magunk 

erőfeszítéseire kell hagyatkoznunk, hanem miközben becsülettel végezzük a munkánkat, 

számíthatunk Isten áldására is. Az égből hulló eső mindig ezt jelentette azon a száraz 

vidéken. 

 

Munkánk eredménye tehát nemcsak attól függ, hogy hogyan tapossuk a vízátemelő 

szerkezetet, hanem attól is, hogy milyen hittel várjuk a mennyei áldást. Figyelmeztetés 

ez arra, hogy ne pedálozni akarj még jobban, hanem merj többet térdelve imádkozni. Ne 

a lábadat járd le, hanem térdelj többet Isten előtt! Ne akarj mindent te magad kitaposni, 

amire szükséged van, inkább merd hittel elkérni Istentől! Ne hajtsd magadat még 

jobban, hanem hajtsd meg magad teljes bizalommal, mély alázattal Isten előtt! Tedd 

meg becsülettel, ami a te dolgod, de fogadd hittel azt, amit ő tett érted, ő kínál neked, 

s várd hittel, amit megígért! 

 

Jelenti ez azt is: kevesebbet beszélni a gyermekeinknek, és többet imádkozni értük. 

Kevesebbet oktatni másokat, de hiteles életet élni közöttük. Kevesebbet győzködni 

embereket, de őszintén szeretni mindenkit, személyválogatás nélkül. 

 

Úr Jézus, segíts ilyen teljes életet élnem! 

 

* 

 

Jézus senkit sem csábít követésére 

(Elolvasandó Lukács 9,57-62) 

 

Krisztus senkit sem csábít követésére. A Lukács írása szerint való evangélium három 

olyan emberről beszél, akiket szinte elriaszt követésétől. Kettő közülük önmaga 

ajánlkozik követésére. A harmadikat Jézus hívja. Az első ajánlkozónak azt válaszolja: ,A 

rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs fejét 

hová lehajtania." (58.) A második, akit ő hív, előbb édesapját akarja eltemetni. Ennek azt 

a kemény választ adja: „Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, 

hirdesd az Isten országát." (60.) A harmadiknak, aki szintén maga ajánlkozik, de előbb 
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búcsúzni szeretne hozzátartozóitól, azt a rideg választ adja: „Valaki az eke szarvára 

veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára." (62.) Gondoljuk meg jól: 

akik szívüket, lelküket Isten országának hódító munkájába akarják állítani, sok mindenről 

le kell mondaniuk, amikhez a világ fiai ragaszkodnak. A lemondani tudókat eljegyzi 

magának örökre (Hős 2,18), enni ad nekik az élet fájáról, az elrejtett mannából. Ad nekik 

fehér követ, azok az új írott nevet (Jel 2,7.17). Ilyen kincsekért érdemes Krisztust 

követni! 

 

Úr Jézus Krisztus, adja kegyelmed, hogy bármily magas legyen is követésed ára, semmi 

se tudjon visszariasztani ettől! Tudjam vállalni, ha nem volna is fejem hol lehajtanom. 

Tudjam vállalni azt is, hogy mások temessék el a halottaimat. Tudjak leszokni a 

hátratekintgetésről; keményen tudjam megfogni az eke szarvát, mély barázdákat tudjak 

hasogatni kőkemény szíveken, hogy a barázdákba szórt magvak kikelhessenek és nagy 

neved dicsőségére gyümölcsöket teremhessenek! Hallgasd meg könyörgésem! Ámen. 

 

„Vezess, Jézusunk, S véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, Hadd, kövessünk benne 

téged; Fogjad a kezünk, Míg megérkezünk." (Énekeskönyv 434. é. 1. v.) 

 

 

* 

Halott a bűnben 

 

Ez az én fiam halott volt. Lukács 15,24 

 

A meg nem tért ember lelkében halott a bűnei és a vétkei miatt: ez az állapota. A lelkileg 

halott embernek nincs érzéke Isten iránt. Teljesen közönyös Teremtőjével és 

Megváltójával szemben. Nem fáj neki, hogy Istent megszomorítja és megbántja. Nem 

örül annak, ha Istenről hallhat, sőt Igéjét kellemetlennek és elviselhetetlennek találja. 

A hívő élet egyik jele, hogy az ember fogékony lesz az isteni dolgok iránt. Minél tisztább 

és egészségesebb az élet, annál érzékenyebb a lélek a legcsekélyebb homályra is, amely 

Isten arcának ragyogását eltakarhatja. A bűn tompává és érzéketlenné tesz a felülről 

jövő érintésekre. - Ahol élet van, ott elevenség, mozgás van. A lelkileg holtakban nincs 

semmilyen érdeklődés Isten iránt, számukra Ő nem valóság. Ha imádkoznak is, csupán az 

ajkuk mozog, de a szívük nem. Az ilyenek semmit sem tesznek Istenért vagy az Ő 

ügyéért. Csak a saját maguk érdekében tevékenykednek. 

 

A halállal megáll a testben az anyagcsere. Ahol élet van, ott állandó a körforgás. Az 

ember igényli a táplálékot s abból energia lesz. Betegség esetén csökken az étvágy, így 

van ez, amikor a lelkiszellemi élet is sorvadásnak indul. Nem éhezzük többé az Igét, sem 

a testvéri közösséget. A lélek nem igényel többé mennyei eledelt, és ha olykor fel is vesz 

valamennyit, az emésztetlen marad, nem kerül be a lelki élet anyagcseréjébe és nem 
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alakul át energiává. A hívő keresztyén élet egyik legmegbízhatóbb mértéke az Isten 

Igéje után való éhség. „Emlékezzél tehát vissza - mondja az Úr Jézus a lelkileg halott 

szárdiszi gyülekezetnek -, hogyan kaptad", milyen buzgósággal fogadtad az Igét és 

„hogyan hallottad", milyen nagy vágyakozással. Szívedet most igénytelenség és közöny 

tölti be! Ha az ember nem ébred fel ebből a lelki-szellemi halálból, örökre elvész. 

 

Csak az tudja, mit nyert Jézusban, aki valamikor átélte az elve-szettség állapotát; e 

halálból egyedül Ő hívhat minket életre. Amilyen bizonyos, hogy Megváltónk az Atya 

hatalma révén feltámadt a halottak közül, éppoly bizonyos, hogy mindazok életre kelnek, 

akik hit által egyek lettek az Úr Jézussal. Ebben azonban az akaratunknak is fontos 

szerepe van. Sokan nem is hagyják magukat ébreszteni. Ezért ez az intés, hogy „támadj 

fel a halálból", mihelyt szívedig ér az ébresztő szó (Ef 5,14). 

 

* 

 MELKISEDEK BEMUTATÁSA (Zsidókhoz írt levél 7,1-3) 

 

„Mert ez a Melkisédek, Salem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok 

leveréséből visszatérő Ábrahám elébe ment, és megáldotta." (7,1) 

 

Isten ígéretét bírni: nincs ennél boldogítóbb a világon. Ő minden ígéretét megtartotta. 

Ábrahám, noha nem látott a jövendőbe, mégis Isten szava, ígérete erejénél fogva látta 

ragyogni feje felett az ég csillagait, és Istenének áldásait, amint beteljesedtek népe és 

a népek életében. Köszönöm Istennek, hogy mikor elakadni látszott az életem, ki sem 

látszottam az ingoványból, ami lábam alatt megnyílni látszott, Isten biztos útra állította 

a lábam és vezetett, szólt hozzám és ígéretet tett. Isten ígéreteiben bízni annyi, mint 

biztos úton járni. Mit mondhat az ember, mint azt: köszönöm, köszönöm, köszönöm. 

-  

Ki volt ez a Melkisédek? Nyelvünkre fordítva: az igazság és a békesség királya. Olyan 

országnak a királya, ahol igazság és békesség lakik. Ez már magában is ráterelheti a 

figyelmünket, hiszen abban a világban és környezetben babona, romlottság, 

istentelenség uralkodott, tehát feltűnő volt, ha olyan valakit lehetett találni, aki tisztán 

és elegyítetlenül imádta Istent. Ehhez hasonlót sem a kánaániták között, sem Sodorna 

lakóiban nem lehetett felfedezni. Melkisédek sem gyökerezhetett tehát a világban, mint 

Krisztus sem, mert ennek a világnak a bűn áll a középpontjában. 

 

Melkisédek titokzatos alakja úgy bontakozik ki előttünk, mint akinek semmi köze a bűnös 

világhoz. Bár általában a királyokat igazságosaknak mondották, valójában nem azok. A 

felséges címet egyedül Krisztus viselheti. Mindenekelőtt Melkisédek abban Jézus 

előképe, hogy ő is az igazság királya volt. Melkisédek Isten főpapja, Jézus Krisztus is 

főpap volt a Melkisédek rendje szerint. 
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Ő volt az, aki a háborúból visszatérő Ábrahámmal titokzatos módon találkozik és 

megáldja őt (IMóz 14,17-20). A második jellemvonása ennek a királynak: a békesség! 

 

„Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Ennek neve először azt jelenti: „igazság 

királya", vagyis „békesség királya". Sem atyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, 

sem életének vége nincs. De miután hasonlóvá lett Isten Fiához, pap marad mindörökké." 

(7,2-3) 

 

A Tel el Amarnából való írásokban megtalálható Urusalima nevet azonosították 

Jeruzsálem nevével, ami azt jelenti: Jeruzsálem a béke városa volt. Ez jelenti Jézus és 

Melkisédek között a második fajta hasonlóságot. Jeruzsálem ellenvárosa Bábelnek. És 

Jeruzsálem ebből a szempontból Krisztus városa, Isten trónja. (Zsolt 76) Melkisédek a 

csatából visszatérő Ábrahám számára, mint Salem királya áldást hozott. Valamint 

kenyeret és bort nyújtott a számára. Mint a Magasságos Isten papja isteni erősítést ad 

át Ábrahámnak. Ebben világos utalást látnak arra, hogy az Ábrahámnak nyújtott „kenyér 

és bor" az újszövetségi sákramentumra utal (W. Vischer, O. Stockmayer). A kenyér és 

bor isteni erőket hordoznak. 

 

Ábrahám elismeri Melkisédek papságát, mintegy függőségbe kerül vele, tizedet ad 

Melkisédeknek mindenből, s Ugyanakkor elfogadja az áldást is, amit Melkisédek hozott 

számára. 

 

Melkisédek származását homály fedi. Sem apjáról, sem nemzetségéről, sem napjainak 

kezdetéről, sem azok végéről nem tudunk. Ő a messiási királyt testesíti meg. Mint az 

Örökkévalóság főpapja jelenik meg a szemeink előtt. Minden titokzatosságból, amiből 

kilép, Jézus képe és hasonlatossága ragyog elénk. És ebből a levél írója Jézus papsága 

örökkévalóságát vezeti le. Az, akinek nincs emberi kezdete, aki vég nélkül való, 

jellegzetesen utal és mutat fel Krisztusra, aki alfa és ómega. Nem úgy, mintha egy 

festmény vagy kép hasonlóságait fedezhetnénk fel, mindenesetre Krisztus 

vonatkozásait szemlélhetjük benne. A megszokott levita papsággal szemben kap 

hangsúlyt Melkisédek papsága. Izraelben a szent szolgálatra senki sem lehetett 

alkalmas, ha nem tudta kellőképpen igazolni az Árontól való származását! (2Móz 28,1-4; 

4Móz 3,10; 18,1-7). A főpap papságra való joga a származásából adódott. Még anyjának 

is Izraelből valónak kellett lennie (3Móz 21,7; Ez 44,22). Másként szólva: Melkisédekből 

hiányoznak az izraelita papság feltételei. Éspedig kivétel nélkül mind. 

 

A hangsúly egészen arra esik, hogy a származásából hiányoznak a földi összefüggések. 

Melkisédek létének isteni titka van. így lett Jézus is örökkévaló főpap a Melkisédek - és 

nem az ároni papság - rendje szerint (Zsolt 110,4). Melkisédek papsága messiási őskép. 

Melkisédek Krisztus előképe, benne az örökkévalóságból való papság rendje és képe 

ragyog elénk. 



Január                                                          46 

 

Január 7 

 

Szüntelenül növekedve 

„Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni" (Jn 1,50). 

Ez az ígéret egy gyermekként bízó hívőhez szólt, aki egyetlen meggyőző érv alapján kész 

volt elfogadni Jézust Isten Fiának, Izrael királyának. Aki kész arra, hogy lásson, fog is 

látni; reménytelen vakságunk oka az, hogy behunyjuk a szemünket. 

 

Már sok mindent láttunk. Az Úr nagy és kifürkészhetetlen dolgokat mutatott már 

nekünk, s ezért dicsérjük is nevét. Vannak azonban még Igéjében nagyobb igazságok, 

vannak mélyebb tapasztalatok, van magasabb rendű közösség, hasznosabb szolgálat, 

nagyobb erő, szeretet és bölcsesség. Mindez vár még ránk, ha készek vagyunk hinni az 

Úrban. A tévtanok kitalálása csak rombol, de nagy áldás van az igazság keresésén és 

megtalálásán. Megnyílik előttünk az ég, és világosan látjuk az odavezető utat az Emberfia 

személyében, és jobban felismerjük a földi és mennyei világ közti összefüggést. Tartsuk 

szemünket nyitva a szellemi világ dolgai felé, és akarjunk egyre többet és többet 

meglátni belőle! Higgyük, hogy életünk nem foszlik szét a semmibe, sőt, szüntelenül 

növekedni fogunk, és egyre nagyobb dolgokat látunk, amíg majd egyszer színről-színre 

megláthatjuk magát a hatalmas Istent, és soha többé nem veszítjük el Őt szemünk elől. 

 

* 

A tartós öröm forrása 

Örökké ujjonganak... Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. 

(Zsolt 5,12) 

 

Sokan panaszolják, hogy az öröm nagyon hamar múló ajándék. Tóth Árpád szép verse is 

erről szól: 

 

Az Öröm illan, ints neki, 

Még visszavillan szép szeme, 

Lágy hangja halkuló zene, 

S lebbennek szőke tincsei. 

 

Vannak, akik pénzért akarnak örömöt vásárolni, mások átélik, hogy „nevetés közben is 

fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat" (Péld 14,13). 

 

Farsang idején időszerű megnéznünk, mit tanít a Biblia az örömről. Isten azt akarja, 

hogy a benne bízók örvendező emberek legyenek. Egyenesen parancsolja is ezt: 

„örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az Úr ad neked és házad népének" (5Móz 

26,11). Mi azonban gyakran mégis úgy találjuk, hogy semmi okunk az örömre. 
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Dávid, amikor a fenti zsoltárt imádkozta, nehéz helyzetben volt. Ellenség vette körül, és 

tudta, hogy bűnei miatt Isten elé sem járulhat. Mégis háromszor egymásután említi, hogy 

tele van a szíve örömmel. 

 

Miért? „...mert te nagyon szeretsz engem... tisztellek téged." Sok gondja, baja van, de 

az Istennel való szoros lelki közössége elegendő ok az örömre. Ebben a közösségben 

biztonságban érzi magát támadások közepette is, tapasztalja Isten bűnbocsátó 

kegyelmét, és tudja, hogy számíthat Isten áldására - vagyis arra, hogy érdemein messze 

felül megad neki minden jót. Tehát Isten oltalma, kegyelme és áldása az ő egyenletes 

örömének kiapadhatatlan forrása. Ezért is keresi ezt a közösséget imádságban. Nemcsak 

gondol arra, hogy jó lenne imádkozni, hanem szokatlan, nehéz körülmények között is 

felkel reggel korán, leborul Isten előtt, figyel az ő szavára, és kiönti neki szívét (3-4. 

v.). 

 

Hisszük-e, hogy az el nem múló csendes öröm forrása valóban ez az Úrral való meghitt 

lelki közösség? S hisszük-e, hogy az ő bűnbocsátó kegyelme, minket körülvevő oltalma, 

gondviselő szeretete elég ahhoz, hogy sok nehézség között is megmaradjon az örömünk? 

 

Gyakoroljuk hát ma is és mindennap: „reggel eléd készülök, és várlak..." „Figyelj 

beszédemre, Uram!" 

 

* 

 

Jézus szavai igazak és ámenek 

„Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ö benne lett Ámenné" (2Kor 

1,20/a) 

 

Amit az örökkévaló Isten ősszüleink bűnesete óta megígért, amit a próféták a 

születendő Messiásról századokon át jövendöltek, Krisztusban lett igenné és ámenné. 

Őbenne teljesedtek be maradéktalanul. Sokakat lelkük mélyéig megrendít és hoz 

Krisztus seregébe az, hogy Jézus születésének előzményei, körülményei, az életéről, 

haláláról, föltámadásáról megjövendölt legapróbb részletek is miként lettek Benne élő 

valósággá. Jézusnak saját életéről és az Őt Messiásként el nem fogadó zsidó népről 

mondott jövendölései is csodálatos módon beteljesedtek. Ezek tudatában valljuk mi is 

magunkat boldogan a Krisztust követők egyre diadalmasabban növekedő táborához 

tartozóknak. - Antióchiában hívták ezeket először „christianos"- oknak (ApCsel 11,26), 

„krisztusiaknak", „keresztyéneknek". Ez a szó a világ valamennyi nyelvén Krisztus 

nevével, nem pedig a kereszt szóval kapcsolatos - bármennyire forrt is össze ez a szó a 

Golgota keresztjén az egész világ bűneiért váltsághalált szenvedett Megváltónk 

keresztjével. 
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Megváltó Krisztusom, Benned lett igenné és ámenné a Szentírás minden ígérete és 

próféciája. Boldogan vallom én is magam a Téged követők diadalmasan gyarapodó 

táborába tartozónak. Adja kegyelmed, hogy ez a név sohase veszítse el a Véled való lelki 

összeforr adás, a Benned elrejtett és a Véled együtt az örökkévalóságban töltendő élet 

mélységes értelmét az én életemben sem! Uram, Krisztusom, adja végére mehetetlen 

irgalmad, hogy életben, halálban, örökkévalóságban véreden megváltott gyermeked 

lehessek! Ámen. 

,.Zengd Jézus nevét, zengd, világ, Őt, angyalok, áldjátok! Felékesítve homlokát, Királlyá 

Jézust, Jézust koronázzátok!" (Énekeskönyv 468. é. 1. v.) 

 

* 

„Amit az embertől megkívánnak, az a hűség." 

(Példabeszédek 19) 

Ugyanez az elvárás szólal meg a 20. fejezetben is: „Megbízható embert k} talál?" 

(Példabeszédek 20,6) Amíg a hűség csupán emberi elvárás, addig az csak az emberi önzés 

eszköze. Nem azért kívánjuk meg a másiktól, hogy hű legyen hozzánk, mert a másikat 

nagyon szeretjük, hanem azért, mert önmagunkat szeretjük. Egy eszméhez, ideológiához 

való hűség sokszor gyarló emberi érdekeket szolgál. A makacs, mozdíthatatlan, 

rendíthetetlen, minden áron való „hűség" pedig egyenesen veszélyes és romboló is lehet. 

Ezekben az esetekben az ember inkább „ostoba", mondja a Példabeszédek könyve, mint 

hűséges. A valódi hűség Isten Lelkének ajándéka, a Lélek gyümölcse (Galata 5,22). Isten 

hűségének teljessége Krisztusban van (IThesszalonika 5,23). Ha az O megváltó 

szeretete átjár bennünket, akkor annyira szeretjük a ránk bízottakat, hogy hűségünk 

(adott esetben) el is tudja engedni őket. 

 

* 

„Zúzódások és sebek tisztítanak  meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett 

csapások." 

(Példabeszédek 20) 

 

Amíg mi vagyunk gonoszak, észre sem vesszük, sőt megmagyarázzuk, hogy „nemes ügyet" 

szolgálunk. De ha más gonoszságát kell a saját bőrünkön megtapasztalnunk, 

összeroskadunk. A test nagyon tud fájni, de a lélek kínja is a test belsejéig hatol, 

„átkutatja a test belsejét" (27). Saját szenvedésünk azonban nemcsak empatikussá, 

hanem indulatossá, bosszúállóvá, még gonoszabbá is tehet bennünket. Krisztus megváltó 

szenvedése az, amely egyedül képes megszabadítani minden eredendő gonoszságtól, és 

egyben erőssé tenni arra, hogy saját zúzódásaink ellen ne lázadjunk, hanem gyógyulásban 

reménykedve másokon soha ne ejtsünk sebeket. 

 

* 
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XXXIII. ÚRNAP 

88. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése? 

Kettőből: 

az óember megöldökléséből 

és az új ember megelevenítéséből. 

Róm 6,4–6; Ef 4,22–24; Kol 3,5–10; 1Kor 5,7 

89. Mi az óember megöldöklése? 

Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, 

egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat. 

Róm 8,13; Jóel 2,13 

90. Mi az új ember megelevenítése? 

Istenben való szívbeli öröm Krisztus által,1 

és az Isten akarata szerinti jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet.2 

1 Róm 5,1; 14,17; Ézs 57,15 

2 Róm 6,10–11; Gal 2,20 

91. Melyek a jó cselekedetek? 

Csak azok, amelyek igaz hitből fakadnak,1 Isten törvényének megfelelnek2 és az ő 

dicsőségére történnek;3  

nem pedig azok, amiket mi tartunk jónak, vagy amelyek emberi meghagyáson alapulnak.4 

1 Róm 14,23 

2 1Sám 15,22; Ef 2,10  

3 1Kor 10,31  

4 5Móz 13,1; Ez 20,18–19; Ézs 29,13; Mt 15,9 

 

(H.K. 88-91) 

Róm 6,1-14 l Pt 4,10 

 

Mikor Isten szeretetéről beszélünk, megváltói tettéről szólunk. A római levélbeli 

részlet mégis egy kérdéssel kezdődik: Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, 

hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? - Távol legyen! Felel erre Pál. Mindnyájunknak 

tisztában kell lenni azzal, hogy „sem paráznák sem bálványimádók, sem házasságtörők, 

sem pulyák, sem férfiszeplősítők, sem lopok, sem telhetetlenek, sem részegesek, sem 

szidalmazok, sem ragadozók nem örökölhetik Isten országát." (l Kor 6,9-10). Követnünk 

kell Péter tanácsát: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus 

nevében a bűnök bocsánatjára; és veszitek a Szentlélek ajándékát!" (Csel 2,38). Az 

ember megtérésével felelhet Isten kegyelmére. „Isten a mi hozzánk való szerelmét 

abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus már értünk meghalt." 

(Rom 5,8) 

 

A „megtérés" nem tartozik szívesen hallott szavaink közé. Mi a megtérés? „Teljes 
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hátraarc: valami olyan bámulatos tény, mintha a folyó vize felfelé folyna és nem lefelé." 

(Brunner). A Káté azt mondja, két részből áll: az ó ember megöldökléséből és az új ember 

megelevenedéséből. A józan ész azt válaszolja erre: lehetetlen. Mindaddig, amíg arra 

gondolunk, hogy ezt nekünk kell megtenni. Szabad tudnunk, hogy Isten soha nem kívánt 

tőlünk, lehetetlent. Hogy megtérjünk, teljes hátraarcot tegyünk, Istennek kell 

beleavatkoznia. Ő meg is teszi. Gondoljunk Zákeus történetére. Fővámszedő volt és 

gazdag. Szerelmese a pénznek, vagyonnak. Bizonyára úgy gondolkodott, mint Mikeás 

emberei: „Akik hamisságot gondoltak és akik már ágyasházukban kitervelték, és mihelyt 

megvirradt végrehajtották - hatalmuk volt hozzá -. Megkívánták a mezőket és 

elrabolták, a házakat és elszedték, nyomorgatták a gazdát és házanépét, az embert és 

az ő örökségét..." (Mik 2,1-2). De Jézus jött Jerikóba, Zákeust leszólította a fügefáról 

és tőle kért szállást. Ami közben történt, titok marad. Zákeus a vendégség közben 

váratlanul előállt: „Uram, imé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha 

valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe." (Lk 19,1-10). Mi 

más ez, mint folyó vizének „felfelé" való folyása, csoda, Isten tette! „Istennél semmi 

sem lehetetlen." (Lk 18,27). 

 

Megtörtént ez másokkal is: Assisi Ferenc, Wald Péter... Figyelembe ajánlom Baksay 

Sándor „A hazugság - hazugság" és „Egy kopott naplóból" c. elbeszéléseit is. Igen, ez 

történik mindig, mikor Isten kegyelméből a Szentlélek szele fúj, ahová akar és „annak 

zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy." (Jn 3,8). 

 

Egy megtörtént esemény következzék. „Állj! Ki vagy? Jóbarát! - Jelszó? - Rakéta. A 

tábori lelkészre rámered az őrszem puskacsövének sötét torka. Érthető, mivel 

elfelejtette az új jelszót megtudakolni. - Ez nem jó jelszó. Ha nem ismertem volna fel, 

lelőttem volna. Most, bár az életem kockáztatom vele, mégis megengedem, hogy azonnal 

visszatérjen és megtudja az igazi jelszót. A lelkész kis idő múlva visszatért és megadta 

az igazi jelszót. - Hajnalpír. - Rendben, mehet tovább. - Köszönöm; de még egy szót. Ön 

az életét kockáztatta, hogy engem megmentsen. Most én kérdezem öntől: - Tudja a 

mennyországba vezető út jelszavát? - Igen, uram. - Hogy szól? -Jézus Krisztus! - És ezt 

hol tanulta? - Önnél, a vasárnapi iskolában!" 

 

Egy imádságot is idézek: „Uram, mennyi ellentmondás van benned! Hogy érthet meg 

téged az ember? A bűn beszennyezett engem. A rossz lelkiismeret, mint a kaktusz szúró 

tövise, sebezte szívemet. Úgy tűntél fel előttem, mint bíró, aki nem személyválogató. 

Megremegtem, amikor megláttalak. Felém jöttél; egész testemben reszkettem. De 

legnagyobb meglepetésemre kezedet vállamra tetted és azt suttogtad: Én meghaltam a 

te bűneidért. Higgy bennem! Majd megláttalak, amint jöttél felém. Nem féltem tőled. 

Amikor közel voltál hozzám, korbácsot láttam a kezedben, így szóltál hozzám: Szíved 

tisztátalan templom. Meg akarom tisztítani. Tekintélyeddel, hatalmaddal megragadsz 

engem, feddsz, intesz és meg is fenyítesz, ha kell. Akár vigasztalsz, akár intesz és 
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figyelmeztetsz engem, tudom azért teszed, mert nagyon szeretsz. Ámen." 

 

Életünk minden idejében, megtérésünk után is, míg e testben élünk, szükséges nap, mint 

nap, óráról órára megbánni amit rosszul tettünk. Szükségünk van intésre, feddésre, meg-

újulásra, felülről kapott segítségre. Áldott legyen minden alázatra intő szó, minden 

fenyítés. „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: mert ha 

élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár élünk, akár halunk, 

az Úréi vagyunk." (Rom 14,7-8). 

 

Tudatában kell lennünk, Jézus mindent odaadott értünk, tehát mi is egész életünkkel 

tartozunk Neki. 

 

„Minden gondomat rád vethetem.  

Nem csak az apró-cseprő gondokat,  

a legnagyobbat is. 

Nemcsak a nagyokat, nehezeket, 

a legkisebbet is! 

Mert a minden, az minden! 

És minden lehetséges, ha hiszek. 

Lehetetlen, megoldhatatlan, 

elérhetetlen nincsen! 

Mert a minden, az minden! 

És Tebenned mindenre van erőm. 

Mindenre, sokra, kevésre, 

szűkölködésre és bővölködésre... 

Testvérek terhét vállamra vennem, 

teeléd vinnem! 

Mert a minden, az minden! 

S mindenért hálát adhatok. 

Derűs napok, borús napok, 

örömök, szenvedések... 

Mindet azért adod, 

hogy cél felé segítsen. 

Mindért hálaéneket mondhatok. 

Mert a minden, az minden!" 

 

(Túrmezei Erzsébet: A minden, az minden!) 

Igen, szív szerint való öröm, Krisztusban élni, arra vágyni, hogy Isten munkatársa legyek 

itt e világon, hogy az Ő tetszésére, embertársaim javára éljek, a jót tegyem, a rosszat 

elkerüljem. 
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A napokban lapozgattam Révész Imre „Akikre nem volt méltó a világ" c. könyvét. 

Megértettem, nem az emberek voltak nagyok, példák, hanem Isten, aki mellettük állt. 

Isten segítette őket arra, hogy a Jézus Krisztusban való hit által megmutatássá erejét, 

hatalmát. Felhasználta őket, hogy felmutassa a hitből fakadó élet erejét. Legfőként, 

hogy az anyaszentegyház nem a mi jótetszésünk alapjaira épül, nem a mi rendelkezéseink 

alapján áll, hanem Krisztus áldozatán. 

Ámen. 

 

 

Január 8 

 

A szív és az élet tisztasága 

 

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent" 

(Mt 5,8). 

Tisztaságra, főként szívünk tisztaságára kell törekednünk. Ha belülről a Szent Szellem 

és az Ige tisztít meg bennünket, akkor a megszentelődés és az engedelmesség által 

kívülről is tiszták leszünk. Szoros kapcsolat van a szív hajlandósága és a megértés 

között: ha azt szeretjük, ami rossz, nem érthetjük meg a jót. Ha a szívünk szennyes, 

szemünk is homályos lesz. Hogyan láthatnák meg a Szent Istent azok, akik a tisztátalan 

dolgokat szeretik? 

 

Mekkora kiváltság, hogy már itt is megláthatjuk Istent! Ha csak egy pillantást is 

vethetünk rá, az már a mennyország a földön! A tiszta szívűek Krisztus Jézusban látják 

az Atyát. Látjuk Őt, igazságát, szeretetét, szándékát, felségét, szövetségét, valóban 

őt magát látjuk a Krisztusban. De mindezt csak olyan mértékben fogjuk fel, amilyen 

mértékben távol tartjuk a bűnt szívünktől. Csak akik igazán kegyesen akarnak élni, azok 

mondhatják: „Szemem állandóan az Úrra néz" (Zsolt 25,15). Mózes kívánsága: „Mutasd 

meg nekem dicsőségedet!" (2Móz 33,18) csak akkor teljesedhet be a mi életünkben is, 

ha megtisztítjuk magunkat minden vétektől. Akkor „olyannak fogjuk látni Őt, amilyen 

valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát" (Un 3,3). Az 

Atyánkkal megtapasztalt közösség gyönyörűsége és a mennyei színről-színre látás 

reménysége sarkalljon bennünket arra, hogy tartsuk tisztán a szívünket és az életünket. 

Urunk, adj nekünk tiszta szívet, hogy megláthassunk téged! 

 

* 

„Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa 

lázasan feküdt, és mind/árt szóltak felőle Jézusnak, aki odamenve megfogta a kezét 

és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik."

 Márk 1,29-31 
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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 magá-

hoz 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. 

 

* 

 

Isten beszél hozzánk 

„Magatok láttátok, hogy... az égből beszéltem veletek. " (2Móz 20,22) 

 

A Szentírás sok helye bizonyítja, hogy Isten beszél hozzánk.: „Nem titkon szóltam, a 

sötétség földének helyén; „én, az Úr, igazságot szólok, és megjelentem, a mik igazak" 

(Ézs 45,19). „Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és 

megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz." (Jer 33,3) Nemcsak a Biblián keresztül szól 

hozzánk Urunk, hanem mások életén és a körülöttünk történő eseményeken keresztül is. 

Hány egyén, család, nép fölemelkedésén, hánynak az aláhanyatlásán, pusztulásán 

keresztül beszél hozzánk félreérthetetlen módon! Közvetlenül is beszél sokakhoz. 

Többször hozzánk is szól egy „halk és szelíd hang", mint Illéshez a barlangjában. Mikor 

hallotta ezt, „befedé az ő arcát palástjával, és kimenvén, megálla a barlang ajtajában, és 

íme szózat lön ő hozzá, ...és ő felele: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért, 

mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet,..." (IKir 19,12-14) Mikor hozzánk is 

szól életünk barlangjában, mi mit cselekszünk és mit mondunk Néki? 

 

Jóságos Istenem, erőm felett való út után húzódtam meg én is életem barlangjában. A 

lélek csendjében hozzám is szól halk és szelíd szavad: Mit csinálsz itt? Bocsásd meg, 
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Uram, hogy nem födtem be azonnal arcom és nem álltam mindjárt barlangom ajtajába, 

hogy hallgassak szent szózatodra. Bocsásd meg azt is, hogy inkább magam és 

szétszóródott családom miatt búslakodom, nem Teérted, a Seregek Uráért, Istenéért. 

Könyörgök alázatosan Hozzád: állíts meg minket Tőled egyre jobban eltávolodó utunkon. 

Szent Fiadért! Ámen. 

 

„Bízom hozzád erős hittel, Hogy te mindent megcselekszel, Amit szent igédben ígérsz: 

Hogy kegyelmesen hozzám térsz És megbocsátva bűneimet, Megadod örök életemet." 

(Énekeskönyv 231. é. 2. v.) 

 

* 

 

Minek örüljek? 

...teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 

(Zsolt 16,11) 

Az embert nagyon meg tudja gyötörni, ha döntenie kell és tanácstalan, ha magára marad 

nehézségei között, ha bizonytalanná válik a jövője, ha úgy érzi, ki van szolgáltatva 

ismeretlen erőknek, s ha nem tudja, mi lesz vele, amikor meghal. 

 

Dávid ebben a zsoltárban hálát ad Istennek, hogy sokszor kapott már tőle jó tanácsot, 

hogy a hívőkkel mindig megoszthatja gondjait, hogy „te tartod kezedben sorsomat", hogy 

Isten megtanítja őt élni: „Megismerteted velem az élet útját", sőt ha meghal is, Isten 

közelében fog maradni, vele szoros közösségben. Minden helyzetben maga mellett 

tudhatja hatalmas és szerető Urát - ez az oka annak, hogy teljes öröme van itt és az 

örökkévalóságban is. „Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban 

van." (9. v.) 

 

Ismerjük-e ezt az örömöt? Ki kap tanácsot az Úrtól? Aki kér. Ki nem marad egyedül 

gondjaival? Aki keresi a hívők közösségét. Ki jár az élet útján, ki lehet boldog mind 

életében, mind halálában? Aki ismeri és követi Jézust, mert egyedül ő mondhatta el: én 

vagyok az út, az igazság és az élet, aki hisz bennem, ha meghal is, él. 

 

Erősödjünk meg a benne való hitben ma is! 

 

* 

Tévelyegve, elveszve 

Mindnyájan tévelyegtünk, m int a juhok, mindenkid maga útját járta. 

Ézsaiás53,6. 

 

Úgy hangzik ez az Ige, mintha gyónnánk. De ezt mindnyájan elmondhatjuk - hiszen 

mindannyian, kivétel nélkül - utat tévesztettünk. S nem kell valamiféle súlyos tévelygésre 
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gondolnunk. Éppen elég vétek már a mindnyájunkban ott rejlő önzés is. Ki-ki a maga útját 

nézi. 

 

Benne van ez már a természetünkben. Az ember elsősorban mindig önmagára gondol, a 

maga szívének gondolatait és terveit dédelgeti, s mindig a maga előnyét keresi. Még a 

legrendesebb, legderekabb embereknek is be kell vallaniuk, ha lelki-szellemi 

felismerésre jutnak, hogy az önzés legsötétebb útjait járták. Természettől fogva 

önmagunknak és legszűkebb családi körünknek élünk. „Ti csak a magatok háza 

körül'szorgoskodtok''(Agg 1,9). Kedveseink felé még csak van szeretet bennünk, de 

másokat már nem igen veszünk észre, vagy csak önzésünk szemüvegén át látjuk őket. 

Nem azt kérdezzük, mit tehetnénk másokért, hanem hogy mi mit várhatunk tőlük. Ha 

valaki természet szerint rokonszenves nekünk, szívesen közeledünk feléje, különben 

távol tartjuk magunkat tőle. Mivel saját énünk ennyire hatalmában tart minket, 

önszeretetünk valóságos betegségként nehezedik reánk. Azonnal ingerlékenyek és 

kedvetlenek leszünk, amint valaki énünket érinti. Önzésünk annyira megfertőzte 

lényünket, hogy szinte lehetetlen tőle megszabadulnunk. 

 

Önzésünkből csakis az Úr iránt való szeretet szabadíthat ki. Saját énünktől csak úgy 

szabadulunk meg, ha átadjuk magunkat Neki. így is mondhatnánk, hogy énünktől csak a 

halál révén van szabadulás, önmagunkat kellene állandóan öldökölnünk, ami elég fájdalmas 

és kilátástalan dolog! De amikor kiszolgáltatjuk magunkat az Úr Jézusnak, Ő minket a 

saját életébe és halálába ültet át. Szívünk trónján elfoglalja énünk helyét, és mi ismét 

önmagunkra találunk Őbenne. Nem tévelygünk többé, mert az Ő útját járjuk. Neki élünk, 

aki értünk meghalt és feltámadott. Most már az Ő szeretete szorongat és hajt minket. 

Minden emberben azt a lelket látjuk, akiért Megváltónk a vérét áldozta. - Bárcsak 

mindnyájunkban valósággá válna az Ige: „olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most 

megtértetek lelhetek pásztorához és gondviselőjéhez" (l Pt 2,2 5). 

 

* 

16. MELKISÉDEK PAPSÁGA FELJEBBVALÓ A LEVI FIAI PAPSÁGÁNÁL (Zsidókhoz 

írt levél 7,4-10) 

„De nézzétek mily nagy ez, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány 

legjavából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk 

arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint, ebben az esetben tehát 

saját testvéreiktől, jóllehet ők is Ábrahámtól származtak." (7,4-5) 

 

Egy további figyelemre méltó dolog, amire ügyelni fontos: Ábrahám a pátriárka, tizedet 

adott Melkisédeknek minden zsákmányából. Ábrahám méltósága kétségtelen, hiszen ő 

„fejedelem" (IMóz 23,6), másfelől: „Isten barátja" (Ézs 41,8), sőt pátriárka. Ábrahám 

mégis elismerte a papkirály, Melkisédek méltóságát, tizedet fizetett neki mindenből. A 

papkirály pedig felmutat Jézus Krisztusra, aki a legnagyobb főpap és békefejedelem. 
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Ez a tizednyújtás nyilván összefüggésben van az Izraelben a későbbiekben kialakult 

tizedadományokkal (3Móz 27,30-32; 4Móz 18,21-24; 5Móz 14,22-26). A tizedadomány 

minden formájában a hála és az Istentől való függés kifejezése volt. Végső 

következtetésként levonhatjuk, hogy a tized annak az elismerése volt, hogy mindennel, 

amit mi a magunkénak mondunk, Istennek tartozunk. A tized csak arról szóló jel, hogy 

minden az Istené (Zsolt 50,9-14). Mikor Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek, 

elismerte, hogy Melkisédek felette áll, és Melkisédek papi jogokat gyakorolt, noha nem 

tartozott a Lévi nemzetségéhez. Ábrahám elismerte Melkisédek jogát. Melkisédek ebből 

következően több volt, mint a levita papok. Jóllehet Isten a levitáknak engedte meg, 

hogy a tizedet a néptől beszedjék, így őket valamennyi izraelitának élére állította. 

Ábrahám viszont, aki mindnyájuknak atyja, Melkisédeknek fizetett önként tizedet. Ezzel 

elismerte, hogy ennek a papnak mindnyájan alá vannak vetve. 

 

„De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az 

ígéretet kapta. Már pedig, minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet." (7,6-7) 

Milyen nagy az, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából! Sőt, 

Melkisédek meg is áldotta azt, aki az ígéreteket kapta! Ábrahám többszörösen is 

elismerte, hogy Melkisédek nagyobb nála! Ábrahám meghajolt Melkisédek előtt és várta, 

hogy megáldja őt. Nagyobb az áldó, mint akit megáld, így mondja az ősi rend is, hogy a 

nagyobb áldja meg a kisebbet. Sőt, mennél inkább kitűnik Ábrahám nagysága, annál 

előbbre való a Melkisédek méltósága. Ábrahám az ígéretek birtokosa volt, ő a szent nép 

ősatyja, vele kötötte meg Isten az örök élet szövetségét. Őt választotta ki Isten, hogy 

nála tegye le a fiúvá fogadtatás jogát, szeretetének kitüntetését. Mindez nem 

akadályozta meg Ábrahámot abban, hogy valamennyi kiválóságával alávesse magát 

Melkisédek papságának. Engedte, hogy megáldja őt. 

 

„Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él, és 

hogy úgy mondjam Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert 

már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott." (7,8-10) 

 

Íme, egy újabb bizonyíték arról, hogy Melkisédek nagyobb. Ez pedig az, hogy ő él! A 

leviták halandó emberek mind. Melkisédek királyi papsága nem más, mint Isten 

örökkévaló titka és ez az ő életének a titka is. A levita papok meghalnak, de a papság 

tovább él az utódokban. Melkisédek papsága örökkévaló, a levitáké ideiglenes. A 

Szentírás nem tesz említést Melkisédek haláláról, az ő papi jogát nem szorítja idői 

korlátok közé. Ábrahám Lévinek is őse, ezért Ábrahám személyében a levita papság is 

önként adott tizedet Melkisédeknek. És azáltal valójában magát Krisztust tisztelte és 

imádta, azt a Jézus Krisztust, aki Melkisédek módján főpap és él örökké! 

 

Még behatóbb meggondolásokat követ tovább az apostol. Melkisédek feljebbvaló 
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Ábrahámnál és a levitáknál. Melkisédek tizedet kapott, Lévi és utódai is tizedet kaptak. 

Ezzel egymás mellé vannak állítva, de mégsem azonosak. Miért? Mert a Lé-viták Ábrahám 

utódai és Ábrahám személyében tizedet adtak Melkisédeknek, így valójában 

függőségben állnak Melkisédekkel szemben. Képesek vagyunk-e mindezt megérteni? 

Tudnunk kell, hogy a bibliai gondolkodásban az ősatya testesíti meg az összes utódokat. 

Lévi, Ábrahám leszármazottja, még meg sem született akkor, mikor Ábrahámot 

Melkisédek megáldotta. 

 

Mivel Ábrahám maradékai az ősatya személyében és cselekedetiben Melkisédek alá 

rendeltettek, aki Krisztus képmása, következik, hogy Lévi egész papsága Krisztus alá van 

rendelve. Ábrahám tettében tehát nyilvánvalóvá lett az Áron-Lévi papság 

alárendeltsége. Újszövetségi parallel szerint mi sorsszerű kapcsolatban vagyunk 

Ádámmal, az ő elesésével és a halálos bűnnel, így állunk sorsszerű kapcsolatban 

Krisztussal, a feltámadásával, hogy egykor fel fogunk támadni a hasonlatossága szerint. 

(Róm 5,12kk; IKor 15,21kk) 

 

Január 9 

 

 

Nyereség ajándékozás által  

„Az ajándékozó bővelkedik..." (Péld 11,25). 

 

Ha szeretném, hogy a lelkem gazdagodjék, nem szabad felhalmoznom a javaimat, hanem 

szét kell osztanom a szegényeknek. A számítás és fösvénység csak a világban vezet 

gazdagsághoz, de ez nem Isten szerint való, mert Ő ezt mondja: „Van, aki bőven 

osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut" 

(Péld 11,24). A hit gazdagodik, miközben ad. Ezt kell újra meg újra kipróbálnom, és 

számíthatok rá, hogy bőkezűségemnek olyan nagy gazdagság lesz a jutalma, amilyen csak 

a javamat szolgálja. 

 

Lehetséges, hogy gazdag leszek. De nem leszek túl gazdag. A túl nagy anyagi jólét olyan 

nehézkessé tenne, mint amilyenek rendszerint a kövér emberek: a világiasság „emésztési 

zavaraival" küszködnék, már nem erezném Isten áldásainak ízét. Ha elég javam van 

ahhoz, hogy egészséges legyek, érjem be vele; ha kielégítő anyagi helyzetet ad az Úr, 

legyek megelégedett. 

 

Van azonban lelki-szellemi gazdagság is, amelyre sóvárogva kell törekednünk. Ez az Isten 

ügye, a gyülekezet és embertársaink iránti bőkezűségünk révén növekedik. Ebben nem 

szabad fukarnak lennünk, nehogy megszegényedjünk szívünkben. Légy nagylelkű adakozó, 

mert így hasonlítasz majd egyre jobban az Úrhoz. Ő az életét adta érted, hogyan is 

tagadhatna meg bármit is tőled? 
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* 

Öröm az Úrban 

  

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! (Fil 4,4) 

 

Pál apostol ezt a biztatást a börtönből írta, ahol nélkülözött, fázott, barátai közül is 

többekben csalódott, s nem tudta, mi vár rá, egyre valószínűbb volt, hogy kivégzik 

Jézusért, a hitéért. És Filippibe írt levelében mégis többször említi, hogy örül. 

 

Lehetséges az, hogy ennyi nehézség között is örül valaki? Van olyan, hogy „mindenkor" 

tud egy ember örülni? Igen, ha „az Úrban" él. 

 

Mit jelent ez? Azt, hogy az élő Krisztussal való lelki közössége mikroklímaként 

körülveszi, és örömét ez határozza meg, nem a külső körülmények. Bármi történik 

körülötte, a Krisztusban megtalált csendes öröme nem változik. 

 

Még ha meghal, akkor sem. Erről is ír ebben a levelében: mivel „nekem az élet Krisztus, 

a meghalás nyereség". Hiszen akkor még közelebb kerül megváltó Urához. Aki 

Krisztusban van, azt ő megtanítja élni és meghalni. És a Krisztusban megkapott üdvösség 

öröme megmarad benne minden körülmények között. 

 

Az ilyen ember boldog tapasztalata lesz a nehézségek között is a következő: „tele vagyok 

vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel." (2Kor 7,4) 

Annyira csordultig, hogy másoknak is jut belőle. 

 

Ez az öröm nem feltétlenül harsány jókedv, hanem annak az egyenletes, csendes belső 

békessége, reménysége, derűje, aki tudja: Jézus szeret engem, az ő kezében van az 

életem, s itt a földön is minden helyzetben, halálom óráján, és a halál után is ő velem 

marad és én ővele. 

 

Úr Jézus, add nekem is ezt a belső bizonyosságot s az ebből fakadó örömöt! 

 

* 

„Miért tapossátok... áldozatomat... ? Miért becsülöd fiaidat többre, mint engem?"

 1 Sámuel 2,29 

Szegény Éli főpap! Becsületes volt ő és hűséges Istenéhez és népéhez. Tehetett ő arról, 

hogy a fiait nem tudta úgy nevelni, mint saját magát? Tekergők, hitetlenek, kapzsik 

voltak a fiai, de Isten nem őket szidta meg, hanem az apjukat. Velük nem állt szóba. Még 

a szidást sem érdemelték meg. Elit megszólításra méltatta - és kemény ítéletre. Egy 

szülő se mentegetheti magát Isten előtt azzal, hogy nem bír a gyermekeivel. Ő a felelős 
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értük. Az ő bűne büntetődik, ha semmirevaló gyermekei halálba rohannak. Mert valahol, 

példájával, beszédével, őszintétlen életével, Isten tudja, hogy mivel, ő volt az oka annak, 

hogy nem tudta hitelesen Isten szolgálatára nevelni őket. A legbiztosabb diagnózist itt 

találjuk: gyermekedet jobban szeretted, mint Istent, azért veszíted el. Mert aki 

magának akarja megtartani életét - vagy gyermeke életét -, elveszti azt, aki - mint 

Ábrahám - Istennek áldozza, megtalálja azt. 

 

Istenem, bűnbánattal vallom, hogy nem tudtam olyan példát, olyan nevelést adni 

gyermekeimnek, amilyent kellett volna a Te törvényed szerint. Tudom, hogy minden 

bűnöm, még gyengeségeim is egy-egy sebet ejtettek a lelkükön, s azt egyedül Te tudod 

begyógyítani. Mentsd meg őket az én bűneim következményeitől! Szentlelked segítse 

őket, hogy képesek legyenek megvalósítani nekik adott rendelésedet, és hogy én annak 

ne álljak útjába féltésemmel, rosszul értett szeretetemmel nemtörődömségemmel! Tégy 

képessé arra, hogy tudatosítsam bennük, hogy Te szereted őket, és boldogságuk egyedül 

attól függ, mennyire lesznek képesek Téged, rendelésedet, felebarátaikat szeretettel 

szolgálni. Ámen. 

 

* 

 

Isten emberei szándéktól indíttatva szóltak 

„Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől 

indíttatva szólottak az Istennek szent emberei" (2Pt 1,21) 

 

Jeremiás így mondja el esetét: „Kinyújtá az Úr az Ő kezét és megilleté számat és monda 

nékem az Úr. íme, az én igéimet adom a te szádba!... Lásd: én e mai napon népek fölé és 

országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!" 

(Jer 1,9-10). „Övezd fel derekadat, kelj fel és mondd meg nékik mindazt, amit én 

parancsolok néked; meg ne riadj tőlük..." (1,17) „Tűzze teszem az én igémet a te szádban, 

ezt a népet pedig fákká, hogy megeméssze őket!" (5,14) Jeremiás szeretne kitérni a 

nehéz parancs elől de azt érzi: „mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba 

rekesztve és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem" (20,9/b). Ezékielt is így 

küldi Isten: Örállóul adtalak téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd 

meg őket az én nevemben." (Ez 3,17) Akit Isten az Ő igéje hirdetésének terhes, de 

gyönyörűséges tisztével bíz meg, ne merjen engedetlen lenni! Se hozzá ne tegyen 

semmit, se el ne vegyen abból semmit. (5Móz 4,2) 

 

Mennyei Atyánk, akit Te igéd hirdetésével bízol meg, annak a legfelségesebb, 

egyszersmind a legnehezebb megbízást adod. Üzeneted tolmácsa-lójának egy szót sem 

szabad ahhoz hozzáadni, egy szót sem szabad abból elvenni. Adja kegyelmed, hogy minél 

nehezebb idők szakadnak ránk, annál hűségesebb tolmácsaid lehessünk 

megmásíthatatlan igéd és üzeneted továbbadásában! Senkitől se féljünk, csak Tőled: az 
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élet és halál legfőbb Urától! Te megvéded tiéidet az őket elnémítani akaróktól, de Magad 

is lesújtasz a meghátrálókra. Őrizz minket ettől a nagy bűntől! Krisztusért könyörgünk. 

Ámen. 

 

„Imádkozzatok és buzgón kérjetek! Bűnös voltunkért, Uram, ó ne vess meg! Tiszta szívet 

és Szentlelket adj nekünk, Hallgass meg Fiad nevébe, ha kérünk." (Énekeskönyv 475. é. 

1. v.) 

 

* 

„Miért tapossátok... áldozatomat... ? Miért becsülöd fiaidat többre, mint engem?"

 1 Sámuel 2,29 

 

Szegény Éli főpap! Becsületes volt ő és hűséges Istenéhez és népéhez. Tehetett ő arról, 

hogy a fiait nem tudta úgy neveim, mint saját magát? Tekergők, hitetlenek, kapzsik 

voltak a fiai, de Isten nem őket szidta meg, hanem az apjukat. Velük nem állt szóba. Még 

a szidást sem érdemelték meg. Elit megszólításra méltatta -és kemény ítéletre. Egy 

szülő se mentegetheti magát Isten előtt azzal, hogy nem bír a gyermekeivel. Ő a felelős 

értük. Az ő bűne büntetődik, ha semmirevaló gyermekei halálba rohannak. Mert valahol, 

példájával, beszédével, őszintéden életével, Isten tudja, hogy mivel, ő volt az oka annak, 

hogy nem tudta hitelesen Isten szolgálatára nevelni őket. A legbiztosabb diagnózist itt 

találjuk: gyermekedet jobban szeretted, mint Istent, azért veszíted el. Mert aki 

magának akarja megtartani életét - vagy gyermeke életét -, elveszti azt, aki - mint 

Ábrahám - Istennek áldozza, megtalálja azt. 

 

Istenem, bűnbánattal vallom, hogy nem tudtam olyan példát, olyan nevelést adni 

gyermekeimnek, amilyent kellett volna a Te törvényed szerint. Tudom, hogy minden 

hunom, még gyengeségeim is egy-egy sebet ejtettek a lelkükön, s azt egyedül Te tudod 

begyógyítani. Mentsd meg őket az én bűneim következményeitől! Szentlelked segítse 

őket, hogy képesek legyenek megvalósítani nekik adott rendelésedet, és hogy én annak 

ne álljak útjába féltésemmel, rosszul értett szeretetemmel, nemtörődömségemmel! 

Tégy képessé arra, hogy tudatosítsam bennük, hogy Te szereted őket, és boldogságuk 

egyedül attól függ, mennyire lesznek képesek Téged, rendelésedet, felebarátaikat 

szeretettel szolgálni. Ámen. 

 

* 

Bolond módon eltékozolt élet 

Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet!  

Lukács 12,20 

 

Bolond mindenki, aki Isten nélkül él és nem hallgat lelkiismerete szavára. A földi 

vagyonában bizakodó gazdag ember képében ezt a bolondságot rajzolja meg az Úr Jézus. 
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Ez az ember jól tudott számolni, mégis elszámította magát, mert a legfőbb tényezőt, a 

mindent igazgató Istent kihagyta a számításaiból, s így a végeredmény hibás lett. 

Számolt készleteivel, az előtte álló esztendőkkel, csak azzal az Eggyel nem, aki az egész 

számítást egyetlen vonással keresztülhúzhatja. - „Még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet! 

" A lelket, amelyről olyan rosszul gondoskodott, oda kellett adnia. - „Én lelkem ... pihenj, 

egyél, igyál, vigadozzál!" Az emberi léleknek másra is szüksége van, nemcsak földi 

pihenésre és kényelemre. Igazán csak Istenben tud megnyugodni. Földi örömök, 

élvezetek nem elégítik ki. Az Úrban való örömre vágyik. 

 

A földi javak sohasem elegendők. Az ember vagy Istenben gazdag, vagy becsapja 

önmagát. A világi megbecsülés, tisztségek sem elégítik ki a lélek mély vágyakozását. 

Mindaz, amit a világ adhat, üres, nem kielégítő, mert múlandó. A lélek pedig az 

örökkévalóra vágyik, azaz magára Istenre. Teljes elszegényedés elé néz, amikor utolsó 

útjára indul; semmit sem vihet magával, csak azt, amit Isten belé rejthetett. Ekkor lesz 

bolond volta egészen nyilvánvalóvá. 

 

A gazdag ember úgy tekintett földi javaira, mint kizárólagos tulajdonára. Igen jellemző, 

amikor így beszél: az én termésem, az én csűrjeim, az én gabonám, az én javaim,... ő a 

tulajdonos, magának akar mindent s maga akarja élvezni is azokat. Micsoda ostoba rövid-

látás! Jézus tanítványai csak a földi javak sáfárainak, megbízottainak tekintik önmagukat 

és az Úr útmutatása szerint akarnak gazdálkodni azokkal. A pénz nem magántulajdonuk, 

hanem rájuk bízott idegen érték, amivel hűségesen kell sáfárkodniuk, hogy azután részük 

lehessen az igazi jóban, az örök életben, amelyre Isten teremtette őket. A földi javak 

mindig csak látszólagosak és lényegtelenek. Jó annak, aki azt látja lényegesnek és 

valóságosnak, amit Istentől nyert, s a halálba is magával vihet! - Ez az igazi bölcsesség, 

így bátran és nyugodtan mehet a lélek az örökkévalóságba. 

 

* 

 

AZ EGYSÉG LEGYEN EGYSÉG! 

Ef. 4: 

Az apostol úgy érzi, hogy hiábavalóvá válnék minden szolgálata és a vele járó minden 

szenvedése, amelyet most is mint „fogoly" visel „az Úrban", ha olvasói nem „járnának úgy, 

mint illik elhivatásukhoz". Ő tudtul adta nekik, mire hívta el őket Isten kegyelme, és ők 

azt el is fogadták. De le kell vonniuk abból a gyakorlati következményeket is. Csak így 

fog kitűnni: igazán elfogadták-e? A valóságos élet a hitvallás igazi próbája. (1) 

 

Isten arra hívta el őket, hogy hitük közösségében épüljenek egybe minden elválasztó 

különbség ellenére is. Most az a dolguk, hogy „a Lélek egységét", amelyet Isten létre 

hozott közöttük, „igyekezzenek megtartani". Nem szabad megengedniük, hogy el-

lentétek kapjanak lábra és meghasonlások támadjanak közöttük. Meg kell maradniuk „a 
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békesség kötelékében". Ez nem adódik csak úgy magától. Erre állandó éberséggel 

„igyekezni" kell. (3) 

 

Maga ez az „igyekezet" is csak közösségben, egymás kölcsönös kiegészítésével és 

megsegítésével történhetik. Még ha az egyik fél vét is az ellen az „alázatosság és 

szelídség" ellen, amelyet a másikkal szemben tanúsítania kell, akkor is az a dolga a 

másiknak, hogy ő viszont „hosszútűréssel szenvedje el" az így vétkezőt. Hiányos 

„szeretetre" annál bőségesebb viszontszeretetnek kell felelnie. Ez „illik" csak a Krisztus 

által „elhivatottakhoz". (2) 

 

Az egyház egységét a Szent Lélek teremti meg. Egyazon Lélek az, aki olyan sokféle 

embert egybeszerkeszt az egyházban „egy testté", amely a maga növekedésének és 

végső kiteljesedésének a célja felé tereli egyéni tagjainak életét, úgy hogy „el-

hivatásuknak egy reménysége" ragyog mindnyájunknak szeme előtt. Emberi határozattal 

és szervezéssel ilyen egységet nem lehet létrehozni. De ahol a Szent Lélek megteremti, 

ott biztosan megvan. (4) 

 

Ez az egység Krisztuson alapszik, mint ahogy a Szent Lélek minden munkája rajta épül 

föl. Munkájával „egy Úr" kegyelmének és dicsőségének megismerésére nyitja meg az 

emberek szemét, „egy hit" kötelékeivel kapcsolja majd hozzá mindnyájukat és „egy 

keresztség" pecsétjével erősíti meg ezt a frigyet mindnyájunk életében. Ha Krisztus az 

uralkodó középpont, akkor körülötte ki is alakul a benne hívők közösségének egységes 

köre. (5) 

 

S ennek az egységnek örök forrása az az Atya Isten, aki „mindenek felett, mindenek 

által és mindenekben" munkálkodó örök hatalom. Ö határozta el és illesztette bele 

világkormányzó terveibe, hogy ilyen egységet teremt az emberek széthulló és összezilált 

életében. Ö küldte ezért Krisztust, hogy ez az egység az idők során ki is épüljön. (7) 

 

Krisztus híveinek az egysége nem jelent egyformaságot. Ellenkezőleg: olyan közös életet 

jelent, amelyben a hívők különböző sajátosságaikkal szolgálják egymást. Mert 

„mindeniküknek" más-más mérték szerint jutott osztályrészül a „kegyelem", amint annak 

kisebb-nagyobb „ajándékait" kinek-kinek „osztotta" Krisztus az Ő gazdagságából. Sze-

gényes és siralmas volna különben az az egység, amely összefogja őket! (7) 

 

Különböző „ajándékaik" tarka sokaságában mutatkozik meg Urunknak, a Krisztusnak 

dicsősége. Az Ö mennyei uralmába való fölmagasztalása, „a magasságba való 

fölmenetele", nyilvánul meg abban, hogy hívei felől rendelkezve kinek ilyen, kinek meg 

olyan szerepet szán és mindegyikőjüket ahhoz való „ajándékkal" ruházza föl. Az Ö 

győzelmes fejedelmi hatalmát veti meg az, aki elégedetlenkedik és nem becsüli meg 

„ajándékait" akár magában, akár másban. (8) 
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Krisztusnak ez a „mindeneket betöltő" mennyei uralma pedig az Ö kereszthalálának 

áldozatába került. Előbb „leszállott" a legnagyobb mélységekbe, hogy elfoglalhassa 

helyét a dicsőségben. „Ugyanaz" a Krisztus ül a királyi székben, akit a világ a gyalázat 

fáján látott függeni valamikor. Drága áron szerzett kincs tehát minden „ajándék", 

amellyel egyik hívét megkülönbözteti a másiktól! (9-10) 

 

A sokféle ajándék között, amelyet Krisztus az Ö egyházának tagjai között osztogat, van 

egy különösen fontos: az, amely által egyeseket a róla való nyilvános bizonyságtételre, 

az Ige hirdetésére képesít. Ez a különleges ajándék is sokféle lehet. Néha a hívok 

erősítésére, néha a hitetlenek megtérítésére alkalmasabb inkább. Néha az Igének gyúj-

tó hevét, néha világító fényét sugározza inkább. És így tovább. Mindenképpen drága 

ajándék az egyháznak. (11) 

 

Enélkül az ajándék nélkül elsorvadna az egyház élete. Hiszen az Ige erejéből született 

meg. Csak ugyanez az erő viheti előbbre fejlődése útján is. Az Ige szolgáinak munkássága 

által viszi véghez Krisztus egyénenként is a „szentek tökéletes bitesét", egészében is 

,,az egyház építését". Nem igazán az Ige szolgái azok, akik nem ezt munkálják. És nem 

igazi fejlődés és gyarapodás az egyházban az, amely nem az Ige szolgálatából fakad. (12) 

 

A hívők lelki vezetői tehát nem arra valók, hogy a kiskorúságban elakadó többiek felett 

ők gyámkodjanak. Ellenkezőleg, csak akkor végzik jól a munkájukat, ha annak révén a 

hivők mennél inkább elérik a Krisztusban való „érett férfiúságot", az önálló hitvalló 

életet. Ez az önkéntes, belső összetartozás legyen a cél! (13) 

 

Vannak Krisztus hívei között lelki kiskorúságban levők is. Hiszen mind így kezdik 

pályafutásukat. De egyesek elakadnak ebben az állapotban, önállóság nélkül való, könnyen 

befolyásolható emberek. „Idestova hányja" őket akármilyen tetszetős „tanításnak" a 

széljárása és hullámverése. Nincs ítélőképességük, amellyel észre tudnák venni a 

látszólag meggyőző „tévelygés" mögött a rejtőzködő „ravaszság csalárdságát". (14) 

 

Ebből a „gyermekes" állapotból az által emelkedhetik csak ki az ember, hogy „növekszik 

abban, aki a Fej, a Krisztusban." Aki Ővele egyre jobban összeforr Ötőle tanulható 

„igazság" világánál és Őtőle táplált „szeretet" erejével járva nap-nap után a maga útját, 

az megszilárdul lelki életében és eljut arra az érett önállóságra, amelyben már nem lesz 

könnyű játékszere megtévesztő idegen szellemi befolyásoknak. (15) 

 

Csak így töltheti be az egyes hivő jól a maga helyét az egyház közösségének élő 

„testében", így róhatja le „a maga mértéke szerint való munkássággal" hozzájárulását 

„az egész test növekedéséhez". Mert „szép renddel egyberakatván és egybe-

szerkesztetvén" az egyház csak akkor „teljesítheti a maga növekedését szeretetben", 
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ha abban „minden egyes tag" részt vesz szolgálatával. Erre pedig csak az képes, aki 

megszilárdult már hitében. (16) 

 

Éles határvonalat húz az apostol a Krisztus híveinek élete körül, hogy elkülönítse azt a 

körülötte zajló pogány élettől. 

 

A pogányságot az jellemzi, hogy „elméjének hiábavalóságában jár". Hiú álmok után fut, 

amelyekből egyszer, amikor talán már késő lesz, föl kell ébrednie az embernek. 

Hazugságoknak ad hitelt s amikor aztán sorra jönnek a kiábrándulások, végül nem tudja: 

miért is érdemes élnie? Ilyen „hiábavalóságok" ingoványa helyett az örök valóság 

kősziklájára építheti életét az, aki Krisztusban hisz. (17) 

 

A pogányság nyomorúságának gyökere az, hogy „elidegenült az isteni élettől". Ahelyett, 

hogy nyitva állana a lelke Isten felé, bezárkózott saját magába, így „meghomályosodott 

az értelme" és „megkeményedett a szíve". S ez a két baj, az Isten felől való 

„tudatlanság" és az Isten iránti „keménység", különösen fokozza egymást. Krisztus mind-

kettőtől megszabadítja a benne hívőket! (18) 

 

Az Istentől való ilyen elidegenülésnek a következménye azután a pogány életnek minden 

külső rothadása. Elsorvadván az „erkölcsi érzés" lábra kap mindenféle undok 

„bujálkodás" és a „nyereségnek" akármilyen „tisztátalan" úton-módon való hajszolása. Az 

ilyen romlott életnek a hiábavalóságától távol kell maradnia a Krisztus népének. (19) 

Lehet a Krisztusban való hittel olyan visszaélést is űzni, mintha az a bűnöknek takaró 

palástjául szolgálhatna. Olyan jól esik az embernek megtudnia azt, hogy bűnös volta 

ellenére is várja és elfogadja őt Isten megbocsátó szeretete, hogy közben elhitetheti 

magával, hogy minden maradhat tehát az életében úgy, amint volt. Pedig „nem így taní-

tották a Krisztust" sohasem, akik jól tanították, és nem „érthették meg őt", akik így 

fogták föl! (20-21) 

 

„Az igazság a Jézusban" az, hogy aki hite által odakapcsolódott Őhozzá, az ezzel hátat 

fordított a régi életnek. „Levetkezte az ó embert". Azelőtt élhetett a maga „csalárd 

kívánságainak" és ezáltal súlyos „romlásba süllyedhetett". De ennek most vége van. Csak 

szégyenkezve fordulhat el múltjától, amelyből a „kívánságoknak" ez az uralma ér-

vényesült életében és csak szánhatja-bánhatja „romlását", nemhogy ragaszkodnék 

hozzá! (22) 

 

A dolognak másik oldala pedig az, hogy a Krisztussal való közösségre eljutva olyan 

„megújulást" nyer el az ember „elméjének lelke szerint", hogy lehetetlen is a régi életét 

folytatnia. „Új embert öltözött föl". Nem hisz az igazán Krisztusban, aki ezt az új életet 

nem nyerte el tőle és nem adja ennek legalább valamelyes jeleit! (23-24) 
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Jó megszívlelnem az apostolnak minden intését, amikor olyan bűnöktől óv, amelyeket 

általában is el szoktak ítélni az emberek, legalább másokban. Hazudozás, haragtartás, 

idegen javak eltulajdonítása: „rothadt beszéd" és az ehhez hasonlók mind kimetszendő 

fekélyek. - De érdemes megfigyelnem mivel indokolja az apostol ezeket az intelmeit, 

amikor Krisztusban hivő emberekhez szól. 

 

Ők, úgymond, „egymásnak tagjai". Szoros közösség fűzi egybe őket egymással a Krisztus 

„testében". Minden bűn tehát, amelyet egymás ellen elkövetnek, saját maguk elleni bűn 

is. Soha semmi nyereségük nem lehet belőle, csak kárát láthatják. Nyereségük csak abból 

lehet, ha leküzdik bűneiket. (25) 

 

Azért fűzte Isten egy közösségbe mindnyájuk életét, hogy egymásnak segítségére 

legyenek. Anyagi dolgokkal is föl kell segíteniük a „szűkölködőt". Lelkiekben is mindig a 

„szükséges építésre" kell igyekeznünk. Megtagadják tehát életüknek az igazi értelmét, 

amikor ehelyett egymás ártalmára vetkeznek! (28-29) 

 

Annak az építő munkának, amelyre Isten egybeszerkesztette a hívőket, ősi ellensége a 

Sátán, aki mindig készen áll arra, hogy újra lerombolja azt, ami Isten kedve szerint épült. 

„Az ördögnek ad helyet" minden bűn: akaratlanul is az ő kezére játszik és az ő alattomos 

munkáját támogatja az Isten ellenében ! (27) 

 

Minden bűnével, amelynek helyet enged életében a hivő, „megszomorítja Istennek Szent 

Lelkét". A Szent Lélek azért vesz lakozást bennünk, hogy minket „elpecsételjen a teljes 

váltság napjára". De abban leli az örömét, ha az a jövendőbeli tökéletes tisztaság, 

amelynek eljegyzett minket, mennél jobban megmutatkozik már a jelenbeli életünkben 

is. Fájdalmára van tehát, amikor olyanok vagyunk mintha Ö nem is laknék bennünk. (29) 

 

így különösen bántja a Szent Lelket minden olyan lelki fölgerjedés, amelytől 

fölkavarodnak bennünk a lelkünk mélyére ülepedett tisztátalanságok. A léleknek 

indulatoktól fölzavart vizein nem tudnak jól áthatolni az Ö világosságának sugarai. A 

földühödött érzelmek lármája közepette nem hallatszik jól az Ő halk szavának tiszta 

zengése. Kíméletlenül „kivetni" való tehát minden rút háborgás az olyan szívből, amelyben 

Ö szállást vett! (31) 

 

Annál inkább el kell töltenie az ilyen szívet a szeretetnek, amely mindenki iránt „jóságos" 

és „irgalmas" és még azt is háborgás nélkül tudja elszenvedni, amikor bántalmak érik 

másoktól. Ilyen hajlékban érezheti jól magát az isteni Lakó, mert láthatja: itt 

megértették és hálás emlékezetben tartják az Ö tanítását az Istennek Krisztusban 

megnyilvánult csodálatos szeretetéről. (32) 

 

Január 10 



Január                                                          66 

 

Isteni fizetség 

„... aki mást felüdít, maga is felüdül" (Péld 11,25). 

Ha figyelmes vagyok másokkal szemben, Isten is figyelmes lesz velem szemben, és 

valamilyen formában megadja annak jutalmát. Ha gondoskodom a szegényekről, Isten is 

gondoskodik rólam. Ha törődöm a gyermekekkel, Isten tulajdon gyermekeként törődik 

velem. Ha legeltetem az Ő nyáját, Ő is legeltet engem. Ha öntözöm a kertjét, Ő „jól 

öntözött kertté" varázsolja lelkemet (Ézs 58,11). Ezt az Úr maga ígérte, de csak akkor 

várhatom a beteljesedését, ha teljesítem az Ő feltételeit. 

 

Félthetem betegesen magamat, amíg aztán valóban beteg leszek, figyelgethetem az 

érzéseimet, amíg nem érzek már semmit; siránkozhatom gyengeségemen, amíg már nincs 

erőm a panaszkodáshoz sem. Mindennél többet érne, ha önzetlenül, az Úr Jézus iránti 

szeretetből elkezdenék törődni azokkal, akik körülöttem élnek. Vízgyűjtőm csaknem 

elapadt, nem jön eső, hogy feltöltse; mit tegyek? Kihúzom a dugóját, és engedem, hogy 

a folyó víz megöntözze a hervadó növényzetet körülöttem. S íme, mit látok? Ahogy folyik 

a víz kifelé, úgy töltődik fel a vízgyűjtőm. Titkos forrás táplálja. Amíg állt benne a víz, a 

forrás zárva volt; de amint ömleni kezd belőle, hogy megöntözzön másokat, az Úr rám 

gondol és feltölti! Halleluja! 

 

* 

 

Kire nézek? 

Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől 

rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. 

(Zsolt 34,5-6) 

 

Amire nézünk, annak az erőterébe kerülünk. Aki a bajaira néz, annak mindig lesz oka 

keseregni, panaszkodni. Aki az ellenségeire néz, félni fog. Aki önmagára, az 

vérmérséklete szerint vagy elbizakodik, vagy elcsügged. 

 

És akik az Úrra néznek? Azok örömre derülnek. 

 

Mit jelent az Úrra nézni? Azt, hogy számolunk Istennel és számítunk rá. Igyekszünk 

megismerni nagy tetteit, és tudjuk, hogy ő nem változik, ma is ugyanolyan hatalmas és 

irgalmas, mint régen. Az Úrra nézni azt jelenti, hogy tőle kérünk és várunk segítséget, 

szabadítást, bocsánatot, tanácsot, és tőle fogadunk el mindent, még a próbákat is. Teljes 

szívvel bízunk benne. 

 

Jézusra nézni azt jelenti: tudjuk, mit tett értünk, „...szeretett engem, és önmagát adta 

értem" - ahogy Pál apostol vallotta. Ismernünk kell, mit ígér nekünk: veletek vagyok 
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minden napon a világ végéig. Ne feledjük, mit kínál: „az én örömöm legyen bennetek, és 

örömötök teljessé legyen" (Jn 15,11). 

 

Mikeás prófétát ellenségei fenyegették és bűnei vádolták. S mit ír? „De én az Úrra 

nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!" (Mik 7,7 - 

Károli) 

 

Aki az Úrra néz, az az ő jelenlétében marad, az ő erőterébe kerül, így nem kerülhet a 

félelem igézetébe. Tudja, hogy nincs egyedül, nincs kiszolgáltatva idegen erőknek, nem 

Isten háta mögött zajlik az élete, hanem színe előtt. Ő pedig szemmel tartja, sőt 

karbantartja a benne bízókat. 

 

Kire nézünk mostani helyzetünkben? 

 

 

* 

 

„Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize, arra vezeti,  

amerre akarja. " 

(Példabeszédek 21) 

 

A Példabeszédek könyve gazdag az Isten üzenetét szemléltető képekben. Az igaz hit 

ismeret, szívbéli bizalom, és engedelmesség. Az engedelmesség pedig olyan, mint a patak 

vize, amely szalad a kijelölt mederben, és mozgását sodrását e meder mindenben 

meghatározza, hogy végül elérje az őt befogadó folyam, vagy tenger torkolatát. Ha 

átlépi a medret, veszélyezteti önmagát, a célba érését, és mások életét is. Akinek szíve 

az Úr kezében van, az engedelmes életet él, mert meg van győződve arról, hogy az Úr 

neki csak jót akar, és ha valamit megtilt, azzal nem megszegényíteni, hanem 

meggazdagítani akarja őt. De jó lenne ha királyaink, vezetőink az Úr medrében suhanó 

tiszta vizű patakok lennének. Ne szidjuk őket, hanem könyörögjünk értük. 

 

* 

„Találkozik  a gazdag a szegénnyel, mindegyiket az Úr alkotta." 

(Példabeszédek 22) 

 

E textus alapján prédikált Ravasz László 1936-ban. A világ minden javának tulajdonosa 

az élő Isten. Ő az örök tőke. E javakat Isten az embernek adta, hogy azokat forgassa. 

A javaknak ez az Isten által rendelt hullámzása apályt és dagályt teremt. Némelyeknek 

sok jut belőle, másoknak kevés. Noha mind a gazdagság, mind a szegénység viszonylagos 

(mert mindig van gazdagabb és szegényebb), de az emberi élet Isten rendelése szerint 

szükségképpen termeli ki a gazdagot és a szegényt. Nem azért, hogy farkasszemet 
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nézzenek egymással, hanem, hogy megtalálják egymást. A gazdag a szegénynek felelős 

pásztora. A szegény a gazdagnak küldetése, hogy a szegényben Krisztussal találkozzon. 

Mindkettő pedig eszköz Krisztus számára, akikben országit építi. 

 

* 

Isten törvénye 

 

2 Móz 20,1-17 Mt 22,36-39 

A Tízparancsolatról, pontosabban a tíz Igéről lesz itt szó. Nem a részletekről, hanem az 

egészről. Mit kell tudnunk Isten törvényéről? 

 

Induljunk ki abból, hogy Isten teremtette a világot és az embert. Ez a rend alapvető 

része az életnek, a történelemnek. Lehet kritizálni, elvetni, a rend ettől még rend marad. 

Aki ezt áthágja, számolnia kell a következményekkel. Isten rendjéről csak egyet 

mondhatunk: „Aki a törvényt teljesíti, élni fog általa." (Rom 10,5). „Átkozott minden, aki 

nem marad meg mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében." (Gál 3,10). Ez alól 

az átok alól, csak Krisztus szabadíthat meg, aki átokká lett érettünk. Krisztus váltott 

meg minket a törvény átkától. (Gál 3,13). 

 

A tíz Igéről úgy szólunk, mint amiben Isten iránti hálánkat fejezzük ki. A kegyelemért, 

„mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez." 

(Ef 2,8). Ez azonban nem jogosít fel senkit Isten kijelentett rendjének követelménye 

alól. Jézus ezt is mondja: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy a törvényt 

eltöröljem, mert mondom nektek, amíg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, 

vagy egyetlen pontocska el nem múlik, míg minden beteljesedik." (Mt 5,17-18). Isten 

törvényét ne keverjük össze az evangéliummal, mert „lényegükben különböznek egy-

mástól." A törvény Isten elgondolása arról, hogy az embernek milyennek kell lennie. A 

kegyelem pedig arról beszél, ki és milyen az Isten. A törvény értékrend, amihez igazodni 

szent kötelességünk. Nem véletlen az, hogy mikor Mózes a Sinai hegy tetején kézbe 

veszi a két kőtáblát, mennydörgés és villámlás között történik ez. Meg kell értenünk, 

hogy Isten törvényadó, és méltán töltheti be a szívünket a félelem. Mikor Isten szól 

velünk, akkor a szent és felséges Isten előtt vagyunk, még a sarut is le kell vennünk. 

 

A törvény szent, igaz és jó, a mindenható Isten szól általa hozzánk: ezt tedd, emezt nem 

teheted. A kőtáblák drága kincsek, mert hirdetik, mit kell tennünk. Tökéletes tükröt 

tartanak elénk és rámutatnak a bűneinkre, Isten elleni lázadásunkra. 

 

„Ó csukott szájak, lelakatolt szívek, titkokat rejtő komor börtönök... Bilincses lelkek 

néma árvasága, Hol a szeretet haldoklón hörög. 

 

Pokollal rokon egyedülvalóság. Emberútálat, emberfélelem. Tudatalatti létünk mély 
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üregje, oszló hulláktól bűzölgő verem. 

 

Én beléd néztem s megszédült a lelkem. Előlem ez az átkozott setét eltakarta egy 

szörnyű pillanatra Az Atyaisten jóságos szemét. 

 

Tapogatózva és remegve nyújtom Megváltóm keze felé kezemet, hogy testvérségre 

fogja újra össze más kezekkel az égi szeretet..." 

 

(Dömötör Ilona: Lelkek hideg éjszakáján) 

 

Ha rajtam múlna, minden ember kezébe adnám az „Ez volt a század" c. könyvet. Ez a 

könyv a mögöttünk lévő 100 év történelme, fotókban elbeszélve. (Manfréd Leier 1996). 

„Soha nem látott, soha nem publikált fotók mesélik el a század történelmét, válnak valóvá 

szívbemarkoló sikolyként". A tetteivel, felfedezéseivel dicsekvő, önmagukat sokra tartó 

emberek vették-e kézbe valaha ezt a könyvet? Ez a század dicsekszik azzal, milyen 

naggyá lett az ember? Levetette trónjáról a „halott" Istent! A modern ember az, aki 

félretette Isten törvényét. Még a maga alkotta saját paragrafusokat is eltaposta, 

megmérgezte a kicsik életét, gyilkolt, lopott, paráználkodott, nem ismert apát, anyát és 

legfőként Istent. 

 

Isten nemcsak annyit mondott: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! „Félre is tette" 

azokat, akik ezeket elkövették. Megmutatta törvényei tükrében: kik vagyunk! ítélni fog 

eleveneket és holtakat! Nem tette félre az árvák, özvegyek ügyét, nem tagadta meg 

prófétáinak a szavait. Pál apostol közvetítésében olvashatom ezt a kicsi szót: „de!" (Ef 

2,4). Köszönöm, hogy ma is olvashatom „a kiváltképpen való útról" szóló tanítását, hogy 

Péterrel együtt állhatok az Úr Jézus Krisztus elé: „Uram, kihez mehetnénk; örök életnek 

beszéde van tenálad. És mi elhittük és megismerhettük, hogy Te vagy az élő Istennek 

Fia!" (Jn 6,68-69). Köszönöm, hogy olvashatom, hirdethetem: „Úgy szerette Isten a 

világot, hogy az ő egyszülött Fiát küldte, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen." (Jn 3,16). 

 

Köszönöm neki, hogy valamikor én is reszkethettem előtte bűneim miatt, s hogy 

megtérhettem és élek! 

 

„Isten Fia a kereszten,  

Isten Fia énhelyettem!  

Jaj, ha a nap mind lehullna,  

A  világra éj borulna,  

Síri éjnél feketébben:  

Gyásznak, Érte, semmi volna.  

Ő, a tiszta, szent, ártatlan,  
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A kereszten énmiattam!  

Ha a tenger könny lehetne,  

Ráhullatnám a keresztre  

S ítéletnapig siratnám:  

Könnynek, Érte, kevés lenne." 

(Kónya Sándor: Nagypénteken) 

 

Krisztus áldozatában félretette Isten a törvényt? Nem! Ellenkezőleg: helyet cserélt 

velünk. Ő magáravette helyettünk a törvény minden átkát, Járt közöttünk, tanított, 

könyörült a bajbajutottakon. Majd meghajolva Isten akarata előtt, átadta magát a 

vádlóinak, engedte kezeit a szegeknek és halt meg a kereszten. Mindezt nem önmagáért 

tette, hanem értünk, miattunk. 

 

„Annakokáért Isten is felmagasztalta Ót és ajándékozott neki oly nevet, amely minden 

név felett való." János evangéliumában így olvassuk: „Én, ha felemeltetem a földről, 

mindeneket magamhoz vonzók!" (Jn 12,32). Jézus nemcsak a bűneinket vállalta magára. 

Megosztja övéivel mennyei dicsőségét is. De ott áll a folytatásban: „Annakokáért 

szerelmeseim engedelmesek legyetek nemcsak a jelenlétemben, sokkal inkább a 

távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe a ti idvességeteket." (Fii 2,12). 

„Járjatok tehát a világosságban, hogy a sötétség meg ne lepjen titeket." (Jn 12,35). 

 

Aki Jézusban van: kegyelemben van. Megszabadult a törvény átkából hit által. Ez a 

Krisztusban nyert kegyelem drága kincs, amire vigyázni kell. A törvény szent, de mivel 

az ember nem képes annak engedelmeskedni, Krisztushoz kell menekülnie és benne 

megmaradnia. Nem a cselekedeteink tartanak meg minket, hanem az értünk 

felmagasztalt Krisztus szeretete. Járjunk tehát a Lélek szerint, így teremthetjük a 

Lélek gyümölcsét: a szeretetet, az örömöt, a békességet, a béketűrést, a szívességet, a 

jóságot, a hűséget, a szelídséget és a mértékletességet (Gal 5,22). 

 

* 

ISTENT UTÁNOZNI 

 

Ef. 5: 

 

Azt hinném, túlságosan magas mértéket szab elénk az apostol, amikor azt kívánja, hogy 

„legyünk Istennek követői". Pedig, ha Istennek „szeretett gyermekei" vagyunk, nincs 

ennél természetesebb dolog. Gyermekeknek az a szokásuk, hogy önkéntelenül is 

utánozzák atyjukat. S ha méltó erre az atyjuk, öntudatosan is törekedniük kell erre. Mi 

pedig Istent ismerjük és vallhatjuk Atyánknak! (1) 

 

Nem arra a képtelenségre szólít fel ezzel az apostol, hogy a mi véges embervoltunkról 
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megfeledkezve próbáljunk hasonlatosak lenni Istenhez olyan dolgokban, amelyek éppen 

az ö megkülönböztető tulajdonságai minden teremtményével szemben. „Járjatok 

szeretetben" - ezt jelenti „Istent követni". Legfelségesebb jellemvonása az Ö 

szeretete. És ez tükröződhetik a mi életünkben is! (2) 

 

Isten szeretetének legbeszédesebb bizonyságául és ezért egyben kötelező példánkul 

Krisztusra mutat rá az apostol. Az Ö egész élete és mindenek fölött halála a nem magával 

törődő, hanem „érettünk" mindent odaáldozó szeretet megtestesülése volt. Ebből látjuk 

meg: milyen Istenünk van nekünk és milyen legyen a mi életünk is, hogy „kedves és 

jóillatú" legyen Öelőtte. (2) 

 

Vannak bűnök, amelyektől annyira mentesnek kell lennie Krisztus „szentjeinek", hogy 

azok még csak „ne is neveztessenek közöttük". Annyira „nem illenek" ezek hozzájuk, hogy 

még csak a mendemondáknak tápot adó látszatoktól is tisztán kell tartaniuk magukat, 

nem csak magától az utálatos valóságuktól! (3) 

 

Nem is csak cselekedeti bűnök ezek. Vannak a nyelvnek is olyan bűnei, amelyek sehogy 

sem „illenek" Krisztus híveihez. Az ő szájukba az a „hálaadás" illik csak, amellyel 

Istennek örök szeretetét áldják. Hogy „illenék" ezzel össze az, ha ugyanezt a szájat 

tisztátalan beszédre és üres „bolond" fecsegésre is használnák? (4) 

 

Az ilyen bűnök sehogy sem egyeztethetők össze „a Krisztusnak és az Istennek 

országában" bírt „örökséggel". Ennek az üdvösségnek boldog részesei is sokszor 

botladoznak. Ők is bűnös emberek. De azért meglátszik rajtuk: milyen „ország" polgá-

raiul vannak eljegyezve. Ha tökéletlenül is, de azért tettben és szóban tiszta életet 

élnek. (5) 

 

Imádkozva őrködjem életem tisztasága fölött! így is erősödjék bizalmam a megígért 

„örökségben" való részesedésem felől! 

 

Istennek „haragja", amellyel az emberektől elfordul, ha az ember bűneiben elmerülve 

elfordul Ötőle, félelmetesen komoly valóság. Csak „üres beszéd" az és magukat és 

egymást „megcsalják" vele az emberek, ha ezt a veszedelmet kisebbíteni akarnák. Isten 

igenis megvonhatja az embertől segítő áldásait és akkor az emberi élet sötétségben való 

vergődés és sínylődés, minden igaz reménység nélkül. (6) 

 

Ebből a „sötétségből" van szabadulás Krisztus által a „világosságra": az Isten 

megbocsátó és megújító kegyelmének a napfényére. Az Istentől elhagyott ember megint 

boldogan élvezheti az Ővele való közösség áldásait. De akkor „ne legyen részese" a 

sötétség dolgainak, hanem „úgy járjon", ahogy a „világosság fiaihoz" illik: kerülve 

mindent, ami Isten „haragját" vonná magára! (7-8) 
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Mert a kegyelem „világossága" nem felelőtlen ajándék, amellyel az ember a maga 

tetszése szerint vissza is élhet. „Gyümölcsei" vannak a „világosságnak", amelyeket Isten 

elvár a benne részesülő embertől: szívtelen önzés helyett a „jóság", tisztátalanság és 

fegyelmezetlenség helyett az „igaz" élet, és hazug önámítás helyett a „valóság". Ezeken 

nyugszik meg Isten jótetszése és áldása! (9) 

 

Minden kérdésben eligazító, egyszerű életszabályt tűz ki elénk az apostol: mindig azt 

„gondoljuk meg, mi légyen kedves az Úrnak?" Nem kell magunkat megkötnünk semmilyen 

részletes regulával. Csak azt kérdezzük mindig: jóváhagyással és jótetszéssel tekinthet-

e eljárásunkra a mi Urunk, akinek az Ö megváltó szeretetéért tartozunk egész életünk 

hálás odaadásával. (10) 

 

Ennek az egyetlen szabálynak a követése megóv majd attól, hogy „közösségünk legyen" 

a tőle elfordult, a „sötétségben" való élettel. Hiszen az ő „cselekedeteik" azért 

„gyümölcsfélének", mert ők nem is igyekeznek azt a „gyümölcsöt" megteremni, amelyet 

Isten elvár, s amely kedves volna az Ö szemében. Ez a döntő különbség a hivő és a 

hitetlen élet között! (11) 

 

Nem is csak védelem rejlik az apostol szerint ennek a szabálynak a követésében, hanem 

ez egyúttal a legjobb támadó harc is. Az Isten jótetszését kereső élet önkéntelenül is 

leleplezi és „megfeddi" minden másfajta életnek a romlottságát. „Napvilágra jönnek" a 

különben elleplezett, titkolt és szépített bűnök. S ez már félgyógyulást jelent! (12-13) 

Krisztus megismerése annyi, mint halálos álomból a „fölragyogó" világosságra való 

fölébredés. Őnélküle az ember nem is tudja: milyen világban él és mi a dolga abban? 

Ezért úgy múlik el fölötte az élet, mint a mélyen alvásba merült ember fölött az idő. Sem 

veszedelmei ellen nem tud védekezni, sem drága alkalmait nem tudja kihasználni. (14) 

 

Ebből a „bolond" állapotból fölriadva Krisztus világosságánál „bölccsé" válik az ember. 

Tisztán láthatja: milyen „gonoszok a napok", sorra hogyan rabolnák meg pótolhatatlan 

javaktól, ha tovább folytatná szendergését. És megfeszítheti igyekezetét, hogy „áron is 

megvegye az alkalmat": napjait jól kihasználja arra a célra, amelyre kapta az életét. (15-

16) 

 

Ez a cél sokféle alakot ölthet az egyes emberek életében. Mindegyiküknek életében is 

más-más színben jelenhetik meg időről időre. De lényegében véve mindig ugyanaz: az 

életet azért kaptuk, hogy „az Úrnak akaratját" szolgáljuk vele. Az „esztelenség" álmában 

ez a cél eltűnik előlünk. De ha fölébredünk belőle, nincs fontosabb dolgunk, mint 

„megérteni" és aztán cselekedni Isten akaratát. (17) 

 

Minden ember szíve kívánkozik a mindennapi gondokból és törődésekből valamilyen nagy 
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örömbe, amelyben elfelejtheti minden baját. Szánandó emberek azok, akik csak „bortól 

megrészegedve", „kicsapongó" életben tudták megtalálni - ideig-óráig - ezt a 

fölszabadulást! Krisztus hívei, ha „beteljesednek Szent Lélekkel", állandóan tiszta 

vigadozás fölhangoltságában élhetnek. (18) 

 

Ebből a fölszabadult lelkiállapotból még bőségesebben fakad a boldog énekszó, mint az 

ittas emberek mámorából. Ami Krisztus híveinek a szívét el-tölti, azt nem is tudják ők 

másképpen jól elmondani, sem „az Úrnak", sem „egymásnak, csak „zsoltárok, dicséretek 

és lelki énekek" szavával. Nem is nyerte még el a Szent Lelket az, aki meg tud lenni 

énekszó nélkül! (19) 

 

A hálának az érzése az, amivel a Szent Lélek így eltölt! és vigasságra hangolja Krisztus 

híveit. Olyan nagy ajándékban részesültek Krisztusban, hogy ha még annyi bajjal és 

nyomorúsággal vannak is egyébként megterhelve, „mindenkor, mindenekért" csak 

„hálákat adhatnak az Ö nevében az Istennek és Atyának." Ha Őrá gondolnak, elfelejtik 

minden panaszukat! (20) 

 

Isten mindenkinek kijelölte a maga helyét a többi ember között és ezzel mindenkit 

másoktól való függésbe is beleállított. Ez alól a törvény alól Krisztus hívei sincsenek 

kivéve. Sőt náluk kell annak igazán megvalósulni. Nem kegyetlen kényszerűségből, hanem 

„Isten félelmében", készséges odaadással kell vállalnunk és betöltenünk az „egymásnak" 

való „engedelmességet". (21) 

 

Ennek csak egyik példája az az „engedelmesség", amellyel a keresztyén házasságban a 

feleség tartozik az ő férjének. Nem megalázó dolog számára, hanem Isten rendeléséből 

való természetes dolog, hogy nem ő a család „feje", hanem az ő hitvestársa. Amikor 

annak alárendeli magát, tudhatja, hogy ezzel voltaképpen „az Úrnak" engedelmeskedik, 

ami sohasem megalázó! (22-23) 

 

Hiszen Krisztus híveinek nincs szentebb kiváltsága, mint az, hogy mindnyájan ebben a 

függő viszonyban állhatnak az ő Urukkal. Az „egyházat" éppen az teszi „egyházzá", hogy 

„engedelmes a Krisztusnak". Ezt az alázatos és boldog engedelmeskedést kell 

gyakorolnia az asszonynak is a család körében és minden hívőnek azon a helyen, ahová 

állíttatott. (23-24) 

 

A feleségtől azért követelheti meg az apostol a férjével szemben való készséges 

alárendelődést, mert viszont a férjtől is megköveteli az odaadó szeretetet felesége 

iránt. Krisztus szolgálata mindkettőt egyaránt magába foglalja. Az Ö hívei közt az 

egymástól való függés így veszti el minden bántó és lealázó jellegét: a szeretet által 

összhangba olvadnak emberi különbségek. (25) 
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Magát Krisztust szolgálni is azért nem rabszolgaság, hanem boldog kiváltság, mert senki 

jobban nem szeret minket, mint Ő. „önmagát adta érettünk", az ő egyházáért. És az által 

„az Ige által, mely irántunk mindhalálig való szeretetét állandóan hirdeti" nekünk, 

folytonosan „megtisztító feredőben" részesít. Mi is lenne a sorsunk az Ö szeretete nél-

kül! (25-26) 

 

Zsarnoki kényurat szolgálni elnyomorodást és lesüllyedést jelentene. De a Krisztus 

engedelmes szolgálata fényes magasságok felé vivő úton állandó előhaladás. Amit 

érettünk tett és naponként tesz, azzal az a célja, hogy egyszer tökéletes tisztaságban 

„állíthassa Őmaga elébe" az övéit! Ennek a jövendőnek a szépsége ragyog föl már most 

is ott, ahol szeretet van! (27) 

 

A saját élete tapasztalatából nem tudhatta az apostol, mert neki nem adatott meg 

házasságban élnie, de Isten rendeléseiből és mások életének a példáiból azért nagyon 

jól tudta, hogy nincs bensőbb és nemesebb közösség ember és ember között, mint 

amilyen az Isten akarata szerinti házastársi viszony. Már a szülői házhoz fűződő 

kötelékeknél is szorosabban egyesíti ez a viszony a benne részeseket. Amikor az egyik 

szereti a másikat, mintha csak magát szeretné. Egy életet él két ember ebben a 

frigyben. 

 

Ezért lehet ez a frigy a leghívebb képe annak a viszonynak, amely Krisztus és az Ö 

egyháza között áll fönn. Ö is úgy él benne az Ö híveiben, hogy velük eggyé válik és ők is 

Ővele. Egyenként tagjai az Ö „testének", amelyet az Ő élete hat át s amely által Ö él 

ebben a világban. Valóban „felettébb nagy titok ez"! Milyen megfejthetetlen az az isteni 

szeretet, amely magunkfajta bűnös emberekkel ilyen csodálatos közösségre lép, hogy a 

mi életünkben akarja élni a maga életét! 

 

A házastársi frigy csak annál szentebbé válik azáltal, ha benne ilyen mélységes isteni 

titok tükröződését látjuk! 

 

 

 

JANUÁR 11. 

 

A hit látja a szivárványt 

„Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn..."(IMóz 9,14). 

 

Felhő most is van bőven, de nem félünk attól, hogy a világot özönvíz pusztítja el. Elég 

gyakran látjuk a szivárványt ahhoz, hogy ne legyenek ilyen aggályaink. A szövetség, 

amelyet az Úr Noéval kötött, szilárdan áll, és mi nem kételkedünk benne. Akkor hát miért 

gondoljuk, hogy a bajok felhői, amelyek most elhomályosítják életünk egét, végül is 
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romlásunkat tudnák okozni? Hagyjunk fel az ilyen alaptalan és méltatlan gondolatokkal! 

 

Ahol földi érzékeink csak a nyomorúság felhőit látják, ott a hit mindig látja a szövetség 

ígéretének szivárványát. Istennek van olyan íja, amelyből a pusztulás nyilait lőhetne ki; 

de íme, az íj most fölfelé van irányítva. Nincs húrja és nincsenek nyílvesszői; olyan íj, 

amelyet csak nézni kell, nem hadakozásra való. Sok színből áll, örömet és gyönyörűséget 

fejez ki, nem vérvörös a mészárlástól, nem fekete a haragtól. Ezért bátorodjunk fel! 

Isten soha nem sötétíti el felettünk úgy az eget, hogy ne adná szövetségének tanújelét, 

de még ha meg is tenné, akkor is bízzunk benne, mert Ő nem változik, nem hazudik és 

semmi meg nem akadályozhatja abban, hogy békessége szövetségét megtartsa. 

 

* 

„így szólt az Úr igéje Jónáshoz... Indulj, menj Ninivébe. ...'El is indult Jónás, de 

azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr elől." Jónás 1,1-3 

Ninive, a nagy ellenség, keletre volt Jeruzsálemtől. Tarsis nyugatra, az akkori világ 

legvégén. Próféta volt Jónás, Isten választott embere. De „nem volt bolond", hogy oda 

menjen, ahol csak kellemetlenségekre számíthatott. Inkább menekül. Mintha az Úr elől 

el lehetne menekülni. Én is kiválasztott vagyok, én is tudom, hogy nem lehet, mégis milyen 

gyakran menekülök ellenkező irányba, pedig ismerem, mit akar, mit vár el tőlem szerető 

Istenem. Szeretetét, kegyelmét milyen örömmel fogadom, de hogy a kellemetlen 

feladatot is vállaljam, talán éppen az ellenségem szolgálatában? Annyira nem vagyok 

próféta! Menjen más, én már indulok is Tarsis felé, a világ túlsó végére. Utóvégre azért 

szeretem Istent, hogy Ő teljesítse az én kívánságomat, vagy nem? 

 

Jó Istenem, milyen nehéz azt elfogadni, hogy a legkellemetlenebb ellenségem is a Te 

gyermeked, felebarátom, akit szeretnem és szolgálnom kell. Hogy tudjam én ezt felfogni 

gyarló hitemmel! Szolgáljam, amikor megüt, kicsúfol, megrabol, azt kívánod tőlem! Túl 

sok ez nekem, Uram. De hova meneküljek a Te arcod elől! Kívánságod teljesítéséhez adj 

nekem erősebb hitet! Ha kell, kényszeríts rá! Vagy tedd Te barátommá ellenségemet! De 

ne engedd, hogy belemeneküljek az idegen világba, ahol nem látom jóságodat, nem érzem 

szeretetedet, ahol nélküled értelmetlenné válik az életem, még a most semmirevaló 

hitem is. Őrizz meg magad mellett, és tégy képessé a legkellemetlenebb szolgálatra is, 

hogy ott találjam meg igazi célomat, boldogságomat, örök életemet, Krisztus példája 

szerint, az Ő oldalán. Ámen. 

 

* 

 

„...Az árvák mezejét ne vedd el, mert megváltójuk erős!" 

(Példabeszédek 23) 

 

A Példabeszédek könyve egy egyetemes igénnyel megírt, egyetemes kitekintésű könyv. 
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E könyvbe beleszerkesztették a korabeli, nem izraeli bölcsességirodalom felismeréseit 

is. így került a könyvbe a 22-24 fejezetek anyaga, Amenemope egyiptomi (Kr. e. 1000), 

és Achikár asszírbabiloni (Kr. e. 600) bölcs mondásai. Az Úr Lelke más népek és más 

kultúrák között is munkál. Ennek felismeréséhez óriási alázat és hit kell. Igénk szerint 

az Úr az árvák megváltója is, akik éppen attól árvák, hogy még nem ismerik Őt. 

Ábrahámot az Úr azért választotta ki, hogy általa nyerjen áldást a föld minden 

nemzetsége, a legárvább nép is. Ez a határtalanul határozott szeretetet jelent meg 

Krisztusban. Őbenne kiválasztott minket, hogy mindenkinek hirdessük az evangéliumot. 

A kiválasztás az Ő szuverenitása, a minden népek felé szóló küldetés pedig a miénk. 

 

* 

Igéje biztos zengésű trombita 

„Ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra? " (IKor 14,8) 

 

Az Úr meghagyja Mózesnek, hogy vert ezüstből két kürtöt csináltasson, egyfelől a 

gyülekezet összegyűjtésére, másfelől a tábor indítására. Mikor ellenségeik ellen mennek, 

akkor is ezekkel fújjanak riadót, és megszabadulnak ellenségeiktől (4Móz 10,2-9). Pál 

apostol is hangoztatja, hogy Isten Igéjének biztos zengésű trombitaként kell szórnia, 

hogy senki se érthesse féke. A zsoltáros is ezt mondja: „Felettébb tiszta a te beszéded, 

és a te szolgád szereti azt" (Zsolt 119,140). Tisztán, elegyítetlenül, biztos zengésű 

trombitaként szóljon mindenkor az ige, hogy senki se „sántikál-hasson kétfelé". Kemény 

szavakkal mutat rá Illés erre: „Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, 

kövessétek Őt, ha pedig Baál, kövessétek azt." Erre a félreérthetetlen beszédre „nem 

felelt néki a nép csak egy szót sem" (IKir 18,21). Hányan sántikálnak kétfelé közülünk 

is? Pedig Isten nemcsak nem szereti, de egyenesen elveti ezeket. Nem osztja meg dicső-

ségét mással: vagy az Övéi vagyunk egészen, vagy nem kellünk Néki! 

 

Áldalak Téged, Uram, hogy igéd biztos zengésű trombitaként szól hozzánk: nem hagy 

minket kétségben afelől, hogy mit vársz tőlünk? Uram, csak a Tiéd vágyom lenni, senki 

másé: nem akarok kétfelé sántikálni. Mindenkit, aki közel áll szívemhez, és mindenemet, 

amit nékem adtál, oltalmadba, kegyelmedbe ajánlom. Te vezess minket, hogy sohase 

távolodjunk el Tőled. Egyszülött Fiad legyen mind életünkben, mind halálunkban egyetlen 

reménységünk, vigasztalásunk! Ne engedd, Uram, hogy elnémuljanak valaha népünk ajkán 

ősi zsoltáraink, Szent Fiadért, Ámen. 

 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva, 

Uram, téged tartottunk hajlékunknak! 

Mikor még semmi hegyek nem voltának, 

Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva, 

Te voltál és te vagy erős Isten, 

És te megmaradsz minden időben." 
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(Énekeskönyv 90. é. 1. v.) 

 

* 

 

„Egyél fiam mézet, mert jó..." 

(Példabeszédek 24) 

 

Isten mindent jónak teremtett, hogy azokkal hálaadással élve örülhessünk. Aki 

Krisztusban van, az élhet az Isten ajándékaival, csak azért, mert az jó, mert az örömöt 

okoz testnek és léleknek. Éppen attól kezdve élünk vissza az Isten ajándékaival, hogy 

nem merjük azokat élvezni, és azonnal leszabályozunk mindent, mintha a jó élvezete bűn 

lenne, így lesz az élő Istennel való személyes kapcsolatból vallás, az evangéliumból 

törvény. A kép tökéletes. A méz ugyanis „jó", ízletes; színméz, azaz kristálytiszta; 

tápláló, azaz minden fontos elem benne van; de ha a kelleténél csak egy kanállal többet 

eszünk belőle, azonnal émelyeg a gyomrunk tőle. Pál vallja: Krisztussal lenni „sorfal 

inkább jobb mindennél" (Filippi 1,23). 

 

* 

 

Mi Atyánk... 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... (Mt 6,9) 

 

A Jézus Krisztustól tanult imádságot sokszor úgy mondjuk el, hogy oda se figyelünk. 

Vizsgáljuk meg néhány napon át, mit is jelentenek ennek az imádságnak a mondatai! 

 

Jézus így kezdi: mi Atyánk. Olyan szót használ itt, amellyel a kisgyerekek szólították az 

apjukat. Ilyen egyszerűen és ilyen bizalommal járulhatunk a mindenható Istenhez, 

ahogyan egy kisgyermek megy az apjához, akiről tudja, hogy szereti. 

 

De vajon minden ember Isten gyermeke? A Biblia azt tanítja, hogy nem. Minden ember 

Isten teremtménye, de mi úgy születünk, hogy inkább szembeállunk Istennel, tiltakozunk 

fennhatósága és parancsai ellen, tőle függetlenül akarunk élni. Jézus Krisztus tesz 

minket Isten ellenségeiből Isten gyermekeivé. „Akik pedig befogadták, azokat 

felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő 

nevében... Istentől születtek." (Jn 1,12-13) 

 

Istent tehát csak az nevezheti atyjának, aki újjászületett, aki Jézusban hisz, vagyis 

tudja, hogy egyedül Jézus kereszthaláláért kap Istentől bocsánatot, és hálából neki 

engedelmesen akar élni. 

 

Az ilyen ember viszont nemcsak szerető Atyát kap a mindenható Istenben, hanem 
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testvéreket is. Ezért mondja Jézus: mi Atyánk. Aki Isten akaratát cselekszi, azt a 

Megváltó testvérének tekinti. Ez a „mi" nem az egész emberiség nagy összetartozására 

vonatkozik, hanem azokra, akiket a Szentlélek egy nagy családdá formál, ez a „szentek 

közössége". 

 

Ki vagyok én: még Isten ellensége, vagy már Isten gyermeke? Tudom-e, hogy Isten 

országát csak Isten gyermekei örökölhetik? Akarok-e azzá lenni? Meglátszik-e rajtam, 

hogy isteni természet részesévé lettem (2Pt 1,4)? Őszintén szeretem-e hívő 

testvéreimet? 

 

 

* 

 

20. JÉZUS KRISZTUS ÚJ SZÖVETSÉG KÖZBENJÁRÓJA 

(Zsidókhoz írt levél 8,1-13) 

„Az elmondottakból pedig a legfontosabb: Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten 

királyi székének jobbjára ült a mennyekben; annak a szentélynek és igazi sátornak 

szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember." (8,1-2) 

 

A „legfontosabb", mondja az apostol. Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy mindaz, amit 

elmondott, összefoglalható egy mondatban: olyan főpapunk van, aki Isten királyi 

székének a jobbján ül, és olyan szent helyen szolgál, amit Isten épített és nem ember. 

A levél sokat időzik annál a kérdésnél: vannak dolgok, amik felett eljárt az idő, és 

Krisztusban olyan új távlatok nyíltak meg előttünk, amikre rá kell irányítanunk minden 

figyelmünket és rá kell építeni további hívő életünket! Volt valami nagyon fontos a 

kegyességi történetben, ez azonban már, abban a formában, amiben egzisztált, a 

történelemé, és született számunkra Istennek új rendje a Krisztusban, amihez 

igazodnunk szükséges és üdvösséges! 

 

Ez a fődolog: „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus 

Krisztus által!" (Róm 5,lkk) Isten új ajándékot készített a népe számára. Jézus 

megbékített minket Istennel, újszövetség népévé lettünk. Istennek ez az ajándéka 

azonban nem is elsősorban a mi belső világunk megváltoztatásában van, amelyben mi új 

módon viszonyulhatunk emberi életünkben Istenhez, hanem magában az ajándékban, 

abban, akivel megajándékozott minket Isten, az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, aki a mi 

igazi főpapunk. 

 

Két kérdés-felelet a Heidelbergi Kátéból: „Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? 

Először, hogy feltámadásával a halált meg győzte, hogy minket is részeseivé tehessen a 

halálával szerzett igazságnak. Másodszor, az ő ereje minket is új életre támaszt. 

Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak biztos záloga." És 
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a másik: „Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele? Először, hogy ő a mennyben, 

Atyja színe előtt nekünk közbenjárónk. Másodszor, hogy a mi testünk őbenne a 

mennyekben van, hogy ez bizonyos záloga legyen ennek, hogy ő, mint a mi fejünk, minket 

tagjaiként szintén felvisz majd önmagához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul a 

Szentlelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az 

odafelvalókat, ahol a Krisztus van, ülvén Istennek jobbján." (HK 45-49. k-f.). 

 

Magától értetődő, hogy az apostol a földi élet szorongattatásai között élő 

gyülekezeteket öntudatra szólítja, azok sorsát Isten kezébe kívánja helyezni és igazi, 

mennyei érdekeikre felhívja a figyelmüket. A gyülekezet érdekeit szem előtt tartó 

Krisztus, Isten jobbján ül. Krisztus királyi és főpapi tisztét együtt látni annyi, mint 

tudomására jutni annak, ami Jézus mennybemenetelével beteljesedésbe ment. Jézus 

Krisztus dicsősége: királyi és főpapi tisztének megvalósulása. És, ami nem kisebb ennél, 

Isten igaz szentélyében, Isten igaz sátorának szolgájaként teljesíti megbízását! Ez a 

szentély pedig nem átmeneti sátor, hanem örök alappal bíró szentély, égi haza (11,10.14-

16; 2Kor 5,1). 

 

Miért kellett ezt ennyire hangsúlyozni? Azért, mert a keresztyéneknek az a része, 

amelyik a zsidóság sorai közül lépett a Krisztus szolgálatába: „léte minden idegszálával 

kötődött az ószövetségi istentisztelethez, benne a szent sátorhoz, a földi templomhoz, 

ahol a főpap évente egyszer beléphetett a szentek szentjébe, hogy népével együtt a 

saját bűneiért is engesztelést szerezve, Isten színe elé kerüljön!" Még a főpap is csak 

az engesztelő vérrel meghintve tehette meg azt: vérontás nélkül nincs bocsánat! (9,22) 

Mindez azonban nem maga volt a teljes kiengesztelődés, hanem csak annak előképe. 

 

„Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért 

szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Jézus, ha pap volna, se lehetne pap, mert 

Isten a törvény szerint rendelt papokat az áldozatok bemutatására." (8,3-4) 

 

A szent sátor az istennép útját kísérte a pusztán át a Kánaánba történt bemenetelig, 

majd később a salamoni templomba való bevitelig. „Felvették a papok a ládát, az Úr 

ládáját, a gyülekezet sátorát és mind a szent edényeket és felvitték azokat a papok és 

leviták és bevitték az Úr szövetségének a ládáját a ház belső részébe" (IKir 8,4-6). 

János látomásában találkozunk ismét a szent sátorral, amikor az ítélet katasztrófájának 

küszöbén megnyílik (Jel 15,5). Majd eltűnik az őskép, hogy az örök dicsőségben, az új ég 

és föld idejében együtt legyen az ember Istennel (Jel 21,3). Isten dicsőséges 

jelenlétében, a sátor földi ősképe Jézusban jelenik meg, és ő mint örökkévaló főpap végzi 

a szolgálatát. 

 

Az áldozat és a pap összetartoznak mind az Ó-, mind az Újszövetségben. Az ószövetségi 

áldozat bemutatásánál fontos szerepet játszott a pap (pl. 3Móz 1,5; 2,2; 3,2).. Jézus 
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azonban maga áldozza oda magát. Már a 7,13-14-ben jelzi, hogy a törvény nem biztosít a 

földön az Úr Jézusnak papi szolgálatot. Jézus nem lehet pap a földi szabályok szerint. 

Jézus tehát nem emberi kézzel épített sátor szolgája, hanem azé, amelyet Isten épített! 

Jézus színre lépésével a földi pap szolgálata lezáródott és befejezést nyert. 

 

„Ezek a papok mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten 

parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Vigyázz - szólt - mindent arra 

a mintára készíts, amelyet a hegyen láttál." (8,5) 

 

A földi szentély mindenképpen az égi kiábrázolása, képmása. A földi liturgia, a mennyei 

ősrend megvalósulása abban az árnyékban állott, ami közösség Isten és Mózes között 

állt fenn. Ez vezeti el az apostolt annak az összefüggésnek a tényéhez, ami a történeti 

múlt és Jézus közössége között fennáll. „Vigyázz, mindent arra a mintára készíts!" A 

történeti összefüggések nemcsak Izrael útját határozzák meg, hanem Jézus 

gyülekezete számára is irányadóak. A földi istentiszteleti szolgálat egyfelől előképe az 

égi dicsőségben mutatkozó isteni rendnek, másfelől a beteljesedés útját is 

meghatározza. 

 

A „mindent arra a mintára készíts" fontos figyelmeztetés volt a tekintetben, hogy a 

szent sátornak mind a berendezését, mind az abban ellátandó papi funkciókat Isten 

gondolatainak kell alárendelni, csak akkor felelhetnek meg a hivatásuknak. A szent sátor 

Isten és népe szövetségét, közösségét ábrázolja ki, de ezt csak akkor teheti, ha nem 

emberi ízlés benne a meghatározó elem. Másfelől arra is intenek ezek a sorok, hogy földi 

eszközök, eljárások, papi szolgálat még a legjobb esetben is csak átmenetileg tesznek 

és tehetnek eleget elkötelezésüknek. Nem tökéletesek, és nem is alkothatnak tökéletes 

egységet. 

 

„Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb 

szövetségnek lett közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első 

hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak." (8,6-7) 

 

Jézus Krisztus, mint mennyei főpap, örök főpapként végzi a szolgálatát. Ez a szolgálat 

közbenjáró, engesztelő, imádkozó szolgálat és a földön élő gyermekek védelme is 

beletartozik. Jézus szolgálata hathatós, rendkívül sokoldalú és gazdag. Valóban 

hiábavaló minden kísérlet, ami kihagyná őt, ő igazán megnyitotta az utat az Atyához. 

Milyen nagyszerű dolog, hogy elmondhatjuk: „És ha valaki vetkezik - és ki ne vétkeznék 

- van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat a mi 

vétkeinkért..." 

 

(IJn 2,12). Isten ígérete áll, „Megmondottad volt még kezdetben az első egypár 

embernek, hogy ők a szomorú esetben mindörökké nem hevernek: küldesz vigasztalót, ő 
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magvukból valót, ki eredeti elvesztett jussukba és boldogságukba visszahelyezi." (308. 

Dicséret, 2. v.) 

 

Az ótestamentumi főpap méltósága onnan eredt, hogy szolgálatával a mennyeit ábrázolta 

ki. Mennyivel nagyobb a mennyei gazdagsága és dicsősége, aki a maga valóságában lép 

elénk, kiábrázolja az ószövetségi főpapi szolgálatot a maga teljességében! Ő tökéletes 

munkájában teljességbe vezeti kiválasztottait. Tökéletes védelmet, teljes kezességet 

vállalt övéiért. Sem méltóságában, sem megbízatásában nem található semmi 

sömörgözés, szeplő vagy valami efféle (Ef 5,27). Ahhoz kell tehát ragaszkodnunk, aki 

tökéletességre vitte mindazt, amit az első képtelen volt magára vállalni. 

 

Biztatni kellett a testvéreket, hogy ne csak valamivel többnek tartsák azt, ami 

Krisztusban megjelent, hanem teljes bátorsággal merjenek szakítani a ceremoniális 

szertartások erőtlen és hátratett intézményével. Ami valaminek az árnyéka, az legyen 

csupán árnyék, annak nem szabad több hatóerőt tulajdonítani! Legyenek bár a 

közbenjárók Mózes vagy akár egy „magyarázó" angyal is (Jób 33,23), mind tökéletlenek 

a közbenjáró szerepben, és nem érik utol azt, aki Istentől kapta a közbenjárás feladatát 

(ITim 2,5). Jézus Krisztus elérte a legmagasabb célkitűzést, Isten dicsőségét teljes 

méltóságában ragyogtatta fel. Jézus Krisztussal állt be az új és a „jobb" szövetség. 

 

„Mert hibáztatja őket, amikor így szól: íme, eljön az idő, hogy szól az Úr, Amikor 

szövetséget szerzek Izrael házával, és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet 

atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom 

földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem 

velük, így szól az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök, így szól az 

Úr: Törvényemet az elméjükbe adom, és szívükbe írom be azokat. És Istenük leszek, ők 

pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki többé nem tanítja így a társát, testvérét: 

Ismerd meg az Urat! Mivel mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok egyaránt, 

mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé." 

(8,8-12) 

 

Hosszú idézet Jeremiás könyvéből (Jer 31,31-34). Az új félretéteti a régit. Az új 

megerőtleníti a régit, így is kifejezhetjük, hogy a régi szövetség Izrael népének 

szövetségszegése miatt hatályát vesztette. A régi szövetség hátterében az 

Egyiptomból való szabadulás állt. Valójában ez is kegyelmi szövetség volt, de hűtlen volt 

Izrael az Istenéhez. Valójában Isten népe házasságtörő lett, méltó a halálra. Isten 

kiadja népét Babilonnak, elpusztul a város is, a templom is. A nép, az emberek változnak, 

de Isten Isten marad, rajta nem változtat az idő! Benne nincs sem változás, sem a válto-

zás árnyéka (Jak 1,17). 

 

Az új szövetség címzettje a maradék. „Mert a fának is van reménysége, ha levágják, 
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ismét kihajt, és hajtásai el nem fogynak. Még ha megaggódik is a földben a gyökere, és 

elhal a porban törzsöké, a víz illatától kifakad és ágakat hajt." (Jób 14,7kk) A „víz illata" 

nem más, mint a kegyelem. A napok következnek ugyan, de nem azt jelenti a napok 

eljövetele, hogy minden sebet behegeszt az idő. Az eljövendő napok Isten napjai, és a 

fogságból visszatér a nép. A semmiből térít magának új népet Isten, kegyelemből. 

 

Az új szövetség is engedelmességen alapszik. Az újszövetségben azonban az 

engedelmességnek más szerepe van. Nem a betűre épül. A régi szövetség a halálnak 

betűkkel kövekbe épített szolgálata volt. Az újszövetség nem kőtáblákra lesz felírva, 

hanem a szív hústábláira. A megtartatásunk alapja nem mi vagyunk, az újszövetségnek 

új főpapja van, az igaz Krisztus Jézus. „Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, 

tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól 

örököl hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen 

Báránynak, Krisztusnak a vérén." (IPét 1,18-19) Isten igénye az újban is a Tóra, de nem 

papírra, nem is kövekbe vésett formájában, hanem a szívekbe vésve. Jézus szavaiban így 

hangzik: „Akik Istent imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják." (Jn 4,24) 

Az engedelmesség nem tanított engedelmesség, hanem a bocsánatot nyert ember hálából 

fakadó belső engedelmessége, elkötelezettsége. „Azért könyörült rajtam, hogy Jézus 

Krisztus bennem mutassa meg legelőbb teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, 

akik hiendenek benne az örök életre." (ITim 1,16) A szívbe írt Tóra nem vallási és erkölcsi 

kötelezettségek valamiféle összegzése. A motiváció ez: „de az Isten gazdag volt 

irgalmasságban és minket, akik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt 

a Krisztusban." (Ef 2,4-5) 

 

Nem csupán újszövetségről van szó, hanem új emberről is! Az újszövetségben Isten az 

embert nem kívülről, ember által irányítja, hanem belülről. Új emberről van szó, az új 

élet Isten csodatette. Isten ismerete nem egymástól elsajátítható tudás vagy ismeret, 

hanem a szívbe írt alkalmasság Jézus Krisztus által. Új ember az, akit Isten Jézus 

Krisztusban újjáteremt, aki belső tisztaságban él. 

 

„Amikor újról szól, elavulttá teszi az elsőt. Ami pedig elavult és megöregszik, az közel 

van az elmúláshoz." (8,13) 

 

Az, hogy az új és elavult szavakat használja, nem azt jelentené, hogy ócsárolná a régit. 

Az egyik múlóban van, a másik felkelőben. Az egyikben Isten hatalmas, és hűsége csak 

korlátozottan jelent meg, nem teljes fényében. Az új nem parancs, vagy kényszer, hanem 

hála és hűség jegyében hozza elő az engedelmesség idejét. 

 

Az „ó"-val együtt jár minden gyarlóság, törékenység, a betöltetlen állapot csődje. Az 

„ó"-ban kultikus törvényadás, papi rend és áldozati szolgálat van előttünk, és azáltal, 

hogy maga Jézus Krisztus lett az áldozat, beteljesedett a régi, azaz Jézus halálával a 
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régi szövetség beteljesedett. 

 

Az „ó"-t nem nekünk kell felszámolni. Maga Isten és az ő kegyelme tette félre a régi 

ajándékot és hozta elénk a jobb szövetség által az újat. Isten kegyelme végtelen 

gazdagságát mutatja, hogy hűtlenségünk láttán is az ő meggazdagító kegyelme jut 

szóhoz. 

 

 

Január 12 

 

Mindvégig szeret 

„Mert nem vet el örökre az Úr" (JSir 3,31). 

Elvethet egy időre, de nem örökre. Az asszony levetheti ékszereit néhány napra, de nem 

feledkezik meg róluk, nem dobja ki azokat a szemétbe. Ugyanígy az Úr sem veti el 

azokat, akiket szeret; mert „szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig" (Jn 

13,1). Egyesek úgy beszélnek a kegyelemben léteiről és az abból való kiesésről, mintha 

mezei nyulak lennénk, akik üregeikből ki- és be futkosnak; pedig nem így van ez. Az Úr 

szeretete ennél sokkal maradandóbb és mélyebb szeretet. 

 

Ő öröktől fogva kiválasztott minket és mindörökké szeretni fog bennünket. Úgy 

szeretett, hogy meghalt értünk, és mi bizonyosak lehetünk afelől, hogy szeretete soha 

el nem fogy. Dicsősége úgy összefonódik a hívők megmentésével, hogy soha többé nem 

vetheti el őket, ahogyan, mint a dicsőség királya, nem vetheti el tulajdon királyi palástját 

sem. Nem! Az Úr Jézus, mint a mi főnk, soha el nem veti tagjait, mint Vőlegény, soha el 

nem taszítja menyasszonyát. 

 

Azt hitted, téged elvetett? Miért gondoltál ilyen gonoszát az Úrról, aki eljegyzett 

magának téged. Vesd el az efféle gondolatokat, és soha ne engedd, hogy befészkeljék 

magukat a szívedbe! „Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet előbb kiválasztott" 

(Róma 11,2). „Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől" (Mal. 2,16). 

 

* 

„Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a Te beszéded 

szerint!" Lukács 1,38. 

 

Nem a menny királynőjének, hanem egy egyszerű falusi leánykának szólt Isten üzenete. 

Ezt a kislányt választotta ki Isten, hogy a maga öröktől fogva való tervének eszköze 

legyen. Évszázadokon át vezetett egy családot nemzedékről nemzedékre, eleve 

megígérve egyes tagjainak, mint Ábrahámnak, Dávidnak, hogy belőlük fog származni a 

Messiás, a felkent király, a világ megváltója. Közben voltak a család történetében 

dicsőséges korszakok és nyomorúságos rabságok, tagjai közt hűséges szolgák és felkent 
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királyok, bálványozó férfiak és méltatlan asszonyok, akiknek nevét gondosan 

feljegyezték a próféták. Ezt mind számon tartotta a család, azért mégis hihetetlen volt, 

amikor a kis názáreti szobában megszólalt Isten üzenete: téged választott az Úr, hogy 

anyja légy a Messiásnak! Természetes, hogy nem érti, hogy megdöbben, de a végén 

alázatosan meghajtja a fejét: vállalom! És vállalja a vőlegénye kételkedését, vállalja a 

jászolt, vállalja, hogy fiával nem értik meg egymást, végül a keresztet. Végig nem értve 

és meg nem értve, de egyet világosan tudva: hogy ha Isten kiválasztotta a feladatra, 

neki engedelmeskednie kell. Sohasem királynőként, annál sokkal nagyobb tisztességben: 

Isten egyszerű, engedelmes szolgálóleányaként, örök példaképpen, mindhalálig. 

 

Jó Istenem, nekem is példát adtál Máría áldozatos engedelmességében. Nekem nem 

szántál különleges, világraszóló küldetést, de én is tudom, hogy eleve elrendelt 

feladatom van ebben az életben. Azon a ponton az én helytállásomra van szükség. Mutasd 

meg, Uram, nekem is világosan, hol, mikor, mi a feladatom, és adj hozzá erőt, hogy én is 

tudjak engedelmeskedni akaratodnak! Akkor is, ha nehéz, akkor is, ha nem kedvemre 

való, tudjam azt, hogy mi a Te akaratod, és legyek képes azt végig vállalni és 

végrehajtani. Taníts meg a szóra: „Történjék velem a Te beszéded szerint!"Ámen. 

 

* 

 

Atyánk a mennyben 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... (Mt 6,9) 

 

Láttuk, hogy az imádkozó hívő azzal a bizalommal szólíthatja meg Istent, ahogyan egy 

kisgyermek az apját. Jézus azonban azonnal hozzáteszi: ennek a bizalomnak mélységes 

tisztelettel kell párosulnia. Isten a mi szerető Atyánk, de egyben az a mindenható Úr is, 

aki a mennyekben van. Ő teremett mindent, s ma is az övé minden hatalom. 

 

A helyes imádság alapja a bizalom és a tisztelet. Jöjjek egyszerűen, mint a gyermek! 

Nem szépen kell imádkozni, hanem őszintén, de ne feledjem, kihez szólok: ő a Teremtő, 

én pedig a teremtménye vagyok. Ő igaz és szent, én tele vagyok bűnnel. Nem 

természetes, hogy imádkozhatom, csak az ő egyszülött Fiára való tekintettel enged maga 

elé Isten. De így, fogadott gyermekeként szeretettel vár. 

 

Isten a mennyekben van: ez arra utal, hogy teljhatalmú, szuverén Ura mindennek. Neki 

minden lehetséges, az is, ami az embereknek lehetetlen. Ne féljek tehát semmitől, és ne 

aggodalmaskodjam semmi miatt! Azzal dicsőítem őt, hogy bízom benne feltétel nélkül. 

 

Mivel azonban ő Úr mindenek felett, nem lehet semmire kényszeríteni, nem lehet 

befolyásolni, tökéletes szabadságában azt tesz, amit akar - de irántunk való nagy 

szeretetéből mindig azt cselekszi, ami javunkra van. És egyedül ő tudja, mi szolgálja 
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valóban a javunkat. Ezért minden imádságunk végén teljes bizonyossággal mondhatjuk: 

ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te! Erre is Jézus Krisztus tanított 

minket. 

 

A bizalom ne váljék bizalmaskodássá, a tisztelet pedig ne legyen tartózkodó félelem az 

ismeretlentől! Hiszen mi ismerjük mennyei Atyánkat, aki úgy szerette ezt a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

 

* 

Isten nem mondott le a világról. 

 

A szántóföld pedig a világ. Máté 13,38 

 

Isten szeretettel öleli magához az egész világot. Szíve mindig kitárva. Szeretné 

megnyerni ezt a világot, amely ellene mond, ellene szegül, sőt lázad ellene. Annyira 

szerette ezt a világot, hogy legkedvesebbjét adta érte, Jézus Krisztusban 

megbékéltette azt önmagával. Amióta Megváltónk a kereszten kiszenvedett, készen áll 

a bűnbocsánat, a megtisztulás lehetősége. Bűneink nem súlyos kövek többé, amelyek 

óhatatlanul a mélybe húzzák az embert. Az Úr Jézusban bűnbocsánatot kaphatunk. 

 

S ami még ennél is több: Isten szeretete arról is gondoskodott, hogy a világ 

megismerhesse az isteni megváltás nagy tényét. Követeket bocsátott ki, szívükre 

helyezte a megbékéltetés üzenetét, amit azok most bizonyságtételeikben elmondanak a 

világnak. Világszerte szórják mindenütt a jó magot. „Menjetek e széles világra!"- hangzik 

a megbízás. Általuk könyörög, int és sürget Isten: adjátok fel az ellenállást Alkotótokkal 

szemben, hagyjátok magatokat megbékéltetni! Békejobbját is felénk nyújtja: fogadd el 

e kezet és ne légy dacos ellenszegülő! 

 

Isten e követek által igyekszik meggyőzni a világot a hitetlenség gonosz voltáról. Hiszen 

itt van a bűn gyökere: az ember nem akar hinni a Megváltóban, félreismeri, megveti őt. 

Isten Szelleme arról a megigazulásról győzi meg a világot, amelyet a legelesettebb, 

legistentelenebb ember is megkaphat a megdicsőült Úrban. S végül arról győzi meg a 

világot, hogy a Sátán megítéltetett, kimondatott rá az ítélet a kereszten. Nincs joga 

többé egy lelket sem fogva tartania, ha az keresi a szabadulást. Senkinek sem 

torlaszolhatja el az útját a megtéréshez. 

 

Egy áldott evangélista egy kis füzetet adott ki ezzel a címmel: „Evangélium az 

istentelenek számára." Egy könnyelmű és züllésnek indult ember meglátta azt egy 

kirakatban, öntelten azt mondta: „Végre valami az én számomra is." Megvette, elolvasta, 

s majd megrendültén hitt Abban, aki az istentelent megigazítja. Engedjük, hogy ez az 

isteni szeretet a mi szívünkben is hasson. Ne feledjük el, hogy mielőtt még mi a kezünket 
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kitárnánk Isten felé, Ő a kezét már régen kinyújtotta utánunk. - Vár reánk és felkínál 

mindent, hogy Fiához, s általa magához vonjon minket. 

 

 

* 

„Sok mézet enni nem jó, és a nehéz dolgodat kutatni nehéz." 

(Példabeszédek 25) 

 

A méz, az érzékeinknek kedves dolgok mellett kiábrázolója Isten beszédének (Zsoltárok 

119,103), és az Isten szavára figyelő emberi bölcsességnek (24,13-14). Éppen ez a 

bölcsesség az, amely az érzékeink támasztotta vágyakat az Úr szerinti, és nekünk is 

hasznos mederben tartja. Isten ugyanis semmi jótól nem akar megfosztani bennünket, 

de féltő szeretettel óv a határt nem ismerő szenvedélytől, ezért „ehetünk mézet, 

amennyi jólesik, de túl sokat ne együnk, mert kihányjuk" (17). Az Isten szerint bölcs 

ember saját értelmének határait is belátja. A titkokat nem kutatja, de a kijelentett 

dolgokba belekapaszkodik. A „megfejthetetlen" bogozásával nem tölti az idejét, 

helyette hiszi és éli a Krisztust. 

 

* 

 

„Láttál olyan embert, aki bölcsnek tartja magát?" 

(Példabeszédek 26) 

 

Az ostoba ember nem ismeri sem Istent, sem önmagát (1-12). Ennél rosszabb, amikor 

valaki nem ismeri Istent, de bölcsnek tartja önmagát. Az ilyen ember azt hiszi, hogy 

megfeszített munka nélkül (restség, 13-16), csupán ügyeskedéssel (viszályt szítva, 17-

28) is érhet el eredményeket. A Szentírásban a „bolond" mást jelent, mint az ostoba, 

vagy az önmaga szerint bölcs. Isten a világ szemében „bolondokat" választotta ki, hogy 

a bölcseket megszégyenítse (IKorinthus 1,26). A bölcsnek először „bolonddá" kell lennie, 

hogy Krisztusé lehessen; azaz be kell látnia, hogy magától semmit sem ért a dolgok valós 

összefüggéseiből. Nagy ítélet, hogy világunkban felnő egy olyan nemzedék, akit arra taní-

tottak, hogy ő a legokosabb és a legjobb. Nagy kegyelem azonban, ha valaki nem a legelső, 

hanem a legkisebb, mert „lesznek  az utolsóbból elsők"(Máté 20,16). 

 

 

* 

A lelki rokonság több a vér szerintinél 

„Az én anyám és az én atyámfiai ezek, a kik az Isten beszédét hallgatják" (Lk8,21) 

 

Jézus tanítása közben odamennek édesanyja meg atyjafiai. A sokaságtól nem tudnak 

hozzáférkőzni. Tudtára adják, hogy anyja és atyjafiai kinn állnak és látni szeretnék őt. 
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Jézus a hallgató tömegre mutatva azt feleli: „Az én anyám és az én atyámfiai ezek, a kik 

az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt." (Lk 8,19-21). Mikor ördögöt űz ki a 

némából, és az megszólal, a nagy csodát látó sokaságból egy asszony is megszólal: „Boldog 

méh, a mely téged hordozott." Jézus így válaszol: „Inkább boldogok a kik hallgatják az 

Istennek beszédét, és megtartják azt." (Lk 11,27-28) Azt juttatja ezzel kifejezésre 

mind a kétszer, hogy még az édesanyjánál és atyjafiainál is közelebb állnak szívéhez 

azok, akik hallgatják és megcselekszik Isten beszédét. Bár Jézus nagyon szereti 

édesanyját, hisz a kereszten elhangzó hét szava közül is egyikben legkedvesebb 

tanítványa fiúi szeretetére bízza (Jn 19,26-27), szavai mégis azt jelentik, hogy vér-

szerinti családjánál is fontosabb számára lelki családja: ennek tagjai azoknál is közelebb 

állnak szívéhez. Isten országában a vérség kötelékénél is drágább a lelki! 

 

Jóságos Istenem, lelkem vágyik szent igéd hallgatása és követése után. Te tudod, hogy 

szeretem azokat, akik a vér köteléke révén családomhoz tartoznak, mégis azért 

könyörgök hozzád, hogy szent Fiad lelki családjának is tagja legyek. Tudom, hogy ehhez 

tartozásom erősíti földi családomhoz való szeretetemet is. Adja kegyelmed, hogy sose 

támadjon ellentét e két család közt. Ha mégis bekövetkeznék ez, a lelki család 

követelményei szentebbek legyenek számomra is, mint a testi családoméi. Szent Fiadért 

hallgass meg, Ámen. 

 

,?Megáll az Istennek Igéje, És nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyon mivelünk, És 

Szentlelke lakozik bennünk." (Énekeskönyv 171. é.) 

 

* 

21. A FÖLDI SZENTÉLY (Zsidókhoz írt levél 9,1-5) 

„Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye." 

(Zsidókhoz írt levél 9,11) 

 

A kilencedik fejezet fő témája Jézus áldozata. 

 

Először azt állapítja meg, hogy az első szövetségnek is megvolt a maga istentiszteleti 

rendje és a hely, ahol ezt a rendet gyakorolták. És, miközben ír a régiről és az elsőről, 

éppen nem mutat semmiféle tiszteletlenséget. Amit erről elmond, az inkább a meg-

becsülést és értékelést fejezi ki. 

 

„Mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó meg az arany asztal 

és a szent kenyerek, ezt nevezték szentélynek." (9,2) 

 

Az a tény, hogy sátort építenek, nem az emberi gőgből fakad, amelyik ott akarja tudni 

Istent mindig a közelében, hogy Isten erejét magához, sorsához próbálja odakötözni. A 

sátor Isten akaratából épül, és népe között való jelenlétét ábrázolja ki. Az ember, a 
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bűnös, fél Isten jelenlétébe kerülni. A sátor a pusztán átvonuló nép között, középen 

helyet foglaló, isteni jelenlétet ábrázol ki. A sátor azt jelenti, hogy Isten közeledik az 

emberhez és nem az ember Istenhez. A szent sátor nem azt jelentette: jöjjetek 

énhozzám! Hanem ezt: maradjatok tisztes távolban, ne lépjen a közelébe a sátornak, egy 

sem a nép fiai közül. A sátornak azt kellett kifejeznie, hogy Isten, a szent és felséges, 

a nép között kíván lenni. A sátor, mint a jelenés sátora azt jelenti, hogy benne az Úr 

jelenik meg a gyülekezetnek, és nem fordítva. 

 

Maga a sátor két részből állt. Az első részt „szentély"- nek hívták. A második, kárpittal 

eltakart rész pedig a szentek szentje, vagy a legszentségesebb hely volt. A sátor előtt 

a pitvar volt, körülkerített hely, itt állt az égőáldozati oltár, annak a jeleként, hogy a 

szent sátor csak az áldozatra szánt áldozatok vére árán közelíthető meg. Annak a jele 

ez, hogy ezernyi birka vére árán sem találhat rá az ember rossz lelkiismerete Istenre. 

(Mik 6,7) Bár az ember nem közelíthet Isten elé, Isten megkönyörült az emberen, ő 

közeledett a bűnös emberhez. 

 

„A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. 

Ebben volt egy arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalról arannyal borítva. 

A szövetség ládájában volt az arany veder mannával tele, és Áron kivirágzóit vesszeje, 

meg a szövetség táblái. Felette helyezkedtek el a dicsőség kerubjai, amelyek 

beárnyékolták az engesztelés helyét, de ezekről nem kell most részletesen szólni." (9,3-

5) 

 

A szent sátor egy sátor volt, de két részre volt osztva. Isten tiszteletére elkülönített 

hely volt ez, és benne minden résznek pontos szerepe volt, fontos rendelkezések írták 

elő, amit itt a pap, illetve a papok végezhettek. A szent sátor Isten jelenlétét képviselte 

ebben a világban. Hozzátartozott ehhez a világhoz, tehát múlandó ralt, mint ennek a 

világnak az ábrázatja. Mégis rendkívül szigorú előírások szabták meg minden hely és 

minden eszköz szerepét. Nádáb és Abihu esete mutatja (3Móz 10,lkk), hogy Isten meny-

nyire odafigyelt erre a szent helyre, és mennyire elvárta, hogy az ember ehhez semmit 

hozzá ne tegyen, és el ne vegyen belőle semmit. Az emberre ebből csak annyi tartozott, 

hogy mindazt, amit [sten eléje adott, megtegye, annak engedelmeskedjék. Az „idegen 

tűz"-et nem tűri Isten szentsége. 

 

Illik tudnunk, hogy a szent sátrat félelmes titokzatosság veszi körül. Itt csak a 

Szentlélek segítségül hívásával lehet eligazodni! A mennyei dolgok ábrázolását az ember 

természetes gondolkodásmódjával még csak megközelíteni sem lehet. A helyes 

értelemre csak mennyei világosság vezethet el minket. Ezekre a jelekre mégis, és talán 

éppen ezért nagyon ügyelnünk kell, mert mindezek valójában mennyei dolgok 

kiábrázolásai! 
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A szentélyben állott tehát a gyertyatartó, a világosság jelképe. Azt jelentette, hogy e 

világosságnak a fényével kell járnia a választott népnek. Az asztalon a szent kenyerek 

álltak. Azt jelezték a kenyerek, hogy az Úré a mi földi életünk egésze is. Feltűnő, hogy 

nem itt említi meg a szerző az arany füstölő oltárt. Mi lehet ennek a magyarázata? Az, 

hogy a füstölő oltárt a funkciójában látja, illetve mutatja be. A füstölő oltár ugyan a 

szentélyben állt, de a kárpit előtt közvetlenül. És, amikor a nagy engesztelési ünnepen 

megnyílt a kárpit a főpap előtt, ő a füstölő oltárnál az oltárra tett illatszerek védelme 

alatt lép be a kárpiton belülre. A füstölő oltár a funkciójában, a gyakorlatban 

hozzátartozik a kárpiton belül végzett szolgálathoz, így olvassuk: „És vegye tele a szenes 

serpenyőt parázsló tűzzel az oltárról, az Úr színe előtt, és töltse meg a két markát 

fűszerekből porrá tört illatszerrel, és vigye be a kárpiton belülre. És tegye az illatszert 

a tűzre az úr színe előtt, hogy beborítsa az illatszeráldozat felhője a födelet, amely a 

bizonyság fölött van, hogy meg ne haljon." (3Móz 16,12-13) 

 

Mikor tehát a függöny megnyílt, ez az oltár mintegy a szövetség ládája előtt állt, szoros 

kapcsolatban a szentek szentjével. (IKir 6,22) Emlékeztetésül a szerző a szent sátrat 

abban a pillanatban látja, mikor a főpap belép a szentek szentjébe. A függöny mögött 

ott volt a szövetség ládája, arannyal bevonva. A láda fedelén állott az arany lemez, mint 

a láda legfontosabb része, amit a főpap az engesztelő áldozat bemutatásakor vérrel 

hintett meg, ezért nevezték a „kiengesztelés helyének". Ott állt az aranykorsó a 

mannával együtt, jelképezve, hogy Isten a pusztában sem hagyja magára a népét. Ott 

volt az Áron vesszeje, mintegy Lévi kiválasztásának a jele. De ott volt a szövetség jele, 

a tíz parancsolattal, két kőtáblán, valamint az aranytábla felett a kerubok kiterjesztett 

szárnyaikkal. 

 

Január 13 

 

Semmiképpen ki nem vet 

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól" (Jn 6,37). 

 

Van-e példa arra, hogy Urunk valakit, aki hozzá ment, elutasított volna? Nem volt ilyen 

eset, és nem is lesz soha. A pokolban az elkárhozott lelkek között egy sincs, aki ezt 

mondhatná: „Krisztushoz menteni, de Ő elutasított". Lehetetlenség, hogy te vagy én 

lennénk éppen azok, akikkel szemben Krisztus Jézus megszegné ígéretét. Ne adjunk 

helyet magunkban ilyen sötét gyanúnak! 

 

Ha a bennünket éppen most terhelő vétkeinkkel az Úr Jézushoz megyünk, biztosak 

lehetünk benne, hogy meghallgat és nem utasít el. Gyertek, menjünk hozzá együtt, azok 

is, akik még soha nem voltak nála, de azok is, akik már gyakran voltunk. Meg fogjuk látni, 

hogy egyikünk előtt sem zárja be a kegyelem ajtaját. 
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„Ez az ember bűnösöket fogad magához" - vádolták, de Ő mégsem utasított el senkit. Mi 

gyöngén és bűnösen megyünk hozzá, remegő hittel és kevés ismerettel és szegényes 

reménnyel, de Ő nem vet el bennünket. Megyünk hozzá imádkozva, bár imádságunk 

erőtlen és dadogó; hitvallással, bár az igen hiányos; dicséretekkel, bár azokban felét sem 

mondjuk el érdemeinek, de Ő mégis elfogad minket. Megyünk hozzá betegen, szennyesen, 

elcsigázva és méltatlanul, de Ő semmiképpen ki nem vet minket. Menjünk ma is újra 

hozzá, mert Ő valóban soha nem fog elküldeni magától. 

 

* 

 

„Ismerd meg juhaidat egyenként!" 

(Példabeszédek 27) 

 

A nyáj a Szentírásban az Istentől kapott gazdagság kifejezője. A vagyonnál nagyobb 

gazdagság az, amikor valaki időt áldoz a másik emberre, és azzal személyes kapcsolatot 

tart. Korunkban az anyagi és „virtuális" valóság került az első helyre, miközben a 

személyes kapcsolatok elsikkadnak. Élünk egymás mellett, de igazából egymás nélkül, 

gyakran egymás ellenében. Pedig Isten egymásra bízott bennünket. Aki időt áldoz a 

másikra, az egyre jobban ismeri és érti a másik embert: „ha behordjuk a szénát, akkor 

tűnik elénk a sarjú" (25), azaz csak a másikat megismerve látjuk, hogy az mivel küzd, és 

miben szorul segítségre. A legnagyobb kincs a másik ember, de „nem marad itt őrökké" 

(24), ezért addig törődjünk vele, amíg tehetjük. 

 

* 

 

„A tehetetlen ember viszályt szít, de aki, az Úrban bízik, az gyarapodik." 

(Példabeszédek 28) 

 

Óemberünk letagadhatatlan tulajdonsága a többre vágyás: „még, még, még, ennyi nem 

elég"! Bonhoeffer szerint az „Eredetünktől" való elszakadás következménye ez a lel-

kület, amely még a hitetlenek esetében is valójában a „mennyei többre" való vágyakozás: 

kiáltás az élő Isten után. Ez a tény persze nem menti fel a telhetetleneket. Döbbenetes, 

hogy az ember mire képes azért, hogy több legyen, mint a másik, és többet birtokoljon, 

mint felebarátja. Minden feszültség és viszály forrása ez. Isten Igéje hatástalanít min-

den céltudatos emberi törekvést, mert igazán gazdagok csak akkor lehetünk, ha Ő 

Krisztusban megajándékoz bennünket. Őt keresve, minden egyéb is megadatik nekünk 

(Máté 6,33). „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." 

(Róma 9,16) 

 

* 

Isten neve szent  
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...szenteltessék meg a te neved... (Mt 6,9) 

 

A megszólítás után következik három te-kérés és három mi-kérés. Ez is azt jelzi, hogy 

az imádság központja Isten, és nem mi. Az a cél, hogy az imádság is őhozzá segítse 

közelebb az imádkozót, és nem az, hogy elsoroljuk neki kéréseinket. Ő úgyis jól tudja, 

mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle. 

 

Mit jelent ez a kérés: szenteltessék meg a te neved? A név: maga a személy. Ha ezt 

mondom: ehhez nem adom a nevemet, az azt jelenti: én nem állok e mellé az ügy mellé. 

 

Szent pedig az, ami Isten céljaira elkülönített, ami más, mint a profán, az általános, a 

közönséges. Isten pedig egészen más, mint bármelyik teremtménye. Ezt az ő mindenek 

felett álló, egészen más voltát felismerni, tisztelni és másoknak is megvallani: ez jelenti 

az ő nevének (személyének) megszentelését. 

 

A szent azt is jelenti: bűntől mentes, teljesen tiszta. Isten önmagában szent, nem mi 

tesszük azzá. Mi csak elismerjük ezt, és így viszonyulunk hozzá. 

 

Megszentségteleníti viszont az ő nevét az, aki káromolja, szükségtelenül emlegeti, aki 

rajta kívül bárki mást - például egy embert - vallásos tiszteletben részesít, ahhoz 

imádkozik, vagy aki babonás, okkult hittel az ördögtől kér segítséget, illetve aki 

képmutató módon él, s miatta káromolják mások Isten szent nevét. 

 

Megszenteli mindenki, aki mint egyedüli Istent imádja, szívből tiszteli, benne bízik, őt 

másokkal hitelesen megismerteti, és úgy él, hogy az élete különbözik az általánostól, 

mert megjelenik benne valami Isten tisztaságából, szentségéből (Zsid 12,10). Isten 

akarata éppen az, hogy a benne hívőkön keresztül az ő szentsége beleáradjon a világba. 

Vajon általam megszenteltetik-e Isten neve? 

 

* 

Az élet kenyere 

Olvasásra: Jn 6,22-34 

 

A kenyércsodában részesült tömeg, amely - mint tudjuk - királlyá akarta tenni Jézust, 

nem nyugszik bele, hogy a nagy csodatévő eltűnik. Ahelyett, hogy hazamennének, talán 

ha szétszóródva is, de várakoznak rá, lesik, hogy újra feltűnjék alakja valamelyik 

dombhajlatban. 

 

Mi már tudjuk, hogy a tanítványok, amikor este lett, Jézus utasítására áthajóztak a tó 

túlsó partjára, s azt is, hogy ezen a hajóúton történik a különös találkozás a vízen járó 

Jézussal. De mindezt a sokaság nem tudja. Még mindig várják a Mestert. Akkor nem volt 
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kötelező nyolcórai munka, egy részük zarándok is volt, akik a jeruzsálemi pászkaünnepre 

indultak, tehát van idejük várni. 

 

Amikor nem látják se Jézust, se a tanítványokat, az éjjeli vihar elől a part közelébe 

sodródó hajókra szállnak, amelyek ott találtak menedéket, és azt olvassuk: „Elmentek 

Kapernaumba, és keresték Jézust." Meg is találják. Csodálkozva kérdezik tőle: „Mester, 

mikor jöttél ide?" - Érthető a kérdés, hiszen ők mit sem tudnak arról, ami azon az éjjelen 

történt, s ami a tanítványokat úgy megrendítette. Jézus egy szóval sem magyarázza meg. 

Nem mond semmit abból, ami közös élményük a tanítványokkal. Neki nincs ideje 

társalogni, nincs ideje felesleges magyarázgatásra, Ő mindig a lényegre tér, most is. 

 

A kíváncsiskodó kérdésre így felel: „Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek 

engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok." 

Jézus a veséjükbe lát, vagy pontosabban a gyomrukba. Jól ismeri, mennyire 

gyomorközpontú a legtöbb ember, s hogy mennyi embernek a gyomrán keresztül vezet 

az út a szívéhez, sőt még az eszéhez is. 

 

Ezért lényegében azt mondja ki, amit a szívükben lát, ami ma talán egyszerűen így 

hangzanak: „Még több kenyeret szeretnétek, ugye?!" -Sőt a további jézusi szavakból az 

is kiderül, nagyon jól tudja, hogy az Őt mindenáron felkereső, felkutató tömeg nem csak 

több kenyeret kíván, hanem minőségi kenyeret is, azaz Mózes-féle kenyeret, égből valót, 

mannaszerűséget is, hogy így mintegy ellenőrizzék Jézus Messiásvoltát. Számukra csak 

egy mózesi mannacsoda megismétlése volna az elfogadható bizonyíték. Ezért így szól 

hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, 

hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret." 

 

Jézus válasza tehát két fontos dolgot szögez le: hogy nem Mózes adta a mannát, hanem 

a Mennyei Atya. Mózes csak a Mennyei Atya eszköze volt, és még a manna is csak jelképe 

annak a másféle kenyérnek, amely nem a testi, hanem a lelki éhséget csillapítja. 

 

Jézus másféle kenyeret ajánl, amiből másféleképpen lehet élni, mint a többi kenyérből 

vagy a minőségi mannakenyérből. Ez nem jelenti, hogy Jézus ne ismerné a mi 

kenyérszükségletünket és ne akceptálná, hogy gyomra is van az embernek, hiszen az 

előbb lakattá jól őket, még nem is olyan régen. Egy galileai hegyen imádkozni is 

megtanította az embereit a mindennapi kenyérért. Tehát Ő semmiképpen nem becsüli le 

az ember testi szükségleteit, de meg akarja tanítani, hogy „nem csak kenyérrel él az 

ember, hanem igével, amely Isten szájából származik" (Mt 4,4). Talán első pillanatban 

föl se tűnik ebben a Kísértőnek címzett mondatban, amikor az a pusztában kísérti meg 

Jézust, hogy a válaszban az ember szóra is hangsúly esik. Következésképpen akkor 

igazán ember az ember, ha nem csupán kenyérrel él. 
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A másik, hogy Jézus ebben a beszédben, amikor az életről szól, az eredeti görög szöveg 

szerint soha nem a biológiai életet jelentő bios szót használja, hanem egy másik szót, 

dzóe't, amely azt jelenti: elevennek, egészségesnek lenni, jól érezni magát. Tehát egy 

magasabb rendű, igazi életet jelentő szó ez. 

 

A tömegember végcélja a kenyér, a csoda-kenyér, a minőségi kenyér, hogy egyre jobban 

és jobban éljen. Jézusnál pedig nem a kenyér a végcél, az csupán az eszköz, hogy az 

ember ne legyen éhes. Legyen meg, ami a legszükségesebb, de mindez csupán eszköz 

legyen egy másik, egy magasabb rendű élet megszerzéséhez. 

 

Jézus azt mondta nekik: - Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik 

meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. 

De megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad 

az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el; mert 

nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy 

annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az 

akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam 

az utolsó napon. 

Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, 

örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Jn 6,35-40 

 

Itt ismét elhangzik a titokzatos én vagyok - az élet kenyere. Ereznünk kell ennek a 

kijelentésnek rendkívüli fontosságát, mert ez nem egy szép keleti hasonlat csupán. De 

akkor micsoda? 

 

A kenyér az élet alaptápláléka, egyben jelképe mindannak, amire az embernek valóban 

szüksége van az életben. 

 

De mi az élet? Már említettem, hogy több, mint bios; dzóé, sőt, még annál is több: 

Istenre hangoltság, Jézusra, az Alaphangra hangoltság. E nélkül nincs eleven, egészséges 

élet. Csak a ráhangolódott élet, az Istenre hangolt élet, amely nem csupán létezés többé, 

csak az erősebb a halálnál. 

 

A most következő részből megtudjuk, hogy tulajdonképpen miért is utasítják el 

valójában a zsidók oly határozottan Jézus Krisztust. 

 

A zsidók külsőségek alapján ítélnek. 

 

„Nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját?" Tehát az ő elképzelésük 

szerint egy ács egyszerűen nem lehet az, akinek Jézus mondja magát. 
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Hajói emlékszem, a tragikus módon meghalt írónkkal és irodalomtudósunkkal, Szerb 

Antallal történt, hogy munkaszolgálatos bakaruhában jelent meg egy igen előkelő 

barátjánál, aki őt nagyon sokra becsülte, szerette és tisztelte. Teára hívták meg, s ezen 

a teán jelen volt egy grófnő is, aki nem ismerte Szerb Antalt, és finnyás undorral nézte 

a bakaruhás munkaszolgálatost a szalonasztal mellett. Angolul szólt a háziasszonyhoz: 

 

Hogy lehetsz ilyen tapintatlan, hogy velem együtt hívsz meg egy ilyen alakot? 

 

Mire Szerb Antal csöndesen odafordult a grófnő felé, és csak ennyit mondott, 

kifogástalan angolsággal: 

 

Megengedi, méltóságos asszonyom, hogy a tolmácsa legyek? 

A háziak ugyanis nem tudnak angolul... 

 

Tehát a zsidók hallgatták Jézust, de nem hallották, mert tele voltak előítélettel és 

utógondolattal. Az előítéletük ez volt: József és Mária fia, az ács nem lehet Messiás. Az 

utógondolatuk pedig ez: ha mindezek ellenére mégis az lenne, akkor mi lesz velünk? Ez 

nekünk se nem jó, se nem hasznos, következésképpen nem lehet igaz. 

 

Vizsgáljuk meg egyszer, mennyire vagyunk foglyai az előítéleteinknek és az 

utógondolatainknak! Jó lelkiismeret-vizsgálat volna ez, és sok döntésünk másképp 

alakulna, ha ezektől szabadabbak volnánk. 

 

Jézus most a beszédével tesz csodát: valami egész különös módon, úgy, ahogy csak Ő 

tudott ezen a földön szólni a gyomor emberéhez, „lefordítja" neki az ő nyelvére, hogyan 

lehet Őt befogadni: 

 

Bizony, bizony, mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és 

nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, 

és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az 

utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. 

Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és 

én őbenne. 

Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az 

is, aki engem eszik, élni fog énáltalam. 

Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le; ez nem olyan, mint amilyet 

atyáitok ettek, és mégis meghaltak: aki ezt a kenyeret eszi, élni fog 

örökké. Jn 6,53-58 

 

Magyarán azt mondja Jézus: úgy fogadjátok be lényemet, mintha megennétek és 

meginnátok! így maradok bennetek, így válók részetekké, lüktető életté. Ahogy a 
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megevett étel és a megivott ital beépül szervezetünkbe. 

 

A zsidó ember számára Isten tanítása szerint az élet a vérben volt (IMóz 9,4). így még 

érthetőbb, hogy Jézus felszólítja a hallgatóit: úgy fogadják be az Ő életét, mintha 

meginnák a vérét. 

 

Ma se lehet másképp és igazán befogadni, csak ha „mintegy bekebelezzük", lényünkbe 

fogadjuk a Lényét, hogy eggyé legyen velünk, mi pedig ővele. 

 

 

JANUÁR 14. 

 

A nyugalom ajándék 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 

megnyugvást adok nektek" (Mt.11,28). 

 

A megváltottak nyugalmat találnak Krisztusban. Akik még nem fogadták el Krisztust 

Megváltójuknak, nyugalmat találnak, amint Hozzá mennek, mert Ő ígéri, hogy 

„megnyugvást ad". Ajándéka teljesen ingyenes, fogadjuk el örömmel, amit Ő örömmel ad. 

Nem kell megvásárolnunk, sem kölcsönbe vennünk: ajándék, fogadjuk el! Agyonfáraszt 

bennünket a becsvágy, kapzsiság, gyönyörhajhászás vagy a sok gond? Ő mindezek 

bilincseitől meg akar szabadítani, és nyugalmat kínál nekünk. „Meg vagyunk terhelve", 

méghozzá súlyosan a bűnnel, félelemmel, gondokkal, lelkiismeretfurdalással, 

halálfélelemmel? Ha Hozzá megyünk, Ő mindezt leveszi rólunk. Azért hordozta el 

bűneink nyomasztó terhét, hogy nekünk ne kelljen többé hordozni azt. Ő saját maga lett 

a nagy teherhordozó, hogy mindazoknak, akik súlyos terheket hordoznak, ne kelljen 

tovább görnyedni a hatalmas súly alatt. 

 

Jézus Krisztus nyugalmat ad. Ez valóság! Hiszed ezt? Kipróbálod? Most azonnal? Jöjj az 

Úr Jézushoz úgy, hogy adj fel minden más reménységet, csak rá gondolj, higgyél annak, 

amit Isten róla mond, és bízd rá magad mindenben. Ha így jössz Hozzá, mélységes lesz 

az a nyugalom, amit Tőle kapsz, biztos, szent és örökké tartó. Olyan nyugalom, amely 

elér a mennyekig, és ezt Ő már ma megadja mindazoknak, akik Hozzá jönnek. 

 

* 

„Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy 

fiadnak nevezzenek... ez az én fiam meghalt és feltámadott..." Lukács 15,18. 

24 

A tékozló fiú példázata a Biblia egyik legszebb, művészi szépségű története. Feltétlenül 

végig kell olvasni (Lk 15,11-32). Csak Jézus tudja tizennégy mondatban ilyen örökérvényű 

lélektani tökéletességgel megfogalmazni az önközpontú ember csődjét. A modern, 
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autonóm, öntudatos ember önmagát akarja megvalósítani, beleszólás nélkül, öncélúan, 

saját elképzelése szerint. Gazdag, tehetséges, mindenre van lehetősége. Fokozatosan 

jut csődbe, lesüllyed az anyagi, társadalmi, erkölcsi lejtő legmélyére. De emlékszik az 

elhagyott, tiszta, értékes élet szépségére, a teljes nyomorban oda vágyik vissza, és ez 

az ismeret erőt ad a visszaszégyenkezésre. Akkor derül ki, hogy apja mindig visszavárta, 

örömmel, teljes megbocsátással fogadja. — Természetesen Istenről és rólam van szó. A 

személyes csőd nyomorúságában előbb önmagunknak kell bevallani, csak azután Istennek: 

„Vétkeztem, nem vagyok méltó." De nincs a bűnnek olyan mélysége, ahonnan Isten ne 

hívná magához gyermekét, ha az önként akar megtisztulni és vállalni rendelt szolgálatát. 

Nem kényszeríti. Meghagyja emberi méltóságát: csak akkor fogadja vissza, ha ő maga 

önként jelentkezik. De kár tehetetlenül megmaradni a disznók vályújánál. 

 

Atyám, én is vétkeztem. Nem voltam megelégedve azzal, hogy eszköze legyek 

szeretettörvényednek. Magam akartam sikeres és boldog lenni. Nem sikerült. Minden, 

amit nélküled vagy akaratod ellenére tettem, engem szennyezett be, engem szegényített 

meg. Most látom, mennyivel gazdagabb lennék, ha kezdettől fogva a Te utóidat járom. 

Értékes életre vágyom, Krisztusén töröld el bűnös múltamat, fogadj be szolgálatodba! 

Krisztus engem is a Te szeretett gyermekednek nevez. Tudom, nem vagyok erre méltó, 

de szeretnék azzá lenni. Használj fel gyönyörű céljaid eszközeként, hogy fényt, 

boldogságot, a Te szeretetedet terjesszem embertársaim felé! Ámen. 

 

* 

 

Isten királyi uralma 

...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10) 

 

Az Újszövetség eredeti görög nyelvén az ország szó azt jelenti: királyi uralom. Jézus 

tehát ebben a mondatban azt kéri: valósuljon meg Isten királyi uralma ezen a földön úgy, 

ahogyan a mennyben - vagyis teljesen, igazán. Hol valósul meg itt Isten királyi uralma? 

Ott, ahol az emberek őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik, és neki önként 

engedelmeskednek. 

 

Amikor az ember fellázadt Isten ellen (bűneset), éppen Isten uralma alól vonta ki magát. 

Elhitte azt a hazugságot, hogy a maga ura lehet, és függetlenítette magát Istentől. 

Hamar kiderült azonban, hogy nem tudunk uralkodni sem a nyelvünkön, sem az 

indulatainkon, sem a fantáziánkon, ellenben kényszerpályára kerültünk: folyamatosan 

Isten akaratának az ellenkezőjét tesszük, s ezzel sokat ártunk önmagunknak. S ha ezt 

felismerjük is, képtelenek vagyunk Isten akaratát teljesíteni. 

 

Jézus Krisztus azért jött, hogy újra készekké és képesekké tegyen minket Isten királyi 

uralma szerint élni. „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: 
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Uram, Uram, hanem csak az, aki cse-lekszi az én mennyei Atyám akaratát." (Mt 7,21) 

 

Isten országa tehát annak az életében jön el, aki Jézus Krisztust vallja élete Urának, 

és így képessé lesz Isten akaratát teljesíteni. Amikor Zákeus Isten igéjéhez igazította 

cselekedeteit, Jézus ezt mondta neki: ma lett üdvössége ennek a háznak. Amikor Pál 

apostol először kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?, akkor lépett be az Isten 

országába. 

 

Ez viszont mindig a mi királyi uralmunk végét jelenti. Többé nem én, Istentől függetlenül 

döntöm el, mi jó és mi rossz, mit tegyek és mit ne, hanem Isten. Új országba kerültem, 

ahol új törvények érvényesek, de ahol ennek a védelmét is élvezem. 

 

Benne vagyok-e már ebben az országban? Hol kellene Isten akaratához igazítanom az 

életemet? Tegyem meg még ma! 

 

* 

 

Istennek gondja van Igéjére 

„Gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. " (Jer 1,12) 

 

Amikor Isten prófétává választja Jeremiást (Jer 1,4-19), akkor mondja: „Gondom van az 

én igémre, hogy beteljesítsem azt." Igéje „megoltalmazása" és „beteljesítése" 

érdekében bízza Jeremiásra a nehéz feladatot. Súlyos áldozatok árán meg is oltalmazza 

igéjét. Egyszülött Fiát a földre küldi evégre. Izrael fiai nem ismerik fel Benne az 

Örökkévalótól megígért, az idők teljességében emberi alakban földre küldött Messiást. 

Más Szabadítót várnak. Az Egyszülött Fiú megismétli az Atya ígéretét: „Nem jöttem, 

hogy (a törvényt) eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Mt 5,17) Közel két 

évezrednek oly sok bizonysága tanúskodik arról, hogy Istennek valóban gondja van 

igéjére. Mikor a magukat Krisztusról elnevezők hosszú századokon át eltiltják híveiket 

Isten Igéjének olvasásától, ez ismét megbontja az egyház egységét: életre hívja az „Ige 

egyházait", és megerősíti azokat. Most is folyik még a többszázados küzdelem az ige 

tisztasága, helyes értelmezése körül a két csaknem egyenlő csoportra szakadt ág közt. 

Nem emberek, hanem maga Isten dönti el ezt a küzdelmet is. 

 

Mennyei Atyám, buzgó hálaadással telik meg a lelkem, hogy gondod van igédre, igéd 

tisztaságának védelmezésére. Támasztál hajdan prófétákat, majd amikor a pogány világ 

is kezdte elfogadni Fiad evangéliumát, vértanukat. Te hívtad életre az Ige egyházait, 

mikor az ige csaknem elvesztette már hatalmát az egyházban. Te engedted, Uram, hogy 

ma is folyjék a küzdelem az ige tisztasága körül az egyházfő ágai közt. Köszönöm azt a 

drága bizonyosságot, hogy ebből a küzdelemből megerősödve kerül majd ki egyházad 

újból. Adj nekünk ehhez rendíthetetlen hűséget, hegyeket is megmozgató hitet, erőt! 
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Krisztusért kérünk. Ámen. 

 

„Prédikáltasd szent igédet, Felséges Isten! Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket, Áldd 

meg életünket, Felséges Atya Isten!" (Énekeskönyv 162. é. 7. v.) 

 

* 

 

Az Atya a Fiúhoz von 

Senki sem jöhet énhozzám, csak ha az Atya vonzza, aki elküldött engem.  

János 6,44 

 

Szeretnéd tudni, hogy mi az Atya titokzatos vonzásának a lényege? Olvasd el az etióp 

kincstárnok történetét (Csel 8,26-39). Vajon mi hajtotta ezt az embert, hogy ilyen 

fárasztó, távoli és költséges útra induljon Jeruzsálem felé? Honnan eredt ez az 

elháríthatatlan vonzás? Isten adta a szívébe. Valami hiányzott az életéből, minden sike-

re, nagyszerű előmenetele és befolyásos állása ellenére is. Egyszer azután hallott 

Jahvéről, az egyetlen igaz Istenről. Egyre világosabbá vált előtte: ez az, amire 

szükségem van. így hát útnak indult. Azonban nem találta meg rögtön, amit keresett. De 

ami kínálkozott, azt megragadta. Megvette a szent írásokat s elkezdte tanulmányozni az 

Ószövetség könyveit. Ekkor találkozott Fülöppel, majd Fülöp révén az élő Úrral, és így a 

Jézus Krisztusba vetett hit által közösségre jutott a valóságos Istennel. 

 

Valaki azt gondolhatná: tehetek én arról, hogy nem érzek ilyen vonzást a lelkemben? 

Engem úgy látszik, Isten nem vonz, és így senki nem vetheti a szememre, ha távol 

maradok a Megváltótól. De valóban lehetséges az, hogy Isten a te szívedet még sohasem 

vonzotta Jézushoz? Még soha nem hallottál szívedben egy egészen halk hangot, amely 

ezt mondta: neked mássá kellene lenned; valami hiányzik belőled? Látod, így akart az 

Atya a Fiúhoz vonzani. Vajon, amikor Isten Igéjét hallgattad, nem fúródott-e már a te 

szívedbe is mintegy tövis az a bizonyosság: itt és most rólam van szó!? Bizony, így vonz 

téged az Atya Jézushoz. 

 

Sajnos, emellett mindig van egy másikfajta vonzás is, amivel a világ csalogat. Sokszor 

elfojtja, elfelejteti bennünk azt a jobbik vonzást. Ezért ha Isten kegyelmének 

vonzásába kerülsz, engedd azt érvényre jutni magadban. Könyörögj komolyan Istenhez 

és e vonzás egyre erősödni fog. És ha csüggesztő gondolataid támadnának arra nézve, 

vajon elfogad-e téged is az Úr, vajon nem váltál-e reménytelenül gonosszá, vajon van-e 

itt még helye a megtérésnek, akkor gondolj csak erre a drága Igére: „Aki énhozzám jön, 

azt semmiképpen nem taszítom el."Csak maradj és tarts ki az Úr közelében! - Még a 

Sátán sem torlaszolhatja el utadat, hiszen maga az Atya az, aki téged a Megváltóhoz 

von. 
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* 

A Mindenható árnyékában 

91. zsoltár 

 

Aki rejtekben és árnyékban akar rejtőzködni, annak közel kell húzódnia ahhoz, aki, vagy 

ami az árnyékot, a rejteket nyújtja. Arra hívja fel tehát ez a zsoltár a figyelmünket, 

hogy ha meg akarunk tartatni azokkal a veszedelmekkel szemben, amik ebben a világban 

fenyegetnek, Isten közelébe kell húzódnunk, az Ő oltalmában kell elrejtőznünk. 

 

Ahogyan a gyermek odahúzódik anyja szoknyájához, amikor veszélyt érez, a veszedelmek 

és megpróbáltatások minket is arra sarkallnak, hogy közelebb húzódjunk Istenhez. 

Nemcsak megtartatásunk rejlik ebben a közelségben, hanem az áldások közvetítőivé is 

úgy leszünk ebben a világban, ha minél közelebb kerülünk Istenhez. A tűz akkor melegít, 

ha közel megyünk hozzá. A mi Urunk is úgy tehet bennünket igazán forróvá és lelkessé, 

és akkor tud megőrizni, megoltalmazni, ha az Ő közelébe húzódunk. Sokan azért vesznek 

el ebben a világban, mert messze kerültek Istentől. Menj közel Istenhez, húzódj 

szorosan hozzá, rejtőzz el az Ő rejtekében, állj az Ő oltalma alá! 

 

Az Úrral szemben a bizalom a legfontosabb. Vannak, akik azt mondják: „én oltalmam, 

váram, Istenem", vannak az életükben kegyes gyakorlatok, azonban nincs meg bennük a 

bizalom Isten felé. Arra a kérdésre, hogy mi az igazi hit, a Heidelbergi Káté így felel: 

„Nem csupán ismeret, hanem szívbeli bizalom is." Te rá mered-e bízni magad teljes 

szívvel Istenre? 

 

Akinek Isten megnyitotta a szemét, az látja, hogy olyan veszedelmes ellenséggel áll 

szemben a világban, amelynek a tőréből csak Isten szabadíthatja ki. A világ fiai 

nincsenek tudatában azoknak az erőknek, amelyek ebben a jelenvaló világban hatnak. 

Amikor úgymond a romlott erkölccsel és a világ szótára szerinti bűnnel állnak szemben, 

azt képzelik, hogy csak saját akaratukat kell legyőzniük. Még az igét olvasó emberek is 

szokták mondani, hogy csak akarni kell ellenállni a szenvedélyeknek. Egy szenvedély 

rabságában élő emberről úgy gondolják, hogy nem tud uralkodni az indulatain. Nem látják, 

hogy „nem test és vér ellen van tusakodásunk". 

 

A zsoltáríró, aki tisztában van veszélyeztetettségünkkel, azt mondja: „Ő szabadít meg 

téged a madarásznak tőréből." Nincs az az ügyes, óvatos, elővigyázatos lélek, aki ne esne 

bele az ördög tőrébe, és meg ne fogattatnék általa. Nincs olyan ember, aki bármennyire 

igyekezne is megőrizni magát a kísértésekkel szemben, el ne bukna életének valamelyik 

pontján. Egyszer csak azon veszi észre magát, hogy tőrbe esett, megfogatott, verembe 

lépett. 

 

Isten oltalmát gyengédség és erő jellemzi: „Tollaival fedez be téged", „pajzs és páncél 
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az Ő hűsége." Eszembe jut gyerekkoromból az az eset, amikor kigyulladt a tyúkól az öreg 

tyúkanyó feje felett. Égett az ól teteje, hullottak az üszkös gerendák, de ő nem futott 

el, mert éppen csibéi felett kotlott, inkább maga is elégett. Amikor szüleim az üszkös 

nyomokat eltakarították, a kiscsibéket sértetlenül találták a tyúkanyó elégett teste 

alatt. 

 

Íme, „tollaival fedez be téged"; megoltalmaz az Ő hűséges szeretete. Ő elégett a 

golgotái kereszten, Isten haragjának tüze őt sújtotta, hogy akik az Ő oltalma alatt 

állnak, megtartassanak. Az ördög ezer kísértésével, tüzes nyilával szemben megtartatsz 

általa. Nincs a sötétségnek olyan ereje, az ördögnek olyan fegyvere, amely ezt a „pajzs 

és páncél" hűséget áttörhetné. Az Ő oltalma alatt biztonságban lehet az életed. 

 

Az éjszaka félelmével, az ördög tüzes nyilával szemben az Úr erősít és oltalmaz meg. 

Olykor váratlanul ránk tör a félelem: olyan érzés vesz rajtunk erőt, hogy valaki az 

életünkre tör. Az ördög tüzes nyilai szerte járnak a világban, de az Úr erősséget és 

oltalmat ad. Fordulj hozzá bizalommal, mondd: „Tégy engem, Uram, éberré, és rejts el 

az ördög ravasz nyilai elől." Könyörögj, hogy tartson meg az Ő pajzs és páncél hűsége, 

oltalma alatt, és hogy Ő tegyen tisztává és szabaddá. 

 

A pusztító betegségek mögött gonosz angyalok munkálkodnak. A zsoltáríró ezt jól látja, 

amikor a „veszedelmes dögvészről" beszél, amely „homályban jár", és a „döghalálról", 

amely „délben pusztít". A betegségek nem csak úgy, maguktól jönnek. Nem csupán arról 

van szó, amit az orvostudomány kimutatott, hogy a baktériumok bizonyos körülmények 

között nagyon virulenssé válnak, és könnyen kitenyésztődnek, mert az egyik ember 

megkapja, a másik meg nem. Hol van erre emberi magyarázat? Isten ezektől is meg tud 

oltalmazni. 

 

Különösen a járványokra értendő, hogy „rábocsátotta Isten a gonosz angyalok seregét". 

A Jelenések könyvében olvassuk, hogy végigszáguld a „veres ló", a háború tüzes, 

félelmetes szekere a világon, ezt követi a „sárga lovas", a betegségek, a halál lovasa, de 

csak akkor, amikor Isten eloldozza a lovaikat, és engedi, hogy menjenek és pusztítsanak. 

 

Ezékiel próféta látomásában, mielőtt Isten szabad utat enged a pusztításnak, megbízza 

angyalát, hogy jegyezzen „jegyet" Isten gyermekeinek a homlokára: „Akik sírnak 

Jeruzsálem pusztulásán, azokhoz ne közelíts" - mondja. Az övéi el vannak rejtve a gonosz 

angyalok seregei elől. 

 

„Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren; és hozzád nem is közelít" - 

olvassuk. Körülötted hullnak az emberek, pusztulás és romlás vesz körül. Emberek ezrei 

hullnak el, romlásba, tisztátalanságba merülnek, mint ahogy a gyermek elvágódik, és 

beleesik a sárba. „Hozzád nem is közelít": te meg sem botlasz. Ahol mindenki alól 
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kicsúszik a talaj, ahol mindenki elbukik, Isten gyermeke ott is talpon tud maradni. 

Jóllehet szennyes élet vesz körül, te mégis szilárdan és erősen állhatsz, mozdíthatatlan 

maradhatsz. 

 

Isten gyermekeit gyakran éri igazságtalanság ebben a világban, ez azonban csak ideig 

való. Eljön az idő, amikor majd „szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak 

megbüntetését", amikor bebizonyosodik, hogy van különbség igaz és gonosz között, hogy 

mégiscsak érdemes Isten útján járni. Akkor azok, akik itt nagyok voltak, és sikerült 

gonoszsággal, csalárdsággal megalapozni földi jólétüket, majd elbuknak. Sokan csalódnak 

majd, akiknek az életben olyan jól ment, mert belegázoltak mások becsületébe, életébe, 

tisztességébe, javaiba a saját érvényesülésük érdekében. 

 

Ne kétségeskedj, amikor Isten igéje arra int, hogy „szerelmeseim, ne álljatok bosszút 

magatokért", mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás." Nem arról van szó, hogy a 

gonoszság szabadon burjánozhat, hanem arról, hogy van valaki, aki bosszút áll 

helyettünk, aki elrendezi, behajtja a kifizetetlen számlákat.  

 

Sokszor sírunk, könnyeket hullatunk ebben a világban, újra meg újra leveretünk, 

nevetség, bolondság és csúfság tárgyává leszünk, de eljön az idő, amikor meglátjuk a 

gonosz romlását. Addig nem tudunk mást tenni, mint „várni, és megadással lenni az Úr 

szabadításáig". 

 

Amikor a romlás és a nyomorúság rászakad erre a világra, azok, akik az Úr oltalmában 

vannak, megoltalmaztatnak. Meglátjuk a gonosz romlását, azonban a rejtekhelyről 

nézhetjük. Nagy biztonság Isten oltalmában lenni. Bátran mondhatjuk: „Mit árthat 

nekem a világ? Isten oltalmazó karjaiból senki ki nem ragadhat. 

 

Dániel több birodalom romlását, bukását élhette túl élete során. Elbukott Médea, 

széthullott Perzsia, királyi koronák hulltak porba, az ő élete mégis megállt, mert az Úr 

volt az ő oltalma. Akik más erők oltalma alá futottak, királyi székek árnyékában próbáltak 

meghúzódni, hatalmon levők tüzénél próbálták sütögetni saját pecsenyéjüket, azok 

egymás után buktak el. Aki viszont „a felségest választotta hajlékának", azt „nem illeti 

a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorához". 

 

Nem a veszedelem szűnik meg, hiszen Isten gyermekei is ugyanabban a világban élnek, 

ahol romlás van, és árvíz, és tűz, és légitámadás, és harc, és éhség, és döghalál. Ám 

mindez még csak „nem is közelít a te sátorodhoz". Olvastam egy történetet, amelyben 

egy leány egyedül maradt a szekerével és a lovával a prérin, és egy menekülő bivalycsorda 

közé keveredett. A bivalyok magukkal sodorták, az áradat vitte magával, olykor már úgy 

érezte, vége mindennek, mégis megtartatott. Ne félj, amikor körülnyal az ár, és úgy 

érzed, hogy vége mindennek, mert ha a Mindenhatót választottad okaimul, erősségül, az 
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Ő pajzs és páncél oltalma megőriz és megtart téged. 

 

Egy misszionárius, aki hosszú időt töltött a bennszülöttek között, néhány esztendő 

múltán, az újdonsült gyülekezete tagjaival folytatott beszélgetés során megtudta, hogy 

annakidején, amikor közéjük érkezett, a sziget lakói elhatározták, hogy megölik. Meg is 

beszélték, hogy ki lesz az, aki éjszaka bemegy a sátrába és megöli. A kijelölt ember 

azonban rémülten tért vissza társaihoz, és azt mondta, hogy két fehér ruhás férfi állt 

a sátor bejárata előtt, kivont karddal. Nem hittek neki, úgyhogy a többiek is odamentek, 

és megdöbbenve látták, hogy nem is kettő, hanem egy egész sereg fehér ruhás férfi 

fogja körül kivont karddal a sátrat, úgyhogy még a közelébe sem juthattak. „Tűzfal 

leszek Jeruzsálem felett, szól az Úr, és kerítetlenül lakják azt". Az Ő pajzs és páncél 

hűsége úgy vesz körül, mint az acélgyűrű, amelyet nem lehet áttörni. Nem is közelít 

hozzád a veszedelem, „Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek 

téged. 

 

Csodálatos Isten oltalmát megtapasztalni. Amikor evangéliumi iratokkal jártam házról 

házra, az egyik helyen senki nem jött ki. Bementem, mert nyitva volt a kapu, és 

benyitottam a lakásba. A háziasszony kétségbeesetten csapta össze a kezét: „Jaj 

nekem, hát hogy tudott bejönni? A kutya szabadon van. Nem bántotta?" Láttam én egy 

kutyát az udvaron, a bokor alatt feküdt, pislogott rám, de nem ugatott, meg sem mozdult. 

A háziak nem tudták hová tenni a dolgot, hiszen a kutyájuk még embert nem engedett 

be. Amikor elfelé mentem, bizony kettejüknek kellett lefogni a kutyát, nehogy széttép-

jen. Hogyan lehetséges ez, ha nem úgy, hogy Isten angyala őrként állt mellettem, nehogy 

bánthasson? 

 

Isten így áll mellettünk, hogy megvédjen az ördög minden ravaszságával szemben. 

„Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt." Ki az, 

aki ráléphet a kígyóra úgy, hogy meg ne marja? Ki az, aki megtiporhatja az oroszlánt? Ki 

az, aki megőrizhet a sötétség minden ravaszságával szemben? Az, aki ott van az Ő pajzs 

és páncél hűsége mögött. Maradj mellette, hogy azt mondhassa: „Mivelhogy ragaszkodik 

hozzám, megszabadítom őt, és felmagasztalom Őt, mert ismeri az Én nevemet." 

 

A szükségben kiálts hozzá! Ő megment és megdicsőít téged, átvisz a veszedelmek 

között. Amikor majd az örökkévalóságból visszatekintesz az útra, amelyen vezetett, 

akkor zeng majd csak igazán hálaadás az ajkadon, látva, hogy honnan hozott ki: tátongó 

mélységek közül, zúgó örvényekből, miközben te könnyelműen, gondtalanul űzted a magad 

kisded játékait, nem is sejtve, milyen iszonyatos mélység tátong lábaid előtt. Maradj hát 

szorosan Isten oltalma alatt, pajzs és páncél hűségének a rejtekében, hogy 

megmutathassa neked az Ő szabadítását! 

 

JANUÁR 15. 
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Az imádságról 

 

Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy 

bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. 

(Szela.) Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek 

áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a 

szabadulás örömével. (Szela.) Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell 

járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. 32.zsoltár 5-8. 

 

Amikor imádságban Isten jelenlétében vagyunk, akkor az Ő dicsőségének, szentségének 

fénye ránk sugárzik és arra segít bennünket, hogy reálisan lássuk magunkat. 

Felismerhetjük és rendezhetjük az életünkben lévő bűnöket. Csak Isten előtt láthatjuk 

jól magunkat, ott láthatjuk meg hibáinkat. S bár tudjuk, hogy Jézus minden bűnünkért 

tökéletesen eleget tett, de mégis szükségünk van az állandó önvizsgálatra és a bűneink 

felismerésére, rendezésére, mert a fel nem ismert és meg nem vallott bűnök 

folyamatosan rombolják, mérgezik az életünket. A minket szerető Isten arra segít 

bennünket, hogy életünk folyamatosan tisztuljon, szabaddá legyen arra, hogy az Ő 

dicsőségére éljünk.  

 

Az Isten előtt elcsendesedve azt is átélhetjük, hogy a Szentlélek tanít bennünket arra, 

hogy gondolkodásunk, életvitelünk Isten tisztasága által formálódjon. Megérteti velünk 

az Ő kijelentett akaratát. Megmutatja nekünk azt, hogy egy egy helyzetben mit kell 

tenni, hogyan kell dönteni. Tanít bennünket arra, hogy helyesen lássuk életünket, a világ 

életét, azokat a gondokat, problémákat, amik az életünket meghatározzák, vagy terhelik. 

 

Jó imádságban Isten szeretetének megszentelő, folyamatosan tisztító hatalmát 

megtapasztalni és az Ő vezetése alatt élni. 

 

 

 

* 

 

Isten országának terjedése 

...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10) 

 

Isten országának eljövetele a személyes életünkben akkor kezdődik, amikor egészen 

gyakorlati módon Isten akarata szerint kezdünk el élni. Az ilyen ember azért is olvassa 

naponta a Bibliát, hogy egyre jobban megismerje: mi Isten akarata életünk különböző 

kérdéseit illetően. S ha ez az ismeret cselekedetté válik, akkor ott megvalósult Isten 

királyi uralma. 
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Aki azonban a Szentlélek vezetésével Isten akarata szerint akar élni, azonnal elkezd 

munkálkodni azon, hogy általa is terjedjen Isten országa, mások életében is 

megvalósuljon Isten királyi uralma. Mihelyt tapasztalja ennek áldásait, felelősség ébred 

benne mások iránt. Már tudja, mi a különbség a bűn rabsága és az Isten gyermekeinek 

szabadsága között, ezért szeretné, ha minél többen eljutnának erre a szabadságra. 

 

Ez az imakérés az ilyen ember ajkán egyben a misszió eszköze is. Ugyanakkor készség is 

arra: Uram, használj engem, hogy általam is terjedjen országod! A lélekmentés 

felelősségét is táplálja tehát ez a kérés: jöjjön el a te országod! 

 

Éppen ezért könyörögjünk buzgón még nem hívő rokonainkért, ismerőseinkért, 

könyörögjünk a miénknél sokkal nehezebb körülmények között szolgáló 

misszionáriusokért, s azokért, akik az ő szavukra hisznek majd Jézusban! Legyünk 

készek mi is beszélni másoknak Isten királyi uralmáról, s szavaink mögött álljon ott 

hitelesítő pecsétként megszentelt, Isten igéjéhez igazodó, neki engedelmes életünk! így 

nemcsak bennünk, hanem általunk is egyre jobban megvalósul Isten királyi uralma. 

 

Szívügyem-e a misszió, emberek megmenekülése, új életre jutása? Megteszek-e ezért 

mindent, amit csak tehetek? 

 

* 

Az Úr Jézus kereső szeretete 

Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. 

Lukács 19,10 

 

A Biblia, Isten kereső szeretetének a könyve. Rögtön a bűneset után ezzel a kérdéssel 

megy az eltévelyedett ember után: „Ádám, hol vagy?"Mindig felülről, Istentől indul a 

kezdeményezés, sohasem az embertől. A próféták beszédeiben is állandóan ez a hívás 

ismétlődik: „Térjetek vissza elpártoltak, mert én kegyelmes vagyok. "Végül is maga Isten 

jelenik meg a Fiában, aki abban látja tulajdonképpeni feladatát, hogy megkeresse azt, 

ami elveszett. 

 

Senki sem keres értéktelen dolgokat, pl. ki fáradozna azért, hogy egy rozsdás szeget 

keressen. Az emberi lélek viszont drága kincs, többet ér, mint az egész világ. Egy ember 

sem restell!, hogy piszokba, porba nyúljon, ha egy darab aranyra lel. így hagyta el Isten 

Fia a menny tisztaságát, és jött le erre a sötét és megátkozott Földre, hogy elveszett 

kincsek után kutasson a tövisek között. A jó pásztor, ha száz juha is van, mindet ott 

hagyja, csakhogy megtalálja az egyetlen elveszettet; mert a juhok az ő tulajdonai. A 

béresnek, akinek nem tulajdonai, nem szívügye, ha egy elvész. Az asszony, akinek csak 

tíz ezüst pénze van, nagy veszteségnek tartja, ha egy azok közül elgurul és elvész. Az 



Január                                                          105 

isteni szeretet is érzékeny veszteségnek tekinti azt, ha csak egy lélek is elkárhozik. 

Amint a régi pénzérmék is egy-egy uralkodó képét hordták, úgy az emberen is Isten képe 

van, bármennyire is elmosódottan, sérülten és bemocskoltan. 

 

Amint egy lélek elkezdi keresni az Urat, hamar rájön, hogy Isten már régóta keresi őt. 

Igaz ugyan, hogy nem volt velünk dacosságunk és engedetlenségünk útjain, de utánunk 

jön, amikor utat tévesztettünk. Igéje által keres minket és szüntelenül hallatja szavát. 

Nem egyszer súlyos csapásokat is felhasznál, az elveszett bűnöst sarokba szorítja, hogy 

ne tudjon többé kitérni és kész legyen magát a Jó Pásztor kezébe adni. 

 

Sok megtérésre vágyó lélek azt gondolja, hogy mindent fel kell adnia ahhoz, hogy az Urat 

megtalálja. Valójában egykor az Úr tett le mindent, beleértve még a saját életét is, hogy 

a lelkünket megmentse. Könnyeket ontott azokéit, akik elvakultan vesztükbe rohantak, 

mert nem engedtek hívásának. - De te engedd, hogy rád találjon végre, s te is 

magasztalhasd Őt kereső szeretetéért. 

 

* 

Az Ige bizonyságot tesz Istenről 

„Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél... (Zsid 4,12-

13) 

 

Az Ige azt mondja Istenről és beszédéről: „Istennek beszéde élő és ható, és élesebb 

minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek 

megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait..." Istennek a Röntgen-

sugárnál is élesebb szeme van, mert gondolatainkat és indulatainkat is megítéli... Jaj 

volna nekünk, ha nem Krisztus volna a főpapunk! Aki meg tud indulni gyarlóságainkon és 

aki maga is megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Egyszeri 

áldozatával Ő szerzett számunkra kegyelmet az Atyánál (14-16). Az egész Szentírás 

bűneinkről és Egyszülött Fiában a földre alá-hajló, minket örökkévaló szeretettel 

kereső, irgalmas mennyei Atyánkról beszél. Ő gondoskodik arról, hogy a Szentírás legyen 

a világ legelterjedtebb könyve. Ő hozatja ma is napfényre annak legrégibb kéziratait. Ő 

mutatja meg, hogy a Bibliának igaza van. Ezért figyelmeztet minket, hogy „Ma, ha az ő 

szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket" (Zsid 3,7-8). 

 

Uram, áldalak, hogy a világ legelterjedtebb könyve beszél Rólad és Szentlelkednek a 

világon ma is folyó munkájáról. Ha egyesek próbálják is tagadni teremtő és a világ minden 

részén ma is folyó munkád, sőt léted is, a világnak hol egyik, hol másik részén újabb meg 

újabb tömegek borulnak le Előtted és vallják, hogy Rajtad kívül nincs más Úr, sem égen, 

sem földön! Adja kegyelmed, hogy ennek a diadalmasoknál is följebbvaló hősöket mutató 

seregnek én is hűséges katonája legyek utolsó leheletemig! Krisztusért kérlek, hallgass 

meg, Ámen. 



Január                                                          106 

 

„Boldog a nép, amely teneked örvendez, Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. Fényes 

orcád előtt ezek járnak merészen, És a te nevedben örvendeznek szüntelen, Mert nagy 

dicsőségre őket felmagasztalod, És jótéteményed rajtuk megszaporítod." (Énekeskönyv 

89. é. 7. v.) 

 

* 

Január 16 

 

Még a leghalkabb hívást is... 

„De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét" (Jóel 3,5). 

 

Miért nem hívom segítségül az Úr nevét? Miért futok egyik vagy másik szomszédomhoz, 

amikor Isten olyan közel van, és leghalkabb hívásomat is meghallja? Miért ülök le, 

töprengek megoldásokon és szövök terveket? Miért nem teszem magamat és terheimet 

közvetlenül az Úr kezébe? A legrövidebb út az egyenes út, miért nem futok egyenesen 

az élő Istenhez? Hiába keresgélek szabadulást mindenfelé, azt csak Istennél találhatom 

meg. Hatalmas ígérete bizonyossá kell tegyen efelől. 

 

Fölösleges kérdeznem, hogy segítségül hívhatom-e Őt vagy sem, hiszen a „mindenki" szó 

tág kaput nyit. A „mindenki" engem is jelent, mert mindenkit jelent, aki csak segítségül 

hívja az Úr nevét. Ezért követni akarom az Ige vezetését, és segítségül hívom Őt most 

mindjárt, Őt, aki ezt a hatalmas ígéretet tette. 

 

Nagy szükségben vagyok, és nem látom a kiutat, de éppen ezért megyek Hozzá. Aki az 

ígéretet tette, megtalálja majd a módját, hogyan teljesítse azt. Az én dolgom az, hogy 

engedelmeskedjem parancsainak, nem pedig hogy tanácsokat adjak neki. Szolgája 

vagyok, nem ügyvédje. Hozzá kiáltok, és ő megszabadít engem. 

 

* 

 

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 



Január                                                          107 

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" (ISám 

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! 

 

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.) 

 

* 

Az uralom végső megvalósulása ...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10) 

 

Amikor ezt kérjük: jöjjön el a te országod, akkor a történelem végére is gondolunk, 

amikor majd tökéletesen megvalósul Isten királyi uralma. Jézus felemeli az imádkozó 

hívő tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk. 

 

Most temérdek könny és vér folyik ezen a földön. Olykor úgy tűnik, teljesen a hazugság, 

az erőszak, az önzés, a kényelem, a gonoszság vette át az uralmat. Mintha Isten 

visszavonult volna. Ez lett az ellene való lázadásunk következménye. Nem tudjuk 

abbahagyni egymás öldöklését, nem tudjuk megszüntetni az éhezést és a betegségeket, 

tönkretesszük magunkat, egymást s a földet, amit Isten paradicsomnak teremtett, így 

tudunk mi Isten nélkül uralkodni. 

 

A hívő ember azonban eközben is tudja: a világ Ura annak teremtője maradt. Ő viszi 

célja felé ezt a gőgjében megszédült emberiséget, és egyszer véget vet majd minden 

gonoszságnak, és tökéletes mértékben megvalósul az ő szeretetének uralma. 

 

Akkor kiderül majd, hogy az igazság nagyobb hatalom, mint a hazugság. A szeretet 

nagyobb erő, mint a gyűlölet. S aki már itt Isten királyi uralma alatt élt, az meglátja 

majd őt, és részt kap országának dicsőségében is. „Aki győz, annak megadom, hogy velem 

együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő 

trónusán." (Jel 3,21) 
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Azért vár még Isten ezzel, hogy minél többen higgyenek benne, belépjenek az ő 

országába, s megmeneküljenek az ítélettől. Mert ez a kérés: valósuljon meg királyi 

uralmad, azt is jelenti: teljesedjék be a te igazságos ítéleted! 

 

Ez a kérés tehát kiemel minket magunk körül forgó, szűk körű imádságainkból, és 

megtanít kozmikus távlatokban gondolkozni, az örökkévalóság szemszögéből látni és 

értékelni mindennapi életünket. 

 

* 

„Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, 

elveszett és megtaláltatott." Lukács 15,32 

 

Ez a tékozló fiú példázatának legszomorúbb mondata. Az atya az ajtóban áll. Egyik fia 

most érkezett haza nyomorultan, átkozottan, s még nem lehet tudni, megfogja-e holnap 

a dolog végét, vagy inkább jól kialussza magát, és újra visszaél apja jóságával. A másik 

kint irigykedik az udvaron, dühösen, szeretetlenül. S a két fiú közt az apa szomorúan, 

egyedül áll, s várja, hogy két gyermeke testvérként lépje át a küszöbét, így vár Isten 

engem is. Kívül vagy belül állok? Tudok-e örülni azoknak, akik csak most kerültek Isten 

szeretetébe? Tudom-e vállalni mindazt, ami azzal jár, hogy én vagyok belül? Vagy inkább 

kizárom magam? Jobb lenne megkeresni azokat is, akik kívül rekedtek, megkeresni és 

megtalálni, hazavezet-ni, és panaszkodás helyett — hogy milyen kevesen vállaljuk Isten 

szolgálatát — gondoskodni róla, hogy minél többen álljunk a közös, szép munka mellé. 

Istenem, bocsásd meg, ha elbízom magam, ha csak magamnak igénylem szeretetedet! 

Taníts meg arra, hogyan kell testvérnek látnom azokat is, akik nem annak látszanak, akár 

veled állnak szemben, akár énvelem. Te tudod, Atyám, nem könnyű a munka a Te 

gazdaságodban, nem vagyunk hozzá elegen. Segíts, hogy naponta mind többen legyünk, 

és add, hogy örülni tudjak minden hozzád térő gyermekednek, legyen erőm megfogni a 

kezét, s bevezetni a szolgálat szépségébe! Ne engedd, hogy testvéreim, rokonaim, 

szomszédaim elvesszenek, s ha engem arra méltatsz, hogy munkádba állítasz, velük 

együtt állíts oda, áldd meg országodat építő, közös munkánkat! Ámen. 

 

* 

Helyzetkép 

Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 

I.Krón.16.8 

 

Amikor a mi világunk jelenkori helyzetét vizsgáljuk a Bibliával a kezünkben, akkor 

egyértelmű számunkra az, hogy a modern társadalom legnagyobb betegsége a 

liberalizmus, amely igen sokszor arra is vetemedik, hogy egyházakon kívül és egyházakon 

belül keresztyén mezt öltsön magára. Ezzel a taktikával, a keresztyén szólamok 



Január                                                          109 

segítségével is szeretné elfogadtatni magát azokkal, akik is még nem keresztyének, vagy 

valamilyen mértékben a keresztyénséghez tartozónak érzik magukat. 

 

Miért állítjuk, hogy ez a legfőbb probléma? Azért, mert a liberális gondolkodás a 

szívekben, az emberek gondolkodásában éppen azt a belső mértéket rontja meg, teszi 

viszonylagossá, ami szükséges egy társadalomban, hogy embercsoportok emberi 

közösséggé formálódjanak. Egyetlen szabálya van a liberális gondolkodásnak: Amennyire 

csak lehet élvezd az életet, lehetőleg úgy, hogy másokat ne károsíts meg. Ez a szabály 

aztán tág teret ad mindenféle emberi önzésnek, gonoszságnak, erkölcstelenségnek, 

mértéktelenül felerősíti a versenyszellemet és arra bíztat mindenkit, hogy gátlástalanul 

„valósítsa meg önmagát”. Jól látható ez az un. fejlett, nyugati társadalmak életében. 

 

A liberális gondolkodásmódnak, életformának egyetlen kihívója, ellenfele van, ez pedig 

az élő, valódi keresztyén hit. Ezért is próbálják mindenütt a világon semlegesíteni a 

keresztyén hitet (betiltva a karácsonyt, megrontva a Biblia különböző üzenetei elleni 

támadásokkal, az iszlám iránti tiszteletet hirdetve, a másság elfogadását erőltetve, ahol 

a keresztyénséget valóban bibliai módon élik ott mindjárt mindenki szektás lesz…), hogy 

sikerüljön a világot teljesen leigázni a szabadelvű, démoni erők számára. 

 

De nézzük meg a támadott keresztyénség helyzetét legalább Magyarország 

szempontjából. Statisztikák segítségével egyértelmű képet alkothatunk a liberalizmus 

ellen küzdő keresztyénség állapotáról. 

 

Magyarországon a jelenleg a népesség 10%-a tartozik valamilyen egyházhoz. Ezt 

különféle módon jelzik is ezek az emberek az illető egyház felé (befizetések, adományok, 

templomlátogatás). Ez kb. 1 000 000 ember. Ebből a 10%-ból  kb. 3% az aktív egyháztag 

(kb.300 000), vagyis olyanok, akik rendszeresebben járnak templomba és 

rendszeresebben adakoznak, vagy vállalnak valamilyen feladatot. Ebből a 3%-ból 

nagyjából 1% lehet az, amelyik valóban tudatosan, élő hittel, elkötelezetten kapcsolódik 

az egyházához (100 000 ember). Ennek a 100 000 embernek nagy része idős, nyugdíjas. 

Ha nagyvonalúan igyekszünk fogalmazni és egy kicsit szépíteni kívánjuk ezt a 

statisztikát, akkor azt mondhatjuk, hogy kb. 300 000 (100 000) ember tart fenn és 

működtet az országban több ezer templomot (köztük értékes műemlékeket!), teremti 

meg a lehetőségét annak, hogy gyülekezeti közösségek formálódhassanak ki, teremti 

meg a lehetőségét annak, hogy lelkészek, gyülekezeti munkások látogassák az időseket, 

betegeket, foglalkozzanak a gyermekekkel (a hitoktatás is ennek a része), a lelkészek 

nyári táborokat szervezzenek családoknak, gyermekeknek, fiataloknak, ez a 300 000 

(100 000) ember működtet közel 1000 óvodát és iskolát, kb. ezer idősotthont, 

gyermekotthont, szeretetszolgálatokat, végzi az alkoholisták a drogosok közötti mentő 

missziót…  

 



Január                                                          110 

Ez 300 000 magát keresztyénnek valló ember munkájának gyümölcse, de szerintem ez 

csupán kb. 100 000 ember hitéből és hálaadásából működik így. (A többiek tessék-lássék 

módon élnek a maguk egyházában.) Ezek eléggé elszomorító tények, de ez a statisztika 

mégis jól érzékelteti, hogy milyen ereje van a Krisztusba vetett hitnek. 

 

Ha a gyülekezetekre nézünk, akkor azt látjuk, hogy az ige igazi hirdetése, ami mindennek 

az alfája és ómegája, nagyon sokszor erőtlen. Szeretetről szólnak a szépszavú, ékesen 

zengő prédikációk legjobb esetben, vagy elvont, unalmas, senkit nem érdeklő teológiai 

fejtegetések hangzanak el prédikáció címszó alatt, de Trianon, Erdély autonómiája és 

más hasonló (egyébként fontos) kérdések is gyakran hangsúlyossá válnak benne.  

 

Meg kell érteni, hogy Isten élő, teremtő szavára van szükség! Az evangéliumra! Mert 

csak Isten élő, teremtő szava tudja létrehívni az egyházat, megváltoztatni a szíveket, 

tudja mássá tenni az emberek gondolkodását, életformáját. Tudomásul kell venni, hogy 

a tradicionális egyház már nem létezik (Istennek hála legyen érte!), s egy megújult élő 

egyház csak az evangélium hirdetése által születhet meg, akkor, ha Isten könyörül 

rajtunk! 

 

Akkor, ha egy tízmilliós országban nem csupán 150 000 keresztyén élne mindössze, 

hanem ennek a többszöröse, akkor ez feltétlenül meglátszana a gyümölcsökben is. Erre 

kellene törekedni mindenkinek, imádkozva, az evangéliumot hirdetve, tudva azt, hogy 

egyház csak ott van, ahol Jézus a szívekben él és uralkodik.  

 

Parancs tehát: Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek 

tetteit a népek közt! 

 

 

Január 17. 

 

A félelem nélkül való ember 

 „Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek" (2Móz 3,12). 

 

Természetes, hogy amikor Isten küldetéssel bízta meg Mózest, nem engedte egyedül 

útjára. Felvenni a harcot a világ leghatalmasabb uralkodójával - ez rettenetes veszé-

lyekkel járó és óriási erőt megkövetelő feladat volt. Nevetséges lett volna, ha ezzel a 

feladattal egy szegény és magányos pásztorembert bíz meg Isten, és aztán magára 

hagyja. Elképzelhetetlen, hogy a bölcs Isten szembeállítsa  Mózest egymagát a fáraóval 

és Egyiptom egész haderejével. Ezért ígérte Isten Mózesnek: „Én veled leszek" - és 

ezzel kizárta számára az egyedüllétnek még a gondolatát is. 

 

Az én esetemben ugyanez a helyzet. Ha az Úr küldetésében úgy indulok, hogy az Ő 
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erejében bízom és az Ő dicsőségére tekintek, akkor biztosan velem lesz. Azzal, hogy 

Isten küldetést ad, kötelezi is magát, hogy támogatni fog engem. Nem elég ez? Mi többet 

kívánhatok még? Ha az összes angyal és arkangyal állna is mellettem, csődöt mondhatok; 

de ha Ő velem van, biztos a győzelem. Csak arra kell ügyelnem, hogy ígéretéhez méltóan 

viselkedjem. Ne legyek félénk, elcsüggedt, gondatlan vagy elbizakodott. Micsoda 

személyiséggé kellene válnia annak, akit Isten maga kísér! Ilyen támogatás tudatában 

legyek ember a talpamon, és menjek bátran oda, ahová az Úr küld.  

 

* 

Isten akarata 

...legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is... 

(Mt 6,10) 

 

Ez a kérés egyenesen következik az előzőből: Isten királyi uralma ott valósul meg, ahol 

az ő akaratát cselekszik. Ennek viszont mi vagyunk a legfőbb akadályai, mert a bűnbe 

esett ember szakadatlanul szembeszegül Isten akaratával. Vagy nyíltan, mert a maga 

ura akar lenni, vagy vallásos módon: megpróbálja rávenni Istent, hogy segítse 

megvalósulni az ember akaratát, vagy kénytelen-kelletlen beletörődik Isten akaratába. 

 

Aki azonban így kezdi az imádságát: Atyám, és őszintén kérte, hogy valósuljon meg 

életében Isten királyi uralma, az kész minden kérése után odatenni Jézus kiegészítését: 

„mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te." (Mt 26,39) Az ilyen 

embernek Dávid kérése lesz a szíve vágya: „Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy 

Istenem!" (Zsolt 143,10) 

 

Aki ezt őszintén kéri, az már nem a maga istene akar lenni, hanem azzal szenteli meg 

Isten nevét, hogy feltétel nélkül bízik benne, s látatlanban igent mond az ő akaratára. 

Bizonyos abban, hogy Isten akarata mindig jobb, mint a mienk, mert egyedül ő tudja, mi 

jó valóban nekünk. 

 

Itt a bűnös ember maga ellen imádkozik. Ebbe a magunk hiúságának, büszkeségének, 

önzésének, akaratosságának bele kell halnia. De baj az? Hát nem ezek miatt tör ki minden 

veszekedés és békétlenség? Aki szívből kéri: legyen meg a te akaratod, az a mennyet 

kéri le a földre, amit mi oly gyakran pokollá teszünk az akaratok állandó ütközése miatt. 

 

Jézus egyszer ezt mondta: „aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én 

fivérem, nővérem és az én anyám." (Mt 12,50) Jézus testvére leszel, ha Isten akaratát 

cselekszed. Lehet ennél nagyobb kiváltság? 

 

Kérdezd őt, miben mi az ő akarata, és kezdj el még ma valami konkrét dologban 

engedelmeskedni neki! 
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* 

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek."    Filippi 4,4 

Ez parancs. Nem szabad az örömről, Isten egyik legnagyobb ajándékáról lemondani. A 

keresztyén élet örvendező élet. Vannak benne szomorúságok, szenvedések, de ezek a 

külső élet dolgai. Az Úrban való öröm felette áll ezeknek. Az, hogy szeret az Isten. Az, 

hogy rábízhatom magam. Az, hogy Ő tudja, mire van szükségem. Ezek és ehhez hasonlók 

azok az örömforrások, melyeket semmiféle szenvedés és szomorúság nem homályosíthat 

el. A börtönben is szabad az ember, és örülni tud, ha Isten kezébe tette le az életét. A 

legszomorúbb koporsó keserűségén is átüthet a vigasztaló meggyőződés: Istennél van 

az, aki itt elhagyott. És milyen öröm az, hogy Ő bíz meg egy feladattal, hogy neki 

szolgálhatok minden erőmmel, hogy Ő vezérli céljaimat, Ő irányítja utaimat! Minden este 

vedd számba, mennyi örömöt kaptál azon a napon, minden reggel azzal az örömmel 

indulhatsz: velem van, velem lesz ma is az Úr. 

Köszönöm, Uram, hogy Te örömre, nem szomorúságra rendeltél engem. Annyi kísértése 

van a szomorúságnak, annyi akadálya a boldogságnak, bocsásd meg, ha azok között 

elfeledkezem legszebb parancsodról. Adj nekem olyan erős hitet, hogy semmi se ingat-

hassa meg lelkemben a legnagyobb, elveszíthetetlen örömöt, szereteted örömét. 

Szeress engem, bűnös, sokszor siránkozó gyermekedet, s ajándékozz meg újra, 

naponként azzal a boldog tudattal, amit egyedül csak Te adhatsz meg, hogy most is 

számon tartasz, most is bízhatom benned, most is velem vagy. Nyisd meg a szemem, hogy 

lássalak, fülem, hogy halljam biztató szavad! Maradj velem, taníts az igazi örömre, és 

engedd meg, hogy kérjem, adj naponta alkalmat arra, hogy szívből örülhessek! Ámen. 

 

* 

Isten a Lélek csöndjében is szól hozzánk 

„Szólj, mert hallja a te szolgád!" (ISám 3,10) 

 

Isten sokféleképpen szól hozzánk. Az Úr templomában fekvő gyermek Sámuelhez is 

szólt. Mikor harmadszor is szólította, megint Éli főpaphoz ment. Az fölvilágosította, 

hogy bizonyára az Úr szólítja immár harmadszor. Megmondta, mit feleljen, ha újból 

hallja a hívó szót. Mikor az Úr ismét szólítja, azt feleli: „Szólj, mert hallja a te szolgád!". 

Hányszor mi sem ismerjük meg Isten szavát, mikor megszólít minket. Mint Zakariás 

mondja Szentlélekkel beteljesedve: szólt hozzánk az Úr „az Ő szent prófétáinak szája 

által" (Lk 1,70). Szólt hozzánk sok ember életén keresztül. Szólt hozzánk a minket 

környező világ sok-sok eseményén keresztül. Hányszor nem tudtuk, hogy Ő szól hozzánk. 

Hányszor nem fogadtuk meg szavát! Hányszor nem hívtuk Őt, bár biztat minket is szent 

igéje: „Mindenki, aki segítségül hívja az Urat, megtartatik." (Rom 10,13). Ha bajba 

jutunk, többször olyan zajt csapunk, hogy Isten „csöndes, halk" szavát nem tudjuk 

meghallani. Sok mindenre jut időnk, csak - fájdalom - arra nem, hogy elcsendesedjünk és 

figyeljünk atyai szavára. Csak akkor kezdünk el gondolkozni, mikor már régóta nem 
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hallunk Tőle semmit és munkánk egyre eredménytelenebbé kezd válni, életünkben pedig 

egyre több lesz a válasz nélkül maradó „miért"? 

 

Uram, alázatosan könyörgök Hozzád, taníts meg elcsöndesedni, hogy meg tudjam hallani 

felém is hangzó, halk szavad. Annyi mindenre tudok én is időt szakítani össze-vissza 

kuszáit világunkban, csak a Te üzeneteid meghallására nem... Adja kegyelmed, hogy 

lelkem hangfelfogó készülékével naponként meg tudjam hallani útmutató, egyszer 

bátorító, máskor feddö, de akkor is atyai szeretettől áthatott szavaid! Krisztusért 

könyörgök Hozzád. Ámen. 

 

„Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat! így mondom, mert magam rég 

annak erezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat Hű szívvel szüntelen, hű szívvel 

szüntelen!" (Énekeskönyv 512. é. 1. v.) 

 

* 

Két kereső lélek 

Ekkor Jézus hátrafordult és látta, hogy két tanítvány követi őt, meg szólította 

őket: Mit kerestek? János l, 38 

 

János és András, e két istenkereső ember előzőleg Keresztelő Jánoshoz csatlakozott, s 

most Jézus felé fordultak. Keresztelő János bizonyságtétele: „íme, az Isten Báránya" 

adta ehhez az indíttatást. Az a prédikáció, amely a lelkeket nem indítja keresésre, s a 

keresőket nem segíti abban, hogy találjanak, teljesen értéktelen, még ha szépen hangzó 

és érdekes is. Átütő ereje igazán csak a Jézusról, az Isten Bárányáról szóló 

bizonyságtételnek van, aki magára vette s ezzel elvette a világ bűnét. Az Isten 

Bárányáról való bizonyságtétel annyira mélyen belevésődött annak idején János apostol 

szívébe, hogy később evangéliumában és a Jelenések Könyvében főleg Jézusnak ezt a 

képét állítja elénk. 

 

Jézus megfordult. Érezte, hogy két kereső lélek közelít hozzá. Voltaképpen Ő kereste 

őket, hogy követői legyenek. Komoly, lelkiismeretbe vágó kérdést tesz fel nekik: „Mit 

kerestek?"' - A világban az emberek mindent megtesznek, ha kell, erőszakoskodnak is, 

csakhogy másokat megnyerjenek valamiféle ügynek vagy irányzatnak. Az Isten országa 

esetében ez másként van. Soha sem szabad a lelkeket rábeszéléssel 'lerohanni'. 

Mindenki vizsgálja meg magát, hogy valóban vágyik-e Isten és a mennyei javak után. - Te 

mit keresel Jézusnál? Inkább külső segítséget testi szükségeidre? Akkor majd csalódás 

ér. Külső emberünk nem talál jólétet Jézusnál, sokkal inkább szomorúságot és 

szenvedést; tisztesség helyett gyalázatot. Nehéz ezt megérteni. Jézus korában a zsidók 

is inkább csak a római uralom alól szerettek volna megszabadulni s nem a bűn uralma alól. 

 

De aki ezzel az égető kérdéssel jön: „Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg 
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engem...?"- annak Jézus azt mondja: „Jöjj és lásd meg!" És vele is az történik majd, ami 

a két tanítvánnyal: „elmentek, ... meglátták,... nála maradtak. "Nem hagyták el többé Jé-

zust. Lelkűk legmélyebb vágyakozását lecsillapította. Felejthetetlen maradt számukra 

az az óra, amikor Jézus szemébe nézhettek. „Körülbelül tíz óra volt" (mai időszámítás 

szerint délután négy óra) - írta le János apostol 60 évvel később az evangéliumában. S e 

hosszú Időszak alatt Jézus mindig csak nagyobb és nélkülözhetetlenebb lett a számára. 

- Az igazi keresésből megtalálás, majd újabb keresés és még teljesebb megtalálás lesz. 

 

* 

 

Jegyzetek az ökumenikus imahét margójára 

 
17Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött 

létre. 18Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus 

által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19Isten ugyanis Krisztusban 

megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és 

reánk bízta a békéltetés igéjét. 20Tehát Krisztusért járva követségben, mintha 

Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21Mert azt, 

aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 

II.Kor.5;17-20. 

 

A törekvés az egyházak közötti békére az 1800-as évek közepén erősödött meg a 

protestáns egyházak kapcsolatában. A missziói munkamezőkön világossá vált mindenki 

számára az, hogy az egymással való hadakozás rontja az evangélium hirdetésének 

eredményességét. Ez indított el ezt a mozgalmat, Alliánsz mozgalom elnevezéssel. Ebben 

a békességre való törekvésben a római katolikusok legfeljebb csak megfigyelőként 

vettek részt kb. 1964-ig. A második vatikáni zsinat után változott meg a megbékéléssel 

kapcsolatos egyházpolitikai látásuk. 

 

Az utóbbi időben ők is erőteljesen bekapcsolódtak az ökumenikus alkalmakba. Az 

imahetek programja általában az ő inspirációjuk alapján fogalmazódik meg. Ebben az 

évben is az általuk hangsúlyozott fogalmak, a  megbékélés és az egység fogalma van a 

hét középpontjában. 

 

A probléma az, hogy az idézett bibliai helyen a „megbékélés” fogalma nem azt jelenti, 

amit az imahét vezérfonalának megalkotói gondoltak róla, amit belemagyaráztak. A 

megbékélés az Istennel való megbékélést jelenti mégpedig Jézus Krisztus által. Ez az 

az alap ugyanis, ami által egy új emberi élet jöhet létre. Szó sincsen itt különféle 

megbékélésekről, az egyházak egységéről! Pál apostol és az őskeresztyének nem 

békéltek meg az akkori világgal, vallásokkal, hanem életük árán is vállalták azt az életet, 

amit Istennel való megbékélésükben kaptak. Nem gyűlölködtek, senkivel nem voltak 
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ellenségesek, hanem úgy éltek, mint Krisztus népe, Isten gyermekei, függetlenül attól, 

hogy kinek mi volt a véleménye róluk, s arra törekedtek, hogy hirdessék az evangéliumot 

mindenütt, mindenkinek. Vállalták a békéltetés szolgálatát! – A tévesen értelmezett, 

esetleg hazug üzenet nem Isten Igéje! 

 

A keresztyénség az Istennel megbékélt életet jelenti, ami mindenki számára feltétel 

nélkül felkínált lehetőség. Ennek a megbékélésnek vannak gyümölcsei is, de nem 

gyümölcse semmiképpen az, hogy mindenkit tág öleléssel, feltétel nélkül, keblünkre 

öleljünk. 

 

Érdemes azt is megfogalmazni, hogy ki milyen hátsó gondolattal, érzéssel vesz részt az 

ökumenikus imahéten! 

 

A római katolikusok egyértelműen azt a célt hordozzák a szívükben mindig, hogy az 

„elszakadt, tévelygő testvéreket” valamilyen módon visszatérítsék a szerintük egyetlen, 

igaz egyházba. Egy rejtett ellenreformációs taktikát követnek. Nagyon eredményesen 

küzdenek ezért a célért. Minden olyan tanítást ügyesen elhallgatnak, ami a görög-római 

pogányságból megmaradt meg és él náluk és nagy Bibliákkal, protestánsoktól tanult 

énekekkel, fantasztikus eredményességgel bűvölik el azokat, akik teljesen tudatlanok, 

analfabéták a hit dolgait illetően. 

 

A hitben élő protestánsok azért vesznek részt ezeken az alkalmakon, mert lehetőséget 

látnak arra, hogy a megbékélés evangéliumát hirdessék és a pogányság sötétségéből 

kisegítsék azokat a vallásos embereket, akik erre fogékonyak, nyitottak. Elviselik a 

bugyutaságokat (cipősdoboz…), a nívótlan prédikációkat a cél érdekében. Céljuk valóban 

fontos és nemes cél! 

 

És vannak, akik gyönyörködnek a lelkészek által bemutatott, olykor profi módon 

kivitelezett showműsorban. Lelkesedve mondják, hogy: Milyen szép volt Lajos atya 

köntöse és milyen szépen szólt a baritonja. – Lehet, hogy ők vannak a legtöbben egy egy 

ilyen alkalmon! 

 

Tudomásul kell venni, hogy az egység csak Krisztus valóságos uralma alatt valósul meg. Ő 

képes a sokféle nyelvű, nemzetiségű, kultúrájú, felekezetű embereket szeretetben 

egyetlen néppé formálni. Az egység, ami a Lélek egysége, egyedül az Ő hatalma által 

lehetséges. Mi ezt azzal tudjuk szolgálni, ha életünket átadjuk Őneki. Ezért nincs 

fontosabb, mint a békéltetés szolgálata! Hirdetni kell az evangéliumot, a megtérés 

lehetőségét mindenkinek! 
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Január 18 

 

Jézus Krisztus és gyermekei 

„De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él (Ézs 

53,10). 

 

 

A mi Urunk Jézus Krisztus nem hiába halt meg. Halála áldozat volt: helyettünk halt meg, 

mert halála a mi bűneink büntetése volt, és mivel értünk hozott áldozatát Isten elfo-

gadta, megszabadította azokat, akikért életét áldozatul adta. Halálával olyanná lett, 

mint a gazdagon termő gabonamag. Jézus Krisztust gyermekei sokasága követi, ő az 

„örökkévaló Atya", és ezt mondja majd egyszer: „Én pedig és e gyermekek, akiket az Úr 

adott nekem" (Ézs 8,18a). 

 

A férfi büszkesége a fiák, „mint hős kezében a nyilak" (Zsolt 127,4). Jézus Krisztus 

tegze telve van ilyen nyilakkal, mind egy-egy gyermeke. A férfit fiai képviselik, ugyanígy 

Krisztust a keresztyének. A férfi élete mintegy meghosszabodik, és tovább él 

leszármazottaiban, ugyanígy folytatódik az Úr Jézus Krisztus élete a hívőkben. 

 

Jézus Krisztus él, ezért látja „utódait". Szemét rajtunk tartja, gyönyörködik bennünk, 

felismeri bennünk szolgálatának gyümölcsét. Örüljünk, hogy Urunk örvendezik gyöt-

relmes áldozatának eredményében, és hogy Ő mindvégig rajtunk tartja a szemét, mint 

halálának gyümölcsein. Azok a szemek, amelyek egykor könnyeket hullattak értünk, most 

gyönyörködve kísérnek minket. Ő szemmel tartja azokat, akik rá néznek. Szemeink 

találkoznak, és milyen nagy örömet jelent ez! 

 

* 

 

Mindennapi kenyerünk 

...mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma... (Mt 6,11) 

 

A három te-kérés után következik három mi-kérés. Ezek között az első ez. 

Gondolkozzunk el minden szaván! 

 

Kenyéren a Szentírás érti mindazt, ami testi jólétünket biztosítja. Az élelem, ruházat, 

lakás, munka, emberi kapcsolataink, siker, téli tüzelő - mind beletartozik ebbe (Luther). 

Isten fontosnak tartja, hogy ezekkel mindenki rendelkezzen. Annak, hogy sokak hiányt 

szenvednek, önzésünk az oka. Ő a pusztában vándorló népéről is évtizedeken át hűsége-

sen gondoskodott. Minden nélkülözés oka a bűnös ember mohósága vagy élősködő 

természete. Az, hogy tőle kérjük a mindennapi kenyeret, nem azt jelenti, hogy nem 

akarunk megdolgozni érte. De ahhoz is az ő gondviselő szeretetére van szükség, hogy 
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legyen munkánk, erőnk, és eredményes legyen a fáradozásunk. E kérés mögött alázat van: 

rászorulok Isten segítségére. Helyes önismeretre vall: nem tudom magam előteremteni, 

ami szükséges. Bizalom: ő meg fogja adni. 

 

A mi kenyerünket kérjük. Legyen nekem fontos a más kenyere is, ne csak a magamé! És 

vegyem észre, hogy abból, amit Isten nálam tett le, nem kell-e egy részt továbbadnom! 

Ne legyek rest sáfárként tekinteni tőle kapott javaimra! Hadd legyek gondviselő 

szeretetének eszköze! Nagy kiváltság Isten háztartásában kézbesítőként szolgálni. 

 

Naponként kérjük a szükséges javakat. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad tervezni, 

tartalékolni, gyűjteni, de ez a kérés kizár a hívő életéből minden mohóságot, 

telhetetlenséget, kapzsiságot, követelőzést (Kálvin). Aki így imádkozik, az bízik 

Istenben, hálás és elégedett ember. Neki a kevés is mindig elég, míg másoknak a sok is 

gyakran kevés. És az ilyen embernek nem árt meg a bővölködés sem (FiL 4,12). 

 

„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel..." (Ilim 6,6) Jellemző ez rám? 

 

* 

 

Ha szavát halljuk, ne keményítsük meg szívünket! 

„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!" (Zsid 3,7-8) 

 

Mikor Izrael fiai elindulnak Szin pusztájából és Refidimben tábort ütnek, a népnek nincs 

ivóvize. Zúgolódnak Mózes ellen. Mózes néhány öreget vesz maga mellé és a Hóreb 

hegyénél pálcájával rásújt a sziklára. Abból bőséges víz fakad. Alig oltják el szomjukat, 

máris ellenséges csapat jelenik meg Amálek vezetésével. Mózes meghagyja Józsuának, 

hogy ütközzenek meg. Ő maga Isten pálcájával a halom tetejére megy küzdő népéért 

imádkozni. Míg kezét fölemelve tartja, népe győz. Mikor leereszti, az ellenség kerekedik 

fölül. Végül leverik. Lázadó népét azzal bünteti az Úr, hogy senki se mehet be közülük az 

Ő „nyugodalmába" (2Móz 17.). A Zsidókhoz írt levél figyelmezteti őket, hogy ha a 

Mózesnél nagyobb Krisztus ellen lázadoznak, az Úrnak kemény büntetése sújtja őket, 

mint őseiket. A pusztában. Tegyük hozzá, hogy nemcsak őket, de mindenkit, aki 

megkeményíti szívét: nem fogadja el alázatos szívvel Isten büntetését. A körülöttünk 

évtizedek óta zúgó viharban hány szív keményedik meg... Hányan feledkeznek meg arról, 

hogyha Isten a választott népének sem kegyelmezett meg: Isten nem vitte be őket az 

Ő „nyugodalmába", rájuk sem vár más... Nehéz az élő Isten kezébe esni! 

 

Uram, rajtam is, enyéimen is, népünkön is megnehezedett Kezed. Add, hogy sohase 

zúgolódjunk döntéseid ellen! Ha elfogadtuk egy ezredévnek annyi viharában segítő 

kegyelmed, fogadjuk el alázatosan az újabb megpróbáltatásokat is. Némítsd el ajkunkon 

a panaszt. Juttasd eszünkbe, hogy „ amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz 
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a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik"! A bűneinkért ártatlanul annyit szenvedő 

Szent Fiadért hallgass meg! Ámen. 

 

„Sebzett szívünk majd 

Mikor felsóhajt, 

Vagy ha másért bánat éget, 

Adj türelmet, békességet, 

Reménnyel teli 

Rád tekinteni." 

(Énekeskönyv 434. é. 3. v.) 

 

* 

 

„Nem illik a királyodhoz a borivás!" 

(Példabeszédek 31) 

 

A vezető ne „részegedjen" meg sem nőtől (3), sem hízelkedőtől, sem szeszes italtól (4-

5). Tartózkodjon mindentől, ami elhódítaná. Egy vezető ember másokért él. Döntéseitől 

mások sorsa függ, ezért mindig józannak kell lennie, „az erőnek, szeretetnek és 

józanságnak Lelke" által. Ez különösképpen érvényes a nép lelki vezetőire (ITimóteus 

3,3). A mi Urunk Jézus Krisztus, keresztre feszítése előtt sem fogadta el a hódító italt 

(Máté 27,34), noha a kereszten szinte kényszerítették erre (Máté 27,48). Lemuél király 

azt a tanácsot kapja, hogy ne igya a feledés borát, de „adjon bort az elkeseredett 

embernek, hogy az megfeledkezzék szegénységéről" (6-7). Itt nem arról van szó, hogy 

bátran fojtsuk alkoholba bánatunkat, hanem hogy éljünk a krisztusi megváltás borával. 

Az Ige azt is üzeni, hogy mindenki magával szemben legyen kemény, másokkal szemben 

pedig irgalmas. 

 

 

* 

 

A döntő fordulat 

Olvasásra: Jn 6,60-65 

 

Ott folytatjuk, ahol az előző fejezetet zártuk: a tanítványok kemény beszédnek 

tartották, amit Jézus mondott, hogy Őt, a lényét csak úgy tehetik egészen magukévá, 

ahogy a kenyeret megeszik s ahogy isznak. 

 

„Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?" - itt a görög skléros szó áll, ami egészen 

pontosan azt jelenti: nehéz elfogadni, elviselni. Valóban, a tanítványok kevesebbel inkább 

megelégedtek volna, mint amit Jézus mondott nekik. 
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Már itt felmerül az az örök nehézség, amely azóta is megtorpantja a Jézust követni 

akarókat: az, hogy Jézus mondanivalója intellektuálisan még elfogadható, sőt rendkívül 

vonzó - de az az életforma, amit Jézus megkíván s amit eléjük, vagyis a tanítványok elé 

élt, az már úgy tűnik, minden emberi lehetőséget meghaladó. 

 

Valaki így mondotta ezt egyszer: „Szeretem Jézust, egész lényével vonz, de félek a 

követésétől, mert sarkaiból mozdítaná ki eddig megszokott életemet." - Nos, ez az, ami 

annyi és annyi komoly keresztyént is visszariaszt attól, hogy egészen tanítvánnyá váljék. 

Jézus félelmetesen szép életre hív. Sőt, erre az életre, új életformára valójában - ahogy 

Jézus mondja itt - csak az Atya hívhat el valakit. Csak az Atya Lelke, a Szentlélek képes 

megszokott életformánkból átlendíteni a jézusiba. 

 

Tulajdonképpen még ma is sok hívő úgynevezett küszöb-keresztyén, küszöbön veszteglő 

hívő. Már nem kint, de még nem bent. Közel hozzá, de nem Benne. Ebben az a tragikus, 

hogy valaki megfagyhat például egy menedékház küszöbén, ha hideg télen addig eljut, de 

be már nem. 

 

Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele 

többé. 

Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: 

- Vajon ti is el akartok menni? 

Simon Péter így felelt: 

- Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. 

És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje. 

Jézus így válaszolt nekik: 

- Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? Egy közületek még 

is ördög. 

Júdás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy 

volt a tizenkettő közül. 

Jn 6,66-71 

 

Ez az egyik legtragikusabb jelenet a negyedik evangéliumban. Mert itt kezdődik - a vég. 

Éppen Galileában, és ott is Jézus kedves városában: Kapernaumban, ahol annyi csodát 

tett, s ahol olyan sokan lelkesedtek érte és szerették. 

 

Megsűrűsödik körülette ellenségei gyűlölete. Sőt, meginognak a tanítványai is, akiket 

egyáltalán nem óhajt olcsó módon megnyugtatni, hogy „azért nem kell azt olyan komolyan 

venni, ahogy mondom..." 

 

Ez a galileai helyzet. Ez a szituáció háromféle döntési lehetőségre ad alkalmat Jézussal 
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kapcsolatban. 

 

Óvatos elszakadás. 

 

Ez abból a szüntelen és mindig mondogatott gyakorlati magatartásból fakad, hogy „Nem 

jó a felelősséggel szembe kerülni. Mindig kell valami ügyes megoldást találni, hogy a 

kecske is jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon. Nem szabad így fejjel menni a falnak, 

ahogy ezt Jézus is teszi". - Nos, Jézus valóban szembekerül kora minden vezető 

rétegével. Sőt, a szélesebb tanítványi körből, a galileai és kapernaumi követői közül is 

„ettől fogva sokan visszavonultak, és nem jártak többé vele." 

 

Itt állapítsunk meg egy örök igazságot: egy közösség lelki, szellemi minőségét mindig a 

baj mutatja meg. Ha egy közösség valamilyen szorítóba, bajba kerül, az szétdobja-e 

őket, vagy még inkább összekovácsolja? 

 

Árulás - vagyis átállás a másik táborba. Ha már így áll a helyzet Jézussal, akkor siessünk 

tábort változtatni, és a többséghez s az erősebbekhez csatlakozni, mert az a „jövő útja 

és a fennmaradásé". Júdás ennek a magatartásnak a fő képviselője. 

 

Júdást kétezer év óta sokan és sokféleképpen értékelték, magyarázták tettét, 

boncolgatják, hol teológiai, hol lélektani szempontból. A lélektani magyarázkodást 

kísérelte meg például a magyar irodalomban az Én vagyok című regényében Kodolányi 

János. 

 

Az a szerény véleményem, hogy Júdást teológiai szempontból azért nem szabad 

magyarázni, mert Isten a maga teljességében, a mi emberi értelmünk számára még nem 

érthető, így bizonyos döntése, tette sem. Ha maradéktalanul érthető volna - már nem 

volna Isten. - Lélektani szempontból pedig, ahogy Kodolányi és sok társa tette, azért 

nem ajánlatos felettébb magyarázni Júdást, mert ha már nem tudom megmagyarázni, 

akkor mentséget is találtam a számára, s ha mentséget találtam, akkor bocsánat is jár 

utána. Ehhez pedig nekem nincs, és a legnagyobb írónak sincs joga. Se ítélni, se 

bocsánatot adni neki. Ezért nem magyarázkodik Júdás körül János sem, pedig neki 

hetven év állt rendelkezésére, és személyesen ismerte őt. Hetven év alatt csak kiele-

mezhette volna a „rugókat", vagy felállíthatott volna valamiféle teológiai tételt. De nem 

tette. Csak elmondja, ami történt. 

 

A Simon péteri magatartás (6,68-71) 

 

Ezt mind a négy evangélista feljegyezte, mert mindegyikük olyan döntőnek tartotta. - 

Az az értéke ennek a vallomásnak, hogy Simon Péter teljességgel tisztában van a 

helyzettel. Nem vakbuzgó, optimista rajongás ez, ami itt elhangzik. Teljes 
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meggyőződéssel tanítványtársainak a nevében is beszél. Csak abban téved, hogy nem 

tizenkettejük nevében, hanem csak tizenegyében. Ezért is teszi meg a vallomásra Jézus 

a maga megjegyzését: „Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? Egy közületek 

mégis ördög." 

 

Tulajdonképpen Simon Péter vallomása társai nevében arra hangzik el, hogy Jézus 

kinyitja előttük az „ajtót", azaz lehetőséget ad nekik, hogy a tizenkettő is elhagyja. 

„Vajon ti is el akartok menni?" Ebben a nyitott ajtóban egész lényével Jézus felé 

fordulva válaszolja Simon Péter: „Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van 

nálad." 

 

Ez az egyszerű halászmester azt találta meg Jézusnál, amit az alkimisták hiába 

kerestek, az életelixírt. Amit sok bölcselő hiába kutatott, az élet logikai titkát. Ami 

voltaképpen ott szunnyad mindnyájunkban. A szerelmespárban, aki fába vési a nevét, 

vagy a fáraóéban, aki örökre akar élni, ha másképp nem, mint egy örök piramis alá vagy 

közelébe temetett, bebalzsamozott test. 

 

Az örök élet titkát Simon Péter Jézus beszédében, az Igében találta meg. „Uram - Kyrie 

-, kihez mehetnénk?" 

 

Valóban, kihez mehetnénk? 

 

Az írástudókhoz? Akik ismerik ugyan az írásokat, de nem ismerték meg az Igét? 

 

A farizeusokhoz? Akik görcsös erőlködéssel igyekeznek megtartani a Tórát, a Törvényt 

és a Talmudot, a Törvény magyarázatát, csak éppen nem jutnak el vele még a földi élet 

békességéhez sem? 

 

A szadduceusokhoz, akik egy jobb pozícióért elárulják saját fajtájukat, akik Heródes és 

Pilátus kegyét lesik? Közben pedig a legkülönb és legokosabb zsidóknak tartják magukat, 

akik megnyerik ugyan a maguk kis világát, de lelkükben kárt vallanak - ahogy Jézus 

mondja. 

 

A Holt-tenger közelében megbújó esszénusokhoz? Akik már „fölmondták" ezt az életet, 

és kivonultak belőle? 

 

A zelótákhoz? Koruk partizánjaihoz, akik a harcos Messiást várták, hogy majd élükre 

álljon, felszabadítsa Izraelt és világhatalommá tegye, mert csak arról álmodtak? 

 

Valóban: kihez mehetnénk? Ki az, akinél nem csak valamiféle beszéd kapható, hanem akié 

az örök élet beszéde, Igéje? 
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Amikor az agg, nyolcvanhat éves Polikárpot, Szmirna püspökét elfogták és arra akarták 

kényszeríteni, hogy tagadja meg Jézus Krisztust, mert különben halál fia, azt válaszolta: 

„Nyolcvanhat évig szolgáltam Krisztusnak, és soha nem tett nekem semmi rosszat. 

Hogyan káromolhatnám Királyomat, aki megváltott engem? Megölhettek - de akkor hozzá 

megyek, ki máshoz is mehetnék?" 

 

Egy gyógyulgató beteg vasárnap kimenőt kért a kórházból az orvosától. Az rákacsintott, 

és azt kérdezte: 

- Egy kis randevú? 

- Igen - felelte a beteg -, találkozni szeretnék Jézussal egy istentiszteleten. 

Az orvos egy pillanatig rámeredt, aztán csöndesen csak ennyit mondott: 

- Mondjon értem is egy Miatyánkot! 

Simon Péter meg is okolja, hogy miért maradnak Jézus mellett: „Mi hisszük és tudjuk, 

hogy te vagy az Istennek Szentje." Több régi kéziratban így szerepel: Az élő Istennek 

Szentje! 

 

Befejezésül hadd tegyek fel önmagunknak három kérdést: 

- Hisszük-e mi, amit hiszünk? Valóban? 

- Felismerjük-e már Jézusban az élő Istennek Fiát, Szentjét? 

- Vagy mi is „elszakadóban" vagyunk Tőle, mert túl kemény beszéd az, amit szól? 

-  

Mindenki magáért feleljen ezekre a kérdésekre. Valamit. Felelet, valamilyen felelet 

nélkül ne hagyja a három kérdést. Tisztázza a helyzetét. Egyszer tudnunk kell, már 

tudnunk illene, hogy valójában hogyan is állunk, és hol is állunk a tanítványságunkkal... 

 

Január 19 

 

Vallást tévő száj, hívő szív 

„Ha tehát száddal Úrnak vallód 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 
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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 fel-

hozhatom 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! 

 

* 

 

„Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesítem." 

(Prédikátor 1) 

Korunk tragédiája, hogy nem az „egyenesség", hanem a „görbeség" a norma. Az egyenes 

drótot, ha egyszer meggyűrtük, soha nem tudjuk kiegyengetni, kicsit mindig hullámos 

marad. Amit egyszer elrontottunk, annak e világon könyörtelen következményei vannak, 

még ha némileg rendezni is tudjuk dolgainkat. A vasbeton huzalokat hatalmas kerek töm-

bökben árulják a kereskedések. Gyerekkoromban az egyik végét a villanypóznához, a 

másik végét egy traktorhoz kötötték, csak így tudták kiegyenesíteni. Emberi erő 

elégtelen, csak az erős Isten Krisztusban közölt szeretete képes kiegyenesíteni az 

emberi görbeséget. Jézus azért vonult be Jeruzsálembe, hogy „legyen a görbe út 

egyenessé" (Lukács 3,5). 

 

* 

„Kitűnt, hogy mindaz hiábavalóság és hasztalan erőlködés. 

(Prédikátor 2) 

A Prédikátor őszintén „fronti a szívét, mint a vizet az Úr előtt" (Siralmak 2,19). 

Megvizsgálja önmagát, életét, eredményeit miközben megfogalmazza a mindenkori 

ember örök és letagadhatatlan tapasztalatát: „minden hiábavalóság". Ez a tapasztalat 

kultúrától, vallástól, kortól, helytől, nemtől függetlenül ott szorong mindannyiunk 

szívében, melynek során az ember, létének értelme után kérdez. Ezek a gondolatok a 

nyugodt napok „ürességében" éppúgy előtolakodnak szívünkből, mint a szenvedések kínjai 

között, vagy éppen a „hétköznapi szörnyű szürkeségben". Az ember menekül a 

hiábavalóság érzése elől a test és e világ örömei közé (Freud), vagy a hatalom akarásába 

(Adler), de létkérdéseinkre valóságos választ, azaz értelmet (Franki), csak az Istennél 

találhatunk, aki életünk egyedüli forrása, és Krisztusban megváltója. 

 

* 

Mindennapi bocsánatunk 

...és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
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vétkezőknek... (Mt 6,12) 

 

Ezt a kérést Jézus egy és-sel kapcsolja az előző mondathoz. Azt hangsúlyozza ezzel, 

hogy amilyen nélkülözhetetlen a mindennapi kenyér, olyan nélkülözhetetlen a harmonikus 

élethez a mindennapi bocsánat is. Ahogyan elpusztul az, aki nem táplálkozik egy ideig, 

ugyanúgy elpusztul a lélek, megromlik a közösség, ha nem gyakoroljuk a rendszeres bo-

csánatkérést és megbocsátást. 

 

Mert minden bűn elválaszt minket Istentől és egymástól. A megbocsátás pedig újra 

összeköt és eggyé tesz. Vágyunk az őszinte közösségre, de ennek ára az őszinte 

megbocsátás. 

 

Ez mindig azzal kezdődik, hogy látnunk kell és néven kell neveznünk a saját bűneinket 

(nem a másokét). Nem szabad úgy tenni, mintha nem lennének, és nem szabad konzerválni 

sem őket. „...a nap ne menjen le a ti haragotokkal..." (Ef 4,26) A rejtegetett harag, 

keserűség, vádaskodás megmérgezi nemcsak a kapcsolatot, hanem a saját lelkünket is. 

 

Bátran kérhetünk bocsánatot Istentől, mert „kegyelmés és irgalmas ő... szeretete nagy" 

(Jóél 2,13). Készen van nála a bocsánat minden bűnünkre, mert Jézus Krisztus 

elszenvedte minden vétkünk büntetését. A kereszten eltörölte az ellenünk szóló 

adóslevelet (Kol 2,14). 

 

Tele van a kezünk adóslevelekkel, s ha azokat nem dobjuk el (nem bocsátunk meg szívből 

másoknak), nem tudjuk elvenni Istentől a nekünk szükséges bocsánatot. Az készen van, 

tőlünk függetlenül, de úgy lesz a miénk, ha mi is szívből megbocsátunk. 

 

Milyen régi és friss sérelmeket kellene elengednem akár bocsánatkérés nélkül is? 

 

* 

Az imádkozás nagy kiváltságunk 

„Szüntelen imádkozzatok!" (IThessz 5,17) 

 

Az emberek szerte a világon ilyen vagy olyan formában mindenütt imádkoznak. Érdekes 

bizonysága ez annak, hogy a világ bármely részén élő, különböző műveltségű emberek 

megérzik, hogy kell lennie Valakinek, aki a világot és benne őket is életre hívta, 

fönntartja és kormányozza. Azt is érezzük, hogy ezt a Valakit megkülönböztetett 

tisztelet illeti meg mindannyiunk részéről. Ilyen vagy olyan formában a legtöbb ember 

kifejezésre is juttatja azt, hogy elismeri Tőle való függését és igyekszik jóindulatát 

biztosítani mind maga, mind hozzátartozói részére. Ezt imádságban teszi. Igénk is 

imádkozásra buzdít minket. Lelkünkre köti: „Szüntelen imádkozzatok!" Ereznünk kell, 

hogy távolról sem parancs ez: parancsszóra csak szavakat lehet mondani, de imádság 
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csak szívünkből, lelkünkből szakadhat föl. Csak az imádság, ami önként hagyja el 

bensőnket, hódolatból, szeretetből. A zsoltáros király is mélyen átérzi ezt: „Mert nagy 

az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Magasztaltassál fel az egek felett, 

oh Isten!" (Zsolt 57,11-12). Nagy kiváltság ilyen Urat imádni! 

 

Uram, te engem is örökkévaló szeretettel kerestél és hívtál. Az én bűnös, gyarló 

életembe is lenyúltál. Magadhoz emeltél, a „ keskeny úton " elindítottál. Eddigi életem is 

csak jóságodról, szeretetedről, irgalmadról beszél. Magasztallak Uram, hogy 

beszélhetek Hozzád, szabad Téged dicsőítenem, minden kérésemet hittel elődbe 

vinnem; és Te mindazt, ami közelebb visz Hozzád, teljesíted kegyelmedből. Adja meg 

irgalmad hogy sohase némuljon el ajkamon az imádság! Az Úr Jézus Krisztusért hallgass 

meg! Ámen. 

 

„Keressetek buzgón és megtaláltok! Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok Erőt ne 

vegyen mi rajtunk, légy nekünk Égi utunk, igazságunk életünk!" (Énekeskönyv 475. é. 2. 

v.) 

 

* 

 

„Ne edd az irigy ember kenyerét, és ne kívánd jó falatjait, mert olyan ő, mint aki 

számolgat magában: Egyél, igyál! - mondja neked, de nem szívesen. Megevett 

falatodat ki fogod hányni, és kedves szavaidat elvesztegeted." Példabeszédek 

23,6-8 

 

Ehhez az igéhez nincs mit hozzátenni, önmagáért beszél. Igen tanulságos abból a 

szempontból, milyen keveset változott az ember háromezer év alatt. Büszkék vagyunk 

az utolsó évszázadokban az emberiség fejlődésére. Mélységesen megvetjük a régi, 

vaskorszakbeli embereket, mintha ők egészen mások lettek volna, mint a maiak. Sokan 

csodálkoznak: mit akarnak a keresztyének ma azokkal a régi könyvekkel, amelyek 

évezredekkel ezelőtt voltak jók? Mit mondhatnak azok nekünk? Pedig ahogy ezeket a 

szavakat olvasod, biztosan megjelenik a szemed előtt egy-két ismerősöd, akikre úgy 

ismersz rá, mintha éppen róluk írták volna a fentieket. Sőt talán magadra is ráismersz, 

esetleg csak mosolyogva, mit éreztél, amikor a fiad kedvelt étele volt éppen az asztalon, 

és egy nagy társaság megjelent, s barátságos beszélgetés közben az egészet felfalták. 

Igen, mi vagyunk azok, akikről az írás szól. Kezdettől fogva ember az ember, az maradt, 

és az marad. Aki az Istené, az a legapróbb tettein is megmutatkozik, aki nem neki szolgál, 

az minden korban selejt marad. Fogadd hát bizalommal az ige egyszerű, világos tanítását. 

Örökkévaló Istenem, köszönöm, hogy még az ilyen mindennapi dolgokban is útmutatást 

ad nekünk a Te igéd. Add, hogy ebben is magamra ismerjek, ne utánozzam a sok ezer 

éves irigyeket, de legyek óvatos, ha a maiakkal találkozom. Köszönöm, hogy nyugodtan 

rábízhatom magam a vezetésedre, mert utad örökkévaló út, igazságod nem változik az 
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évezredekkel, sem jóságod nem apadt el az idők folyamán. Ma taníts meg Jézus 

követésére, ma adj világos látást egyre bonyolódó világunk útvesztői között, és adj erőt, 

hogy amit évezredes igédből megtanultam, tudjam ugyanazzal a hittel és 

engedelmességgel követni mai világunkban, hogy valóban együtt imádhassalak a régen 

elköltözött, de ma is élő üdvözültek társaságában! Ámen. 

 

* 

25. A TÖKÉLETEST NEM KELL MEGISMÉTELNI (Zsidókhoz írt levél 9,23-28) 

„Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat 

a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta 

szentélybe, az igazi képmásába mentbe Jézus, hanem magába a mennybe, hogy most 

megjelenjen Isten színe előtt értünk." (9,23-24) 

 

A két szövetség közötti különbség a két áldozat közötti különbségben van. A földi 

szentélybe állatok vére által lehetett belépni. A mennyei világba minőségileg jobb 

áldozat bemutatása által juthat az ember. Az ószövetségi istentisztelet valójában 

előképe az igazi megváltásnak, előjele Krisztus tökéletes áldozatának. Az apostol a levél 

írása közben mindig arról beszélt, hogy az állatok vére, bármilyen sokat áldoztak is fel 

belőlük, tökéletlen volt és elégtelen is. Tisztának és szentnek kellett áldozatul esni 

ahhoz, hogy az áldozat bemutatása elérhesse a tökéletességet. A különb áldozat a tiszta 

és ártatlan élet odaáldozása volt! Krisztus nem emberkéz által alkotott szentélybe lép 

be, hanem magába a mennybe! Krisztus tökéletes főpapként jelen meg ott, Isten előtt 

értünk, mint az örökkévalóság főpapja. 

 

„Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap ment be 

évenként a szentélybe más vérével. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ 

kezdete óta. így azonban egyszer jelent meg, az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a 

bűnt." (9,24-26) 

 

„Miért kellett Krisztusnak halált szenvednie? Azért, mert Isten igazságának semmi más 

módon a mi bűneinkért megfizetni nem lehetett volna, csakis Isten Fiának halála által." 

(HK 40. k-f.) Ez azt is jelenti, hogy Jézus személyétől nem választható el a magára vett 

bűn és annak a következményei. Ő önként vette magára a mi terheinket, ítéletünket. 

Bármilyen megrázó dolog is, helyettünk szenvedett halált, és ebben az ésszel 

felmérhetetlen kegyelemben akkor jut részünk, ha az ember, hite által, bűnei 

megbánásával szintén magára veszi és ezzel a kegyelmet céljához vezeti el! Az Úr Jézus 

szolgálatát nem ismételni kell, hanem magunk megalázásával el kell fogadnunk. „Teljes 

bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus 

megjelenésekor kaptok... Ő ugyan a világ teremtetése előtt kiválasztatott, de az idők 

végén jelent meg a ti kedvetekért, akik általa hisztek Istenben." (IPét 1,13.20-21) „Mi 

az igazi hit? Olyan biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten 
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az ő Igéjében nekünk kijelentett, s azon felül még az a szívbéli bizodalom is, melyet a 

Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak másoknak, hanem 

nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és örök üdvösséget ajándékoz az ő ingyen 

kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért." (HK 21. k -f.) 

 

„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet 

következik, úgy Krisztus is egyszer oldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másod-

szor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják Őt, üdvösségükre." 

(9,27-28) 

 

A bűnös ember szükségképpen hal meg és kerül Isten ítélete alá. Krisztus is így halt 

meg, miután bűneinket magára vette. Bűnössé lett értünk, Isten ítélete szerint halt meg. 

És ez azt jelenti, hogy úgy jelent meg Isten színe előtt, mint aki elvégezte a feladatát, 

a váltságot végbevitte, adósságainkat kifizette, és engesztelést hozott. 

 

Nézzenek tehát rá bizalommal és hittel mindazok, akik Őt várják. Nekünk, embereknek 

ez az egyetlen út van adva, a váltság tökéletessége, amit nem kell többé, soha 

megismételni. „Szent bizonyosság: Jézus enyém! Földi utamra sugárzik e fény, vár az 

örökség, mennyei rész, lelkem ujjongva fölfelé néz. Dicsének hangzik ajkamon, Jézust 

örömmel magasztalom." (174. Halleluja) 

 

Január 20 

 

Aki győz 

 

„Aki győz, annak megadom, hogy egyék az élet fájáról, amely az Isten 

paradicsomában van" (Jel 2,7). 

 

Senki nem futhat el a csatából, senki nem tagadhatja meg, hogy részt vegyen a szent 

harcban. Küzdenünk kell, ha győzni akarunk. Hadakoznunk kell, míg minden ellenséget le 

nem győztünk, mert különben ez az ígéret nem lehet a miénk, hiszen csak azoknak szól, 

akik „győznek". Győznünk kell a világ hamis prófétái és mindama gonosz felett, amely 

tanításukat kíséri. Győznünk kell tulajdon szívünk lagymatagsága fölött, amely olyan 

könnyen elhagyja az „első szeretetet"! Olvassuk el a Jelenések könyvéből az efézusi 

gyülekezetnek írt egész levelet (Jel 2,1-7). 

 

Ha Isten kegyelméből győzünk, amint győzni is fogunk, ha győzedelmes Királyunkat híven 

követjük, akkor Isten bebocsát minket paradicsomának közepébe. Bátran elmehetünk 

majd a lángoló pallossal őrködő Kerub mellett, és eljuthatunk ahhoz a fához, amelyről ha 

eszik az ember, örök élete lesz. így megmenekülünk az örök haláltól, amely a bűn zsoldja. 

Elnyerjük az örök életet, amely az ártatlanság pecsétje, az Istennek odaszentelt élet 
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jutalma. 

 

Jöjj szívem, bátorodj fel! Ha menekülsz a harc elől, elveszted az új és örök paradicsom 

örömét; de ha küzdesz a győzelemig, Istennel jársz a paradicsomban. 

 

* 

Isten: szabadító 

...ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól... 

(Mt 6,13) 

 

Ez a kérés három feladatra figyelmeztet: 

 

1. Ismerjük fel a gonoszt, amikor támad, és semmilyen kapcsolatba ne kerüljünk vele! 

Jézus világosan tanította, hogy a sátán személyes hatalom, aki Isten gyermekeit el 

akarja szakítani mennyei Atyjuktól. Emberi kívánságainkra épít, és ismeri gyenge 

pontjainkat. Mindig „segíteni" akar, de tőle semmit nem szabad elfogadni. Minden 

ajánlatára (kísértésére) minden esetben azonnal egyértelmű nem-et kell mondani saját  

érdekünkben. 

 

2. Ismernünk kell saját kísérthető szívünket is, és nagyon ragaszkodnunk kell győzelmes 

Urunkhoz. Nem kötelező belemenni a kísértésbe, Jézus ad erőt észrevenni és ellenállni. 

Ő a kereszten legyőzte a gonoszt, ne feledjük, hogy legyőzött ellenség támad! így is 

sokat árthat, de Jézussal közösségben védve van a hívő. Csak ne játsszunk a csábítással! 

 

 

3. Ismerjük meg egyre jobban mennyei Atyánkat is, és bízzunk benne! 

Ő a teremtés okán is Ura a sátánnak, s az Isten nélkül semmit sem tehet. Még a mi 

kísértéseink idejét és mértékét is a mi Atyánk határozza meg. (Lásd Jób esetét.) Ezért 

hozzá imádkozunk, és nem a gonoszt kérjük, hogy ne vigyen kísértésbe, mert a gonosznak 

is ő parancsol, akivel egyáltalán semmilyen kapcsolatot sem létesítünk. Isten gyermeke 

a kísértéseivel harcolva is mindenható mennyei Atyjához ragaszkodik. Ő azt ígéri 

nekünk: „Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet." 

(Zsolt 91,14) 

 

* 

 

Miért kell imádkoznunk? 

„Áldjad én lelkem az Urat... " (Zsolt 103.2-4) 

 

Mindenekelőtt azért kell imádkoznunk, mert Mennyei Atyánknak nagyon sok 

megköszönnivalónk van. Másodszor azért, mert sok elkövetett bűnünkért kell Tőle 
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bocsánatot kérnünk. Végül azért, mert nagyon sok kérnivalónk van Tőle. Bár Isten 

mindent tud, így megköszönni-, megbocsátani-, és kérnivalóinkat is tudja, még mielőtt 

elmondanánk ezeket néki, mégis elvárja tőlünk, hogy Tőle kérjük ezeket. A kérésben 

ugyanis két dolog jut kifejezésre. Egyfelől az, hogy a magunk erejéből sok mindent nem 

tudunk megtenni, sem elnyerni, sem elintézni. Másfelől az, hogy Istenünknek minderre 

van ereje, hatalma és a megtételére hajlandósága. Egyfelől erőtlenségünk alázatos 

beismerése szólal meg imádságainkban, másfelől az a meggyőződésünk, hogy Istenünknek 

mindezt hatalmában van megtenni. A legtöbb ember el van telve a maga képzelt 

bölcsességével, ereje tudatával. Ezt a tévhitet akarja elvenni belőlünk az egyedül bölcs, 

egyedül erős, egyedül hatalmas Isten, és helyébe azt a tudatot plántálni, hogy 

szűkölködünk nagy mértékben segedelme és dicsősége nélkül (Rm 3,23). Ezért várja 

tőlünk, hogy buzgó imádságainkban kérjünk Tőle mindent. 

 

Mennyei Atyám, áldom szent Neved. Nem feledkezem meg jótéteményeid sokaságáról. 

Áldom szent Neved, hogy Eléd vihetem minden bűnömet, Te meggyógyítod 

betegségemet, Szent Fiad drága vérén megváltod életemet, kegyelemmel és 

irgalmassággal halmozol el. Áldom Neved, hogy szabad nékem magam és enyéim minden 

kérését imádságaimban Eléd vinnem, hogy vakságomban világosságot, erőtlenségemben 

erőt, nehéz kérdéseimben útbaigazítást és megoldást nyerjek Tőled. Mindezt értem is 

szenvedett Egyszülött Fiad érdeméért kérem Tőled. Ámen. 

 

„Adjatok hálát az Istennek, Imádkozzatok szent nevének! Hirdessétek dicséretét És 

minden jótéteményét! Beszéljétek a nép előtt Nagy csudáit melyeket tört!" 

(Énekeskönyv 105. é. 1. v.) 

 

* 

 

Bevezetés a Zsoltárok Könyvéhez 

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, 

és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő 

törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, 

amely idejében megtenni gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, 

amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór 

a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak 

közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe 

vész. 

Zsoltár l. 

 

Elöljáróban elmondom, hogy igen nagy örömöm volt, amikor most egy teológiai 

szakkönyvet a kezembe vettem. Eddig is ismertem a szerzőjét, most egy új kötete került 

a kezembe. Európa szerte, sőt világszerte ismert ez a teológus, és nagyon tetszett 
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nekem, hogy a bevezetőjében önkritikát gyakorol az eddigi gondolatai felett, és szinte 

elnézést kér, mert közben megvilágosodott valami előtte. Ez nagyon nagy ritkaság teoló-

gusoknál, hogy önkritikát gyakoroljanak, és alázatosan megvallják, hogy néhány évvel 

ezelőtt nem egészen világosan láttak. Ő ezt elmondja, és nagyon idekívánkozik az 

önkritikája. 

 

Könyvet írt Jézus életéről, haláláról, feltámadásáról, és azt a koncepciót képviselte, 

hogy a zsidók törvényvallása vitte keresztre Jézust, mert Jézus megkritizálta azt. 

Isten viszont föltámasztotta őt, és ezzel hitelesítette Jézus kritikáját. Tehát ha Isten 

hitelesítette Jézust, akkor igaz a tanítása: érvénytelen a zsidó vallás. 

 

Ez volt a szerző régi koncepciója, és efölött gyakorolt most kritikát. Azt mondja: most 

valami jobb látásra jutottam, arra, hogy nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, amikor az 

egész zsidó vallást törvényvallásnak tekintettem. Időközben beláttam, hogy Jézus 

korában eltorzult a törvény, a vallás törvényeskedő lett, de ez a törvényeskedés nem a 

lényeg. Igaz, hogy ez vitte Jézust a keresztre, de nem ez az ószövetségi vallás lényege. 

Ennél sokkal gazdagabb az, és ráeszméltem, hogy ha a régi koncepció igaz volna, akkor 

nem lehetne dialógust folytatni a zsidókkal. Mert ha mi eleve azt mondjuk, hogy a 

kereszt, a feltámadás után megszűnt a zsidó vallás, akkor kivel vitatkozunk? De ha az a 

törvényeskedő vallás egy torzulása volt az igazi ótestamentumi vallásnak, akkor lehet a 

zsidókkal párbeszédet folytatni. Mert most már a zsidók is elismerik, hogy ahogy a 

vallásuk Jézus korában eltorzult, az nem az igazi zsidóság. Az igazi zsidóság valami más. 

 

Hogy milyen az igazi zsidóság, azt pontosan a Zsoltárok Könyvéből lehet megtapasztalni. 

Ez ad nekünk hűségesebb tükröt arról, hogy mi az, hogy zsidóság, és milyen is volt a zsidó 

vallás. 

 

Először egy ilyen alapvető dolgot jegyezzünk meg, hogy az Ószövetségben az Isten csinál 

valamit, és az ember válaszol erre. Amit Isten cselekszik, azt két oldalról lehet 

megérteni. Részint a zsidó nép történelmében cselekszik, a sorsfordulókban - büntet, 

kegyelmez stb. -, részint a próféták szaván át. Erre felel az ember, és ez a felelet 

például a Zsoltárok Könyvében van. A Zsoltárok Könyvét tehát nem úgy kell olvasni, hogy 

az olyan kijelentés, mint például Ézsaiás próféciája. Van az Isten szava és a visszhang 

az Isten szavára: ez a Zsoltárok Könyve. Itt a nép válaszol, és mivel nagyon sok mindent 

cselekedett Isten, azért a válasz is sokszínű. Ezért gazdag a Zsoltárok Könyve. 

 

A következő gondolat: „Dávid zsoltárai". Zsoltáros király Dávid, de nem írt 150 zsoltárt, 

maga a Zsoltárok Könyve is említ sok más szerzőt. De az igaz, hogy Dávid zsoltáros király 

volt, művész ember, zenélni is tudott, énekeket szerezni, nem véletlen, hogy az ő 

nevéhez kapcsolták a zsoltárokat. Valóban, a 150 közül egy elég nagy gyűjtemény 

Dávidtól származik, de nem 150, csak azok, amelyeket a Biblia is Dávidénak mond. 
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Például az első két zsoltár egy egységet alkot, és így ad bevezetést. Az első így kezdődik: 

„Boldog ember az..." , és a második így fejeződik be: „Mind boldog, aki hozzá menekül." 

 

A keletkezésükről annyit, hogy vannak régi ószövetségi könyvekben elszórt énekek jóval 

Dávid előttről. Dávid jelentős lökést adott az éneklés ügyének, de igazában a zsoltárok 

Salamon korában és a templomépítés után virágoztak fel, amikor az istentiszteleti 

szertartásnak fontos része volt a kórus. A kórustagok énekeltek, a szívükben zsoltárok 

születtek, egyedül énekelték, majd átvette a kórus. Nagyon gazdag fejlődés volt akkor. 

 

Sajnálatos adat: a babiloni fogság után született a zsoltárok nagyon nagy része. 

„Hegedűinket függesztettük fűzfákra, mikor ott Babilonban..." Ismerjük ezeket a 

sirató, bűnbánó énekeket. 

 

Először kis egységekben jelentek meg a zsoltárok, és a legkésőbbi szerkesztés fogta 

ezeket úgy össze, hogy kijött a 150. Ha figyelmesen olvassuk, látjuk, hogy 5 könyv van a 

mi Bibliánkban is: a Zsoltárok Könyve 5 részre tagozódik. 

 

A Krisztus előtti II. században, a Makkabeus-korszakban kezdődött a zsidók 

hellénizálása, görögösödése. Alexandriában több zsidó élt, mint Jeruzsálemben, csak 

Alexandriában élt annyi, mint az egész zsidóországban. A diaszpóra-zsidóság görögül 

beszélt, az ő számukra lefordították a zsoltárokat. Ez nagyon nagy segítség a 

bibliatudósoknak, mert van görög szöveg és héber szöveg a legelső időkből, és a fordítás-

nál ezeket egybevetik, így próbálják megtalálni az eredeti szöveget. 

 

Még egy adat: az Újszövetség több mint 100 esetben idéz a Zsoltárok Könyvéből. Ez 

mutatja, hogy az újszövetségi gyülekezeteknek is fontos volt a Zsoltárok Könyve, és 

Jézus a kereszten a 22. zsoltárt idézte: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?" De 

egyéb helyeken is bőven idézte Ő is a zsoltárokat. A mi könyvünk is tehát a Zsoltárok 

Könyve, nemcsak a zsidóké. 

 

Néhány műfajt már fölsoroltam, nem tudom mindegyiket fölsorolni. Ezek a 

zarándokzsoltárok is olyan szépek! Jöttek a nagy ünnepekre Jeruzsálembe. (Salamon 

után koncentrálódott a zsidó kultusz a jeruzsálemi templomra.) Ebből külön zsoltárok 

születtek. Felmenetel közben, megérkezéskor, és amikor a papok elbocsátották őket. 

 

Példának nézzük a 15. zsoltárt! Ez egy tipikus belépő zsoltár, amikor megérkeznek a 

templomhoz. „Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden?" A 

zarándokok részéről hangzik a kérdés, a papok mondják a feleletet rá: „Az, aki 

feddhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól; nyelvével nem 

rágalmaz, nem tesz rosszat felebarátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel 
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néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha 

kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan 

rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha." Ez egy tipikus felsorolás: Aki 

ilyen, annak joga van belépni a templomba. 

 

Újabb példa a 121. zsoltár. Ez egy elbocsátó ének. „Tekintetem a hegyekre emelem: 

Honnan jön segítségem?" Ez is egy párbeszédes zsoltár. Úgy mondják a bibliatudósok, 

hogy amikor már elvégezték az istentiszteletet, indulnak a zarándokok haza, és még egy 

utolsó áldást kérnek - kicsit aggodalommal néznek a hegyekre. A mi mostani 

gyakorlatunkban egyértelműen pozitív, hogy a hegyekre nézek, és onnan jön a segítség, 

holott itt nem ez van, hanem a hegyekre, ahol veszedelem van. Föl kell menni, aztán le, 

és jöhetnek a rablók. Hazaérkezünk-e? 

 

„Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?" Ez a zarándokok kérdése, és 

erre jön a papok válasza: „Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem 

engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem 

alszik Izrael őrizője! Az Úr a te önződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt 

neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi 

életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor." így bocsátották el 

őket. Menjetek békével, megőriz az Úr titeket. 

 

Külön műfaj a hallelúja-zsoltárok. A hallelu-jah - két szó, és azt jelenti: Dicsőítsétek 

Jahvét! Vannak zsoltárok, amelyeknek csak ez a belső indíttatás a szülője, hogy én 

dicsőíteni szeretném az Istent. És vannak bűnbánó énekek és egyéni kérő énekek, 

siralmak, panaszok és kollektív bűnbánat stb. 

 

Egy percre álljunk meg a bosszúért kiáltó zsoltároknál! Ez, gondolom, mindenkinek a 

legnehezebb olvasmány. Erre egy gondolatot tudok csak hozni, ami elviselhetővé teszi 

őket: a szándék. Ne akadjunk el a szavaknál, ezek nem a mi szavaink. De meg kell nézni, 

hogy milyen szándék volt ezek mögött. Nyilván az, hogy engem letapostak, Istenem, hol 

van a Te igazságod? Ezt át lehet venni: szeretném, ha a Te igazságod fölragyogna. Annak 

a kornak a lelkületében az volt a szándék, hogy Istenem, ne hagyj engem, vedd kezedbe 

az én ügyemet! 

 

Itt jön az a gondolat, ami bennem megszületett: „Énekeljetek új éneket!" A zsoltárok 

éneklése nem befejezés, hanem kezdés. A zsoltárokat olvasgatjuk, és ezek indítanak 

minket imádságra. Tehát a zsoltár imatankönyv, de benne van ez is, hogy „Énekeljetek 

új éneket!", a 150 zsoltáron túlmenően, új éneket! 

 

Egy képet mondok: a repülőgép felszáll a fellegek fölé, de hogyan? Van egy hosszú 

betonpálya, annak a végére áll, jól fölpörgeti a motort, azután elindul, és hosszú ideig a 
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betonpályán fut, míg azután elszakad attól. Én a zsoltárokat is így tekintem, hogy ez egy 

betonpálya, amelyiken az imádkozó lélek elindul, de aztán új énekkel, magasabbra! 

Szabad nekünk új éneket énekelni - az evangéliumnak, a kegyelemnek az örömét, de 

nagyon jó a 150 zsoltár az evangéliumi magasságokba való fölszárnyaláshoz, így olvassuk 

a zsoltárokat! 

 

Visszatérek a bevezető gondolatra: törvényvallás, nem törvényvallás? Itt az első 

zsoltárból kitűnik, hogy a zsidó vallás nem kizárólag törvényvallás, legalábbis nem olyan 

értelemben, ahogyan Jézus korára eltorzult. Figyeljük meg ezt: „Boldog az, aki nem jár 

a bűnösök útján... hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről 

elmélkedik éjjel-nappal." A mi számunkra a törvény valami iszonyú nehéz dolog. Ezeknek 

a kegyes, régi zsidóknak gyönyörűség volt a törvény. És igazuk van! Lehet gyönyörűség 

az Ő cselekedeteit végiggondolni. 

 

„...és az Ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal." Az eredeti szó azt jelenti, hogy 

félhangosan mormolja. Nem némán olvassa a szent szövegeket, hanem félhangon. Citálja, 

mondja, ismételgeti. Ha ez a zsidó vallás, akkor lehetne párbeszédet folytatni a 

zsidókkal. Nektek gyönyörűség ez? Nekünk még nagyobb gyönyörűség az Evangéliumot 

olvasni. 

 

De hát olvassuk mi olyan hűségesen az Evangéliumot, mint ahogyan ők az Ószövetséget 

olvassák? Igazi zsidó családban a kicsi gyerek már úgy tanulja az első mondatokat, hogy 

a Tóra mondatait mondja és hallja, amint ismétlik. És gyerekkorában már beleivódik a 

lelkébe az imádkozás és a tóraolvasás. 

 

Valóság ma is a zsidó vallás. Akikkel nekünk a Krisztus ügyében párbeszédet kellene 

folytatnunk, azok ezek a zsidók. Ezek testvéreink a Krisztusban. Pál alázatra int, hogy 

vigyázat, a zsidó kegyesség egy olyan alap, amit az Isten nem semmisített meg! 

 

Ennyit a zsoltárokról. A zsidó vallás nem azonos azzal, amit Jézus talált, és amelyik Őt 

megölte. És amikor naponta most egy-egy zsoltárt elolvasunk, akkor úgy olvassuk, hogy 

ez a gazdag zsidó hitvilág válasza az Isten cselekvésére! 

 

Legyen ez az a betonpálya, amelyiken mi is megtanulunk válaszolni az Isten cselekvésére! 

Ha jót tett velünk, akkor örüljünk, ha keserűségben vagyunk, akkor ezen a betonpályán 

tanuljunk meg válaszolni az Isten cselekedeteire! 

 

 

Január 21 

 

Isten ellenségei térdet hajtanak 
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„Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr" 

(2Móz 7,5). 

 

A hitetlen világ nehezen tanítható. Egyiptom nem ismeri az élő Urat, ezért mer 

bálványokat felállítani, sőt még azt is meg merészeli kérdezni: „Kicsoda az Úr?" De az 

Úr megtöri a gőgös szívűeket, akár akarják, akár nem. Mikor ítélete mennydörög fejük 

felett, és elsötétíti egüket, elpusztítja termésüket, megöli fiaikat, akkor megsejtenek 

valamit Isten hatalmából. Ezután is lesznek mindig olyan események a földön, amelyek 

térdre kényszerítik majd a hitetlenkedőket. Ezért ne háborodjunk fel káromlásaikon, 

mert az Úrnak gondja van arra, hogy nevének dicsőséget szerezzen. Ő ezt nagy 

hatalommal meg is teszi. 

 

Népének megszabadítása egy másik hatalmas eszköz volt, amellyel Isten tudtára adta 

Egyiptomnak, hogy Jahve, Izrael Istene, az élő és igaz Isten. Egyetlen izraelita sem halt 

meg a tíz csapás során, egy sem fulladt bele a Vörös tengerbe. A választottak 

szabadulása és az igazi hívők megdicsőülése Isten legmegrögzöttebb ellenségével is elis-

merteti majd, hogy egyedül az Isten az Úr. 

 

Ó, bárcsak ilyen meggyőző erő kísérné a Szent Szellem által az evangélium hirdetését 

szerte a világon, míg minden nép meg nem hajlik Krisztus nevére, és Urának nem nevezi 

Őt! 

 

* 

 

Jézus sokat imádkozott 

„Az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el." (Lk 6,12) 

 

Jézus nemcsak sokat, de mondhatjuk: nagyon sokat imádkozott. Itt azt olvassuk Róla: 

„És lön azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való 

imádkozásban tölté el." Előzőleg tanítványainak szombat-napi kalásztépését igazolja, 

majd egy másik szombaton a megszáradt kezű embert gyógyítja meg és a szombati napon 

való jóltevését igazolja (1-11). Egyéb csodáival kapcsolatban is sokszor imádkozik. Lázár 

feltámasztása előtt is imádkozik. Az ötezrek csodálatos megvendégelése után ezt 

olvassuk Róla: „minekutána elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni" (Mk 6,46). A 

Gecsemáné kerti haláltusája közben is imádkozik. Tanítványainak azt mondja: „Üljetek 

le itt, míg elmegyek és amott imádkozom" (Mt 26,36). A keresztfa kínjai közt is imád-

kozik. Sok-sok imádsága Atyjával való közösségének bizonysága. Ezért mondhatja 

magáról: „Én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30), és „Mindaz, ami az Atyáé, az enyém" 

(Jn 16,15). Példájával is tanít minket imádkozni. A Miatyánkban arra is megtanít minket, 

hogy hogyan imádkozzunk. 
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Magasztallak Uram, hogy Egyszülötted nekünk is példaképünk az imádkozásban. Adja 

kegyelmed, hogy hűséges legyek én is mindenkor az imádkozásban. Akár örömben, akár 

bánatban van részem, akár kétség égeti a lelkem, tudjak alázatosan odaborulni Elődbe! 

Semmi nagyobb dologba ne merjek belefogni, mielőtt erőt nem kérek Tőled. Semmi 

fontos kérdésben ne döntsék, mielőtt meg nem kérdezlek Téged. Egészen a Tiéd vágyom 

lenni! Szent Fiadért hallgass meg! Ámen. 

 

,?Ó, könyörgést meghallgató Édes Atya, mindenható, Ha lelkem hozzád emelkedik, És a 

buzgóság szárnyain, Aj akim óhajtásain Elődbe érvén, reménykedik: Érzem, hogy az örök 

élet Már e földön az enyém lett." (Énekeskönyv 480. é, 1. v.) 

 

* 

 

Isten imádása 

...mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

(Mt 6,13) 

 

A kétszer három kérés ebbe a keretbe van foglalva. Az indítás a gyermek őszinte 

bizalma: mi Atyánk. A befejezés az érett felnőtt bizonyossága, aki tudja, kihez 

imádkozott: tied az ország, a hatalom és a dicsőség. A kisgyerek és a tapasztalt felnőtt 

együtt van jelen a hívő emberben. 

 

Elfogytak a kérések, de nem ér véget az imádság. Miért? Mert Isten gyermeke még 

szeretne időzni Atyja előtt. Ahogyan egy kisgyerek mondta egyszer apjának: nem kérek 

most semmit, csak szeretném nézni, hogyan dolgozol. Nem kérek semmit, csak 

szeretnélek jobban megismerni. Te kellesz, Atyám, nemcsak az ajándékaid. És közben 

hátha lesz egy szavad hozzám. Erre mondja a zsoltár: „Gyönyörködj az Úrban..." (Zsolt 

37,4) 

 

Olyan ritkán szánunk erre időt. Pedig a mennyben csak ebből áll majd az üdvözültek 

imádsága: imádni a Mindenhatót. Engedjük, hogy néha már itt kapjunk ízelítőt, előleget 

a menny tiszta levegőjéből! Tanuljuk a Lélek által imádni az Urat! 

 

Tied az ország, vagyis a királyi uralom. Soha ne feledjem: az Úr uralkodik, ténylegesen 

gyakorolja uralmát az egész világ felett. Miért és mitől félnék, ha ilyen Atyám van?! 

 

Tied a hatalom, és te adsz hatalmat egy időre mindenkinek, aki kap ezen a földön.  

 

Jézus, aki elmondhatta: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, az Atya 

gyermekeinek, az újjászületett hívőknek testvére (Rom 8,29; Zsid 2,11). El ne felejtsem 

ezt soha! 



Január                                                          136 

 

Tied a dicsőség, egyedül a tied. Nem akarok belőle semmit magamnak eltulajdonítani. Sőt 

szeretnék mindent a te dicsőségedre tenni. 

 

Az ámen azt jelenti: mindebben bizonyos lehetek, mert megbízható az, akihez 

imádkoztam. 

 

* 

Mi a jó? 

92. zsoltár 

 

Mi Isten igéje szerint a jó? Ennek a zsoltárnak a versein kívül három igevers jut az 

eszembe: „Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig"; „Jó a férfiúnak, ha igát 

visel ifjúságában"; „Jó dolog hogy kegyelemmel erősíttessék meg a szív." Mindezekre 

ráteszi a koronát a 92.. Zsoltár: „Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te 

nevednek, ó Felséges!"  

 

Szívleljük meg azért a többi idézetet is: „Jó várni és megadással lenni az Úr 

szabadításáig." Isten népe, noha tágas térre állíttatott, és nagy lehetőségek állnak 

előtte, a világ részéről mindig szorongattatik. Mindenkor időszerű tehát a kijelentés, 

hogy „jó várni és megadással lenni". Ki az, aki nem várja, hogy megkönnyebbüljön, hogy 

megtisztuljon életének egy nagy kisiklásából, hogy élete nehéz kérdéseire megoldást 

találjon, hogy valamely kellemetlen embertől, szomszédtól, munkatárstól 

megszabaduljon? Ki az, aki nem szeretné, hogy könnyebb, elviselhetőbb legyen az élete? 

Jó azonban „megadással" várni, nem türelmetlenül, nem emberi megoldásokat keresni, 

hanem az Úr szabadítását várni, mígnem Ő megoldja a kérdéseket. 

 

„Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában." Nemcsak a férfiakhoz szól ez az ige, hanem 

mindenkihez, aki érett férfiúságra és hittel ékeskedő férfikorra akar eljutni. Isten 

igéje ugyanis ezt mondja: ,Ne legyetek gyermekek, akiket ide s tova sodor a tanításnak 

bármilyen szele", hanem „álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek." 

Tehát mindnyájunknak az érett férfiúságra kell eljutnunk; nem szabad gyerekcipőben 

járnunk a hit dolgaiban, gyermek módjára hagyni magunkat becsapni, félrevezetni. El kell 

jutni a felnőttségre, a határozottságra. 

 

Ehhez azonban igát kell viselni. Ó, mennyi rugódozás van bennünk az iga ellen! Pedig a 

tinóból sem lesz másként ökör, csak ha igába fogják. Különben 5-6-10 évesen is tinó 

marad, és nem lesz belőle ökör soha. Ahhoz tehát, hogy valaki az érett férfikorra 

eljusson, nem arra van szüksége, hogy tíz esztendőn keresztül olvassa a Bibliát, és ezzel 

dicsekedhessen, hanem hogy igát viseljen. Nem elég, hogy valakinek sok év van a háta 

mögött a megtérése óta, vagy hogy több éve tagja a közösségnek: szükséges, hogy igát 
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viseljen. Te is, ha férfi akarsz lenni, ha Isten országában oszloppá akarsz lenni, igát kell 

hogy viseljél. 

 

Kicsoda képes elviselni az igát, a keresztet, a terheket, amiket Isten ad? Olyan sokszor 

elfáradunk, zúgolódunk, panaszkodunk, és szívesen megszabadulnánk már a terhektől. 

Megkínzottan nyög fel bennünk a lélek: „ne tovább, ne rakjatok rám több terhet!" Ó, 

milyen jó ilyenkor, ha „kegyelemmel erősíttetik meg a szív"! Amikor már-már 

összeroskadnánk az iga alatt, beleszakadnánk a hordozásba, olyan nagyon jó, ha 

kegyelemmel tud megerősíttetni a szívünk, ha Isten áldott kegyelme körülölel, és 

megerősít a terhek további hordozására. 

 

Aki már megtapasztalta Isten kegyelmének a megerősítő voltát, az örömmel „dicséri az 

Urat, és mond éneket az Ő nevének". Egy-egy nehéz útszakasz után, amelyen átsegített 

bennünket az Ő kegyelme, mi is ujjongva hirdethetjük: „Jó dolog dicsérni az Urat, és 

éneket mondani a Te nevednek, ó Felséges!" Isten kegyelmének a kimeríthetetlen 

gazdagsága, hogy tovább vihetjük a terheket. Azért kell átmennünk a „siralom völgyén", 

hogy az Ő erőt adó kegyelmét megtapasztalva mi magunk is felismerhessük, hogy „jó 

dolog dicsérni az Urat". 

 

Isten gyermekeinek a szíve minden időben Isten dicséretével kell hogy tele legyen. 

Vannak emberek, akik úgy énekelnek, ahogyan mások diktálják nekik, mikor így, mikor 

úgy. Isten gyermekei mindig ugyanazt a nótát énekelik: „Hirdetik jó reggel az Úr 

kegyelmét, és éjjelente az Ő hűséges voltát". Te milyen nótát énekelsz? Tudsz-e 

mindenkor éneket mondani a Felséges Istennek? 

 

Szívünket csak az Úr tudja igazán örvendezővé tenni. A világ fejedelme is bőven 

gondoskodik szórakoztatásról, azonban ne tévesszük össze a szórakozást az örömmel. A 

szórakozás külső körülmények hatása a kedélyünkre, az öröm viszont belülről, a szívből 

fakad. Szórakozni lehet például úgy, hogy valamilyen szép zenét hallgatunk, vagy 

képekben gyönyörködünk, vagy egyéb kellemes külső ingerek hatása alatt állunk. A 

magyar nyelv a „szórakozás" és a „szórakozott ember" fogalmakat ugyanabból a szótőből 

képezi, találóan, mert a szórakozás nem más, mint búfelejtés, azaz szó-rakozottá válás, 

megoldatlanságaink, gondjaink ideig-óráig való mellőzése. 

 

Az igazi öröm azonban a szív mélyéről fakad fel, mint egy forrás. Ez belső, csodálatos, 

megmagyarázhatatlan öröm, amelyet Isten az Ő Szentlelke által adhat nekünk. Aki az Ő 

cselekedeteit, kezének műveit szemléli, annak a szívéből felfakad ez a forrás. Nézzed 

Isten műveit! Ha végignézed saját életedben, ahogy rólad gondot viselt, vezetett, 

megáldott, akkor felfakad szívedből az öröm. 

 

Minden egyes felismerés táplálja, erősíti ezt a forrást. Isten kegyelmének, 
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szeretetének a leggazdagabb, legcsodálatosabb tette a golgotái kereszten véghezvitt 

áldozata. Nincs az emberi szív számára megrendítőbb felismerés, mint ez. Ekkora szere-

tet láttán még a legkeményebb szív is megtörik, és boldogan énekli: „Legdrágább kincsem 

megvetem, még gőgöm is, könnyezve rajta." 

 

Ha szívedben megfakult az öröm, ha elhallgatott a vőlegény és a menyasszony szava, ha 

nem érkezett még el „az éneklés ideje", akkor lásd meg Isten nagy tettét, amelyet a 

kereszten vitt véghez. Nézz a Golgotára, ahol Isten Fia vérzik a te bűneidért, hordozza 

a te gyalázatodat, a te szégyenedet, és miközben nézed Őt, felfakad szívedből az ének: 

„Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a Te nevednek, ó Felséges!" 

 

Isten cselekedeteit és tetteit azonban csak az övéi látják meg, ugyanis mi mindannyian 

elszakadtunk Istentől; nem értjük az Ő gondolatait. A mi szívünkben gyűlölet van, Isten 

gondolkodásmódja azonban a szeretet. A mi szívünkben irigység van, Isten gon-

dolkodását viszont az önzetlenség irányítja. Csak ha magához vonta a szívünket, akkor 

kezd fokról fokra megvilágosodni előttünk az Ő gondolkodásmódja. Akkor kezdünk 

lassacskán megérteni valamit Isten titkaiból, cselekedetei mélységéből. 

 

A világ csak, mint valami homályos árnyjátékot, látja az elkövetkezendők árnyékait, és 

furcsa következtetéseket von le belőle, kétségbeejtő, szédítő látásokat. Ezért sokan 

eldobják maguktól az életet. A reménység magaslata helyett a reménytelenség 

szakadékába zuhannak, mert nem képesek betekintést nyerni a függöny mögé, Isten 

mélységes dolgait meglátni. Ezért szól így az ige Jób könyvében: ha megtérsz a 

Mindenhatóhoz megépíttetsz, majd később így folytatja: ha megaláznak, felmagaszta-

lásnak mondod azt, és Ő az alázatost megtartja, íme milyen csodálatos felismerése ez 

annak a léleknek, aki beletekintett Isten mélységeibe. Hol van e világnak bölcse, tudósa, 

értelmese, aki a megaláztatásra azt mondja, hogy nyereség, aki azt tudja mondani, amit 

Pál: a mi külső emberünk napról, napra romlik, de a belső újul, és ez a lényeges. A hívő 

ember két kézzel ragaszkodik ahhoz, amit ez a világ eldob, mert megértette, milyen 

mélységesek Isten gondolatai. Ő, amikor elvesz, akkor ad, mikor megaláz, felmagasztal, 

mikor összetör, akkor megépít. Megértettél-e valamit Isten mélységeiből, vagy csak a 

felszínen jársz, felszínes keresztyénséged és az életed? A nagy nyári zápor után 

keletkező sekély tócsákat egy kis szélroham fenékig felkavarja, a mély vizek felett 

viszont a nagy viharok úgy suhannak el, hogy a vizek mélye mozdulatlan marad. Vannak 

emberek, akiket a kicsiny dolgok is felborzolnak. Azok élete felett pedig, akik Isten 

mélységeit megértették, ezek az események nyomtalanul mennek tovább, nem háborítják 

szívük nyugalmát, mert megtudták, hogy nagyok a Te műveid, mélységesek gondolataid. 

Nem olyanok, ahogy mi kiterveztük. Te másként gondolkozol, és én megpróbállak 

megérteni téged, Istenem. 

 

A legnagyobb keresztyén tanítások közül való ez: megtanulni megérteni Istent. 
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Megpróbáltad-e már megérteni mennyei Atyádat? Lehet, hogy kemény kézzel nyúl 

hozzád, végig vág rajtad, tudod-e mondani: Uram, én megpróbállak megérteni Téged. 

Ismerek valakit, aki azt szokta csinálni, hogy amikor a bibliaórán alusznak az emberek, 

rákiált a feleségére: Mari, ne aludj! Felesége megérti gondolatait, ő ugyan nem alszik, de 

tudja, hogy azért kiáltott rá, mert valaki más alszik, és azt ébreszti ez által. Te 

megértetted-e Isten gondolatait, amikor a te megaláztatásod árán megtanít mást, akit 

csak úgy taníthat meg. Hányszor, de hányszor mögé kell nézni a kéznek, amelyik üt, és 

megérteni a szívet, amelyik a kezet irányítja. Próbáld meg csak megérteni a te Istened 

gondolatait. Érzéki ember nem foghatja fel Isten gondolatait, a balgatag nem tudja, a 

bolond nem érti. A balgatag azt mondja, hogy igazságtalan az Isten, mikor azt bünteti, 

akit szeret. Az én szívemet mindig megragadja János evangéliumának az a kitétele, 

melyet Lázár betegségével kapcsolatosan olvasunk. Odaküldenek hozzá Lázár testvérei, 

hogy „Uram, akit szeretsz, beteg" jn 11,3 és „szereti vala pedig az Úr Jézus Mártát és 

annak nőtestvérét és Lázárt. Mikor azért meghallá, hogy beteg, akkor két napig marada 

azon a helyen, ahol vala." Hát hol az az érzéki ember, aki jn n,6 meg tudja magyarázni, 

hogy szereti Jézus Máriát, Mártát és Lázárt, és mikor meghallja, hogy Lázár beteg, bár 

a csomagja készen, azt mondja: csomagoljunk ki, még két napig itt maradunk. Hol itt a 

logika, és mi ebben az ésszerű? Hogy érti meg ezt az ésszerű ember, aki mindenben 

logikus, következetes és törvényszerű? Ha jó érzésű vagy jóindulatú, azt mondja, az 

egész hit, az egész Biblia bolondság, ki látott ilyet. Ő ugyanis csak az árnyékot látja, a 

torzókat, a fordított dolgokat, esetleg a fájdalmakat nézi, csak a csattanást hallja, de 

nem látja meg azt, aki van, és aki eljövendő, és aki a szeretet. 

 

Az ige szerint az érzéki ember csak azt látja, hogy íme a gonosznak minden sikerül, 

minden jól megy, annak szabad, lehet mindent, erőszakkal ráront, legázol, nincs aki 

meggátolja. Micsoda dolog ez? A lelki ember azonban látja, hogy minél nagyobbra nő a 

gonosz, annál rettenetesebb lesz a bukás. Éppen abban lesz a büntetése, hogy magasra 

nőtt, magasra kapaszkodott fel, azért zúzza magát össze. A kénköves, tüzes, égő tóban 

az lesz a legszörnyűbb dolog, hogy miként estél alá az égből, fényes hajnali csillag! Az 

ördögnek az a legrettenetesebb, hogy a mennyben volt, Isten közelében és onnan kellett 

lezuhannia. Az lesz a rettenetes a nagyokra, hatalmasokra, erősekre nézve, hogy onnan 

kell alázuhanniok a mélységbe. Ők, akik tiportak, gázoltak, uralkodtak, majd uraltatnak, 

gázoltatnak, tiportatnak és megaláztatnak. Csak a lelki ember látja, hogy a gonosz elvész, 

Isten pedig megmarad. Olyan kézenfekvő dolog, ha az ember beletekint, visszanéz a 

múltba, hogy mennyire igaz az, hogy az Úr Jézus tegnap és ma és örökké ugyanaz. 

Születésétől fogva ugyanígy megoszlott az emberek vélekedése felőle, ugyanúgy egy 

maroknyi bolondnak tartott kisebbség volt, aki hitt benne, mint most, ugyanúgy 

csácsogtak ellene a világ bolondjai. A cézárok trónjai ég felé fordított lábakkal vannak 

és a cézárok hamvait elvitte a szél. Tudósok, bölcsek, hatalmasok mind-mind tehetetlenül 

a múltéi lettek, az Isten dicsősége pedig változatlanul fennáll. Ének zeng, sereg gyűl ma 

is, szívek dicsérik a királyt, Isten trónja áll. 
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Hol vannak a Voltairok és Napóleonok? A múltéi lettek. Noha szobrokat emeltek nekik, 

lehetséges, hogy a szobrok holnap földbe fúródott fejjel, égnek álló lábbal válnak 

nevetségessé valamelyik köztéren, vagy talán annyi sem marad belőlük, nevüket 

leragasztják a történelem lapjain. Az érzéki ember ezt nem látja, a lelki ember azonban 

egészen világosan tudja. 

 

Az igaznak útja a gonosz útjával szemben erő és élet. A gonosz szétszéled, és magasra 

növekedik az igaz szarva és elárasztatik csillogó olajjal. Virágzik, mint a pálmafa, 

növekedik, mint a cédrus a Libanonon. Az erőnek és életnek kifejezése ez. Az olaj az 

élet, a megnövekedett szarv az erő. A pálmák az élet elevenségét példázzák. Zúghat a 

szél, tombolhat a vihar, a cédrusok megállnak. Mennél erősebb az orkán, annál jobban 

kapaszkodnak a sziklarepedésekbe. Isten gyermekeit is tépheti a vihar, annál erősebben 

kapaszkodnak Krisztusba. Láttam már letört koronájú keresztyént, de kitépettet még 

nem. Aminthogy nem valószínű, hogy voltak gyökerestől kitépett cédrusok. Kerülhet 

olyan irtózatos kísértések közé életed, hogy minden koronád porba esik és gyalázatba 

merülsz, de gyökereid ott maradnak Krisztusban. Nabukodonozornak porba esett a 

koronája, de gyökerei Krisztusban sarjadtak. Dávidnak is porba esett a koronája, 

menekült sírva, nem voltak barátai, de gyökere még mélyebben gyökerezett a kőszikla 

repedéseibe. Amíg a vihar a hitetleneket szétszórja, addig Isten gyermekeit megerősíti. 

Lehetséges, hogy a hitetlent koronástól, gyökerestől ragadja a szél tova, a hívő azonban 

inkább engedi a koronáját, de gyökereit nem. Krisztustól el nem áll. „El nem bocsátlak 

téged." Élet és erő. Ha Isten gyermeke vagy, akkor a kísértések azt eredményezik 

életedben, hogy a mélyebb gyökereid lesznek Krisztusban, mélyebb gyökeret versz a 

megrepedt Kősziklába, és a letört korona helyén olyan uralkodás jön, amilyent nem látott 

a világ, olyan ágak nőnek és olyan élet fakad, amilyenről álmodni se mertek azok, akik a 

trónról letaszítottak. Nincsen hatalma feletted a kísértésnek és az ellenségnek. 

 

Az ellenség nem szűnik meg. Nem arról van szó, hogy elvétetnek életünkből a kísértések. 

Mi úgy szeretnénk. Sok dolog között a hegymászást is utálom, de mikor megtörténik, 

hogy felkapaszkodom valamilyen magaslatra, utána kifeszül a mellem, hogy feljöttem 

azon a meredeken. Van valami erő abban, hogy nem a síkon, hanem nehéz, veszedelmes 

úton kell járni. Ettől fosztanád meg magadat? Egyhangúvá válna az életed, ha nem 

volnának kísértések. Majd meglátod, ha az örökkévalóságban elmeséljük egymásnak 

kalandjainkat, mennyi öröm lesz a megtapasztalt mélységek fölött, micsoda diadal 

széttekinteni ellenségeinken. „Legeltetem szemeimet ellenségeimen." Annyian vannak, 

mint a fűszál, egyik dárdával, másik kopjával, csákánnyal, tüzes nyilakkal, lőporos 

hordókkal támad, és azt mondja a zsoltáríró, hogy én legeltetem szemeimet rajtuk. 

Jöjjetek ti mind, Isten felemeli az én szarvamat rajtatok. Hol vagytok ti, ti dárda és 

kelevéz, gyertek elő mind ellenem, démoni had, gyertek elő, tajtékozzatok, ordítsatok. 

Az ellenem támadó gonosztevőkőn mulat majd az én fülem. Kicsit ószövetségi ez a hang, 
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de ilyent mond a zsoltáríró, hogy édes muzsika lesz füleimnek a démonok üvöltése a 

kárhozatban. A szörnyű jaj, amelyik betölti majd a poklot, annak bizonysága lesz majd, 

hogy győzött az Isten serege, győzött az Úr ügye. Micsoda borzalmas lehetett a 

jajkiáltás, vészsikoly, mikor leomlottak Jerikó falai, és micsoda örömujjongással töltötte 

el az ostromló sereg szívét, mert arról beszélt ez, hogy győzött az Isten. Az ellenem 

támadókon, a gonosztevőkön mulat a fülem. Mert az élet és erő győzni fog a sötétség 

seregei felett. Látja a zsoltáríró szemei előtt zúgni a Libanon cédrusait, ahogy üvölt a 

szél, és tombol az orkán, és riadtan húzódik minden állat barlangjába és fészkébe, aztán 

lelkében a következő pillanat úgy viharzik át, mint amikor a fortissimo után a karmester 

int egyet, és csak egy halk pikula szól, azért így folytatja: plánták az Úr házában. Gyönge, 

erőtelen, kicsi, tehetetlen lelkek, akik az Isten tornácaiban virágoznak. 

 

Azt jelenti ez, viharvert madár, aki küzdöttél a szélvihar tépdesésével, szaggatásával, 

megrepedt kőszikla a csendes várad. Tengerár hajtotta, dobálta ladik, kétségek között 

vergődő csónakos, vár rád a szélvédett sziklaöböl. Elcsigázott és megkín zott szív, 

Megváltód átszegezett tenyere, amely rajtad pihen, megsimogat és békességet kínál. 

Vihar dúl, orkán tombol, és belül halkan dobogó szív, téged már vár az igazi nyugalom. 

Plánták az Úrnak házában. Istenünk tornácában virágzanak. A Libanont nem díszítik 

virágok, mert letépi őket a vihar szele. Életed leggyönyörűbb hajtását, mikor azt 

remélted, végre virágba szökken, széttépte kísértések vihara, semmivé vált, de majd 

eljön az idő, mikor kivirágzik a szíved, amikor Istenünk házában illatos virágot hajt. 

Lehet, hogy ebben az életben sohasem valósul meg álmom, amit láthattam volna, lehet, 

soha nem gerjeszt olyan illatot életem, amilyenre sóvárgok, mert mindig összetöri valami 

ártalmas kéz, de eljön az idő, amikor illatozni fog. Isten tornácában majd meglátják, akik 

tépték, akik ártani akartak, akik minden gonosz gonoszságot mondtak rólad, hogy milyen 

virágot illatozik. Anyám nagyon szerette a kaktuszokat. Voltak, akik nem szerették, és 

mondták, hogy minek az a csúnya tüskés virág, ő pedig azt mondta: látnád milyen, mikor 

virágzik, nem mondanád, milyen szúrós és tüskés. Mikor vádolnak tépett, szaggatott 

életed miatt, Megváltód azt mondja, látnád csak, mikor virágzik, eltűrnéd a tövisét, a 

sebet, a sok fáradozást a virágokért, amelyeket majd hajtani fog Istenünk tornácában. 

De kér most a te Urad, hogy tűrd el testvéreidet is úgy, ahogy vannak. Majd meglátod, 

milyen csodálatos lesz a viráguk. 

 

Az igazak nincsenek testi korlátok közé zárva, még vén korban is gyümölcsöznek. Az 

öregség átkozott dolog azok számára, akik Isten nélkül öregszenek meg. Mikor még 

Isten nélkül éltem, láttam öregeket, és azt mondtam, Istenem, őrizz meg attól, hogy 

öreg legyek valaha, mert szörnyűbbet elképzelni sem tudok, minthogy valaki reményte-

lennek, kifosztottnak, értelmetlennek, céltalannak látja öreg és zsémbes életét. De 

milyen nagy dolog, valaki még vén korában is gyümölcsözik. 

 

Milyen nagy dolog lehet, ha valakihez vén korban odamehetnek, és kérdezhetik: mondd 
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meg nekem, hogy csináltad ezt, mikor fiatal voltál? Tudom, nem tudod már forgatni a 

fejsze nyelét, de vízbe ejtettem a baltámat, hogy vehetnem ki? Tudom, nem tudsz vívni 

kemény csatát, de mondd meg, hogy fogtad ki az ördögnek ilyen fortélyos csalásait, mint 

amilyenekkel most körülvett engem? 

 

„Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincs semmi hamisság 

benne!" Azért enged Isten betekintést az Ő titkaiba, azért láttatja meg veled azt, amit 

mások nem látnak, azért emeli magasra, ellenségeid fölé fejedet, azért virágzói, mint a 

pálmafa és állód a kísértések viharát, és azért ragyogtatja fel azt a bájos reménységet 

szíved előtt, hogy Isten kertjében virágozzék, illatozzék egyszer életed, hogy hirdesd, 

hogy igazságos az Isten, a te kősziklád, hogy nincs benne hamisság, még a látszatok 

ellenére sem. Ezért jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a Felségesnek. 

 

 

JANUÁR 22. 

 

Keresztyén nagylelkűség 

„Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr" 

(Zsolt 41,2). 

 

A szegényre gondolni, sorsát szívünkre venni: keresztyén kötelesség. Maga Jézus 

Krisztus helyezte a szívünkre: „a szegények mindig veletek lesznek" (Mt 26,11). 

 

Sokan sietve, meggondolatlanul adnak pénzt a szegényeknek, még többen semmit sem 

adnak. Ez a drága ígéret azoknak szól, akiknek gondjuk van a szegényekre, közelről 

megvizsgálják ügyüket, terveket készítenek megsegítésükre és körültekintően véghez is 

viszik azokat. Ezzel a gondoskodással többet tehetünk, mint a pénzzel, de a legtöbbet a 

kettővel együtt. Akik így gondolnak a szegényre, azoknak maga az Úr ígér segítséget, ha 

bajba kerülnek. Ő megsegít nyomorúságainkban, ha mi segítünk azokon, akik bajba 

kerültek. Különleges gondviselésben lesz részünk, ha az Úr látja, hogy mi is próbálunk 

másokról gondoskodni. Mert akármilyen nagylelkűek vagyunk is, a bajokat mi sem fogjuk 

elkerülni; de jótékonyságunk feljogosít arra, hogy számítsunk az Úr szabadítására. ő nem 

szegi meg adott szavát és szövetségét. Lehet, hogy a szőrösszívű fösvények is kilábalnak 

valahogy a bajokból, de a bőkezű és nagylelkű hívőkön maga az Úr segít. Ahogyan 

másokkal szemben cselekedtél, úgy cselekszik az Úr veled. Ezért bátran adj oda 

mindent, amivel csak segíthetsz másokon! 

 

 

* 

 

A lélek tápláléka 
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Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából 

származik. (Mt 4,4) 

 

Aki elindult a Jézusba vetett hit útján, annak lelki táplálékra van szüksége, hogy tudjon 

azon járni. Ugyanúgy életkérdés ez neki, mint ahogyan a fizikai erőnlét feltétele a 

rendszeres táplálkozás. 

 

A lélek tápláléka az ige. A Biblia olvasása és az igehirdetések figyelmes hallgatása erősíti 

a hívő lelki életét. Isten ezen az úton beszél velünk, így tanácsol, vezet, vigasztal, bátorít 

és fedd. Jézus arra figyelmeztet, hogy aki valóban emberi életet akar élni, annak 

szüksége van Isten igéjére. 

 

Az igével ugyanúgy kell táplálkozni, mint a kenyérrel. Abból is naponta eszünk, sorban 

szeleteljük, megrágjuk, és az emésztés során lesz belőle erő, gondolat, teljesítmény, 

gyarapodás. A Bibliát is jó naponta olvasnunk, nem összevissza, hanem egy-egy könyvet 

sorban, végig és gondolkozva, „megrágva". Aztán lesz az igéből szeretet, türelem, 

bölcsesség, lelki erő. 

 

Az eredményes bibliaolvasás öt mozzanatból áll: 

1. Röviden imádkozom, hogy Isten segítse megértenem hozzám szóló üzenetét. 

2. Elolvasom a soron következő szakaszt többször is, egyre lassabban. 

3. Kérdéseket teszek fel: miről is van itt szó, mit mond ez a rész Istenről, mit mond az 

emberről, vajon mit üzen általa most nekem Isten? 

4. A legfontosabbakat egy-két mondatban felírom egy füzetbe. A leghangsúlyosabb 

bibliai verset könyv nélkül megtanulom, napközben is ismétlem. 

5. Nyugodtan, részletesen imádkozom. Imádságomat hálaadással kezdem, bűnvallással 

folytatom, majd Isten elé hozom mások problémáit, végül könyörgök magamért. 

 

Természetesen nem valami iskolás rend betartása teszi eredményessé lelki 

táplálkozásunkat, de a rendszeres napi táplálkozás meglátszik a hívő ember lelki 

kondícióján, egészséges növekedést biztosít a hitének, s bőven visszakapjuk azt a fél 

vagy egy órát, amit erre szánunk. 

 

* 

 

A Miatyánk Istennel kapcsolatos kérései 

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben....a földön is... " (Mt 6,9-10) 

 

Mennyei Atyánkkal kapcsolatban három dologért kell imádkoznunk. Mindenekelőtt azért, 

hogy „Szenteltessék meg a Te neved" (9.). Ez azt jelenti, hogy neve szent legyen 

számunkra. Tegyünk meg mindent, hogy ne csak magunk, de embertársaink számára is 
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szent legyen: mindenki tisztelettel vegye ajkára Isten szent nevét. Másodszor azt 

kérjük: „Jöjjön el a Te országod" (l 0/a.). Azt jelenti ez, hogy az a nagy lelki család, 

amelyhez tartozásunkat Jézus a testi családunknál is fontosabbnak tartja, terjedjen 

szerte a világon. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy ne csak bennünk, de 

hozzátartozóink életében is valósuljon meg, és mindenütt, ahol emberek élnek a földön. 

Harmadszor azt kérjük: „Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is" 

(10/b.). A mi akaratunk, fájdalom, ritkán egyezik az Atyáéval. Amint Isten akaratának 

engedelmeskedik mindenki a mennyben, a földön is az Ő akaratának kell 

engedelmeskednie mindenkinek. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy Isten 

akarata diadalmaskodjék a földön is! 

 

Uram, könyörgök Hozzád, hogy Neved mindennél szentebb legyen számomra! Tisztítsd 

meg ajkamat „ eleven szén "-nel, hogy sohase hagyja el nem csak káromló, de más olyan 

szó se, ami sértheti Neved szentségét. Tisztítsd meg népünk ajkát is, melynek egyik 

legszomorúbb bűne a káromkodás! Adja kegyelmed, hogy hűséges tagja legyek annak a 

nagy lelki családnak amelynek megvalósításáért Szent Fiad a földre szállt! Könyörgök 

azért, hogy akaratod valósuljon meg mind a magam, mind az enyéim, mind közösségeink 

életében! Az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

 

,?Áldjad én lelkem, a dicsőség erős királyát! Őneki mennyei karokkal együtt zengj hálát! 

Zúgó harang, ének és orgonahang, Mind az Ő szent nevét áldják!" (Énekeskönyv 264. é. 

1. v.) 

 

 

* 

 

Csak látszólagos éhség az élet után 

Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte: Mester, 

mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 

Lukács 10,25 

 

Ez az írástudó a legsúlyosabb kérdéssel fordult Jézushoz. De számára ez az életbevágó 

kérdés csupán az értelem és elmélet problémája volt. Nem volt kereső lélek, nem vágya 

között igazán az üdvösség után. Csak az Urat akarta próbára tenni, hogy vajon ért-e a 

Bibliához? Ma is sokan vannak, akik a Bibliával s általában Isten dolgaival csak az 

értelmükkel foglalkoznak. Szívesen bocsátkoznak vitába, de csak azért, hogy 

ismereteiket csillogtassák, s emellett mindig nekik van igazuk, mindent jobban tudnak. 

Jézus nem utasította csak úgy egyszerűen el ezt a tudományára büszke férfiút, de 

megszégyenítette isteni bölcsességével és fölényével. Megkérdezte a törvénytudót, ha 

ennyire jártas az isteni dolgokban, hogy a „törvényben mi van megírva?" Q persze nem 

akart a tudatlanság látszatába keveredni és egészen helyes választ ad. S hogy zavarát 
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leplezze és a látszatot is megőrizze, úgy tett, mint aki felvilágosítást szeretne kapni: 

„De ki az én felebarátom?" Jézus nem siet megrajzolni, pontosan körülhatárolni a 

„felebarát" fogalmát. Mit használt annak a zsidó embernek, aki rablók kezébe esett, 

hogy a pap és a levita elvileg és névlegesen a felebarátai voltak? Nem cselekedtek vele 

testvéri módon, hanem lelketlenül a sorsára hagyták. A samaritanus viszont nem 

tartozott a szorosan vett felebaráti körébe. A zsidók sohasem ismerték el őket 

testvérnépnek. És mégis a samaritanus testvérként viselkedett a szerencsétlenül járt 

zsidó emberre nézve. 

 

Mindenki felebarátod, aki segítségedre szorul. De ne csak névleg légy felebarát, hanem 

úgy is cselekedj! Nem a kegyes szavak és ismeretek használnak, hanem a tett. Sokan úgy 

gondolják, hogy abba a szűk körbe tartoznak, akik Krisztusban testvérek, a szükség 

idején azonban nem bizonyulnak annak. Jaj az ilyeneknek! Jó viszont azoknak, akik nem 

dicsekszenek bibliaismereteikkel, de keresztyén módon járnak el másokkal szemben. 

Minden elméleti ismeretnél, amivel az ember csak önmagát csapja be, többet ér az isteni 

élet után való igazi éhség és a gyakorlati hívő élet. Lehet, hogy ez az írástudó is 

lelkiismeretében mintegy tövisszúrással ment tovább. - Talán mindent újra kezdett, s ha 

ez így történt, akkor Jézus vele is célba ért: örök életet nyert. 

 

* 

 

Beteljesedem Veled 

 

Dávid imádsága. Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! Ügyelj 

imádságomra, mert ajkam nem csalárd. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja 

szemed az igazságot. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, 

nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. Bármit tettek az 

emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Lépteim 

ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert 

meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet! Tégy 

csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek 

támadóik elől. Őrizz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a 

bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos ellenségeim elől, akik körülfognak. 

Konok szívük elzárkózik, szájuk gőgösen beszél. Lépten-nyomon körülvesznek, arra 

igyekeznek, hogy földre terítsenek. Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán és 

a rejtekében lapuló oroszlánkölyök. Lépj elő, Uram! Szállj szembe vele, és terítsd 

le! Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől! Ments meg kezeddel az emberektől, a 

világ embereitől, Uram, akik kiveszik részüket az életből! Töltsd meg hasukat azzal, 

amit nekik tartogatsz, lakjanak jól vele a fiaik is, és ami megmarad, hagyják 

gyermekeikre! Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha 

meglátlak, amikor fölébredek. 
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Zsoltárok 17. 

 

Visszajelzést kaptam a zsoltárokról. Valaki azt mondta, nagyon megragadta az a kép, 

amit felhasználtam, amikor a 150 zsoltárról együtt beszéltem. Azt mondtam, hogy ez 

olyan az imádkozó emberek számára, mint a beton kifutópálya a repülőgép számára. A 

repülőgép a levegőben van otthon, de ahhoz, hogy fel tudjon emelkedni, kell néhány 

kilométer hosszú betonpálya, amelyiknek a végére odaáll, a pilóta beindítja a motort, és 

néhány kilométeres futás után emelkedni kezd a gép. A 150 zsoltár ilyen betonpálya, 

amelyiken az ember egy ideig megy, olvassa a zsoltárokat, azonosul velük, és egyszer 

csak elkezd följebb emelkedni, újszövetségi, krisztusi magaslatokra. 

 

Először azt akarom megérteni, hogy akkor, ott, amikor írták, mi volt a helyzet, mi fájt 

Dávidnak, hogyan viselkedett fájdalmában, hogyan menekült oda Istenhez és talált ott 

békességet - nem feltétlenül kiutat, menekülést -, hanem békességet, erőt, vigasztalást. 

 

Csodálatos, őszinte zsoltárokat olvasunk, amelyek megtanítanak bennünket arra, hogy 

mélyebben és kitartóbban imádkozzunk. Ha harag van bennünk, vagy keserűség, 

fáradtság, hitetlenség, azt is mondjuk ki, azt is a mélységünkből vigyük Isten elé! Ilyen 

leckéket kapunk a Zsoltárok Könyvéből. 

 

A 17. zsoltárt olvastam, induljunk el ezen! Először igyekezzünk megérteni a zsoltárost, 

az ő lelkiállapotát, hogy milyen körülmények között született az imádsága! Hiszem azt, 

hogy minél jobban megértjük a zsoltárost, annál inkább elhagyjuk a betonpályát, és Isten 

emel minket magasabb-magasabb szintekre, hogy újszövetségi szinten, Jézus 

világosságában mondjuk el imádságunkat. 

 

Ügy mondják a tudós doktorok, hogy ez egy egyedi, egyéni siralmas zsoltár, jaj szó, 

panasz, sőt, bosszúért imádkozó zsoltár. Többször ismétlődik a zsoltárokban ez a 

helyzet, hogy magát ártatlannak hiszi valaki, de valami módon vád alá kerül, ellenségek 

veszik körül, és ő nem tudja magát igazolni. Ezért odamenekül Istenhez - valószínűleg a 

templomba -, nem azért, hogy meg ne öljék, hanem mert a templom Isten világosságának, 

jelenlétének a helye. Odamenekül, hogy ott az Isten mutassa meg, szolgáltassa ki az 

igazságot. 

 

Ilyen elemei vannak ezeknek a zsoltároknak: az igaz ember Istenben bízik, úgyhogy néha 

szinte dicsekedésnek hangzik, amit mond: megvizsgáltál, Uram, és nem találtál bennem 

semmi rosszat. Tehát igaz embernek vallja magát, és ennek ellenére ellenségei támadják, 

és ő védtelen. 

 

Itt megmutatkozik az ószövetségi lelkület, ami igazságot, ítéletet, bosszút kér 

ellenségeire. De ne akadjunk el itt, ez még mindig a betonpálya, amelyről lehet följebb 
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emelkedni! Az igazán emelkedő rész az utolsó vers, amelyben a megbékélés, a feloldódás 

történik: „Én pedig..." Ellenségeim másként cselekszenek, de én... Innen, az „én pedig"-

ről mindjárt följebb emelkedhetünk. Hogy van ez a mi századunkban? 

 

Most, hogy a Rákóczi útról jöttem ide, láttam, hogy nyüzsögnek az emberek, rohannak 

színházba, moziba, én pedig ide, a Gyulai Pál utcába jövök. Ez mindenesetre más. Amazok 

úgy, én így. Mert szeretek Isten közelében lenni, ráéhezem a kinyilatkoztatásra, hogy 

Isten üzenetét halljam: „Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha 

meglátlak, amikor fölébredek." 

 

Utánanéztem ennek a zsoltárnak, és megkapott az, amit a szakemberek állítanak, hogy 

ez a legvitatottabb verse a 150 zsoltárnak, ez az utolsó vers. Luther másképp értette, 

mint Kálvin. Luther egyértelműen a halál utáni életre értette, Kálvin pedig a hétköznapi 

életre. Nem véletlen, hogy Luther amúgy értette, mert ő vágyott a mennyeiekre, és jogos 

így is érteni. Ő ezt a verset úgy olvasta, hogy amikor fölébredek az igazi életre a mennyei 

világban, akkor meglátlak. Luther egy régi hagyományt folytat, századokkal előtte is már 

úgy értették, mint ő. 

 

Kálvin János azt mondta, hogy nem kell ennyire elspiritualizálni, itt arról van szó, hogy 

egy üldözött, fáradt ember este lefeküdt, és nem a halál utánra gondolt, hanem a reggeli 

fölébredésre, így is lehet érteni. 

 

Eddig vitatkoztak, hogy mennyire problémás ez a zsoltár, már a fordításban is. 

Különbözőképpen lehet fordítani. Itt így olvasható: „Én pedig meglátom orcádat, mint 

igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek." A másik fordításban ezt 

találjuk: „Én igazságban nézem a Te orcádat, megelégszem a Te ábrázatoddal, amidőn 

fölkeltem." A harmadik fordításban így van Luther szerint: „Az üdvösségben láthatom 

majd orcádat, és beteljesedem Veled, amikor fölébredek." Az új magyar fordítás azt 

mondja: „Öröm tölt el, ha meglátlak." Károli ezt: „Megelégszem a Te orcáddal, amikor 

fölserkenek." Luthernél ezt találjuk: „Beteljesedem Veled." 

 

Öröm, megelégszem, beteljesedem. Ugyanazt a héber szót háromféleképpen fordítják, 

de ez lehetséges. Milyen gazdagság, ha ezt a három szót ízlelgetjük! Öröm. Mi az öröm? 

Ráébredek az Istenre, az öröm. Megelégszem - ez már különbség. De a legteljesebb, az 

eredetit legjobban megközelítő szó: Beteljesedem. A német eredetiben ez azt jelenti: 

jóllaktam, teli vagyok. A héber szöveg így mondja: beteljesedem Veled - Istennel -, 

amikor fölébredek. 

 

Valóban, nagy távlatai vannak ennek az Igének. Még egyszer nézzük végig a 

„betonpályát"! Az ember szereti Istent, és elbukik. Igazságosan akar élni, és mégis 

üldözni kezdik. Üldözőivel szemben nincs más útja, mint a templom, az Isten. Mondjon Ő 
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igazságos ítéletet! A zsoltáros ótestamentumi szinten van, úgy képzeli az igazságot, hogy 

Isten megszégyeníti az ellenséget. Mi már nem itt vagyunk. 

 

A nagyszerű ebben a zsoltárban ez: „én pedig..." Értjük a különbséget? Az még a „beton", 

az Ótestámentom: igazságtalanul vádolnak, Isten, Te tudod, hogy nekem van igazam. 

Szolgáltass igazságot, úgy, hogy megvered őket! - De ez már újtestamentumi, hogy „Én 

pedig Tebenned gyönyörködöm." Én Tebenned annyit kapok, hogy szinte elfelejtem, hogy 

üldöznek. Innen egy bibliamagyarázó visszautal az I. Korinthus 4-re, ahol azt mondja Pál: 

Csekély dolog számomra, hogy tőletek ítéltessem... Az Úr ítél. 

 

Ebből az ótestamentumi helyzetből kell nekünk is fölemelkedni, de nem a külső 

üldöztetésekből, hanem a belsőkből. Ha az ember ezekből tehetetlenségében Istenhez 

menekül, akkor fölemelkedik ez a zsoltár ide: Én pedig a Te orcáddal megelégszem, 

beteljesedem Veled. 

 

Itt egy kicsit álljunk meg! Olyan gyönyörűséges ez a kijelentés, hogy „betelek Veled, 

amikor fölserkenek"! 

 

Ezt a kifejezést, hogy „amikor fölébredek", legalább háromféleképpen lehet venni. Mind 

a három nagyon meggondolandó. 

 

Az első ez: nagyon meghatározza a napunkat, hogy hogyan ébredünk reggel. 

Bibliamagyarázók szerint elképzelhető, hogy az a valaki odamenekült a jeruzsálemi 

templomhoz, és a templom pitvarában éjszakázott. Voltak ilyen szent éjszakázások a 

templomban. Más vallásokban is, például ha jóslatot vártak, szent éjszakázás történt a 

templomban. Azt mondják, hogy itt is ilyesmiről van szó. Akkor pedig így is olvashatjuk: 

Én pedig Hozzád menekültem, a Te templomodba, lefeküdtem és reggel felébredtem, és 

beteljesedtem Veled. 

 

Hogyan ébredünk reggel? 

 

Tudunk-e így ébredni: köszönöm, Uram, hogy élek, hogy világosodik, hogy van erőm 

leszállni az ágyról, hogy engedelmeskedjem, fölkészüljek a napi munkára, köszönöm az 

erőt, a mindennapi kenyeret, a békességet, Uram, köszönöm! így indulunk-e? Mert lehet 

másképp is, hogy jaj, megint egy nap, a taposómalom, jaj, a kollégák! Lehet keserűen 

előszámlálni, hogy mi minden vár rám, mennyi nehézség, gond, baj. 

 

Ezért az első, nagyon gazdag kihívása ennek a zsoltárnak ez: hogy is vagyok a reggellel, 

az ébredéssel, amikor föl kell kelni? Milyen jó, ha reggel az első gondolat Isten, és az, 

hogy Köszönöm! Akkor valóban vesszük az isteni erőket, mint ahogy a jógalégzésben az 

ember teljesen kiüríti a levegőt, és mélyen, szomjasán megtölti a tüdejét friss levegővel. 
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Ugyanezt lehet szellemiekben is csinálni. Lehet a keserűséget, félelmet, fáradtságot, az 

éjszakát és a napunkat Isten elé helyezni. Aki így kel föl, az egészen másképp indul neki 

a napnak, mint aki csak a keserűséget hozza magával tegnapról, már korán reggel. 

 

Nem mondom, hogy mindig így kelek föl, de ez a törekvésem, ilyenféleképpen ébredni. 

Van ennek technikája, amikor igazán be tudom lélegezni Isten szeretetét és a reményt, 

hogy a mai napom is gazdag és szép lesz. El tudom végezni a munkámat, fölserkenek. 

Csodálatos dolog fölserkenni! Tessék holnap reggel ezt az újfajta ébredést kipróbálni, 

Istent mélyen belélegezni! Ez az egyik lehetőség: „Beteljesedem Veled, amikor 

fölserkenek." 

 

A másik: amikor az ember a lelki halálból, itt a földön, fölébred. Amikor szinte, mint 

Pálnak, pikkely esik le a szeméről, és látni kezd. Egy másik példája a dolognak, amikor a 

bűnnek a halálából fölébredek, és fölragyog a Krisztus. „Serkenj fel, aki aluszol, támadj 

fel a halálból, és felragyog teneked a Krisztus!" Ez a második értelmezése az 

ébredésnek. Csodálatos dolog, amikor egyszer csak elrendeződik ez a világ, ami eddig 

talán csupa ellenségnek látszott, és kiderül, hogy nem az - ez az Isten világa! 

 

A harmadik értelmezés (az atyák erről beszéltek a legszívesebben): amikor a testemből 

kirepülve Isten világában ébredek föl, és beteljesedem vele. Az Isten látása ennek a 

zsoltárnak a végső üzenete. Amikor fölébredek - mert álomvilágban élünk. Az egész 

életünk álom. 

 

Tegnap elém került egy Tolsztoj-idézet: „Ahogy életünkben ezer álmot álmodunk, lehet, 

hogy az egész földi életünk egy álom csupán, és ezer álom következik." 

 

Abban reménykedünk, hogy ráébredünk Istenre, és ezer meg ezer meglepetés jön, hogy 

még teljesebben mélyedjünk bele Isten látásába. 

 

Nem véletlenül vitatkoztak évszázadokon keresztül arról, hogy mit mondanak a 

zsoltárok. Ezt a hármat tegyük egymás mellé: „öröm tölt el, ha meglátlak, amikor 

fölébredek.", „megelégszem a Te orcáddal, midőn fölserkenek.", „beteljesedem Veled, 

amikor fölébredek." 

 

Január 23 

 

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a 

népek, magasztal a föld.” (Zsoltárok 46:10) 
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Egyik nap leültem az irodámba a számítógépem elé dolgozni. Mindig bekapcsolva hagyom, 

így csak meg kell mozgatnom az egeret, mire bekapcsol a képernyő és a gép munkára 

kész. Ezen a napon viszont semmi sem történt, amikor megmozgattam az egeret. 

Hiába próbáltam újra és újra. Végül felhívtam egy számítógépes szakembert, aki adott 

néhány ötletet, hogy mit csináljak, de újra nem történt semmi. Akkor azt mondta, hogy 

húzzam ki a gépet a konnektorból, várjak egy kicsit, hogy az elektromosság és a régi 

információk kimenjenek, majd dugjam vissza. Pontosan ezt tettem, és a számítógép 

tökéletesen működött. 

 

Miközben munkához láttam, arra gondoltam, hogy az életünk is ugyanígy túl lehet 

terhelve, mint a számítógép. Ilyenkor több mindennel próbálkozunk, hogy „újraindítsuk” 

magunkat, de amire igazából szükségünk van, az egyszerűen az, hogy kikapcsoljunk és 

elengedjük mindazt, ami túlterhel. Szükségünk van rá, hogy elcsendesedjünk az Úr előtt, 

és engedjük Neki, hogy „újraindítson” minket. 

 

Éreztél már úgy, keményen dolgozol, de a munkádnak nincs nagyon eredménye? Vagy 

esetleg úgy érzed, hogy körbe-körbe jársz, és közben nem jutsz sehová? Elveszítetted 

a békességedet? Akkor pontosan annak van itt az ideje, hogy kikapcsolj, és belépj Isten 

jelenlétébe. Talán azt mondod: „Én túl elfoglalt vagyok vagy ehhez!” „Egyszerűen nincs 

időm!” De gondolj csak bele, Jézus milyen elfoglalt volt! Sehova sem mehetett anélkül, 

hogy a tömeg ne követte volna. Küldetése volt, amit teljesítenie kellett. Azonban tudta, 

hogy létfontosságú számára, hogy minden tevékenységétől visszavonulva időt töltsön az 

Atya jelenlétében. Ha Jézusnak szüksége volt erre, akkor nyilván nekünk is! 

 

Próbálj meg időt találni és kiiktatni mindent, ami elvonja a figyelmedet. Kapcsolj ki a 

tevékenységeidből, és csendesedj el Isten jelenlétében. Hagyd, hogy megújítson, 

helyreállítson, feltöltsön erővel, győzelemre vezessen. 

 

* 

 

Tökéletes áldozat 

„Tegye kezét az áldozat fejére, hogy kegyelmet és engesztelést nyerjen" (3Móz 

1,4). 

 

Ha egy tulok engesztelő áldozattá lehetett az azt feláldozó bűnös helyett, aki rátette 

a kezét és ezzel a bűneit is az áldozati állatra, mennyivel inkább engesztelő áldozat 

Krisztus érettünk, ha áldozatát hittel elfogadjuk. 

 

Hitem ráteszi kezét ó Krisztus, drága fődre, vezeklőn állok eléd, bűneimet kiöntve. 

 

Ha egy tulkot elfogadott Isten az áldozótól engesztelésül, mennyivel inkább engesztelés 
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Krisztus minden vétkünkért. Egyesek vitatják az engesztelő áldozat nagy igazságát, pe-

dig nekünk ez a reménységünk, örömünk, dicsekvésünk és mindenünk. Isten elfogadta 

Jézus Krisztus áldozatát engesztelésül miérettünk, és szeretett Fiában minket is elfo-

gad és „megajándékoz kegyelmével" (Ef 1,6). 

 

Ezért tedd rá most mindjárt hited kezét Krisztus tökéletes áldozatára, hogy azt így 

magadénak vallva, élvezhesd Isten kegyelmét. Ha egyszer már megtetted, tedd meg 

újra. Ha pedig még nem tetted volna, tedd rá most a kezedet haladék nélkül. Az Úr Jézus 

a tiéd lehet már most, ha akarod. Bízzál benne erősen, és kétség nélkül a tiéd lesz Ő. így 

kiengesztelődtél Istennel, bűneid eltöröltettek és az Úré vagy. 

 

* 

 

A Miatyánk velünk kapcsolatos kérései 

„A mi mindennapi kenyerünket... szabadíts meg a gonosztól... " (Mt611-13/a) 

 

A Miatyánknak velünk kapcsolatban is három kérése van. Az első az, hogy mai napi 

kenyerünket adja meg nekünk Isten (11.). Csak a mai napra kérjük kenyerünket és 

szükséges dolgainkat, nem előre is. A pusztai vándorlás idején a zsidók a kenyeret 

helyettesítő mannát csak egy-egy napra kapták; a nyugalom napja előtt két napra valót 

kaptak. A második kérésünk, hogy bocsássa meg vétkeinket. Ennek a kérésnek elenged-

hetetlen velejárója, hogy mi is bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Ha részesülni 

akarunk Isten megbocsátó kegyelmében, nekünk is el kell engednünk a minket 

megbántóknak adósságaikat (12.). Harmadik kérésünk, hogy Isten szabadítson meg 

minket a kísértésektől és a gonosztól (13.). Az ige figyelmeztet minket, hogy „a ti 

ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (IPt 

5,8). A félelmes ellenség ellen csak Istennél találhatunk menedéket. Kihez mehetnénk 

máshoz ínségünkben kenyérért, bűneink tömegében bocsánatért, sok-sok kísértésünk 

közepette segedelemért, ha nem mennyei Atyánkhoz?! 

 

Mennyei Atyám, légy kegyelmes hozzám, mikor kéréseimmel Elődbe járulok! Add, hogy 

sohase fogyatkozzék meg a kenyér házunkban annyira, hogy a szűkölködőknek ne tudjunk 

juttatni belőle! Add Uram, hogy nagyon tudjalak szeretni, hogy nékem is megbocsáthasd 

sok bűnöm és a farizeusok se ütközhessenek meg kegyelmeden. Adj igazi megbocsátó 

készséget az én szívembe is minden ellenem vétkezővel szemben. Óvj meg kísértésektől 

és az én sarkamban is ott settenkedő gonosztól! Én nem tudom távol tartani magamtól, 

bárhogy erőlködjem is. Ne hagyj magamra! Szent Fiadért. Ámen. 

 

„Mindennapi kenyerünket Add meg, bocsásd meg vétkünket, Amint mi is megbocsátunk 

Azoknak, kiktől bántattunk; És ne vígy a kísérletbe De szabadíts gonosz ellen." 

(Énekeskönyv 484. é. 2. v.) 
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* 

 

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, 

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 6,19-20) 

„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. 

 

 

* 
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Szikszai Béni, Zsoltármagyarázatok / Szomjazó szív sóvárgásai 

 

Az igazi bűnbánat 

51. zsoltár 

Isten szerinti bűnbánatra csak a Szentlélek indíthat. Hiábavaló minden emberi 

erőlködés. Hiába sírunk, hiába potyognak a könnyeink, mindez látszatbűnbánatnak 

bizonyul, ha nem a Szentlélek Isten gerjesztette bennünk. A Szentlélek pedig mindig a 

prófécia, az Isten hirdetett vagy olvasott Igéje által támaszt bűnbánatot. Amikor 

Istennek Igéje, mint sziklazúzó pöröly vagy mint égető tűz, odaér a bűnnel megrakott 

szívhez, rendszerint akkor támad benne Isten szerinti bűnbánat. Ez a zsoltár tükröt 

tart elénk, hogy lássuk, a mi bűnbánatunk milyen. Akinek a szívében ugyanis a Szentlélek 

támaszt bűnbánatot, azt az alábbi felismerésekhez juttatja el. 

 

Isten csak az Ő kegyelméből és irgalmából tarthat meg engem, semmiféle jogcímem 

nincsen erre. Nem léphetek fel tehát igényekkel. Isten igazságából az következik, hogy 

az osztályrészem csak az elvettetés, a kárhozat lehetne. Méltán cselekedne az Isten, 

hogyha haragjával lesújtana rám. Azonban csodálatos, hogy az a Lélek, aki olyan 

megrendítő módon leleplezte a bűnt és a bűnöst, gondoskodik arról is, hogy a bűnös 

figyelmét felhívja a könyörülő Istenre, aki „késedelmes a haragra és nagy kegyelmű". 

Úgy végzi el ezt, hogy a bűnös belássa, csak az Ő kegyelme és irgalmassága folytán 

könyörül. 

 

Nemcsak a vétkeink eltörlésére kell vágyakoznunk, hanem a bűnből való teljes 

megtisztulásra. Amíg valaki csak azt akarja, hogy töröltessenek el a bűnei, és állíttassák 

vissza az igazsága Isten és emberek előtt, addig csak a Saul bűnbánatáig jutott, aki, bár 

megbánta, hogy engedetlen volt Istennel szemben, de csak az volt fontos a számára, 

hogy Sámuel állítsa vissza a tisztességét a nép előtt. Ameddig valaki csak arra vágyik, 

hogy megmeneküljön a bűnei következménye elől, addig egyrészt nem ad teljes 

dicsőséget Istennek, másrészt pedig nem utálta meg a bűneit. Amikor ugyanis valaki 

undorodik a bűneitől, akkor minden erejével azon van, hogy egészen megszabaduljon és 

megtisztuljon minden álnokságából. Akkor vágyakozva kiált Istenhez: „Egészen moss ki 

engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet." A bűntudatot 

mindig bűnismeretnek kell követnie. A bűntudat a Szentlélek által támasztott hit, a 

bűnismeret viszont a Szentlélek által támasztott ismeret. Akinek bűntudata van, az 

általánosságban ébred rá, hogy bűnös, amit sokszor nem is érez, nem is tapasztal, hanem 

egyszerűen csak elhisz. A bűntudat inkább hitbeli dolog. Noha még nem ismertem fel 

bűnös voltomat, de elhiszem, mert Isten mondja, Igéje, és a próféták által, és mind igaz, 

ami Isten szájából származik. A Szentlélek azonban nem végez félmunkát, hanem ezután 

következik a bűnök egyenkénti felismerése. A bűntudat után eljut a lélek oda, hogy 

felismeri a bűneit, és bűnismeretre tesz szert. Ekkor aztán már esetről esetre, fajuk 

és nemük szerint is ismeri a gonoszságokat, amik a szívében vannak. Amíg valaki csak azt 
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mondja, hogy ő bűnös, de nem tudja azt is mondani, hogy ő hazug, tolvaj, csaló, parázna, 

hitszegő stb., addig nem jutott el a bűnismeretre és könnyen kétségessé válhat, hogy 

bűntudatát a Szentlélek támasztotta-e, vagy pedig csak kegyes szöveg az egész. 

 

A bűnismeret megkínoz. Akinek szívében a Szentlélek bűnismeretet támasztott, annak 

már-már kényszerképzetté válik a bűne, újra meg újra visszatér, megjelenik a lelki 

szemei előtt, és kísérti. Nem tudja egyszerűen és könnyedén túltenni magát rajta, hanem 

szüntelenül előtte forog. Végzi a munkáját, szórakozik, beszélget, és egyszer csak újra 

eléje lépnek az elkövetett bűnei, hogy gyötörjék. Ahogy Ágnes asszony, a patakban fehér 

leplén még mindig látta megölt férjének a vérét, úgy a bűnismeretre jutott ember is 

szüntelenül látja elkövetett bűneit, és minden jó igyekezete dacára sem képes 

szabadulni tőlük. 

 

Minden bűn Istent sérti, és az ő igazságát öregbíti. Ez a kettős kijelentés csodálatos 

ellentétet hordoz magában. Azonban, az ellentét dacára is igaz. A kijelentés első fele 

szerint, minden bűnnel Isten ellen vetkezünk. „Vétkeztem az ég ellen és te ellened!" - 

mondja a tékozló fiú. Nincsen olyan bűn, Lk 15,11 amelyik ne sértené Isten törvényét. 

Mert ha csak emberi törvényeket sértett, akkor nem bűn, még ha az emberek annak 

ítélik is. Noha a világi törvények az isteni erkölcsi rendnek megfelelően igyekeznek 

berendezni a világot, mégis lehetnek olyan paragrafusaik, amelyeknek a megszegése nem 

Isten ellen való vétek. Viszont előfordulhat az is, hogy egy társadalom nem tekinti 

törvényei alapjának az Isten erkölcsi rendjét, hanem más törvényekre épül. Ebben az 

esetben pedig bekövetkezhetik az, hogy Isten törvényének a megtartása, a világi 

törvények megszegését jelenti. Ami azonban Isten törvényét sérti, Istent sérti. Nem 

mondhatja senki, hogy lopott, de nem ártott vele Istennek, vagy hazudott, de nem 

sértette meg vele Istent. Mert Isten azt mondotta: „Ne lopj!", „Ne tégy a te 

felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!", stb. Azonban, az ellentét másik fele, hogy 

minden törvénytelenségünk Isten igazságát teszi nagyobbá. „Vétkezzünk-e tehát?" -

teszi fel a Római levél írója a kérdést, majd így felel rá: „Távol legyen." 

 

A bűn részemmé vált. Nem rázhatom le magamról, mint kutya a vizet. Nem lehet 

elválasztani tőlem, mert én vagyok a bűn. Vétekben fogantattam, tehát amikor eljövendő 

életemnek még legfeljebb csak mikroszkopikus képét lehetett volna látni, a bűn már 

bennem volt. A Szentlélek, amikor bűnbánatra gerjeszt egy szívet, nyilván feltárja, hogy 

át-meg átjárta a bűn. Ahogy átjárja az illat a levegőt és a meleg a vasat, minden 

részecskéjét, megváltoztatva a térfogatát is, ugyanígy, az emberi élet csupa bűn, minden 

állapotában. Nem külső mázburkolat rajtunk a bűn, hanem olyan, mint a vérbaj, mely 

tetőtől talpig megrontotta, és a halál jegyesévé tette az embert. Nincsen semmi jó 

bennünk. 

 

Isten a belső igazságban gyönyörködik. Az igazságban, amely a vesékben van. És megújító 
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munkája belülről indul kifelé. Nem lehet tehát Őt külső dolgokkal megtéveszteni. Az 

összekulcsolt kéz lehet kedves falfestmény vagy bibliajelző, a meghajtott térdek 

bájosak lehetnek a gyermekszoba falán, a szép éneklés elragadtathatja a hallgatóságát. 

Istent azonban nem lehet ezek által megtéveszteni. Ő az igazságban gyönyörködik, ami 

a bensőnkben van. Őt a mi belső megigazulásunk érdekli, az élet, amit Ő támasztott 

bennünk, a bölcsesség és az istenfélelem, amelyet a Szentlélek gerjesztett fel 

szívünkben. Ne hagyd tehát megcsalni magad a külső igazság jeleivel, hanem törekedj a 

belső megigazulásra! 

 

Csak Isten moshat meg, csak Isten vigasztalhat meg, csak Isten teremthet tiszta szívet 

bennünk. A Szentlélek ledönti emberi igazságunk és képességeink építményét, és ráállít 

arra a kősziklára, vagy az alázatnak arra a zsámolyára, hogy „csak Isten". Hiába mosom 

magam, csak piszkosabb leszek. Hiába igyekszem tisztára mosni a szívemet, még jobban 

belebonyolódom bűneim szövevényébe. Hiába akarom magam visszaállítani a mennyei 

jogaimat, minden emberi erőfeszítés hasztalannak bizonyul: megmosni csak Isten képes, 

és ha O megmos, akkor leszek fehérebb a hónál. Saját önmosogatásunk csak annyit ér, 

hogy amíg egyik helyen igyekszünk megtisztítani magunkat, addig a másik helyen be-

szennyeződünk. Mintha a szemetet a szoba egyik sarkából a másikba hánynánk. 

 

A bűn megszomorít, vigasztalni pedig csak a Szentlélek Isten képes. Ki más 

vigasztalhatna meg, mint Isten? Az a vigasztalás, amit a bűnbe merült ember a jelenvaló 

világban keres, hamisnak és hazugnak bizonyul. Nem nyújt igazi megnyugvást és 

békességet. És ne higgye senki, hogy akár az imádkozásban, akár más kegyes 

cselekedeteknek a gyakorlásában vigasztalást találhat, írhat valaki az angyalok nyelvén 

is vigasztaló írásokat, és kezébe adhatja a megszomorodott embereknek, a Szentlélek 

nélkül soha nem találnak vigasztalást. Lehet valaki drága aranykehelyhez is hasonló, ha 

nincsen megtöltve a Szentlélekkel, nem tudja megvigasztalni azokat, akik hozzá 

fordulnak. Egyedül csak Isten teheti ezt. 

 

Akiben felébred a vágyakozás az új élet után, miután eljutott a bűnei ismeretére, és 

kegyelemért kiált, a szívében vágyakozás támad a tiszta szív után. Rádöbben ugyanis 

arra, hogy szívének legszentebb indulatai is mennyi salakkal, szennyel és tisztáta-

lansággal vannak vegyítve. Nincs olyan érzés, vágy, gondolat, amely ne lenne salakkal 

vegyítve, de inkább azt mondhatjuk, hogy érzéseinkben, vágyainkban alig található egy 

hajszálnyi aranyerezet, a többi csak salak, szenny és tisztátalanság. Viszont minden 

igyekezetünk, törekvésünk és akarásunk csődöt mond, ha a szívünket akarjuk 

megtisztítani. Csak Isten teremthet bennünk tiszta szívet, senki más. 

 

Akit a Szentlélek Isten bűntudatra ébresztett, az nem önző érdekből vágyik a 

szabadításra, hanem másokért. A Szentlélek munkája eltörli az önzés lelkét. Jóllehet, 

ott él a szívben a sóvárgás, hogy: „Ne vess el engem a Te orczád elől..., add vissza 13-14. 
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nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem!", a célja 

ennek a kívánságnak azonban az, hogy: „Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra!" A 

bűntől való szabadulásnak ez lehet az egyetlen célja. Ahol ez a cél nem lebeg a bűneit 

bánó bűnös szemei előtt, ott megint csak megkérdőjelezhető, hogy vajon a Szentlélek 

támasztotta-e a bűntudatot. Természetes ugyanis, hogy ha valaki kiszabadul a bűn 

mélységeiből, és valamennyire öntudatra tér, a legelső szava így hangozzék: „Van még 

rajtam kívül más is ott. Hadd nyújtsam ki a kezemet utánuk!" Aki csak élvezni akarja a 

bűnből való szabadulás boldogságát, semmivel sem jobb azoknál, akik, önző módon, csak 

a saját boldogulásukkal törődnek e jelenvaló világban. Akit a Szentlélek Isten ébreszt 

bűntudatra, annak szívében ott van a sóvárgó vágyakozás: „Tégy jól a te kegyelmedből a 

Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait." A szabadításért érzett hála és öröm arra 

készteti, hogy odaszentelje magát Isten országának az építésére. Arra vágyik, hogy 

Jeruzsálemből, Isten gyermekeinek lelki boldogságából, igazság áldozatai szálljanak fel 

Isten trónja elé. Akit a Szentlélek ébresztett bűntudatra, az megérkezik vallásos 

életének a csődjéhez. Belátja, hogy a vallásos cselekedetek, még ha véres áldozatokkal 

járnak is, nem kedvesek Isten előtt. Dávid lelki csődjéről szól a tizennyolcadik vers: 

„Nem kívánsz Te véresáldozatot..., égőáldozatban sem gyönyörködöl." Óriási lépés az, 

amelynek megtételére csak a Szentlélek tud kényszeríteni: annak a beismerése ez, hogy 

imádságaim, kegyes cselekedeteim, vallásos életem nem gyönyörűségesek, sőt talán 

utálatosak Isten előtt. Micsoda kiábrándító felébredés! Imádságaimmal, 

megtérésemmel, életemnek minden kegyes cselekedetével sem jutottam közelebb hozzá. 

Elsírt könnyeim, a térdemen támadt bőrkeményedés, az ágyam előtt megkopott padló, 

mind-mind nem vittek közelebb Hozzá, mert Isten ezekben az áldozatokban nem 

gyönyörködik. Átvirrasztott éjszakák, legyalogolt kilométerek, perselybe dobott 

pénzösszegek, fáradtság, virrasztás, erőfeszítés, véres veríték, mind-mind nem 

használnak semmit. 

 

A megtört szívűvel lakik együtt az Isten. Lehet, hogy a bűn törte meg, ahogy legtöbbször 

az töri meg a szívet, lehet, hogy a kegyesség eredménytelensége, és szégyenteljes 

kudarca, de amikor megtörik a szív, az azt jelenti, hogy végem, nincs már semmi 

reménységem magam felől. Mikor csak egy lehetőség van hátra, hogy elpusztuljak, akkor 

hajlik hozzám Isten, könyörülettel és irgalmassággal. Amikor a szívünk megtörik, Ő is 

könnyekre indul, és irgalmasan felemel. Akkor hálával énekelhetjük: „Uram a töredelmes 

szívet Te szereted, soha az engedelmes lelket meg nem veted!" 

 

 

Január 24 

 

Úgy hallgassatok oda, hogy meghallgattassatok! 

„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit 

akartok, kérjétek, és megadatik nektek" (Jn 15,7). 
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Jól jegyezzük meg, hogy hallgatnunk kell Jézus Krisztus szavára, ha azt akarjuk, hogy ő 

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 imádsá-

gunknak ereje lesz, amiképpen Illésnek is hatalma volt bezárni az egeket, majd újra 

megnyitni, hogy elárasszák esővel a földet. Egy ilyen ember felér ezer átlagos keresz-

tyénnel. 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). 

 

* 

Szolgálat 

 

...az Emberfia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és 

életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45) 

 

Aki hittel elfogadta Jézus Krisztus értünk végzett szolgálatát, golgotái áldozatát, 

abban felébred a vágy: hálából ő is tenni akar valamit Jézusért, az evangélium ügyéért, 

másokért. S ez a hála az idő múlásával nem csökken, hanem nő. Minden ilyen szolgálat 

önkéntes és válasz arra, amit Jézus adott nekünk - sohasem érdemszerző jelentősége 

van. 

 

A szolgálat szó sokakban negatív érzéseket ébreszt: kényszerű, alantas, megalázó. A 

Biblia azonban egészen mást tanít erről, és Krisztus tanítványainak lelki fejlődésük 

szempontjából ezt komolyan kell venniük. 

 

1. A szolgálat nem alantas tevékenység, hanem az Úr Jézus munkájában való részvétel. 

Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Aki tehát szolgáló 

lelkülettel él, az a legjobb társaságban van: Jézussal együtt. 
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2. A szolgálat nem alkalmi tevékenység, hanem életstílus. Isten gyermeke mindig kész 

Atyja parancsát teljesíteni, s mindig észreveszi a számára elkészített feladatokat. 

Jézus egész földi élete szolgálat volt. 

 

3. Aki Jézusnak szolgál, az nem valamit ad neki, hanem önmagát adta oda már előbb. Ezért 

kész az ilyen ember bármilyen áldozatra, mert ha magamat odaadtam, akkor már semmi 

sem drága. 

 

 

4. Jézus szolgálatának lényege: mindig fontosabb a másik, mint én. A diakónia eredetileg 

az asztalok körüli szolgálat volt. Ezt végezni azt jelentette: nem helyet foglalok, hanem 

hellyel kínálok másokat. De jó lenne így jelen lennünk a házasságban, családban, idegenek 

között! 

 

5. Ha embereknek szolgálunk, az akkor is az Úrnak végzett szolgálat. Pál még a 

rabszolgákban is ezt tudatosította. Ezért a jutalmat is az Úrtól kapjuk: „ha valaki nekem 

szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Jn 12,26) 

 

Tűnődjünk el a diakonisszák szép jelszaván: Jutalmam, hogy tehetem. S ne feledjük: 

senki sem szolgálhat két ellentétes úrnak! Jézusnak csak teljes szívből lehet örömmel 

szolgálni. 

 

* 

 

Elegendő a hallgatás csupán? 

Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond 

emberhez, aki homokra építette a házát. 

Máté 7,26 

 

Sokan vannak, akik nem hajlandók megtenni a döntő lépést. Eljutnak ugyan a megtérésig, 

de nem akarnak bemenni a szoros kapun; magatartásukat, életüket nem akarják Isten 

Igéjéhez igazítani. Ez pedig éppen olyan nagy bolondság, mint amikor valaki házát futó-

homokra építi. Nincs alapja, árvíz és szélvihar hamarosan összedöntik. Persze, hogy 

könnyebb és olcsóbb alapos fundamentum nélkül építkezni. Mélyre ásni és szilárd alapot 

vetni, ez komoly munkát igényel. Még földi vonatkozásban is megbosszulja magát a 

felületes munka és a gondatlanság, a keresztyén életben pedig egyenesen rettenetes 

következményei vannak a nemtörődömségnek. Sokan azt hiszik egy életen át, hogy ők jó 

keresztyének, hiszen istentiszteleteken vagy bibliaórákon Isten Igéjét hallgatják. 

Azonban az ítélet napja mindazt, ami nem mély és nem szilárdan megalapozott, elsepri, 

mint a pelyvát. Egy háznak az a rendeltetése, hogy hajlék és menedék legyen. Ezt a 

védelmet és elrejtettséget Istenben keresi a hívő ember, így lesz Ő „erős várunk". 
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Az Istennel való közösség csak azoknak nyújt ilyen hajlékot, akik tudatosan és teljes 

szívvel fordulnak hozzá. Ha valaki olcsón akarja kifizetni Istent azzal, hogy Igéjét 

meghallgatja ugyan, de nem engedelmeskedik annak, csak játékot űz belőle. Az ilyen 

ember a bajok idején, amikor viharok és csapások jönnek, magára marad, nincs 

vigasztalása, elveszti a fejét, tele lesz aggodalommal és kétellyel, minden 

összezavarodik előtte. Az ilyen ház homokra épült. Az alapvető megtérést nélkülöző 

keresztyén élet teljesen csődöt mond. De az is kegyelem, ha ez a látszatépület a súlyos 

próbák terhe alatt összeroppan. Az ember legalább fölébred az önáltatásból és igazi 

bűnbánatot tartva új és megbízhatóbb alapokat rakhat le. Mert jaj nekünk, ha csak az 

ítélet napján derül majd ki, hogy nem volt semmiféle fundamentum! Akkor már nem lehet 

a kárt helyrehozni. Az ember örökre hajléktalan marad. 

 

Ezért: „Serkenj fel, aki aluszol és támadj fel a halálból és felragyog neked a 

Krisztus.''Legyen bátorságod a benned levő sötétség és magabiztosság feltárására, hogy 

világosságra juss. - Csak így építhetsz Krisztusra, mint szilárd fundamentumra. 

 

* 

A Miatyánk befejező szavai 

„Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. (Mt 6,13/b) 

 

Dávid hálaadó imádságából valók az Isten országára, hatalmára és dicsőségére való 

utalások a Miatyánk végén (IKrón 29,11-12). Dávidnál Isten nagyságára, 

örökkévalóságára, méltóságára, gazdagságára is történik utalás. Dávid tudja, hogy azok 

a nagy ajándékok, amiket a zsidó nép építendő temploma javára összehordott, mind az 

Úrtól valók. Ez a gondolat jut kifejezésre ezekben a zárószavakban is: mindaz, amit a 

Miatyánkban kérünk, csak annak kegyelméből történhetik meg, Akié mindez. Mi sem az 

Ő dicsőségéhez nem adhatunk semmit, sem a magunk szükségleteit nem elégíthetjük ki 

a magunk erejéből, sem bűneinkből, sem kísértéseinkből nem szabadulhatunk meg az Ő 

kegyelme nélkül! Van még Valaki, aki nélkül aligha találhatnak meghallgatásra Istent 

ostromló kéréseink: Egyszülött Fia. Ő maga biztosit minket efelől: „Bizony, bizony 

mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja 

nektek" (16,23/b). Ezért nem hiányozhatik imádságunk végéről sem az, hogy az 

Egyszülött Fiú: az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezeket. Az „Ámen" régi héber szó. 

Azt jelenti: úgy legyen, igaz, bizonyos. 

 

Uram, azért merek olyan sokat kérni Tőled, mert Számodra semmi sem lehetetlen, hisz 

Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Az is bátorságot ad erre, hogy kegyes 

Pártfogónk van, aki biztat minket, hogy bármit kérhetünk Tőled az Ö nevében. Ha sokan 

másoktól és mások közvetítésével kérnek is, én csak Tőled és Szent Fiad útján kívánok 
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bármit. Áldalak azért, hogy mindent megadtál nékem kegyelmesen, amire igazán szük-

ségem volt. Krisztusért kérlek, maradj jóságos Atyám ezentúl is! Ámen. 

 

„Velünk jót tenni akarván, Arra tehetséged is van, Tied a teljes hatalom, Égi s földi 

birodalom; Jót tenni méltó is hozzád, Dicsőség tér ebből reád." (Énekeskönyv 483. é. 17. 

v.) 

 

* 

„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését" 

Róma 8,19 

Micsoda hatalmas feladat! A teremtett világ még nem érte el a célját. Pontos célját csak 

a Teremtő ismeri, de bizonyos, hogy az jó, boldogságadó, dicsőséges és csodálatos. 

Annyit tudunk, hogy Isten mindent szeretetből teremtett, és az Ő céljai szeretetből 

kell, hogy megvalósuljanak. Szeretetre pedig, legalábbis ezen a földön, csak mi, emberek 

vagyunk képesek. Mi vagyunk arra rendelve, hogy szeretetből, meggyőződésből 

szolgáljuk Atyánk akaratát. A teremtett világ évmilliók óta várja, hogy a beleteremtett 

lehetőségek boldogságra, Isten dicsőségére szolgáljanak, ne maradjanak hiábavaló 

adottságok. Hogy megjelenjenek Istennek örömmel szolgáló fiai, akik megvalósítják 

azokat. Hogy végül egy egymást szerető, egymásnak szolgáló emberiség tegye boldog 

otthonává a teremtett világot. Érzed, testvérem, mekkora méltóságot, milyen csodálatos 

feladatot és lehetőséget jelent ez a te számodra? Akarsz-e Istennek igaz gyermeke 

lenni, a magad környezetében Isten szeretetének képviselője, felmutatója, a 

világteremtés céljának megvalósítója? 

 

Istenem, köszönöm, hogy ilyen csodálatos, soha nem képzelt távlatot nyit meg előttem a 

Te üzeneted. Olyan kicsinek, jelentéktelennek tudom magam teremtett nagy világodban. 

Még az én szűkre szabott, kicsi világomban is. Nem is merek nagy dolgokról álmodozni. 

Inkább csak magamnak, családomnak, szűk kis körömnek életében szeretnék hasznossá 

válni, valamit megvalósítani. Igéd sokkal többet ígér. Kérlek, adj bátorságot, hogy én ezt 

merjem végiggondolni, s magamat felajánlani a Te hatalmas terveid szolgálatára! Tudom, 

nem kell nekem világraszóló nagy dolgokat végrehajtani. De add tudnom, hogy minden kis 

szolgálatom a Te nagy céljaidhoz tartozik, hogy értelme és célja van annak, amit tehetek, 

s hogy azt éppen rám bízod. Segíts, hogy hű fiadként végezzem a boldogságszerzés szent 

szolgálatát! Ámen. 

 

* 

Istennek igájában 

 

94. zsoltár 

 

A zsoltáríró, mikor ezt a zsoltárt szerezte, az istentelenek igájának keserveit 
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tapasztalta meg életében. Úgy látszott, hogy az istentelenség hatalmat vett felette, és 

ő ki volt szolgáltatva játékként hatalmának. Ennek szemlélése mindig megkeserítette a 

szívét. Az örvendezésre, a békességre sóvárgó szív úgy van beállítva, hogy gátlás nélkül 

és szüntelenül szemlélje azt a szabadítást, amelyet az Úr Jézus a Golgotán vitt véghez, 

éppen ezért az istentelenség szemlélete megkeseríti. Ebben az állapotban a zsoltáríró 

tekintete a szabadításról, amelyet Isten vitt véghez érte, annak szemlélésére irányult, 

amit az istentelenség cselekedett körülötte, benne, ezért fakadt ki olyan fájdalmasan: 

bosszúállásnak Istene, jelenj meg! A mi életünkben is feltör a sóvárgás a bosszúálló 

Isten után, mikor megkeseredünk az istentelenség szemlélete felett. Látva a gonoszság 

hatalmát, hogy mi mindenre képes és mindent szabad neki, látva az Istentől elszakadt 

és ellene lázadó szíveket, kitör belőlünk, hogy hogy tűrheti Isten, hogy nézi el, hogy nem 

nyújtja ki kezét ítéletre. Emlékezzél vissza saját életedben arra, mikor alkalomszerűen 

összeütköztél az istentelenség árjával, és nem tudtad felülemelni az istentelenség 

hullámain tekintetedet, mennyire a bosszú gondolata lett úrrá szíveden. 

 

A megkeseredett szívben ugyanis a türelem és a megbocsátás helyét a türelmetlenség 

és bosszúvágy foglalja el. A megkeseredett hívő szívben is. Van-nak romlott, istentelen 

szívek, amelyek magáért a gonoszságért cselekszik a gonoszt, „hízeleg neki, hogy bűnét 

elkövetheti" - mondja egy helyt a zsol-táríró, - „akik nem csak cselekszik a bűnt, hanem 

annak cselekvőivel egyetértenek". Örülnek annak, ha pusztíthatnak, ha kárt tehetnek, 

azonban a hívő szívben is előjön a türelmetlenség, a bosszúvágy. A hívő ember bíróként 

maga akar ítéletet mondani. Külsőleg van is ok a panaszra. Néha órákon keresztül 

elpanaszkodnánk, amint a zsoltáríró is verseken keresztül panaszolja, hogy piszkálódnak, 

keményen szólnak, kérkednek, hamisságot cselekszenek, és hogy mindezt nem látja az 

Isten. Hívő lélek, aki ezt a zsoltárt írta, mégis eltűnik szemei elől Istennek minden 

hatalma, dicsősége. Csak a rémségeket látja, csak a kétségbeejtő dolgokat észleli. 

 

Hívő testvérem, mondd meg, nem kerülsz-e te is ebbe az állapotba? Vidékre utazók 

panaszkodtak a háború után, hogy milyen borzasztó volt az utazás. Nekem is módomban 

volt útra kelni, és amikor mérlegre tettem az utazás eredményét, el kellett gondolkodni, 

hogy végeredményben mi történt. Utazott legalább háromezer ember, egyet 

megpofoztak, egynek elvették a hátizsákját. Kétezer kilencszázkilencvennyolcnak semmi 

baja nem történt. De ezt nem látta senki, csak azt a kettőt. Sokszor a hívők is csak 

ennyit látnak a világból, mert szívük megkeseredett és nincs bennük Isten békessége. A 

hívő emberek szíve is kibillen a lelki egyensúlyból, úgy jár, mint a részeg ember, aki el-

vesztette egyensúlyát, és azt gondolja, hogy a föld mozdult el alatta. A hívő lelki 

egyensúlya billent meg, és azt gondolja, hogy Isten ingott meg. Ha visszanyeri a 

békességet, nem is látja olyan borzasztónak helyzetét. 

 

Van olyan ébresztés, mely féltő szeretetből fakad, és van olyan, amely a megkeseredett 

szívből fakad. A zsoltáríró, látva maga körül az emberek romlását, elkezdi az ébresztés 
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szolgálatát: „Eszméljetek ti bolondok a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek 

eszetekre?" Olyan ez, mintha valaki kiállna az utca sarkára, és végső kétségbeesésében 

elkezdené kiabálni, hogy ti őrültek, bolondok házából valók, miért nem tértek meg? 

Vannak emberek, akik így akarnak téríteni szűkebb családi körükben. A pofozásig nem 

jutnak el ugyan és a lábszíjjal való verekedésig, mint az a csizmadia, aki addig verte 

feleségét, míg mellé térdelt imádkozni, de úgy térítgetik ismerőseiket és rokonaikat, 

hogy azok vagy azt mondják, hogy visszaütök, ha ilyen hangon beszélsz velem, vagy azt 

mondják, hogy köszönjük, elegem van, ilyen megtérés nekem nem kell. Fel lehet kelteni 

valakit úgy is, hogy alszik az illető, és nyakon öntőm egy vödör vízzel, vagy felrántom úgy 

a fülénél fogva, hogy a füle a kezemben marad. De erre lehet, hogy nekem ugrik, és kapok 

egy pofont, vagy visszaönt egy veder vízzel. Fel lehet viszont ébreszteni úgy is, hogy 

szeretettel költögetem. A cél mind a kettőnél ugyanaz, csak a szívem indulatában van 

különbség. Amikor azért figyelmeztetek valakit, mert fáj nekem - nem az a pofon, amit 

én kapok, hanem azok a pofonok, amit ő kap -, akkor az ébresztés mentő szeretetből 

fakad, és az ebből az indulatból fakadt ébresztgetés nyomán egész más lesz az ébredés. 

 

Mit éreznek az emberek, ha bizonyságot teszel előttük? Azt, hogy fájó szív van mögötte, 

mely gyengéd szeretettel hajlik hozzájuk, hogy ébredjenek fel, hogy ébredj fel bűneid 

halálos álmából, ne aludj tovább, mert elveszel. Vagy mint az édesanya költögeti 

gyermekét. Ő nem úgy ébreszti, hogy a karjánál fogva kirántja az ágyból. Te hogyan 

csinálod? Attól függ, milyen szív van szolgálatod mögött, íme ez egy ébresztési 

prédikáció: „Eszméljetek ti bolondok... " De ha ezzel állt volna azok elé, kik 

istentelenkedtek, jól megverték volna, és azt sem mondhatta volna, hogy az 

evangéliumért szenved, hanem a maga indulatáért szenvedett volna. 

 

Mikor emberi gondolataink hiábavalóságát felismerjük, akkor jutunk újra lelki 

csendességbe. Mikor az ember belátja, hogy mennyire esztelen a háborgása, milyen 

bolondság, hogy zúgolódik, panaszkodik, átkozódik, milyen értelmetlen egész testi és 

emberi erőfeszítése, lázadása, jajveszékelése és kéztördelése, akkor jut lelki 

csendességbe. Egy asszony lemaradt a vonatról, nem fért fel, erre szebbnél szebb 

jelzőkkel illette a bent ülőket. Nevetséges volt, ahogy kiabált. Nem ért el vele semmit. 

Ezt kell belátnia az embernek, hogy hiábavalóak a gondolatai, hiába rázza öklét, hogy 

miért nem csap le a mennykő, és miért nem üti agyon őket, mert Isten haragját nem mi 

mozgatjuk. Borzasztó is volna. Egy juhászkutyát elloptak, és betanították húzni. Nem 

tetszett neki a dolog és elkezdte rágni a hámot. De ahogy beleharapott, mindig kapott 

egy-egy ütést. Aztán félrehúzódott, de akkor is kapott az ostorral, míg belátta, hogy 

minden kirúgás a hámból neki okoz kellemetlenséget. Erre elkezdett szépen húzni, mint 

a többiek, és rájött, hogy nem is olyan veszélyes. A hívő embernek is el kell jutnia oda, 

hogy az ő gondolatai hiábavaló gondolatok, olyan, mintha a fejével ki akarná nyomni a 

falat, és a nyak törik, terhe lesz nehezebb, keservesebb, tehát hiábavalók gondolatai. 
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Eljutott azonban a zsoltáríró oda, hogy az ő gondolataik is hiábavalók, mert hiába emelik 

fel szavukat Isten ellen, és zúgolódnak, mert Isten országa éppen úgy megy 

megvalósulása felé, mintha semmi sem történne részükről. Annyi, amit csinálnak, mint 

mikor kiskutya ugatja a vonatot. Fut mellette egy darabig, míg belátja, hogy hiába, ő már 

nem bírja szusszal. Az istentelenség is így jár. Lehet, hogy a kutya örül neki, hogy jól 

megugatta a vonatot, talán azt is képzeli, megrémültek az utasok, ők azonban nevettek 

a kutya acsarkodásán. Igen, Isten is neveti a hiábavaló erőfeszítést és 

csúfondároskodást. Ezt kell felismerned ahhoz, hogy szíved elcsendesedjék. 

 

Amikor a zsoltáríró ráébred, hogy az Úr tudja az ember gondolatait, hogy azok 

hiábavalók, akkor így folytatja: „boldog ember az, akit te megfeddesz és akit 

megtanítasz a te törvényedre." Ami eddig rettenetesnek látszott, boldogsággá válik. Ami 

ki-bírhatatlannak látszott, „meddig nem állsz bosszút még, Uram", a jelenlegi 

próbáltatások valójában az ítélet nyugalmának előkészítői. Meg kell ismernünk azt az 

igazságot, hogy van purgatórium, de csak itt, e jelenvaló világban. Keresztelő János azt 

mondja, hogy aki eljön, megkeresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel. A 

tűzkeresztségben Isten gyermekének része van e világban; ezek a szenvedések a külön-

böző próbatételek. Ez az a bizonyos purgatórium, amelyen át kell menni az emberi 

szívnek, hogy kitisztuljon, kiolvadjon salakja és minden álma, és minden, ami 

tisztátalanság benne. Úgy hatnak ezek az emberi szívre, mint a víz a ruhára. Először a 

víz a ruhán felhozza a szennyfoltokat. A szenvedések a zsoltáríró szívében is 

megmutatták, hogy bosszúálló, türelmetlen ember, aki képes lenne megfojtani és kiirtani 

felebarátját. A te szívedben mit hoznak fel a szenvedések? Például a kenyértelenség? 

A próbatételek kihozzák, mi van az emberi szívben. De az az Isten kegyelme, hogy a 

próbatételek után kiégeti azt az Isten. Nem azért mutatja meg a szívünket, hogy 

olyannak hagyja, hanem hogy kitisztítsa. Nem azért mutat meg Isten önmagam előtt 

türelmetlennek, hogy az maradjak, hanem megmutatja, hogy abból ki kell tisztulnom. Az 

orvos sem azért állapítja meg a betegséget, hogy na most már eredj, és pusztulj el, 

hanem hogy kezeltesd magad és meggyógyulsz. 

 

Az Úr ugyanis a megpróbáltatások idején a látszat ellenére sem vet el, hanem igazságra 

fordul vissza az ítélet, éppen ezért utána mennek mind az igaz szívűek. Már látja a 

zsoltáríró, hogy nincs is semmi baj, előbb csak az istentelenséget látta, most pedig már 

látják szemei, hogy nem vetette el az Úr az Ő népét. Lecsillapodott szívem látja 

Istennek gondolatát és terveit, nem szorong, nincs kétségbeesve, nem retteg, és nincs 

már benne a bosszú gondolata. Most látja, hogy az igazságra visszafordul az ítélet. 

Megcsendül fülében, hogy „enyém a bosszúállás, majd én megfizetek". Ne akarj te 

bosszút állni, megoldani magad a kérdéseket, majd én mondom, mikor jónak látom, majd 

az ítélet kihozza az igazságot, megmutatkozik, kinek van igaza és kié az utolsó szó, te 

csak légy türelemmel és várj csendesen. Néha eleven példát ad már itt az életben is erre 

az Úr. Utazásunk alkalmával történt, hogy mikor átszálltunk, a tömeg megrohanta a 
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vasúti kocsit, és noha én fogtam meg elsőnek a kocsi felhágóját, félrelöktek. Félreálltam, 

hogy nem fogok tolakodni, majd felszállunk, ha lesz hely. Marhakocsi volt. Betódultak az 

emberek, beültek a kocsi belsejébe, nekünk csak annyi helyünk volt, hogy a kocsi 

ajtajában ülhettünk a jó levegőn, és kilógathattuk lábunkat. Fél óra múlva a bent ülők 

elkezdtek sóhajtozni, hogy megfulladnak, nincs levegő. Mi ezt nem éreztük. Nekünk volt 

jó levegőnk, így fordul vissza igazságra az ítélet, nekünk volt jogunk a legbelső helyhez, 

de kilöktek, így kaptuk a legjobb helyet. Lesz majd valami ilyen az ítéletben is. Most 

látszólag elsodródik Isten népe és félre lökik mindentől, ami jó. Ők pedig tátják a 

szájukat, hogy óh, ha mi is megkaphatnánk valamit, és nem kapnak semmit, mert ők voltak 

az elsők, de majd visszafordul az ítélet és kiderül, hogy azok jártak rosszul, akik kaptak, 

mert a mézes patkó meg volt mérgezve. Tehát Isten a látszat ellenére sem csal meg. 

 

A nagy megpróbáltatások idején egyedül van az ember. A barátság szent, áldott a lelki 

közösség is, de mikor a szív igazán belekerül a megpróbáltatások kohójába, nincs senkije. 

„Kicsoda támadt fel énmellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisságot 

cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem 

a csendességben." Mikor igazi mélységbe jut a lelked, senki sem ért meg téged. Lehet, 

hogy jól esik elmondanod panaszodat, fájdalmadat valakinek, jól esik, ha lesz egy szív, 

amely együtt dobban szíveddel, és megkérdi tőled, mi fáj, de ami igazán fáj, el sem tudod 

mondani. Ami igazán nehéz, abban nem áll melletted senki, csak az Úr egyedül, mert 

éppen a nagy fájdalmak árán akarja a te szívedet magának megnyerni, megmutatni, hogy 

ahol senki sincs már veled, Ő még mindig melletted áll. Mikor a zsoltáríró mellett senki 

sem állt, így szólt: ha az Úr nem lett volna a segítségemre ott lakoznék lelkem a 

csendességben. Lehetett felesége, barátai, gyermekei, szülei, de azt mondja, csak az Úr 

állt mellettem. Pál is erről tesz bizonyságot, hogy „első védekezésem alkalmával nem volt 

mellettem senki", de mellette volt valaki, az Úr. Ezt mondja az Úr Jézus is: eljött az 

ideje, hogy magamra hagyjatok engem, de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. 

Majd lesz a te életednek is olyan időszaka, mikor egyedül kell bolyongnod, senki sem ért 

meg, de az Úr veled, melletted lesz, és nem enged elesni téged. Sőt, éppen a 

csuszamlások idején tapasztalod meg a kegyelem mélységét és magasságát. „Mikor azt 

mondtam: az én lábam el-iszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem." 

Mikor úgy látom, hogy az én erős lábaim tartottak meg, jól megkapaszkodtam karjaimmal, 

akkor nem látom Isten kegyelmét. De mikor úgy érzem, mindennek vége, olyankor 

csodálatosan átölel a kegyelem. Mikor azt gondolod, nálad különb keresztyén nincs, mikor 

olyan tiszta, világos a prófétai látás, akkor nem látod Isten kegyelmét. De mikor 

összeomlik körülötted minden, és úgy érzed, hogy senkim sincs, mibe kapaszkodnék, 

akkor csodálatos az Ő kegyelme. Mikor eliszamodnak lábaid, mikor megcsúszik alattad a 

talaj, mikor bűneid olyan félelmetesek, mikor úgy látod, el kell veszni, mindennek vége, 

jaj, ki tart meg engem, akkor jön csodálatosan a kegyelem. És bizonyságot teszel, hogy 

lábam eliszamodott, és a Te kegyelmed megtartott engem. 
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De mondhatta mindezt a zsoltáríró, ha nem történt volna meg, hogy az istentelenek 

hálójába került az élete? Lehetne-e olyan nagy Isten kegyelme, ha nem mentél volna át 

azokon a próbákon, amelyeken átmentél? Állítom, hogy annak van nagy Istene, hatalmas 

Megváltója, aki félelmes bűnök mélységeit járta meg. Aki szörnyű sötétséget látott 

életében, annak életében csodálatos Krisztus életének világossága. „Neki sok bűne 

bocsáttatott meg, mert igazán szeretett" - mondja az Úr Jézus annak Luk 7,47 az 

asszonynak. Itt azonban a bűn nem a törvény mértékében van lemérve, hanem a szeretet 

mértékében. Mekkora a te életedben Isten kegyelme? Akkora, amekkorát buktál. Ha 

csak megbotlottal egy kis kavicsban, akkor olyan picike Isten kegyelme is. De ha egy 

botránkoztató, nagy kövön estél keresztül, akkor olyan nagy Isten kegyelme életedben. 

Amilyen botrányosan nagynak látod csuszamlásodat, olyan csodálatosan nagy Isten 

kegyelme életedben. 

 

Aggódásainkat, kételkedéseinket csak a Szentlélek Isten oszlathatja el. „Mikor 

megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vigasztalásaid megvidámították az én 

lelkemet." Szeretnélek megvigasztalni, megnyugtatni a holnap felől. Szeretném levenni 

a kenyérgondot vállaidról és nem vagyok képes. De van valaki, aki ezt megteheti: a Szent-

lélek Isten. Kiárad szívedbe, és ahol nem volt békesség, egyszerre békességet parancsol, 

ahol köd és homály volt, világosság és élet támad. A te vigasztalásaid megvidámították 

az én lelkemet. Nem arról van szó, hogy eloszlatták a ködöt, a homályt, hanem ahol 

szorongás, aggódás volt, ott vidámság támad, a könnyek helyén öröm, a szorongattatás 

helyén győzelmi ének. „Mindezekben felettébb diadalmaskodunk, sőt dicsekedünk a 

háborúságban" - mondja Pál. Nem arról van szó, hogy megszorulunk és nem lesz semmi 

bajunk, hanem dicsekedünk, hogy nem történhet velünk semmi, ami rossz, ami gonosz. 

 

A vigasztalás ebben a három felismerésben van, hogy: 1. Istennek nincs köze a hamisság 

székéhez, 2. ez a világ kárhoztat engem, de az Úr oltalmába fogad, 3. az utolsó szó az 

Istené. 

 

Istennek nincsen köze a hamisság székéhez, abban nem Isten ül. A hamis határozatok 

hozói megítélhetik Isten népét, a végső ítélet Istené, aki megítéli a hamis ítéletek hozóit 

is. Kigúnyolhatnak, nevetségessé tehetnek téged, esetleg nem fogadják el az új életedet, 

de az a lényeges, hogy utoljára mit mond Isten. Felvonulhatnak a kegyes látszatok kép-

viselői, és felvezethetnek maguk előtt kárhozatra, de az történik majd, ami történt 

akkor, amikor odaűzték a házasságtörésen kapott asszonyt Jézus elé, halálos ítéletet 

kérve és várva, és akinek joga volt kimondani az ítéletet, így szól: én sem kárhoztatlak, 

eredj el, és többé ne vetkezzél. Lehet, hogy te, akit ítéletre küldtek oda, felemelt fővel 

távozol, ők pedig megszégyenülve sompolyognak el. Csak kárhoztasson a világ, az a lényeg, 

hogy az én Uram felmentett engem. 

 

Az utolsó szó az Istené. Nem a hatalmasoké, sem az erőseké, nem a kevélyeké, akik az 



Január                                                          166 

Úr népét tapossák. Az utolsó szó az Istené, mert Ő visszafordítja álnokságukat, 

gonoszságukat, elveszti őket. Nem az ördögé az utolsó szó itt a világban, nem azoké, akik 

az igát rád rakták és meggyötörtek, akik nyugtalanítanak és háborítják a szívedet, nem 

az istentelenségé az utolsó szó, hanem az Istené. Éppen ezért lásd be, hogy az igára 

szükséged van, amit rád rakott a te Urad, és légy nyugodt, hogy nem hagy feljebb 

kísérteni, mint hogy elszenvedheted, hanem a kísértéssel együtt a kimenekedést is meg-

adja neked. 

 

Január 25 

 

Felel az őszinte bűnvallásra 

 

„ő pedig énekben mondja el az embereknek: Vétkeztem, mert görbévé tettem az 

egyenest, de Isten nem eszerint fizetett meg nekem. Megváltott engem, hogy ne 

jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék" 

(Jób 33,27-28). 

 

Ez az igazság szava, egy istenfélő ember bizonyságtétele, és így egyenértékű egy 

ígérettel. Amit az Úr tett és most tesz, azt tenni fogja, amíg a világ áll. Az Úr keblére 

ölel bárkit, aki őszinte bűnvallással közelít hozzá, sőt állandóan keresi azokat, akik 

vétkeik miatt szorult helyzetben vannak. 

 

Elmerjük mi is mondani Jób vallomását? Nem vétkeztünk-e mindnyájan személy szerint, 

hogy el kellene mondanunk: „Vétkeztem"? Vétkeztem, szándékosan elferdítettem az 

igazságot? Vétkeztem és rájöttem, hogy semmi hasznom nem lett belőle, sőt, az örök 

kárhozat fenyeget? Ha így van, siessünk ezzel az őszinte vallomással Istenhez! Ő nem 

kér ennél többet, de mi ennél kevesebbet nem tehetünk. 

 

Hivatkozzunk ígéretére Jézus Krisztus nevében, ő megszabadít bennünket a pokol 

előttünk feltáruló szándékától, életet és világosságot ajándékoz nekünk. Miért esnénk 

kétségbe? Miért kételkednénk? Az Úr nem gúnyolja ki az alázatos lelkeket, Ő komolyan 

veszi azt, amit mondott. A vétkeseknek bűnbocsánatot ígér. Akik halált érdemelnek, 

bocsánatot nyerhetnek nála. 

 

Uram, én megvallom bűnömet, és kérem, bocsáss meg nekem! 

 

* 

 

A Miatyánk befejező szavai 

„Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. (Mt 6,13/b) 
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Dávid hálaadó imádságából valók az Isten országára, hatalmára és dicsőségére való 

utalások a Miatyánk végén (IKrón 29,11-12). Dávidnál Isten nagyságára, 

örökkévalóságára, méltóságára, gazdagságára is történik utalás. Dávid tudja, hogy azok 

a nagy ajándékok, amiket a zsidó nép építendő temploma javára összehordott, mind az 

Úrtól valók. Ez a gondolat jut kifejezésre ezekben a zárószavakban is: mindaz, amit a 

Miatyánkban kérünk, csak annak kegyelméből történhetik meg, Akié mindez. Mi sem az 

Ő dicsőségéhez nem adhatunk semmit, sem a magunk szükségleteit nem elégíthetjük ki 

a magunk erejéből, sem bűneinkből, sem kísértéseinkből nem szabadulhatunk meg az Ő 

kegyelme nélkül! Van még Valaki, aki nélkül aligha találhatnak meghallgatásra Istent 

ostromló kéréseink: Egyszülött Fia. Ő maga biztosit minket efelől: „Bizony, bizony 

mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja 

nektek" (16,23/b). Ezért nem hiányozhatik imádságunk végéről sem az, hogy az 

Egyszülött Fiú: az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezeket. Az „Ámen" régi héber szó. 

Azt jelenti: úgy legyen, igaz, bizonyos. 

 

Uram, azért merek olyan sokat kérni Tőled, mert Számodra semmi sem lehetetlen, hisz 

Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Az is bátorságot ad erre, hogy kegyes 

Pártfogónk van, aki biztat minket, hogy bármit kérhetünk Tőled az Ö nevében. Ha sokan 

másoktól és mások közvetítésével kérnek is, én csak Tőled és Szent Fiad útján kívánok 

bármit. Áldalak azért, hogy mindent megadtál nékem kegyelmesen, amire igazán szük-

ségem volt. Krisztusért kérlek, maradj jóságos Atyám ezentúl is! Ámen. 

 

„Velünk jót tenni akarván, Árra tehetséged is van, Tied a teljes hatalom, Égi s földi 

birodalom; Jót tenni méltó is hozzád, Dicsőség tér ebből reád." (Énekeskönyv 483. é. 17. 

v.) 

 

* 

 

Szolgálat 

...az Emberfia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és 

életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45) 

 

Aki hittel elfogadta Jézus Krisztus értünk végzett szolgálatát, golgotái áldozatát, 

abban felébred a vágy: hálából ő is tenni akar valamit Jézusért, az evangélium ügyéért, 

másokért. S ez a hála az idő múlásával nem csökken, hanem nő. Minden ilyen szolgálat 

önkéntes és válasz arra, amit Jézus adott nekünk - sohasem érdemszerző jelentősége 

van. 

 

A szolgálat szó sokakban negatív érzéseket ébreszt: kényszerű, alantas, megalázó. A 

Biblia azonban egészen mást tanít erről, és Krisztus tanítványainak lelki fejlődésük 

szempontjából ezt komolyan kell venniük. 
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1. A szolgálat nem alantas tevékenység, hanem az Úr Jézus munkájában való részvétel. 

Ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Aki tehát szolgáló 

lelkülettel él, az a legjobb társaságban 

van: Jézussal együtt. 

 

2. A szolgálat nem alkalmi tevékenység, hanem életstílus. Isten gyermeke mindig kész 

Atyja parancsát teljesíteni, s mindig észreveszi a számára elkészített feladatokat. 

Jézus egész földi élete szolgálat volt. 

 

3. Aki Jézusnak szolgál, az nem valamit ad neki, hanem önmagát adta oda már előbb. Ezért 

kész az ilyen ember bármilyen áldozatra, mert ha magamat odaadtam, akkor már semmi 

sem drága. 

 

4. Jézus szolgálatának lényege: mindig fontosabb a másik, mint én. A diakónia eredetileg 

az asztalok körüli szolgálat volt. Ezt végezni azt jelentette: nem helyet foglalok, hanem 

hellyel kínálok másokat. De jó lenne így jelen lennünk a házasságban, családban, idegenek 

között! 

 

5. Ha embereknek szolgálunk, az akkor is az Úrnak végzett szolgálat. 

Pál még a rabszolgákban is ezt tudatosította. Ezért a jutalmat is az Úrtól kapjuk: „ha 

valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Jn 12,26) 

 

Tűnődjünk el a diakonisszák szép jelszaván: Jutalmam, hogy tehetem. S ne feledjük: 

senki sem szolgálhat két ellentétes úrnak! Jézusnak csak teljes szívből lehet örömmel 

szolgálni. 

 

* 

 

Én vagyok az életnek kenyere.” (Jn. 6,48) – Olvasandó igeszakasz: Jn. 6,41-51 

 

Jézus Krisztusunk „ÉN” mondásai közül olvashattuk ma az egyiket: „Én vagyok az életnek 

kenyere.” A zsidók számára ez fennakadást is jelentet, hiszen emberi oldalról próbálták 

megközelíteni Jézus szavát, hogy Ő a mennyei kenyér, táplálék. Azon gondolkoztak, hogy 

hogyan mondhat ilyet, amikor az apja József az ács, az anyja meg Mária volt. Ugyan olyan 

emberek, mint ők maguk. Csak a valóságnak hittek, felfelé való tekintésük pedig nem 

volt, ez által az életük szegényebb lett, mint azoké, akik ezzel a mennyei kenyérrel 

akartak megelégülni. Gondold csak végig, hányszor meg történik veled is az, hogy földi 

dolgokról kezdesz el filozofálgatni, és az apró részletek kidolgozása miatt, elfelejtkezel 

a lényegről. Miért ilyen az életem, amilyen? Miért vagyok elhagyatott? Sikertelen? Nem 
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vesszük azt észre, hogy eltávolodtunk az élet adójától és megszentelőjétől, és a miatt a 

sorsunk olyan, amilyen, bűnökkel teli. 

 

Jézus azt mondja, hogy az ember a múlandó dolgokhoz kötődik. És hogy jobban 

megismertesse ezt, az őt támadó zsidókkal a pusztai vándorlás idején kapott mannát 

hozza fel példának. A manna mulandó élelem volt az atyáiknak, mert nem szabadította 

meg őket a haláltól. Így a lelkünk sehol máshol nem találja meg azt a táplálékot, amivel a 

lelki életre tápláltatik, csakis Benne. Ezért szól így Jézus, hogy Én vagyok ez amennyi 

kenyér. Magamat adom nektek. Nem földi mannát, vagy kenyeret vehettek magatokhoz, 

hogy ideig-óráig éljetek általa itt a földön, hanem maradandó táplálékot adok nektek. 

 

Jézus ad! Az első adás, amiről korábban beszélt, napi rendszerességgel történik, mikor 

Krisztus Magát kínálja nekünk. Másodszor jelöli ez azt az egyszeres adást, ami a 

kereszten történt, mikor áldozatul adta Magát az Ő Atyjának, mert akkor átadta Magát 

a halálnak, hogy az embereknek életük legyen, s most arra hívogat, hogy élvezzük az Ő 

halálának gyümölcsét. Számunkra ugyanis semmi haszna sem lenne annak az egykor kínált 

áldozatnak, ha most nem vennénk részt a szent lakomán. 

 

Napjainkban sajnos sokan vannak még olyanok, akik a zsidókhoz hasonlóan kételkedő, meg 

nem értő gondolatokat, érzéseket támasztanak a mennyei kenyér iránt. Te ne tedd ezt, 

hanem mihamarabb fogadd el a mennyei kenyér tápláló erejét. Jézus mondja: „Én vagyok 

az életnek kenyere.” 

 

* 

 

És mindenki, aki hallja ezeket az én beszédeimet és nem cselekszi azokat, hasonló 

lesz ahhoz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát.  

(Máté 7, 26) 

 

Sokan vannak, akik nem hajlandók megtenni a döntő lépést. Eljutnak ugyan a megtérésig, 

de nem akarnak bemenni a szoros kapun; magatartásukat, életüket nem akarják Isten 

Igéjéhez igazítani. Ez pedig éppen olyan nagy bolondság, mint amikor valaki házát 

futóhomokra építi. Nincs alapja, vihar és fergeteg hamarosan összedöntik. Persze, hogy 

könnyebb és kényelmesebb alapos fundamentum nélkül építeni. Mélyre ásni és szilárd 

alapot vetni, ez komoly munkát igényel. Még földi vonatkozásban is megbosszulja magát 

a lompos munka és a gondatlanság, a keresztyén életben pedig egyenesen rettenetes 

következményei vannak a nemtörődömségnek. Sokan azt hiszik egy életen át, hogy õk jó 

keresztyének, hiszen istentiszteleteken vagy összejöveteleken Isten Igéjét hallgatják, 

de az ítélet napja mindazt, ami nem mély és nem szilárdan megalapozott, elsepri, mint a 

pelyvát. 
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Egy háznak az a rendeltetése, hogy hajlék és menedék legyen. Ezt a védelmet és 

elrejtettséget Istenben keresi a hivõ ember. Így lesz õ "erős várunk". De az Istennel 

való közösség csak azoknak nyújt ilyen hajlékot, akik teljes szívvel hozzá térnek. Ha 

valaki olcsón ki akarja fizetni Istent azzal, hogy meghallgatja ugyan Igéjét, de nem 

engedelmeskedik annak, csak játékot űz belőle. Az ilyen ember a bajok idején, amikor 

viharok és csapások jönnek, magára marad, nincs vigasztalása, elveszti a fejét, tele lesz 

aggodalommal és kétellyel, minden összezavarodik előtte. A ház fövényre épült. Az a 

fajta gyatra keresztyénség mond teljes csődöt, mely nélkülözi az alapvető megtérést. 

De az is kegyelem, ha ez a látszatépület a súlyos próbák terhe alatt összeroppan. Az 

ember legalább fölébred az önáltatásból és igazi bűnbánatot gyakorolva új és 

megbízhatóbb alapokat rakhat le. Mert jaj nekünk, ha csak ama napon derül majd ki, hogy 

nem volt semmiféle fundamentum! Akkor már nem lehet a kárt helyrehozni. Az ember 

örökre hajléktalan marad. 

 

Ezért: "Serkenj fel, aki aluszol és támadj fel a halálból és felragyog neked a Krisztus." 

Legyen bátorságod a benned levõ sötétség és elbizakodottság feltárására, hogy 

világosságra juss és hogy Krisztusra, mint szilárd fundamentumra építhess.  

 

Január 26 

 

Isten legyőzi a félelmet 

 

„Nem fog a varázslás Jákóbon, sem az igézet Izráelen" 

(4Móz 23,23). 

 

Ez az Ige gyökerestől ki kellene irtson minden ostoba, babonás félelmet! Még ha lenne 

is valami igazság a varázslásban és a babonákban, mindez nem árthat az Úr népének! 

Akiket Isten megáld, azokat nem lehet megátkozni. 

 

A hitetlenek, mint Bálám is, szőhetnek cselt Isten népe ellen, de minden csalafintaságuk 

kudarcot vall. Puskaporuk átázik, kardjuk kicsorbul. Összegyülekeznek, de hiába, mert 

az Úr nincs velük. Csöndben nézhetjük, míg hálójukat szövik, mert úgysem fognak meg 

bennünket. Ám hívják segítségül Belzebubot és alkalmazzák kígyó természetének minden 

ravaszságát, az sem segít nekik: a varázslásuk nem fog hatni, jóslásuk megcsalja őket. 

Milyen áldás ez! Mennyire megnyugtatja a szívet! A komolyan imádkozók küzdenek 

Istennel, de velük senki sem küzdhet, őket senki sem győzheti le. Isten gyermekeinek 

erőt ad az Úr a győzelemhez, de rajtuk senki sem vehet erőt. Nem kell félnünk magától 

az ördögtől sem, és semmiféle titokzatos ellenféltől, mert csalárdak szavai, sötétek és 

kifürkészhetetlenek tervei. Mindezek nem árthatnak annak, aki az élő Istenben bízik. 

Ezért mi dacolunk az ördöggel és valamennyi légiójával. 
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* 

 

A hívő ember szenvedése 

Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. (Zsid 

12,7) 

 

Meglepő megfigyelés, hogy Isten gyermekeinek sokszor még több szenvedésben van 

részük, mint a nem hívőknek. Mit mond erről a Biblia? 

 

1. Ennek egyik oka az, hogy a hívők általában érzékenyebbek mások szenvedésére. Nekik 

fáj az, ha emberek veszekednek, ha egymás gyengeségével visszaélnek, ha bárhol a 

világon tragédiák történnek. Ők sírnak a sírókkal. S fáj nekik az is, hogy sokan nem 

ismerik Istent. 

 

2. Aztán Isten őket szigorúbban figyelmezteti, mint másokat. Vigyáz arra, hogy ne bízzák 

el magukat, ne csússzanak vissza bűnökbe. „Csak veletek léptem közösségre..., ezért 

kérem számon rajtatok minden bűnötöket" - mondta az Úr egyszer népének (Ám 3,2). 

Ebben az ő védő szeretete mutatkozik meg. Olyan a szenvedés a hívők életében, mint a 

fájdalom, ami kellemetlen, de figyelmeztet valami bajra, amit orvosolni kell. 

 

3. Leginkább azonban a szenvedés Isten nevelőeszköze a hívők életében. Az az apa, aki 

felelősen szereti gyermekét, ha szükséges, meg is fenyíti. Isten nagyon szereti 

gyermekeit, ezért ilyen módon is neveli, formálja, tisztogatja őket, hogy használható 

eszközök legyenek a kezében, „...javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk." 

(Zsid 12,10) 

 

4. A hívőknek olykor egyszerűen azért kell szenvedniük, mert Jézus tanítványainak 

vallják magukat. Az a világ, amely keresztre juttatta a Megváltót, nem viseli el követőit 

sem. Ez azonban nem büntetés, hanem kiváltság: az lesz gúny tárgya, mellőzött, 

megalázott, aki valóban közel van Krisztushoz. Pál apostol így ír erről: „nektek nemcsak 

az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek 

érte" (Fii 1,29). Ez a szenvedés a vértanúságig is fokozódhat, napjainkban is sokan 

vannak, akik készek az életüket is odaadni Krisztusért, az evangéliumért. 

 

Az így elhordozandó szenvedéseket viseljük béketűréssel, és imádkozzunk üldözött 

testvéreinkért! 

 

* 

 

Hittel imádkozhatunk mindenért 
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„Amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. " (Mt21,22) 

 

Egy másik evangélium így fejezi ezt ki: „Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy 

mindazt megnyeritek és meg is lészen nektek" (Mk 21,24). A harmadik evangéliumban így 

olvassuk: „Aki kér, mind kap és aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik" (Lk 11,10). 

Csak a hittel imádkozó kérését hallgatja meg Isten. Aki csak úgy próbaként kér Tőle, 

avagy az a bajbajutott, aki csak önmagát akarja megnyugtatni, arra nem vonatkozik ez. 

De az, aki azzal az erős, hitbeli meggyőződéssel kér, hogy minekünk olyan mennyei 

Atyánk van, aki mélységesen szeret minket és hittel elmondott kéréseinket nem veti 

meg, az megtapasztalja az ige mélységét: „Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia 

kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é 

néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok 

a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent 

Lelket azoknak, a kik tőle kérik" (Lk 11,11-13). „Jól tudja a ti mennyei Atyátok, mire van 

szükségetek, mielőtt kérnétek tőle." (Mt 6,8/b) Ki olyan balgatag, hogy ne hittel kérjen? 

Adj, Uram, nagy kegyelmedből nekem is hegyeket megmozgató hitet, hogy tudjak kérni 

Tőled mindent, amire nékem, a szívemhez közel állóknak és szenvedő testvéreimnek 

szükségünk van.! Add, Uram, hogy irgalmadból buzgón éljek gyermekeidnek azzal a 

felséges kiváltságával, hogy aki kér, mind kap és a zörgetőnek megnyittatik. Annyi 

kérnivalóm van , hogy el sem tudom mind mondani: Te úgyis tudod mire van szükségünk. 

Hallgasd meg szavakkal el sem mondott imádságaim is, mikor hittel föltekintek Rád! 

Szent Fiadért! Ámen. 

 

„Zörgessetek buzgón Isten ajtaján! - Elfáradtunk, Uram e világ zaján; Ó, nyisd meg az 

égi béke szép hónát, Add, hogy zenghessünk örök halleluját!" (Énekeskönyv 475. é. 3. v.) 

 

* 

 

Kemény, de jóakaratú dorgálás 

Mérges kígyók fajzatai, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek 

az eljövendő harag elől? Lukács 3,7 

 

Túlságosan kemények, szinte taszítóak Keresztelő János fenti szavai. De nem szidalom 

volt az, amikor Keresztelő János még népének vallási vezetőit is viperafajtátoknak 

nevezi. Ez felelt meg a valós tényeknek. A vipera kis, jelentéktelen és ártalmatlannak 

tűnő lény. De méregfoga van, azon átjut be a halálos méreg egy cseppje a sebbe. Ez 

igazolódott be sok esetben a farizeusoknál, törvénytudóknál, papoknál és főpapoknál. 

Ezeket a vallási vezetőket, a kegyesség e vélt példaképeit, Jézust illetően valóságos 

sátáni gyűlölet töltötte el. Addig nem nyugodtak, amíg halálra nem adták Őt. 

 

A külsőképpen kegyes ember, aki valójában azonban nem akar megtérni, rosszabb a világ 
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fiainál. Szíve mélyéig gonosz. Ezt látjuk az áruló Júdás esetében is. Keresztelő János 

idejében ezek a kegyesek igen magabiztosak voltak. Sokan azt gondolták róluk, hogy 

nekik sikerült megtalálniuk azt az utat, amelyen védve vannak az eljövendő ítélet elől. 

„Ki mutatta meg nektek ezt az utat?" - kérdezte János. Senki! És mégis, a legkisebb 

aggodalmat sem érezték a jövő miatt. Ilyen az elvakult ember mindaddig, amíg meg nem 

tér. Azok a kegyesek, akik valóban megtértek, és akiknek az élete gyökeresen megújult, 

soha nem olyan biztosak dolgukban, mint a meg nem tért ember. Néha még aggodalom is 

elfogja őket, vajon megállhatnak-e majd az elkövetkező ítéletben. 

 

A bűneit meg nem bánt ember olykor nyugodtan halad a maga útján, mintha számára a 

menny már biztosítva lenne. János komor, súlyos szavakkal tárta e magabiztos emberek 

elé a rájuk váró szörnyű jövőt: az elkövetkező isteni ítélet és harag tüzet. Ugyanakkor 

elvett tőlük minden hamis vigasztalást, amivel a meg nem tért ember olyan szívesen 

nyugtatgatja magát: „Elvégre mi a választott néphez tartozunk!" Tény, hogy Ábrahámtól 

származtak, de nem voltak az ő szellemi gyermekei, hitének örökösei. Azt hitték, ők 

nélkülözhetetlenek Isten számára, aki azonban a kövekből is tud fiákat támasztani 

Ábrahámnak. - Nem azok az igazi jó barátok, akik megnyerőén és kíméletesen közelednek 

hozzánk. Sokkal inkább azok, akik pillanatnyilag még fájdalmat is okoznak, mégis 

megóvnak attól, hogy az örök halál legyen a részünk. 

 

* 

 

75. zsoltár  

MIT TEGYÜNK, HA BAJBAN VAGYUNK? 

 

Van a földön baj bőven! Ha csak egy évtized történéseibe belegondolunk, mennyi 

borzalmas háború, gyilkosság, atomkísérlet, járványok és gyorsan terjedő különleges 

betegségek. És az egyéni életben is mennyi baj van! Valaki elindul épen, egészségesen, 

hogy a családért dolgozzon, és a családja nem látja többé, mert elüti egy autó. Vagy 

odalesz egy kisgyermek élete. Mindig szívbemarkoló látvány egészségügyi 

közvetítésekben, tudósításokban azok a kisgyermekek, akik reménytelenül fekszenek 4-

5 évesen fehérvérűséggel, rákkal. Akkor belegondol az ember, hogy mennyi szenvedés 

van ezen a világon. Hány igazságtalanság ér bennünket! Mennyi ember veszítette el a 

vagyonát, tették hátra a rangsorban ott, ahol előre kellett volna jutnia! 

 

Kétféleképpen is válaszol erre a jelenségre az ember. Az egyik fajta felelet, hogy 

zúgolódik, és istenellenes bizonyítéknak használja ezeket az eseményeket. Nekivezet 

egy gépet egy őrült a felhőkarcolónak, és több ezer ártatlan ember ott leli halálát 

borzalmas körülmények között. Hol volt az Isten? -mondják erre sokan. Hol volt az Isten, 

amikor ott szenvedett a családanya, a gyermek, az édesapa? Amikor szenvedett, és az 

orvosok tehetetlenül álltak az ágya körül, még a fájdalmait sem mindig tudták 
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csillapítani, pedig milyen derék ember volt? Hol van az Isten? Zúgolódás támad az emberi 

szívben, és istenellenes bizonyítékot lát ezekben az esetekben. Van egy másik következ-

ménye is ennek: dicsekedik a gonosz! Mit beszéltek nekem Istenről, aki nincs? Most nem 

ülnék a milliárdos vagyonomban, ha arra figyeltem volna, hogy mit tanít a Tízparancsolat. 

Előrejutottam az életben, izmos vagyok, sportolok, mindent megengedhetek magamnak, 

mert hatalmas vagyonom van, a csúcson vagyok. Ha azzal törődtem volna, hogy a Bibliát 

bújom, akkor most szegény ember lennék. 

 

Cinikus válasz is van azokra a bajokra és keserűségekre, amelyek a világot átszővik. 

Azoknak a válasza, akik éppen szerencsések voltak, megússzák a dolgot, és nem törődve 

Istennel, nem törődve ítélettel, tették a maguk dolgát saját érdekükben. Hogyan 

válaszol Isten gyülekezete ezekre a kihívásokra? Hogyan válaszol akkor, amikor 

tagadhatatlanul bajok vannak a világon? Ez a zsoltár úgy válaszol, hogy a gyülekezet 

mégis dicséri az Urat. 

 

Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged. (2). 

 

Ez a tulajdonképpeni zsoltár első verse, és a végén ezt olvassuk.  

 

Ezt én mindenkor hirdetni fogom, és zsoltárt zengek Jákob Istenének. (10). 

 

Vagyis a gyülekezet látja a bajokat, mégis az Úr dicsőségét zengi, /an is ezekre a bajokra 

utalás e két vers között, de a keret mégis csak az, hogy. gyülekezet magasztalja Istent, 

és tulajdonképpen ez a kilábalás kezdete. Előttünk Ábrahám példája: Nyugalomban, 

békességben élt, már ráköszöntött az öregkor, és egyszerre csak azt az utasítást kapja 

Istentől, hogy hagyjon ott mindent, a rokonságát, földjét, helyét, kerekedjen föl, és 

nomádként vándoroljon egészen addig, amíg Isten azt nem mondja, hogy megállhatsz, 

mert ezt a földet adom neked. Akkor Ábrahám nem zúgolódik, hogy Istentől ez micsoda 

képtelenség, amikor 75 évesen indítja útnak, nem zúgolódik, hogy micsoda 

igazságtalanság, míg mások nyugodtan élvezhetik öregkorukat, én meg, a hívő most 

mindent otthagyva indulhatok a nagyvilágnak. Elindul, és miközben magára veszi ezt a 

terhet, aközben áldja meg Isten békességgel, örömmel, derűvel, és tudjuk a történet 

végét, hogy mennyi áldást kapott. Vagy vegyük a másik esetet Ábrahám életéből! Fel kell 

áldoznia Izsákot. Nekünk könnyű ezt a történetet olvasni, mert mi már tudjuk a végét, 

tudjuk, hogy az angyal visszatartja Ábrahámot a halálos döféstől. Ábrahámnak nehezebb 

volt. Két egész napon úgy kellett mennie, úgy kellett cselekednie, hogy végrehajtja Isten 

borzalmas parancsát, de mégis ment. Mivel engedelmesen ment, ezért hangzott föl az 

angyali szó: Állj meg Ábrahám, ne bántsd a fiadat! Ennek folytatásaként hangzott el 

Isten megújított áldása Ábrahám életében. 

 

A kilábalás kezdete az, hogy nem zúgolódunk, hanem ránézünk a hatalmas Istenre, és 



Január                                                          175 

azt mondjuk, hogy ez az Ő akarata. A háború idején természetesen mindenki félt, 

rettegett, de a legkevesebb lelki kárral azok úsztak meg a borzalmas éveket, akik 

naponként el tudták mondani: legyen meg a Te akaratod! Amikor az egyházüldözés 

évtizedeit kell megélnie a keresztyén egyháznak, akkor is vannak, akik zúgolódnak, 

ökölbe szorítják a kezüket és otthagyják az egyházat; és vannak, akik azt mondják az 

üldözések között is: zsoltárt zengek Jákob Istenének. Ugyanígy a betegágyon, a halállal 

szembenézve lehet zúgolódni, lehet kétségbeesni, lehet legyintve azt mondani, hogy 

mindennek vége, most már föladom. És lehet azt mondani, hogy még ott is magasztalom 

az Úr nevét. 

 

Ez a zsoltár elsősorban arra tanít bennünket, hogy dicsérni az Ura akkor is lehet, és 

akkor is kell, amikor bajban vagyunk, és ez tulajdonképpen; kilábalás kezdete. 

 

Még egy bibliai példa: Amikor Ákánt elfogják azért, mert halálos bűnt követett el, és 

amikor rábizonyították a vétkét, akkor Józsué azt mondja Fiam, adj dicsőséget 

Istennek, és valld be, hogy mit tettél! A bűn megvallása is egyfajta dicséretmondás 

Istennek, aki hatalmas és igazságos Úr. Fiam, ad dicsőséget Istennek! Ez a kifejezés, ez 

a felhívás - talán másképpen, talán ma megfogalmazásban - hozzánk is állandóan szól. Adj 

dicsőséget Istennek azzal, hogy megvallod vétkedet! Adj dicsőséget Istennek az 

igazságos, erős é hatalmas Istennek azzal, hogy nem titkolod előle azt, amit ő úgy is tud! 

Ad dicsőséget Istennek, mert övé a menny és a föld! 

 

De hogy lehet így erőt venni magunkon? Hogy dicsérheti a gyülekezet az Urat a bajok 

között is? Hogy dicsérhetjük az Urat a halálos ágyunkon is? Hogy adhatunk dicsőséget 

Istennek a bűnvallásunkkal? Hát nem borzalmas, hogy ilyet kívánnak tőlünk? 

 

A gyülekezet dicséretet mond a bajok között, mert tud Isten szabadító tettéről. 

 

Magasztalunk, ó Isten 

magasztalunk téged, 

mert közel van neved azokhoz, 

akik hirdetik csodáidat. (2). 

 

Mik ezek a csodák, amelyekre utal a zsoltár imádkozója? Azokról a történelmi csodákról 

van szó, amelyekkel Isten vezette és megszabadította a népét. Azokról a csodákról, 

amelyek által Izrael népe Isten népévé válhatott. Azokról a csodákról van szó, amikor 

Isten beavatkozott a világ rendjébe, a világ folyásába a maga természeten túli erőivel, 

amikor a szabadítás érdekében különleges, ismeretlen erőket vetett be. Ezekről a 

csodákról van szó. Melyek ezek közül a legnagyobbak? Amikor Isten kihozza népét 

Egyiptom földjéről. Nem akarom most itt felsorolni a tíz csapást, a tenger kettéválását 

és mindazokat az érthetetlen, magyarázhatatlan eseményeket, amelyek között Isten 
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kihozta népét Egyiptomból. Megdördült a szava a Sinai hegyén, ez is a csodák közé 

tartozott, amikor kijelentette magát, és törvényt adott népének. Amikor átvezette őket 

a pusztán, és minden katonai valószínűség ellenére hazát adott nekik. Csodák között járt 

Isten népe, és csoda volt az, hogy Isten kiválasztott egy helyet, ahol népe hozzá 

fordulhatott, amiről így fejezte ki magát az isteni szó: ott lakott népe között! Vagyis az 

a csoda, hogy a végtelen Isten megközelíthetővé vált az ember számára, hogy 

imádságban meg lehetett szólítani, hogy bűn esetén meg lehetett előtte jelenni 

bűnbánattal, hogy a bűnbocsánat bizonyossága járhatta át azt, aki elfogadta Isten 

kezéből a bűnbánat és a bűnbocsánat eszközét. 

 

Az egyiptomi szabadítás, a Sion hegye, és a csodák koronája: Jézus megjelenése, aki 

átlépett Isten világából a mi világunkba, az Isten emberré lett. Tudja ezt valaki 

magyarázni? Nem! Ez is odatartozik a csodák közé, melyeket Isten a szabadulásunkért 

tett. Amikor Jézus föláldozta magát értünk, a leheleten lehetségessé vált. Meghalt az 

Isten. 

 

Sokan nem bírják felfogni, és sokan istenellenes bizonyítékot látnak a keresztyén hit 

tanításában, mert azt mondják, hogy az az Isten, aki szenvedni tud, aki meghal, az nem 

lehet Isten, mert a kettő kizárja egymást. Isten még ezt t lehetetlenséget, ezt a 

valószínűtlenséget is megtette értünk. 

 

Amikor csodákról, a szabadítás csodáiról beszél a Szentírás, akkor lőttünk elsőként 

Jézus Krisztus szabadító halála ragyog fel, amellyel Isten hozzánk fordult, és megadta 

az üdvözülés lehetőségét a bűnös embernek. Ezért lehet minden baj és nyomorúság 

között Istennek dicsőséget zengeni, mert ezek a csodák akkor is érvényesek, akkor is 

hatnak, ha netán bajban vagyunk, ha a testünket szétmorzsolják is. Akármi 

megtörténhet, de semmi el nem veheti tőlünk azt, hogy Isten csodákat tett azért, hogy 

mi az ő népe lehessünk. Ezek a csodák mindig erősebbek, mint a baj, mert a baj 

meggyötörhet lelkileg, elpusztíthatja a testünket, de el nem veheti tőlünk az Isten 

szabadítását. Azt a tényt, hogy az övéi vagyunk, hogy szeret bennünket, hogy 

megszólíthatjuk, és vár ránk, Isten szabadító tettei következtében az örök üdvösség. 

Ezért tudja a gyülekezet mégis dicsérni az Urat, és ezért keveredik ki másoknál épebb 

lélekkel minden bajból és keserűségből, Semmi el nem veheti tőlünk Isten szabadító 

csodáját. 

 

Nyugtasson meg bennünket az is, hogy a teremtő Isten ismeri a problémákat. 

 

Ha meginog a föld és minden lakója, 

én megszilárdítom oszlopait (4). 

 

Itt a teremtés rendjére utal a zsoltár. Természetesen a régi ember egészen másképp 
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beszélt a világ rendjéről és a teremtésről, mint a mai. A régi emberek elképzelése 

szerint a Föld egy hatalmas korong volt, és óriási oszlopok tartották, a hegyek, amelyek 

időnként a Föld korongján túl is nyúlva láthatóvá válnak számunkra. A Föld szilárd 

építmény, mert hatalmas oszlopokon, hegyeken áll, tenger veszi körül. Ez volt a régi 

ember világképe. Azt is tudta, hogy a fold megrendülhet. Akkor a hitvallás így hangzott: 

Ha meginog a fold és minden lakója, Isten megszilárdítja oszlopait. Most a hitvallás így 

hangzik: Akármi is történik, Isten kezében van a világ sorsa. Isten kézben tartja a 

dolgokat. A teremtő, hatalmas Úr, nem akárki, hanem aki fölépítette a rendet. Azt a 

rendet, amelyről mi már bonyolultabb, részletesebb képpel bírunk, mint az őskor embere. 

Mi már tudjuk, hogy Isten hatalma helyezte el a csillagokat és a bolygókat az űrben, mi 

már tudjuk, hogy úgy rendezte a fizikai törvényeket, hogy a csillagok mozognak, a Föld 

is fut a pályáján. Tudjuk, hogy Isten hogyan építette föl az anyagot. Egyelőre a kicsiny 

részecskékig jutott vissza a vizsgálódás. Az elemi részecskéktől a csillagrendszerekig 

Isten az alkotó, a valóság megteremtője. Ő trónol és őrzi az egészet. A hatalmas Isten. 

 

Miért van mégis gonosz, miért van mégis baj, amelyről ez a zsoltár is szól? Azért, mert 

Isten teret adott a gonosznak ezen a földön. Isten teret adott a gonosznak egyszerűen 

azért, mert az ember el akart tőle szakadni. Az ember nem akarta tudomásul venni a 

maga helyét a teremtés rendjében. Fölül a Teremtő, alatta az ember, alatta a 

világmindenség. Ez a teremtés rendje. Az ember följebb vágyott, helyet akart cserélni 

Istennel, és ezzel a gonoszság hatalma alá került. Erről tudósít bennünket a Biblia első 

néhány lapja. A gonoszság azóta úr a világon, amióta az ember meg akar szabadulni 

Istentől, amióta ki akar lépni a teremtés rendjéből. De Isten úr maradt a világ fölött. 

Azt üzeni nekünk ebben a zsoltárban is: „Ha meginog a föld, és minden lakója, én 

megszilárdítom oszlopait." Vagyis a világ rendje Isten kezében van. Annak a kezében, aki 

ezt az egészet létrehozta. Csakhogy közbelépésének idejét ő szabja meg:  

 

Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. (3). 

 

Itt a rejtély kulcsa. Ezért zúgolódunk mi. Miért nem lép már közbe Isten? Miért hagyja 

- jelképesen szólva - hogy a föld oszlopai inogjanak alattunk, miért nem szól már közbe? 

Az ő válasza: én állapítom meg azt az időt! Ez az, amit nekünk alázattal el kell fogadnunk. 

És ezért van az, hogy nekünk időnként a bajok között kell énekelnünk Isten hatalmát. 

Egyet azonban határozottan megígért Isten. Azt, hogy közbeszól. Azonban figyelmeztet 

bennünket arra, hogy az igazi reménységet ne tévesszük össze a hamis reménységgel. 

 

Mert nem keletről, nem nyugatról, 

nem is a puszta felől 

jön a fölmagasztalás (7). 

 

Mit jelent ez a talányos mondat? A fölmagasztalás a bajokból való kiemelkedés, ez eddig 
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világos. Nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől! Természetes, ezen a világon 

működnek erők, és Isten népét is megkísértette az a gondolat, hogy ezek közül az erők 

közül valamelyik lesz a szabadítás ereje. Isten népének a legrosszabb időszakaiban az 

volt a legsúlyosabb bűne, hogy az Istenhez való megtérés helyett szaladgált a földi 

hatalmakhoz. Tudjuk például Ézsaiás próféta szolgálatából, hogy állandóan rohangáltak, 

indultak a küldöttségek a legkülönbözőbb irányokba, hogy a fenyegető veszedelmet kü-

lönféle szövetségekkel próbálják meg elkerülni. Nem keletről, nem nyugatról, nem is a 

puszta felől jön a fölmagasztalás! - figyelmeztet Isten. Nem innen, ebből, a világból, így 

is mondhatnám: nem a mi dimenzióinkból. A halált nem az fogja meggyőzni, hogy előbbre 

megy a kutatás, mert bármilyen furcsának tűnik is, az ember nem jutott előbbre ebben 

a tekintetben. Lehet, hogy az átlagos életkor néhány évtizeddel megnőtt, de nem lett ez 

az idő szebb, békésebb, boldogabb. Más gyötri az úgynevezett modem embert, mint a 

régi korok emberét, de nem lett szebb az az életidő, amelyet eltölt a földön. Nem 

keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől - figyelmeztet bennünket Isten. Hát akkor 

honnan? Tőle várjunk mindent! Napjaink legiszonyatosabb baja, hogy az emberiség 

fejvesztve próbálkozik keletről, nyugatról, puszta felől megszerezni valamit magának Az 

életszínvonal, a fogyasztás lett lassanként a valláspótlék, az üdvösség reménységének a 

pótléka. Az ember megpróbálja ennek a világnak az erőforrásait úgy kihasználni, hogy az 

életének a problémáit, bajait megoldja. Tudjuk azt is, hogy milyen eredménnyel. Egyre 

idegesebb, egyre szomorúbb az ember, és egyre többen látják értelmetlennek az életet. 

Keletről, nyugatról, a pusztából próbálunk mi olyan erőforrásokat föltárni, ami megoldja 

az életünket, miközben ott van fölöttünk Isten, fordulhatnánk felé is. 

 

Ezzel az Istennel van az embernek egy gondja, és ennek a zsoltárnak a negyedik üzenete, 

hogy Isten ítéletet tart. Amikor arról beszél, hogy honnan nem jön a felmagasztalás, 

így folytatja: hanem Isten fog ítélni:  

 

egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja (8). 

 

Vagyis Isten fog rendet tenni. Aki magasabban van annál, mint érdemelné, azt leszállítja, 

a másikat följebb teszi. Röviden szólva, rendet tesz Isten ezen a világon, és ez a 

rendteremtés ítélettel jár. 

 

Az ember olyan önérzetes, hogy nem keresi az isteni megoldást, mert ehhez Isten 

ítélete alá kell bocsátania önmagát, és az életét. Inkább marad a bizonytalanságban - 

Isten nélkül. Aztán olvasunk itt arról, hogy aki nagyon beképzelt, annak a szarvát letöri 

Isten. Régi keleti kép: a szarv az erő. Amikor itt arról van szó, hogy Isten letöri az 

ember szarvát, akkor pontosan arról szól, hogy az embert kijózanítja. Az ember, a 

hatalomra, gazdagságra vergődött ember azt gondolja, hogy valami kicsi nálam is van, 

elértem azért valamit, és különösképpen a világ hatalmasainál látjuk, hogy ha magasabb 

polcra vergődnek, erre kellő öntudattal tekintenek, és innentől kezdve megrészegíti őket 



Január                                                          179 

saját hatalmuk. Isten letöri a szarvat, vagyis megfosztja az embert attól az erőtől, 

amiről azt gondolta, hogy az övé, és amellyel a másik fölé próbál kerekedni. Isten 

igazságosan működik. Amikor ítéletről szól, arról is beszél az ige, hogy nagy 

rendteremtés következik be. Isten igazságos. Most figyeljük meg, hogyan függ össze a 

3. és 4. vers! 

 

Én állapítom meg azt az időt, 

amikor igazságot szolgáltatok. 

Ha meginog a föld és minden lakója, 

én megszilárdítom oszlopait. 

 

Vagyis a Teremtő kezében vannak a dolgok. Őt nem lehet becsapni. Isten nem siet és 

nem is késik, bár mi néha türelmetlenkedünk. Leinti azokat is, akik Isten türelmes 

várakozását arra értelmezik, hogy bármit megtehetnek. 

A kérkedőknek ezt mondom: 

 

Ne kérkedjetek! 

A bűnösöknek pedig: 

Ne legyetek fennhéjazók, 

Ne legyetek olyan fennhéjázók, 

ne beszéljetek nyakasán, gőgösen! (5). 

 

Az az Isten, aki teremtette a világot, benne az embert, téged, engem, mindnyájunkat, 

jól ismeri az embert, nem lehet becsapni. Előle nem lehet a gondolatainkat elrejteni, 

eltitkolni. Nem lehet egyet mondani, és más véleményen lenni belül. Amikor Isten nekilát 

ítéletet tenni, akkor nem lehet már mellébeszélnünk, hanem egyféle ítélet lesz, a 

Teremtőnek az ítélete, aki előtt mindnyájunk lelke mélye nyitott könyv, nem lehet 

semmit elrejteni. Igazságos lesz tehát az ítélete. 

 

A másik nagy tanítása ennek az összefüggésnek, hogy Isten a teremtés rendjét őrzi meg 

akkor, amikor a világ erkölcsi felfordulását megítéli. Nincs kétféle rend a világon. Az, 

hogy: „Ne ölj! Ne lopj! vagy: Ne tégy felebarátodra hamis tanúbizonyságot!" éppen olyan 

törvény, mint az, hogy a tárgyak a földön lefelé esnek a föld középpontja felé. Nem lehet 

a világot kettészakítani a természeti törvények és az erkölcsi rend világára, mert egy 

Isten kezében van a kettő. Amikor ítéletet tart, akkor egyrészt ez az ítélet alapos lesz, 

másrészt olyan lesz ez az ítélet, hogy a világ rendjét állítja helyre. Ezért nehéz és elke-

rülhetetlen Isten ítélete. De ezért vigasztalás is. Abban a rendben majd jól fogjuk 

magunkat érezni. 

 

Pohár van az Úr kezében, tele habzó, fűszeres borral. 

Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni 
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minden bűnösnek a földön (9). 

 

A harag bora ugyancsak jól ismert bibliai kép. Amikor Isten valakivel megitatja, nem 

lehet azt mondani: Köszönöm, nem kérek! Isten kezében van a harag bora, és ő mindenki 

fölött Úr, mindenkinek az élete az ő kezében van. Ezért nem szeret az ember Isten felé 

közelíteni, mert fél a haragvó Istentől, és restelkedik az ítélő Isten előtt. Pedig Isten 

könnyűvé tette számunkra. Jól tudjuk, hogy Jézus itta ki helyettünk Isten haragjának a 

poharát. Ugye emlékszünk íz imádságára a Getsemáné kertjében: Uram, ha lehetséges, 

múljék el tőlem e pohár? De nem múlt el tőle, kiitta, és ezzel bennünket megváltott. 

Magára vet-e pusztulásunkat, halálunkat, sőt kárhozatunkat, és megnyitotta előttünk az 

eget. Ezért könnyű nekünk mégis megtérnünk a haragvó Istenhez, mert a bűnünket meg 

kell ugyan vallanunk, de Istennél kész a bocsánat, és az ő áldása üdvösség. 

 

Ha Isten kegyelméből élünk, akkor el kell határolni magunkat a gonosztól. Jézus azt 

mondta: Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Az ítélkezés nem a mi dolgunk. Nem emelhetjük 

magunkat mások fölé, de így végződik a zsoltár:  

 

A fennhéjázó bűnösöket összetörőm, de az igazakat felmagasztalom (11). 

 

Nekünk tudnunk kell azt, hogy mi az Úr akarata, és azt keresni. Az „igaz" pontosan ezt 

jelenti: közösségben vagyok az Úrral, és az ő akaratát igyekszem teljesíteni, hogy 

elszakadunk a gonosztól, nem ítélkezés, csak nem támogatjuk azt, ami >ten akaratával 

ellentétes. 

 

Isten népet hívott el magának, és ennek a népnek az a feladata, hogy kövesse Isten 

akaratát, szakadjon el a gonosztól, semmiképpen ne támogassa azt, és egész életével 

mutasson példát arra, hogyan kell az Urat hűségesen követni. 

 

Január 27 

 

 

Valóságos megtérés 

 

„Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek: hogyan 

tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok 

gonoszságot követtetek el" (Ez 20,43). 

 

Ha az Úr elfogadott minket és megajándékozott kegyelmével, békességével és 

biztonságával, ez arra indít, hogy kegyelmes Istenünkkel szemben elkövetett minden 

mulasztásunkat és bűnünket bánjuk meg. Ez a megbánás olyan értékes, mint a tiszta 

gyémánt, és ezt úgy ígéri Isten népének, mint az üdvösség legszentségesebb gyümölcsét. 
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Ő, aki elfogadja a bűnbánatunkat, ad megbánást is, mégpedig nem mint keserű pirulát, 

hanem mint mézízű mannát, amellyel népét táplálta. Csak a vér által kapott bocsánat és 

a meg nem érdemelt kegyelem elfogadása tudja kőszívűnket megolvasztani. Úgy érezzük, 

kemény a szívünk? Gondoljunk arra, micsoda szeretet van az új szövetségben, és akkor 

el fogjuk hagyni a bűnt, megbánjuk és megutáljuk azt, sőt megutáljuk önmagunkat is, 

mert ilyen végtelen szeretet ellen vetkeztünk. Járuljunk ilyen bűnbánó szívvel Istenhez, 

és kérjük őt, segítsen tettünkre emlékezni, azt megbánni, elsiratni és abból hozzátérni. 

Ó, milyen örvendetes, ha szent szomorúság marja a szívünket! Milyen nagy 

megkönnyebbülést jelent a könnyek áradata! 

 

Urunk, üss sziklaszívünkre, vagy szólj kőszívűnkhöz, és fakassz életet adó vizet belőle! 

 

* 

 

Hogyan imádkozzunk? 

„Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!" (Lk 18,13) 

 

A farizeus és a publikánus példázatában Jézus egy öntelt farizeus, meg egy alázatos 

vámszedő templomi imádságát mondja el okulására némelyeknek, akik elbizakodtak 

magukban, hogy ők igazak és a többieket semmibe se vették. A farizeus imádsága szinte 

bántóan dagad az öndicsérettől, míg a vámszedő „távol állván, még szemeit sem akarja 

vala az égre emelni, hanem veri vala a mellét, mondván: Uram, légy irgalmas nékem 

bűnösnek!" Imádsága mindössze öt szóból áll, mégis azt mondja róla Jézus: „ez 

megigazulva méné alá az ő házához" (13.). Ez az imádság alázatos, töredelmes leiekből 

szakad föl és a legkevésbé sem bőbeszédű. Ilyennek kell a mi imádságunknak is lennie: 

legyen benne igazi alázat, érezzék ki minden szavából, hogy töredelmes leiekből fakad 

és ne legyen bőbeszédű. Akit az alázat és a töredelmes lélek térdre kényszerít, ne 

röstellje, hogy úgy imádkozik, ahogy Jézus is (Lk 22,41), Pál apostol is (ApCsel 20,36), 

és Péter is (ApCsel 9,40) imádkozott, meg ahogy olyan sok külföldi hittestvérünk 

imádkozik ma is. 

 

Alázattal könyörgök Hozzád, Uram, taníts meg úgy imádkozni, hogy könyörgö szavam 

eljuthasson szívedig és teljesíthesd azt. Könyörgök, hogy erezhessem imádságaim 

meghallgattatását. Add, jóságos Atyám, hogy gyakran szakadjon föl az én ajkamról is a 

megigazulva alámenő vámszedő imádsága: Légy irgalmas, nékem, bűnösnek! Az erre a 

legrövidebb imádságra minket megtanító Úr Jézus nevében hallgass meg. Ámen. 

 

„Megtörve és üresen Adom magam neki, Hogy újjá ő teremtsen, Az űrt ő töltse ki. Minden 

gondom, keservem Az Úrnak átadom, Ő hordja minden terhem, Eltörli bánatom, Eltörli 

bánatom." (Énekeskönyv 459. é. 2. v.) 

 



Január                                                          182 

* 

 

Miért? 

 

Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok 

mindent, bűnbánatot tartok... (Jób 42,5-6) 

 

Jób istenfélő ember volt, mégis egyszerre annyi csapás szakadt rá, hogy alig tudta 

elviselni. Gyermekeire ráomlott a ház, és mind odavesztek. Utána elveszítette minden 

vagyonát, fájdalmas betegség támadta meg, és még a felesége sem állt igazán mellette. 

Szíve tele volt kérdésekkel, amelyek mind így kezdődtek: miért? 

 

Először önmagában töprengett. Saját magával akarta megbeszélni azt, amit nem értett, 

de semmire sem jutott. 

 

Akkor meglátogatták barátai, és nekik tette fel kérdéseit. Ők azonban nem ezekre 

válaszoltak, hanem mondták a magukét. Sok beszédük, vádjuk csak még keserűbbé tette 

ezt a szenvedő embert. 

 

Ezután elsorolta miértjeit Istennek. Isten végighallgatta, azután emlékeztette őt arra, 

hogyan teremtette a világot, és ahogy hallgatta Isten nagy tetteit, Jób előtt 

felragyogott az Úr páratlan nagysága, szentsége, s ez többet mondott neki, mint ha 

egyenként felelt volna kérdéseire. Átélte, hogy nem egyenrangú felek társalognak, Isten 

a teremtő, ő pedig csak teremtmény. De van gazdája a világnak, akinek gondja van 

mindenre és mindenkire. Ő tudja, hogy mit cselekszik. Ismeri Jób helyzetét, és nála már 

készen van a szabadítás. Felismerte, hogy hiányos információk alapján vont le téves 

következtetéseket. 

 

Isten jelenléte, hatalmának, bölcsességének, szeretetének megtapasztalása lett az igazi 

válasz Jób kérdéseire. Még mindig nem értett sok mindent, de bízni kezdett Istenben, 

és békesség, reménység, bizonyosság ébredt a szívében. Isten pedig levette róla 

szenvedése terhét. 

 

Pillanatnyi szenvedésének szemüvegén át nem mindig a valóságot látja az ember. Ez a 

szemüveg torzít. De Isten elé állva világosságot nyer a szenvedő, s kiderül, hogy nem 

minden kérdésére kell választ kapnia. Meglátja, hogy 

„A világ Isten-szőtté szőnyeg, 

Mi csak visszáját látjuk itt, 

És néha - legszebb perceinkben - 

A színéből is - - valamit." 

(Reményik Sándor) 
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* 

76. zsoltár 

ADVENT MINDENKOR 

 

Ismét az egyházról tanít bennünket Isten igéje. Izrael, Júda: Isten népe. Sálém, más 

szóval Jeruzsálem, valamint Sion: az a hely, ahol fölépült Isten temploma, ahova 

ünnepelni járt a népe, ahol a leghatalmasabban érezték ál hogy Isten jelen van közöttük. 

Izrael, Júda, Sálém, Sion - mind-mind a; egyházról beszél nekünk, és arra tanít ez a 

zsoltár, hogy Isten ezt az egyháza védi. Ki tehát tagja ennek az egyháznak? Egyháztag 

az, aki belépett Isten védelmébe. Azt is elmondja ez a zsoltár, hogy Isten közel van 

a népéhez. K tehát az egyház tagja? Aki Isten közelébe került. Lehet? Lehet, mert i 

Szentírás arról szól, hogy Isten közel jött az emberhez. Megszólította Ábrahámot, 

leszállt a Sinai hegyre, magához vonta Izraelt azzal, hogy szövetséget kötött velük. 

Sálém, Sión neve arra emlékeztet bennünket, hogy Isten templomot adott népének, mert 

tartósan a közelükben akart lenni. A Szentírás mást része, az Újszövetség arra a tanít 

bennünket, hogy Isten közel jött hozzánk Jézus Krisztus által, és mi mindnyájan 

beléphetünk Isten közelségébe Krisztusért. Isten azokat védi, akik közel akarnak lenni 

hozzá, akik élni akarnak azzal a lehetőséggel, amit fölkínált nekünk. 

 

Hol van tehát egyház? Azt mondja az ige, hogy egyház ott van, ahol Őt dicsőítik.  

 

Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izraelben (2). 

 

Isten dicsőítése azzal kezdődik, hogy a gyülekezet megismerte őt. De hát lehet Istent 

ismerni? Nagyon jól tudjuk, hogy számos tévtanítás magyarázza nekünk azt, hogy a 

magunk erejéből fel tudjuk tornázni magunkat Istenhe2 de azt is tudjuk, hogy ez a 

legteljesebb tévedés, mert ha mi Istenhez a magunk erejéből fel tudnánk jutni, ha a 

magunk eszéből meg tudnánk ismerni, akkor már nem lenne Isten. Istennek éppen az a 

lényege, hogy nagyobb nálunk, sokkal több, mint az ember. Az ember nem ismerheti meg 

Őt. Miért lehet Istent mégis megismerni? Mert megismertette magát. 

 

Amikor Izrael és Júda ünnepli az Urat, amikor felmegy Jeruzsálembe összegyülekezik a 

Sionon, akkor ahhoz az Istenhez gyülekezik össze, aki ki is lentette magát már az 

ősatyának, Ábrahámnak. Aki megjelent népe előtt a Sínai hegyén, és magához ölelte 

népét, egyházzá tette Izrael seregeit. Az az Isten hívogatja őket ünnepre 

Jeruzsálembe, a Sionra, aki számtalanszor megszólal köztük prófétái által. Aki annyiszor 

kijelentette a nevét, aki a történelem formálásán át is üzent népének. 

 

Ezt a történelemformáló munkáját megint csak a próféták értelmezte a nép számára. 
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Isten tehát kijelentette magát népének, és ezért ismeri őt nép! Folytatódott, teljessé 

vált Istennek ez a kijelentése Jézus Krisztusban. Én és az Atya egy vagyunk - mondta 

Jézus - aki engem látott, látta az Atyát. Aki tehát elfogadja Jézus Krisztust 

megváltójának és királyának, az Isten közelébe kerül, megismeri Istent. 

 

Többféle megnevezése van Istennek a Bibliában, de a legfontosabb, és legnagyobb neve: 

az Úr Jézus Krisztus Atyja! Ezért tanított bennünket Jézus úgy imádkozni, hogy Istent 

apánknak tekinthetjük. Közel van tehát hozzánk, és beléphetünk az Őt ismerők 

közösségébe. Jézus Krisztus által Isten megismertette magát, és ezért ismerhetjük mi 

Őt. 

 

Nagy az ő neve Izraelben — mondja a zsoltár eleje. „Isten neve" a zsoltárok nagy 

részében magát Istent jelenti. Nem akarták kimondani az ő valóságos nevét, nem akarták 

mondani: itt van Isten köztünk, hanem azt mondták: a neve köztünk van. Ezt a hódolat 

diktálta nekik. Mivel nem akarták fölöslegesen kimondani Isten nevét, nem akarták 

megnevezni még valamelyik méltóságjelzővel sem, ezért azt mondták: a neve van köztünk, 

és az ő neve hatalmas. A mi nyelvünkön azt jelenti ez, hogy maga Isten hatalmas, és hogy 

ott van népe között. Mert, hogy a neve maga Isten. A név által megismerhetünk, 

azonosíthatunk valakit. Isten nevével Őt azonosítjuk. Ez a „név" ott van lépe között. A 

dicsőséges Isten jelen van egyházában. 

 

Nagy tehát az Isten. Ezt megint honnan tudja a népe? Nem meggondolásból! Nem is 

abból, hogy valaki leírta számukra Istent, hanem a cselekedeteiből. A mi Bibliánk úgy 

beszél Istenről, hogy elsorolja a cselekedeteit, fagyon kevés egyéb tanítás van Istenről. 

Általában Izrael abból ismerte meg Isten hatalmát, hogy mit tett. Nagy tehát Isten 

neve, mert Izrael megláthatta, tapasztalhatta Isten cselekedeteit. Azokat is, amelyek 

távol voltak tőlük, amelyeket nem közvetlenül tapasztaltak meg, hogy Isten a világ 

Teremtője, Ura. azt megtudhatták tanítóik elbeszéléséből, melyek a Bibliában a 

teremtés-történetben maradtak ránk. De megtapasztalhatták azt is, hogy Isten 

szabadít. Megszabadította őket Egyiptomból, e szabadítás nyomán szövetséget kötött 

lépével, és attól kezdve számtalanszor szabadította meg őket. Tehát vagy a 

kijelentésből értesülhetett Isten cselekedeteiről, vagy pedig megtapasztalhatta Isten 

cselekedeteit. 

 

Amikor mi elővesszük a Szentírást és épülünk belőle, amikor a Szentírás nyomán 

megtaláljuk az Istenhez vezető utat, ez a Szentírás tulajdonképpen annak az 

összefoglalása, ahogyan Isten cselekedett értünk, emberekért. Attól a pillanattól fogva, 

hogy megteremtett minket, Jézusig, aki meghalt és föltámadott értünk, és a jelen napig, 

mert kitöltötte egyházára Szentlelkét. Nagy az Isten, és ezt cselekedeteiből 

tapasztalta meg a népe. Ismerik tehát, megtapasztalták nagyságát, és most mindezt ki 

is mondják. Az egyház tehát az a hely, hol Istent megismerték, közel kerültek hozzá, és 
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ebből fakad, hogy magasztalják a nevét, énekben például. Például abban a zsoltárban, 

amely most előttünk áll. Azon kívül is, számos bizonyságtételben. Van az Ószövetségnek 

olyan tagja, aki egy másik zsoltárban azt mondja magáról, hogy: hirdeti Isten nagy 

cselekedeteit a gyülekezetben. Amit átélt, elmondja a többieknek. Az egyház az a hely, 

ahol dicsőítik az Istent, ahol bizonyságot tesznek az Ő nagyszerű dolgairól. A mi 

keresztyén életünk is akkor emelkedik magasra, amikor bizonyságot tudunk tenni 

Istennek azokról a cselekedeteiről, amelyekkel minket megszabadított, amelyekkel a mi 

életünket formálta, ahogyan minket vezet az üdvösség felé. 

 

Az egyház tehát az a hely, ahol dicsőítik Istent. Mert ismerik, mert megismertette 

magát, mert nagynak látják, kimondják tehát nagyságát, erejét, magasztalják Őt. 

 

Mindezt azért lehet, mert Isten folyamatosan ott van köztük. Isten sátoráról beszél a 

3. vers:  

 

Sálémba került a sátra, lakóhelye a Sionra. 

 

Tessék elképzelni, hogy kijön Egyiptomból egy szegény, elegy-belegy rabszolga nép, 

vándorol a sivatagban, az éhenhalás, a szomján hálás határán, annak a határán, hogy a 

nála erősebb ellenség tönkreteszi, megsemmisíti, és akkor ez a kicsi, erőtelen nép 

egyszer csak átéli azt, hogy közel van hozzájuk az Úr. Nemcsak abban, hogy a Sinai 

hegyen megjelent neki, hanem úgy, hogy megépíttetett egy sátrat, a szent sátrat, és ez 

lett annak a jelképe, biztosítéka, hogy Isten köztük van. Az a kicsiny, megalázott nép, 

amely tudta magáról, hogy kicsi és megalázott, egyszer csak azt éli át, hogy a táborában 

ott van Isten, és amerre tévelyegnek a pusztában, vándorolnak, bolyonganak, jár velük 

az Isten. A sátor fölött megjelent a felhő és a tűzoszlop, de amikor már nem felhő és 

tűzoszlop vezette őket, a sátor akkor is ott volt köztük. Tessék elképzelni ezt az 

ellentétet! A hatalmas és erős Isten, a világteremtő Úr, akinek a mennyei lakóhelyéről 

ez a zsoltár is beszél, egyszer csak beköltözik egy sátorba, egy nomád, vándorló nép 

körébe. Amikor eljött a templomépítés ideje, a templom is úgy született, hogy fölvitték 

Jeruzsálembe a szövetségládát, és először csak az jelképezte Isten jelenlétét. Majd 

megépítették a templomot, és azt mondták, hogy ez a templom is tulajdonképpen csak 

egy sátor, amelyben közöttünk van az Isten, akit az egek egei be nem fogadhatnak. 

 

Isten együtt vándorol népével! Megrendítő! Együtt vándorol velünk is, ahogy az élet útját 

járjuk! Ha közel kerültünk hozzá Jézus által, akkor megtapasztaljuk, hogy velünk 

vándorol utunkon Isten. Advent - éppen azt jelenti, hogy Jézusban maga Isten jött 

közénk, és velünk vándorol az utunkon. 

 

A rendetlenség azonban fenyegeti a világot is, és Isten népét is. 
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Erről a rendetlenségről, a lázadás rendetlenségéről is szól a zsoltár. Ha visszatekintünk, 

tudjuk, hogy a teremtés kezdetétől fogva működtek a bomlasztó erők. Rögtön a 

teremtéstörténet elején arról szól az ige, hogy kietlen, puszta, sötét a világ. A legtöbb 

európai nyelvbe is átment az a héber szó, amely a világnak ezt a kezdeti állapotát 

jellemzi: tohuva-bohu. Olyankor mondjuk ezt, amikor teljes a káosz. Nos, kietlen, puszta, 

sötét, de felette lebeg Isten Lelke. 

 

Ezzel kezdődik a teremtés története. Aztán nemsokára jön a bűneset, megint zavar 

támad Isten és az általa teremtett ember között. 

 

De hányszor támadtak a Sión ellen! Ez közelebbről már ennek a zsoltárnak a témája. A 

Siont is egyre támadja az ellenség. Hányszor ostromolták történelme folyamán! De 

nemcsak a Siont támadták, a keresztyén egyház is üldözések között született. A kezdet 

kezdetén már mártírja volt az egyháznak. A keresztyénüldözés eszelősséggé fokozódott 

a római császárság idején. Vannak tehát erők, amelyek az Isten népe, és tulajdonképpen 

az Isten által teremett rend, maga Isten ellen lázadnak és támadnak. Ma is, ha 

belegondolunk abba, hogy világ nagy részén éheznek az emberek, sőt éhen halnak. Pedig 

van elég kenyér a világon. Túltermelési válság van Európában, Amerikában. Egyes 

országokban azért fizetnek a földműveseknek, hogy ne termeljenek, és ugyanakkor a 

világnak egy másik része meg éhezik. Mi állunk a mérlegre, és figyeljük, hogy nem 

bíztunk-e túl sokat, a világ másik részén pedig csonttá-bőrré aszalódnak az emberek. 

Ott vannak a háborúk! Iszonyatos! Mindenki tudja, hogy jobb a béke, és mégis állandóan 

háborúzik az emberiség. Egészen elképesztő méreteket ölt az emberi pusztítás, 

gonoszság ereje. Sehol sem lehet biztonságban az ember. belép egy áruházba, és egyszer 

csak robban egy bomba. Megy az utcán, és egy sorozat lekaszabolja. Nincs béke a világon. 

Miért? Mert Isten rendje ellen támadnak a sötét erők. És az egyházellenes nyilakat is 

tapasztaljuk. Hol a lesajnálás formájában, hol a nyílt támadásban, hol idegen vallások 

nyomulásában. Isten kijelentette magát az embernek, és az ember mégis bálványokat 

imád. Isten megmondta az embernek, hogy egy út vezet hozzá: Jézus, de az emberiség 

nagyobbik hányada a legkülönfélébb utakon próbál hozzá eljutni, vagy tagadja a létét. 

Az egyházellenes támadás is folyik napjainkban. Ezen nem kell csodálkoznunk. Jézus 

ellen is saját népe lépett föl, de belekeveredett hatalom képviselője, Pilátus is. Milyen 

büszkék a rómaiak a római jogra! Ma is, ha valakit jogásszá akarnak kiképezni, akkor a 

római jognál kezdik. Pilátus mégis föllépett Jézus ellen, egyszerűen azért, - mondjuk így 

- mert rákényszetették. Az ember dühe állandóan jelen van ezen a világon Isten-ellenes 

lázadás formájában. Hol a világ szép békéjét bontják meg úgy, hogy egy pillanatra nincs 

nyugtunk, és ha vége van egy háborúnak, már fenyeget a következő, hol hamis vallásokban 

nyilatkozik meg az ember dühe, hol meg az egyházellenes imadásokban. 

 

De Isten dicsősége akkora, hogy az ember dühe ezt nem befolyásolja. még  
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a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed 

(11). 

 

Nem jelen idő ez a zsoltárban, hanem ígéret. Tudjuk, hogy ez az ígéret végső fokon akkor 

teljesedik be, amikor vége lesz a történelemnek, és Jézus visszajön ítélni élőket és 

holtakat. Adventi várakozásban él Isten népe, ír arra a pillanatra, amikor Jézus újra 

megjelenik. Akkor fogja majd megfékezni Isten a haragnak a maradékát is. Akkor majd 

teljes lesz a béke, de addig is bíztat bennünket az ige arra, hogy szent nyugalommal 

várjuk Isten cselekvését, és tűrjük azokat a támadásokat, amelyeket tűrnünk kell. Isten 

az Úr mindenek fölött, és hiábavaló az ember haragja, mert Isten erősebb. Ezt fogjuk 

majd megtapasztalni, amikor visszatér Krisztus. 

 

Azt kell inkább megnéznünk, hogy bennünk hogyan működik az isten-ellenes erő. 

Magunkba kell néznünk! Mennyi bűn, mennyi lázadozás, mennyi káromkodás, mennyi 

tisztátalanság az, ami bennünk Isten ellen lázad. Mert, ha hatalmas az Isten, képes 

megfékezni azt a lázadást is, amely bennem működik. Akit tehát a bűne, az emberi 

nyomorúsága bánt, forduljon Isten felé, és kérje ennek a hatalmas Istennek az erejét, 

hogy győzzön bennünk is! Győzze le a mi ellenállásunkat, és adjon nekünk belső 

tisztaságot, békességet! Méltót ahhoz, hogy Isten megismertette magát velünk, hogy 

szabadítóként mutatkozott meg az éltünkben. 

 

Most külön is beszéljünk a zsoltárnak erről az üzenetéről: Isten győz! Még egyszer 

lapozzunk vissza a 4. vershez, mert valami nagyon lényegeset tanít nekünk:  

 

Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. 

 

Hol ez az „ott"? Jeruzsálemben, Sionon, ahol Istent dicsőítik. Honnan indul ki tehát 

Isten győzelme? Az egyházból, ahol őt dicsőítik. Lehet, hogy egy történelmi eseményre 

utal a zsoltárnak ez a verse, amikor az asszír király el akarta foglalni Jeruzsálemet, de 

Isten angyala levágta az asszír tábor egy nagy részét, úgy, hogy dolgavégezetlenül vonult 

vissza az asszír hadvezér Jeruzsálem falai alól. De ennél általánosabb az üzenet, mert 

arról szól, hogy Isten a maga győzelmét az egyházból kiindulva hajtja végre, mert ott, 

ahol őt tisztelik, őt dicsőítik, ahol hozzá közel vannak, ott már kezd megvalósulni valami 

a tökéletes, a végleges állapotból. Amikor Isten véglegesen rendet teremt, minden 

ellenállást eltöröl, akkor az valósul meg, aminek köztünk már most - legalábbis csírájában 

- meg kell lennie. 

 

De amíg nem látszik Isten győzelme, amíg csak azoknak a nyilaknak a becsapódását 

tapasztaljuk, amelyeket Jeruzsálemre és a Sionra lőnek ki, addig is bízhatunk abban, 

hogy Isten tartja kézben a dolgokat. Ő az, aki a világon a leghatalmasabb. Az 5. vers 

arról szól: 
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Ragyogó vagy te, 

hatalmasabb a hegyeknél, 

ahol zsákmányt ejtenek. 

 

A hegyek úgy szerepeltek az ókori ember gondolkodásában, mint a mozdíthatatlan erő 

letéteményesei. Úgy tekintették őket, mint hatalmas oszlopokat, amelyekre ráépül a 

világ. Amikor tehát azt emlegeti ez a zsoltár, hogy Isten győz a hegyeken, akkor 

tulajdonképpen - számunkra talán nehezen érthetően, homályosan, de - a teremtő Isten 

erejére utal. Egy másik ilyen utalás a 9. versben van: 

 

Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, 

félni fog a föld és elcsendesül. 

 

Ez pedig arról szól, hogy Isten dimenziója más, mint a világé. Az égben hozza meg azt 

az ítéletet, amelynek a nyomán elcsendesülnek a dolgok a földön. Istennek a világfölötti 

hatalmát mutatja mind a két kifejezés. Isten hatalmasabb ennél a világnál, ő a teremtő. 

Ő győzelmet arat a hegyeken, és ő az, akinek az elhatározása az égben születik és a 

földön megvalósul. 

 

Isten tehát győz! Ez a győzelme ítélet lesz az emberiségen. Erről több vers is szól ebben 

a zsoltárban: 

 

Dorgálásodtól Jákób Istene, 

mozdulni sem tud a kocsi és a ló. 

Félelmes vagy te, 

ki állhat meg előtted, 

amikor haragszol? 

Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, 

félni fog a föld és elcsendesül. 

Mert ítéletet tart az Isten, 

szabadulást ad a földön 

az alázatosaknak (7-11). 

 

ítéletet tart az Isten! Megint az advent gondolatánál vagyunk, hiszen íz nem csak 

karácsony-várás, hanem Jézus visszavárása, amely a világ ítéletét foglalja magába. E felé 

az ítélet felé megyünk. Közben is ítél Isten. Néha népe ellen fordul haragja. Azt is 

tudjuk, hogy Izraelt gyakran büntette Isten azért, mert eltávolodott tőle. Ha bennünket 

büntet, alázattal kell ezt a büntetést is elfogadnunk, mert Isten ezzel is tisztít, farag 

bennünket. De ítéletet tartott számtalanszor népe szabadítására, amikor a lázadó 

erőket fékezte meg. Mi abban a boldog bizonyosságban élhetünk ezen a földön, hogy 
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Isten győz, és az Úr győzelmét tapasztalva, győzelmét várva járhatunk rajta. 

 

A keresztyén élet kettős arculatáról szólnak ezek a mondatok. Mert Jézus egyszer már 

győzelmet aratott a Sátán fölött, de ez akkor még látszólag a gonosz győzelme volt. 

Jézus a kereszten szenvedett, meghalt. De győzött, mert kkor győzte le a bűnt, törte 

meg a kárhozat erejét. És amikor majd visszajön, kkor csak az a győzelme teljesedik ki, 

amely már megkezdődött a Golgota keresztjén. Mi tehát Isten végleges győzelmére váró 

nép vagyunk, miközben Isten győzelméből élünk. 

 

Erre a győzelemre az alázatosoknak van reménye. (Károli fordítása szerint: 

nyomorultak.) Kik ezek? Többször elmondtuk már a zsoltárok magyarázata során, a 

nyomorultak, szegények azok, akiknek egyetlen menedéke az Úr. Azt jelenti a szegény, 

a nyomorult a Biblia nyelvén, hogy ő látja a maga gyengeségét. Tudja, hogy nincs semmi 

erő, amiben bízhatna, egyedül csak az Úr. Ezért fordul felé így: Uram! Én szegény 

vagyok, nyomorult vagyok, várlak téged! 

 

Kiknek van tehát reménysége? Azoknak, akik meg tudják vallani a bűneiket. Akik térdet 

tudnak hajtani a mindenható Isten előtt: Uram! Nekem nincs semmim, amivel eléd 

léphetnék, amit odatolhatnék eléd. Nekem nincs semmim, én halandó ember vagyok, 

mindent tőled várok. De akik közel vannak az Úrhoz, akik tudnak arról, hogy ő szabadító 

Isten, azok nyugodtan mondják el a bűnvallásukat, szegénységük feltárását Istennek, 

mert tudják: ő a szabadító Úr. 

Ezek a nyomorultak azok, akik hálásak neki: 

 

Tegyetek fogadalmat 

Isteneteknek, az Úrnak 

és teljesítsétek ti, 

akik körülötte vagytok! (12). 

 

A fogadalom itt tulajdonképpen a hálás életet jelenti. Kik élnek így? Akik közel vannak, 

akik az övéi, mi, az Isten népe. A mi kötelességünk az, hogy hálásak legyünk Isten 

szabadításáért, és az egész életünkkel mutassuk azt, hogy milyen nagy a szabadító Isten 

dicsősége! 

 

Végül még egy missziói fölhívás áll a zsoltár végén: 

 

Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek, 

aki megtöri a fejedelmek büszkeségét, 

és félelmet kelt a föld királyaiban (12-13). 

 

Ajándék (adó) vitelével a meghódolást fejezték ki. Ez a sor tehát azt jelenti: Hódoljatok 
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meg az Úr előtt. A folytatás pedig józanságra int: Úgyis Ő az úr! Nem érdemes hát 

dacolni! Az ellenállást megtöri. Idejében lépjetek be azok közé, akik a közelében vannak, 

védelmét élvezik. 

 

 

Január 28 

 

Megszűnik a könnyhullatás 

„Isten... letöröl minden könnyet a szemükről..." (Jel 21,4). 

 

Igen, ennek az ideje el fog jönni a hívők számára. Egyszer végleg megszűnik a szomorúság 

és felszáradnak a könnyek. Most a könnyek világában élünk, de ez a világ el fog múlni. Új 

ég és új föld lesz, írja ennek a fejezetnek az első verse; és ott nem siratjuk többé a 

bűnesetet és az abból következett nyomorúságokat. Olvassuk el a második verset, és 

figyeljük meg, hogyan ír a menyasszonyról és menyegzőjéről. A Bárány menyegzője a 

végtelen öröm ideje lesz, akkor már nincs helye a könnyeknek. A harmadik vers szerint 

Isten maga fog az emberek között lakni, és az Ő jobbján gyönyörűségek lesznek 

mindörökké, és nem lesz könnyhullatás. 

 

Milyen is lesz az, ha nem lesz többé sem szomorúság, sem könnyhullatás, sem fájdalom? 

Sokkal dicsőségesebb lesz, mintsem hogy azt el tudnánk képzelni. Ó, sírástól 

kivörösödött szemek, ne hullassatok többé keserű könnyeket, hiszen már csak egy kevés 

idő, és nem ismertek többé könnyet! Senki más nem törölheti le úgy könnyeinket, mint a 

szeretet Istene, és Ő jön, hogy megtegye ezt. „Este szállást vesz a sírás, reggelre itt 

az ujjongás" (Zsolt 30,6). 

 

Jöjj, Urunk, ne késlekedj, mert most még mindannyian sírunk. 

 

* 

 

Felkészítés a szenvedésre 

A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. 

(Jn 16,33) 

 

„Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak" - mondta Jézus egyszer tanítványainak 

(Jn 15,20). Erre azonban fel is készítette őket. Mai tanítványai is erőt meríthetnek 

ebből. 

 

1. Jézus szeretetét mutatja, hogy előre tájékoztatja az övéit, mi vár rájuk. A bűn 

világában mindenképpen sok nyomorúság van, őket pedig Krisztusért is üldözni fogják. 

Emiatt nem kell felháborodni, bosszankodni, ezt vállalni kell. Ha az ember előre tudja, 
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hogy valami fájni fog, könnyebben szenvedi azt el. 

 

2. Biztosítja övéit totális győzelméről. A „világ" itt az istenellenes erőket jelenti. A 

háború eldőlt, de az ellenség még sokat kellemetlenkedhet. 

Jézus győzelme azonban végleges, és ezt az övéinek tudniuk kell. Jézus a kereszten 

legyőzte a gonoszt (Kol 2,15), és győzelme hit által a mienk. 

 

3. Minden szenvedésen túlláthatunk, mert „a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz 

a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk" (Rom.8,18). Jézus említi: a szülés fájdalmas, 

de utána azt elfelejti az anya, örül gyermekének. Ez nem olcsó vigasz, hanem boldog 

reménységünk alapja. 

 

4. Aki ezt tudja, annak lesz ereje békességgel szenvedni. Itt ígéri Jézus az ő békességét, 

amit a világ nem tud adni, de nem tud elvenni sem. 

 

 

5. Aki Jézusért szenved, soha nem marad egyedül. Ahogyan ő magáról mondta: „engem 

egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van." (Jn 16,32) 

 

Érte vállalt szenvedésünkben a vele való lelki közösség ad béketűrést, kitartást, erőt, 

sőt örömöt. Ő mondta: „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket..., 

mert jutalmatok bőséges a mennyekben" (Mt 5,11-12). 

 

* 

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 dol-

gozni 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 bűnbánat a szent Isten előtt. 

 

Az élet nagyon drága dolog, mégsem feltétlenül szükséges, hogy ezen a Földön hosszú 

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 i/olna 

figyelnie. Azt hitte, hogy Jézusnak szolgál, de nem vette észre, hogy Jézus akar neki 
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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 fi-

gyelmeztetni, 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 s szétszórt és hasadt ember lesz. Az egy 

szükségesben 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 kell 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 óbb választás ma sem lehet. 

 

* 

 

A Te szereteted jobb az életnél 

 

Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Júda pusztájában volt. Ó Isten, te vagy 

Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint 

kiszikkadt, kopár, víztelen föld. így nézek rád a szentélyben, hogy lássam 

hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged 

dicsőít. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mintha 

zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy ujjong az ajkam, és dicsér a szám. 

Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál 

a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal 

támogatsz engem. De akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardélre 

hányják őket, sakálok eledelévé lesznek. De a király örül Isten előtt. Dicséretet 

mondanak, akik rá esküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. 

Zsoltárok 63. 

 

Olvassuk a zsoltár első mondatát, azokat a szavakat, amelyek még tulajdonképpen nem a 

zsoltárhoz tartoznak, inkább felirat, cím, jelzés arról, hogy milyen körülmények között 

született a zsoltár. Ezt olvastuk: „Dávid zsoltára, abból az időből, amikor Júda 

pusztájában volt." Izrael királya, Jeruzsálem dicsőséges uralkodója, Dávid, a pusztában 

van. Hogy kerül a király a pusztába? Ott született tudniillik ez a zsoltár. 
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Ismerjük Dávid életét, és többé-kevésbé el tudjuk helyezni ezt a zsoltárt az életútján. 

Egy ideig fölfelé ment a dicsőség útján Dávid, a királyi széket elfoglalta Jeruzsálemben, 

a meghódított városban. De azután a tulajdon fia, Absolon, föllázadt ellene alattomosan. 

Embereket gyűjtött maga köré, és azok átpártoltak őhozzá. Az embereknek sokat ígért: 

majd ő jobban fog kormányozni, mint az apja. És Dávid egyszer csak ott találta magát 

egy lázadó nép között, és menekülnie kellett a saját fia elől, életveszedelemben. Kifutott 

a pusztába, és ott született ez a zsoltár. 

 

Már itt érdemes volna megállni és elcsöndesedni, hiszen mindnyájunk életében adódik 

sivatagos korszak, meneküléses idő, amikor rejtőznünk, menekülnünk kell az emberek 

közül és elől. Ilyenkor mi születik a mi szívünkben? Keserűség, harag, sőt, bosszúállás. 

Bennünk ilyesmi születik, amikor a „királyi trónról" menekülnünk kell Júda sivatagába. 

Dávid pedig olyan ember volt, hogy még a menekülés közben is, Júda sivatagában is 

zsoltár született a lelkében. 

 

És hozzá milyen zsoltár! Ennek a zsoltárnak a középpontjában ez a néhány szó áll, amit 

olvastam. A bibliatudósok legalábbis így állítják, hogy ez ennek a zsoltárnak a közép-

pontja: „szereteted az életnél is jobb". Sőt, a tudósok még tovább mennek, és azt 

mondják, hogy nemcsak ennek a zsoltárnak a középpontja ez a néhány szó, hanem ezekkel 

a szavakkal a zsidó kegyesség növekedésében, tisztulásában egy új fejezet, új korszak 

kezdődött. 

 

Mi az első olvasásban alig érzünk ebben a néhány szóban valami rendkívülit: Istenem, a 

Te szereteted jobb az életnél! A tudósok megmagyarázzák, hogy hogy kell érteni azt, 

hogy ezek a szavak fordulópontot jelentenek, új fejezetet nyitnak a zsidó kegyesség 

történetében. Azt mondják, hogy ez előtt (Dávid életében meg a zsidó kegyesség 

történelmében is) az volt az egyenleg, hogy az Isten szeretete = élet. Ez aprópénzre 

váltva azt jelenti, hogy ha szeret az Isten, akkor gazdag életben van részem. 

 

Isten szeretete = siker. Isten szeretete = gazdagság. Isten szeretete = győzelem. Az 

Isten szeretete lemérhető a sorsomban, sőt, visszakövetkeztethetek a sorsomból Isten 

szeretetére. Ha beteg vagyok: elhagyott az Isten. Ha az ellenségem legyőzött: cserben 

hagyott az Isten. Tehát oda-vissza lehet következtetni a dolgokból. Az Isten szeretete 

egészséget, sikert, győzelmet ajándékoz - ezek visszautalnak az Isten szeretetére. 

Tehát a kegyességnek a lényege ez volt, hogy a Te szereteted = élet. 

 

Gondoljuk így végig Dávid sorsát, útját! Kis pásztorfiú volt. A nyájat a vadállatokkal 

szemben meg kellett védenie, gyakorlatoznia kellett, hogy az erőtlen kis fiatal legényke 

hogyan tud legyőzni egy vadállatot, amely ráront a nyájra. És Isten nevének a segítségül 

hívásával győzött. Isten szereti őt - tehát le tudta győzni a vadállatot. Aztán a nagy 

jelenet: Dávid és Góliát. Góliát hatalmas testi erejével, fegyvereivel, Dávid pedig az Úr 
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nevével. És győzött. Az Isten szeretete = védelem, oltalom. Azután trónusra került. 

Isten szeretete = dicsőség, siker, pompa. 

 

Tehát Dávid egész eddigi élete hitelesítette ezt a kegyességi alaptörvényt, hogy az 

Isten szeretete = élet, mégpedig sikeres, győzelmes élet. És akkor jött Absolon 

lázadása, a menekülés, a puszta, a magányosság, és ott a pusztában valami újat élt át 

Dávid. Ez az új szólal meg ebben, hogy „a Te szereteted jobb az életnél". 

 

Érezzük, hogy itt kettéváltak a dolgok. Ami eddig teljesen egybefonódott, hogy a 

szeretet = siker, egészség, győzelem; az itt kettévált. 

 

Pusztában vagyok, vesztes vagyok, életveszélyben vagyok, de az Isten szeretete nem 

hagyott el. Az emberek elhagytak, sőt, ellenem fordultak, de itt a pusztában átéltem 

Isten szeretetét, az Isten szeretetének valami eddig nem tapasztalt dimenzióját, 

mélységét, gazdagságát. 

 

Különváltak a dolgok: az emberek elhagytak, de az Isten szeretete nem hagyott el. És 

ebben a sivatagi pusztaélményben éltem át azt, hogy „a Te szereteted jobb az életnél". 

 

Tehát kettéváltak a dolgok, és ez új korszak a zsidó kegyesség életében. Új korszak, 

amikor különvált az Isten szeretete, mint önálló átélés, és azzal szemben a sors, 

amelynek különféle forgandósága visz minket. Különvált a kettő! 

 

Azért az az igazság, hogy a régi teológia még Dávid után is tovább élt. Még Jézus 

korában is így vallották a zsidó kegyesek, hogy a gazdagság Isten ajándéka - a betegség 

Isten büntetése. Aki beteg (béna, bélpoklos, vak, süket...), az az Isten haragjában van, 

kívül van az Isten szeretetén. Ez volt Jézus kortársainak a gondolata, és ha őszinték 

vagyunk, Testvéreim, a keresztény emberek világában is él ez a gondolat. 

 

Itt tetten érhetjük magunkat nagyon hamar. Ha jön egy betegség: Istenem, hol vagy? 

Valami katasztrófa, halálos karambol, hirtelen halál: Hol volt az Isten? Tehát rajta kell 

magunkat is kapni, hogy itt tartunk mi is, ennél a teológiánál, hogy a Te szereteted = 

élet, vagyis siker, egészség, bőség, jólét, gazdagság. És még mindig esedékes ez a 

felismerés, ami ebben a csodálatos néhány szóban van: „a Te szereteted jobb az életnél"! 

 

Jézus Krisztus szolgálata ezt bizonyítja, hogy: Atyám, a Teveled való kapcsolatom jobb 

az életnél! És ha Te úgy döntöttél felőlem, hogy a halál útjára, a kereszt útjára viszel, 

akkor is megharcolom azt, hogy a köztünk lévő szeretetkapcsolat nem romlott meg - a 

Te szereteted vezet engem a halálnak, a keresztnek az útjára. Tehát ez már Jézus 

Krisztusnak is a vallomása. Azt mondhatjuk, hogy akkor vagyunk keresztények, ha erre 

a magaslatra jutunk el. 
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Most egy merész gondolatfolytatással így mondom: Ha az Isten Szeretet, akkor tovább 

mehetünk, és szinte el is hagyhatjuk az Isten nevét, jóllehet az Ő lényegét egyáltalán 

nem hagyjuk el. így mondom: A szeretet jobb az életnél! A szeretet jobb a harcnál, 

ahogyan le akarjuk egymást győzni. A szeretet jobb a sikernél, jobb a pénznél, jobb a 

tapsnál. 

 

Persze az a boldog ember, akinél a szeretet Istent jelenti, és az Isten a szeretetet 

jelenti. De mondom: nyugodtan mondhatjuk így is - és hitem szerint benne maradunk az 

Ige világában -, hogy a szeretet jobb az életnél. Annál a fajta életnél, amit az emberek 

keresnek. Mert aki igazán szeretetben él, az az Istenben él. Azt gondolom, hogy most 

már értitek, sejtitek a bibliatudósok nagy szavát, hogy ez az Ige fordulópont a zsidó 

kegyesség világában, hogy „a Te szereteted jobb az életnél". 

 

Egy fontos gondolat még idekívánkozik az egész zsoltárból. Azt lehet mondani, hogy 

Dávid itt Jézus Krisztus gondolatának a magasságába emelkedett. Nem véletlen, hogy 

ehhez le kellett szállnia a trónról, ehhez ki kellett mennie a pusztába, a nyomorúság 

mélységeibe lemerülnie, hogy ott átélje ezt: „a Te szereteted jobb az életnél". 

 

Ilyen szempontból kiemelkedik az ószövetségi kegyességből, és Jézus Krisztus 

magasságába emelkedik ezzel a boldog vallomással: Az emberek elhagytak, nyomorult 

vagyok, de a Te szereteted velem van, és nem veszítettem. Most éltem át igazán, hogy 

a Te szereteted mennyivel jobb az életnél. Minden tisztelet illesse Dávidot, de... 

 

Ha a zsoltárt végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy ennek ellenére, miközben ilyen 

magasságba emelkedik, más ponton megmarad azért az ótestamentumi világban. És ez 

nem tragédia! Mindnyájan így vagyunk, hogy bizonyos pontokon kiemelkedünk önmagunk 

fölé, más tekintetben pedig maradunk, akik voltunk. Ezzel Dávid is így volt. 

 

Úgy tűnik, hogy ott a sivatagban olyan istenélménye volt, amelyik messze kiemelte a 

korabeli kegyességből, de maradt azért a régi az ellenségének az ügyében. Mert 

megsokasodtak az ellenségei, és nagyon érthető, hogy ha ellenségeire gondolva arról 

beszél, hogy majd a sakálok eledeleivé lesznek, kardélre hányják azokat, akik a 

pusztulására törnek. Az ellenségre vonatkozó gondolatok tekintetében bizony Dávid 

megmaradt az ótestamentumi világban. 

 

Az a kérdés, hogy hogy vagyunk mi ebben a dologban? Itt is sikerült kiemelkednünk ebből 

az ótestamentumi gondolatból? 

 

Tudniillik logikus összefüggés van a gondolatok között. Figyeljük meg: ha az a végső 

igazság, hogy a Te szereteted = élet, siker, bőség; akkor az ellenség az Isten ellensége, 
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miközben az én ellenségem. Mert az Isten gondolata az, hogy én győzzek, én sikeres, 

eredményes életet éljek. Aki ezt veszélyezteti, az az Isten gondolatát támadja meg. így 

méltán lehet várni, hogy az Isten - szeretetének gyakorlása közben -megsemmisíti az én 

ellenségeimet. 

 

Az teljesen logikus, hogy ha az Isten szeretete a gazdag, sikeres földi élet, akkor az 

ellenség zavaró tényező, és az Isten kiiktatja ezt a zavaró tényezőt. Ha azonban igaz 

az, hogy „a Te szereteted jobb az életnél", akkor újra kell gondolni az egész 

ellenségügyet! Akkor kiderülhet, hogy az ellenség nem független az Isten szeretetétől. 

Akkor kiderülhet, hogy az ellenség nem feltétlenül az Isten ellensége azért, mert az én 

ellenségem. 

 

Megtörténhet, hogy miközben az én ellenségem, aközben Isten szeretetének eszköze. 

Az lenne a logikus, hogy ha a Krisztus magasságába emelkednek a gondolataink, akkor az 

ellenségre nézve is valami újat kell felismernünk. Azért, mert velem pere van, nem biztos, 

hogy az Istennel is pere van. 

 

Elképzelhető, hogy Isten az ellenségemet használja fel ahhoz, hogy engem az Ó igazi 

isteni szeretetében részeltessen. Ha a sikerek engem emberségemben rombolnak, akkor 

egyenesen Isten eszköze lehet az az ellenség, aki leráncigál engem a trónról és kizavar 

a pusztába. De mondom, ehhez az kell, hogy valóban átéljem azt, hogy az Isten szeretete 

jobb az életnél! Jobb annál az életnél, ahogyan én az életet elgondolom. 

 

Azt kell ma megtanulnunk, Testvéreim, hogy - bár ilyen is van természetesen továbbra 

is, hogy Isten szeretete életet jelent, gyógyulást, előmenetelt jelent - ne kössük össze 

ezt a kettőt szétválaszthatatlanul, hanem legyen különálló valóság az, hogy Isten 

szeretetét megélhetem esetleg egy gyógyulásban, boldogságban, de megélhetem 

betegágyon, a halál közelében is! 

 

Tehát ne tegyem függővé az Isten szeretetét attól, hogy a földi sorsom hogy alakul! Ha 

Isten szeretetében tudom magamat, akkor az ellenségemet is más szemmel nézem, és 

akkor már nem is olyan nehéz az, amit Jézus kér tőlünk, hogy szeressétek! Lehet 

szeretni az ellenséget önmagában is, de lehet szeretni úgy is, mint Isten eszközét. 

 

Összefoglalom még egyszer az üzenetnek a lényegét: A régebbi kegyességet ez 

jellemezte, hogy mivel szeret az Isten, azért gazdag vagyok, egészséges vagyok, 

sikereim vannak. Mivel - azért. Ez volt a régi kegyességben a szerkezet. Itt a pusztában 

Dávid megtanulta ezt az újfajta gondolati szerkezetet, hogy annak ellenére, hogy most 

a sivatagban vagyok, annak ellenére, hogy most éppen ellenem fordultak az emberek, nem 

változott meg az, hogy szeret az Isten! Sőt, az Ő szeretetének a nagyobb mélységét 

tudom átélni itt a sivatagban. 
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Az Isten szeretetét lehet olyan hőfokon átélni, hogy ez az átélés ellensúlyozza mindazt, 

ami történik velünk a külső életben. Jelzés ez a mostani zsoltár arról, hogy lehetséges 

az Istennel olyan bensőséges kapcsolatra, olyan hőfokú szeretetkapcsolatra jutni, ami 

ellensúlyozza az életben elszenvedett viszontagságaimat. Lehet a szeretetben annyira 

meggazdagodni, lehet úgy beteljesedni, hogy ez a szeretet jobb az életnél! 

 

De hát persze ez hosszú gyakorlatozások eredménye: először szeretem a gyermekemet, 

az unokámat, a családomat, azután rájövök arra, hogy mennyivel jobb, ha szeretem, mint 

hogyha perben vagyunk, civakodunk, vitatkozunk. Mennyivel jobb úgy élni, hogy szeretjük 

egymást! Azután szélesedik a kör, és a nem szimpatikus emberekre nézve is átélem azt, 

hogy mennyivel jobb szeretni őket, mint igazságosnak lenni, mint fölhánytorgatni, hogy 

hol bántottak engem, hol voltak embertelenek, hol bűnösök. 

 

Jobb dolog szeretetben élni, mint anélkül. Ez ennek az Igének a végső üzenete. Ehhez 

az istenélmények növekvő intenzitásával lehet eljutni. És emberélményeken keresztül 

lehet Istenhez eljutni, és Istenen túl megint visszajutni az emberhez. Szeretetben élni 

jobb dolog, mint önmagáért az életet élni, csak azért, hogy bővölködjön, vidám legyen, 

győzelmes legyen. 

 

Egy adventi gondolatot befejezésül: mindez érvényes, Testvéreim, a most közelgő 

Karácsonyra. Kicsit durván, keményen mondom az igazságot, de hát „az" igazságot mon-

dom: jobb dolog szeretetben élni, mint Karácsonyt ünnepelni. Akinek van füle a hallásra, 

az érti, tudja: következik a karácsonyi hajsza, vásárlás, rohanás, evés-ivás, sírás, 

panaszkodás, hogy jaj, ezt sem lehet kapni, azt sem lehet kapni, de borzasztó, hogy 

milyen tömeg van... Lehet Karácsonyt így „ünnepelni". 

 

Erre érvényes így, adventi alkalmazásban az Ige, hogy a szeretet jobb a karácsonynál! A 

szeretet karácsonnyal jobb, mint a karácsony szeretet nélkül. Márpedig ennek az életnek 

a sodra arrafelé sodor minket, hogy ünnep legyen, a szeretet elmaradhat. Hát ezt az 

Igét alkalmazzuk most a következő napokra is, a készülődésre: jobb szeretni, mint 

ünnepelni! 

 

Jobb dolog az, ha szeretetben mélyülünk el, mintha zajos, csillagszórós, csodagyertyás 

karácsonyt ünnepelünk. 

 

Áldjon meg Isten minket, hogy a Dávid felismerésére jussunk! Persze ehhez trónon ülve 

nemigen lehet eljutni. Ehhez a sivatagban, pusztában, mélységben, magányosságban, 

betegségben, keserűségben, az üldözöttségben lehet eljutni. Áldjon meg Isten minket, 

hogy eljussunk ehhez a borzasztó egyszerű felismeréshez: annak ellenére, hogy olyan 

nehéz, keserű az élet, belemerültem az Isten Szeretetébe, és ez a Szeretet jobb, mint 
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az élet! 

 

* 

 

77. zsoltár 

 

Hasznos-e az imádság? 

 

Nem sok hasznunk van abból, hogy Jézus lejött erre a világra és megtanított bennünket 

imádkozni - mondják sokan kétségbeesve. Valóban így van? Hiszen - hangzik a vád - 

imádkoztunk mi, talán egy kis segítséget is kapunk, de a bajok állandóan visszatérnek. 

Akkor meg minek imádkozni? A bajok akkor is visszatérnek, meg akkor is elmúlnak, ha 

nem imádkozunk. Meg hova tegyünk egy olyan esetet, ami nemrégiben történt, hogy valaki 

részt vett a gyülekezet imaóráján, és amikor imádkozás után hazament, feltörve, 

kifosztva találta a lakását. Hát érdemes volt akkor imaórára mennie? 

 

Hasznos-e az imádság, ha a baj mindig visszatér? Ezt a kérdést teszi fel az előttünk 

levő zsoltár is, és azt mondja, hogy igen, imádkozni folyamatosan kell, és azt is 

elmondja, hogy miért. 

 

Először is azt mondja, hogy a baj ránevel a folyamatos imádkozásra. Komoly 

kétségbeesés hangzik ki ebből a zsoltárból. Éjjel-nappal imádkoztam, és most úgy érzem, 

hogy elhagyott az Isten. Föl is teszi a kérdést: felejtette a kegyelmét? Vagy elnyomta 

irgalmát a harag? (10). Vagyis: vagy nem sokat ér a kegyelme, mert elfeledkezett róla, 

vagy akkora az emberi bűn, hogy Isten haragja túlszárnyalja a kegyelmét. Van ilyen, hogy 

az ember kétségbeesik, amikor csőstől jönnek a bajok. Elő is fordulhat ez, de csak rövid 

ideig. Mert a bajok megszaporodása mellett is folyamatosan imádkoznunk (11) - tanítja 

a zsoltáros. Éppen arról szól, hogy ő folyamatosan imádkozik, észrevehetjük ugyan, hogy 

kétségbeesetten kiált Isten felé, de az Isten felé kiált. Istennek kiáltja el még a 

kétségeit is, vagyis imádkozik, miközben teszi a kérdést, hogy érdemes-e még egyáltalán 

imádkoznia. Ezt a kérdést is ennek teszi fel. Nem is akárhogy imádkozik. 

 

Nyomorúságom idején 

az Úrhoz folyamodom, 

kezem éjjel is kitárom feléje 

lankadatlanul" (3.v.) 

„Eszembe jutnak énekeim éjjelente, 

szívemben elmélkedem (7). 

 

Vagyis az imádsága nemcsak hogy nem szűnik meg, hanem állandóan kíséri az életét, 

éjjel-nappal. 
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Gondoljunk bele testvérek! Amikor azt tanítja az apostol: szüntelen imádkozzatok, akkor 

ez természetesen nem azt jelenti, hogy álljatok térden, hogy kulcsoljátok össze a 

kezeteket a nap 24 órájában, hanem azt jelenti, hogy folyamatosan és állandóan legyen 

nyitva a lelketek Isten előtt! Ez az imádságos lelkület. Amikor van 5 perced, vagy amikor 

éjjel fölriadsz, akkor is az Úr legyen a gondolatod! Hogyha megvan benned a szüntelen 

imádkozásra a vágy, akkor meg is történik, hogy eszedbe jut. Egyházunk egyik nagy 

lelkigondozója mondta el magáról, hogy oda van készítve éjjeliszekrényére a Biblia Vele 

is megtörténik, hogy nem tud aludni, forgolódik, fölgyújtja a villanyt, de ilyenkor nem 

vesz a kezébe semmi más olvasnivalót, kizárólag a Bibliát. Valami ilyesmit jelent, amit ez 

a zsoltár leír, megvall arról, hogy éjjel-nappal imádságot mond. 

 

A bajnak van egy olyan lelkigondozói hatása, hogy ránevel a folyamatos imádságra. Ahol 

nincs baj, ott nagyon könnyen leszoknak az emberek az imádságról. Van egy nagyon mély 

értelmű történet a Biblia elején. Arról szól hogy az emberiség civilizációja nagy lépést 

tett előre. Megtanulták kiégetni a téglát. Óriási előrelépés volt ez a civilizáció 

történetében. Megtanulták kiégetni a téglát, és megtanulták a szurkot, az aszfaltot 

kötőanyagként fölhasználni Óriási lépés! Mi a hatása? Az, hogy most már nem kell nekünk 

az Isten. Legalábbis úgy nem kell, hogy imádkozzunk, könyörögjünk hozzá. Mi már 

akkorát fejlődtünk, hogy a magunk erejéből feljutunk hozzá! És belekezdtek a Bábel 

tornyának építésébe. Hogyan végződött a történet? Mindnyájan tudjuk. 

 

De később is! Gondoljunk csak a reneszánszra! Az emberiség civilizációjának hatalmas 

előrelépése - azt mondhatnánk: ugrása - előzte meg a reneszánszt. A folytatás mi lett? 

A hitetlenség. Most már nincs szükségünk Istenre! Föltaláltuk a tájékozódás 

lehetőségét, körülhajózzuk a Földet jönnek a Távol-Keletről és távol-nyugatról az áruk, 

az arany. Most már megleszünk Isten nélkül is. Az emberiség kultúrája nagyot ugrott 

ugyan ekkor előre, de kimaradt belőle Isten. Gondoljunk legújabb kori történelmünkre! 

Az emberiség megint hihetetlen, addig elképzelhetetlen jólétet élt meg a 20. század 

második felében. És mi történt? Ott, ahol a fejlődés, az előrelépés a legnagyobb volt, 

ott az emberek elfelejtettek imádkozni. Az úgynevezett „gazdag Nyugatot" az jellemzi, 

hogy a templomok üresek, pedig dicsekedtek, hogy vallásszabadság van ám náluk, nem 

úgy, mint másutt. Vallásszabadság ide, vallásszabadság oda, aj ember belülről kiüresedik, 

amikor elbízza magát. Ahol nincs baj, ott leszoknál az emberek az imádságról. Már csak 

ezért is szükségünk van arra, hogy ne menjenek egészen gördülékenyen a dolgok. 

 

Az igazi baj akkor kezdődik, hogy ha a nehézségek, nyomorúságok ellenére szokik le az 

emberiség az imádkozásról. Ennek is szomorú példái láthatjuk napjainkban, az elmúlt 

évtizedeinkben. Amikor tényleg annyi baj van a világon, és amikor az ember 

belecsömörödve a jólétbe, rájön, hogy az nem boldogítja, és nagyot zuhan, de imádkozni 

még mindig nem akar. Ez a zsoltár azt tanítja, hogy még a bajok között se hagyjuk abba 
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az imádságot, hanem forduljunk folyamatosan Isten felé. Még egyszer szeretnélek 

emlékeztetni hogy arról szól ez a zsoltár: éjjel-nappal, állandóan folyamatosan! 

 

De mire jó ez az egész cirkusz? - teszik föl ezt a kérdést is. Miért nem lenne 

egyszerűbb, ha az Isten olyan világot teremtene, hogy ne is kelljen imádkozni, mert jól 

mennek a dolgok. Ennek a zsoltárnak az a háttere, hogy elromlott a teremtés. Isten 

szépre és jóra teremtette a világot, és tulajdonképpen egy olyan állapotra az embert, 

amikor folyamatos közösségben van vele. Csakhogy éppen ezt nem akarta az ember. 

Elszakadt Istentől, lázadt ellene. Az egész zsoltárnak a hátterében ez a megromlott 

teremtés áll. Nekünk most már tudomásul kell vennünk, hogy ilyen világban élünk, és 

ebben a világban gondolnunk arra, hogy meg ne szakadjon Istennel a kapcsolatunk. 

Állandóan és folyamatosan vele, az ő erejével feszüljünk neki a napi gondoknak, 

nehézségeknek és a ránk köszöntő nagy bajoknak is. Ez lehetséges. 

 

Erre meg is erősít bennünket az Úr. Fölteszi ugyanis azt a kérdést a zsoltáros, hogy 

vajon végleg eltaszít az Úr? Nem tart tovább jóakarata? De megtalálja a megoldást is. 

Megérti, hogy az Úr meghallgat bennünket. Ezt kkor érti meg, amikor visszaemlékezik. 

Az emlékezés megerősíti a hívőt. 

 

Emlékezem az Úr tetteire, 

visszagondolok hajdani csodáira. 

Végiggondolom minden tettedet, 

elmélkedem dolgaidon. 

Szent a te utad Istenem! 

Van-e olyan nagy Isten, 

mint a mi Istenünk? 

Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, 

megismertetted erődet a népekkel. 

Megváltottad hatalmaddal népedet, 

Jákob és József fiait (12-16). 

 

Visszaemlékezik tehát az Isten csodáira, szabadító tetteire. Ez nem tévesztendő össze 

a nosztalgiával. Nem úgy emlékszik vissza a régi szép időkre, Úgy „amikor én még fiatal 

voltam!" Nem úgy emlékszik a szép napokra: amikor még minden rendben volt!" Nem egy 

hamis múltszépítő, a messzeség üdén át a dolgokat ideálisnak látó magatartás ez. 

Egészen másról van szó! Az Istennel való kapcsolatról. Amikor visszatekint a múltba, 

akkor ezt a kapcsolatot ápolja. Mert az Isten szabadításáról elmélkedik. Arról, amit 

eddig legmutatott rajta. Még valamiről: „Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok 

hajdani csodáira." Világos az összefüggésből, és a Biblia nyelvhasználatából, hogy 

ezeknél a csodáknál azokról az eseményekről van szó, amikor Isten megváltó 

tevékenységét végezte népén. Csodának azért nevezik, mert Isten természetfölötti 
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beavatkozása volt, a nép érdemtelensége ellenére. Nem azért menekült meg, mert kiváló, 

erős, hatalmas volt, hanem azért, mert szerette az Úr Istennek ezek a szabadító tettei 

az ember életébe beavatkozó természetfölötti megnyilatkozásai azok, amikre 

visszaemlékszik. A csodák, a megváltás csodái. 

 

Ezért hasznos az imádság még akkor is, ha jelenről nem tudunk egyebet mondani, mint 

hogy „Uram Isten, baj van!" Ne hagyjuk itt abba az imádságot, mint ahogy a zsoltáros 

sem hagyja abba, hanem magasztaljuk Istent azért, hogy ő megváltó, szabadító Úr! 

 

Ennek az Istennek az útja szentség. Szent a te utad Istenem - mondja a 14. vers. Mit 

jelent ez? A szent azt jelenti, hogy Isten más, mint mi vagyunk. Ő tiszta, erős, 

kegyelmes. És jelenti azt is, hogy éppen azért, mert más, mint mi, a gondolkodása, 

cselekvése olyan, ahogy abba nem láthatunk bele, nem értünk meg benne mindent. Azt 

sem mindig értjük, hogy mit, miért cselekszik, és ez különösképpen akkor válik 

érezhetővé, ha számunkra rossz, ha kegyetlennek látszik az, amit megenged, amit 

cselekszik. 

 

Benne van tehát ebben a vallomásban, az Isten szentségéről szóló vallomásban, hogy nem 

értem Istent. Ugyanakkor így szólítja meg: Ő az én Istenem! Ez az egyes szám 

tulajdonképpen többes számnak értendő, mert Isten népének tagjaként mondja ki, de a 

személyes viszonyt akarja kifejezni, amellyel Isten hozzánk fordul. Nem hagy el 

bennünket, gondja van ránk, törődik velünk. Ez még mindig nem elég. Az „én Istenemnek" 

mondhatom. Hogyan lehetséges ez? Mert annyira szeretett az Isten, hogy nem csak 

távoli hatalomként szólíthatom meg, hanem olyasvalakinek, aki az enyém, az én Istenem, 

aki személyes Istenem. Ezért tanította Jézus, hogy atyánknak szólíthatjuk Istent. 

Éppen Jézus által került annyira közel, hogy mindnyájunk életébe személyesen beléphet. 

 

Ez az Isten népének megváltó Istene: Megváltottad hatalmaddal népedet! (16). Itt egy 

olyan szó áll az eredetiben, amely a nehéz helyzetben való megsegítést jelenti. A 

rokonságnak, a közelieknek volt a kötelessége, hogy amikor valaki bajba került, akkor 

kiváltóként föllépjenek. Ha valaki eladósodott, elvesztette a birtokát, rabszolgasorba 

került, akkor jött a megváltó rokon, és kiváltotta a rabszolgaságból, visszaváltotta a 

vagyonát, elveszített földjét. Ahogy Isten a hozzánk legközelebbállóknak kötelességévé 

tette, hogy kisegítsenek, ilyen lett számunkra Isten. Közel jött népéhez, mert megváltó, 

kisegítő Isten akar lenni. Megváltott az Isten elsősorban úgy, hogy a bűn rabságából 

kiváltott bennünket. Hogyan? Nem aranyat és ezüstöt fizetett érte, annál sokkal 

drágábbat, Jézus Krisztus vérét. Amikor emlékezik az imádkozó, akkor arra gondol 

vissza, hogy Isten ilyen megváltó Isten, és megnyugszik a lelke a bajok között is. 

 

A kérdés tehát, testvér, hogy amikor imádkozol, van-e mire visszaemlékezned? 

Elfogadtad-e Jézus Krisztust megváltódnak. Belépett-e az életedbe az Úr úgy, mint aki 
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megvásárolt, kiváltott a bűnből, az örök halál rabságából? Mert, ha igen, akkor az életed 

legsúlyosabb pillanataiban is van mire emlékezned. Van hova visszanyúlnod erőért, és van 

miért magasztalnod Istent, aki szent, útját tehát nem értjük mindig. Az útja azt jelenti: 

cselekvése, eljárásmódja. Bízhatunk benne, mert Ő alapjában véve a megváltó Isten. 

 

így megy át a panasz a dicséretmondásba, mert amit még megtanít ez a zsoltár nekünk, 

hogy a dicsőítésnek is folyamatosnak kell lennie. 

 

Az előbb azt mondtam, hogy ennek a zsoltárnak a hátterében a megromlott világ, a 

megromlott teremtés áll. A zsoltár vége valójában a teremtő Istent magasztalja. Úr a 

világon, a megromlott teremtésen is. Először dicséri őt, mint aki Ura a vizeknek: 

 

Láttak téged a vizek, ó Isten, 

láttak a vizek és megremegtek, 

a mély vizek is reszkettek (17). 

 

A modern ember számára itt egy rejtett utalás van. Az ősvizek, a föld felszíne alatti 

mélyben levő őstenger istenség volt a régiek felfogása szerint. Önálló hatalom. Ez a vers 

azt mondja, hogy Isten Ura az ősvizeknek is. Olyasminek, amit az emberiség addigi 

tapasztalata függetlennek érzett az Isten hatalmától. Tehát az egész, az őselem is az 

Úr kezében van. Isten az egész világnak az Ura, mert teremtője. 

 

Folytatja a viharnak, a mennydörgésnek, a villámok cikázásának a leírásával, és kimondja, 

hogy annak is ura az Isten. Megint egy nagyon nyilvánvaló célzás van itt, mert az Úr 

népének a közvetlen környezetében olyanok éltek - azok a bizonyos kanaániták - akiknek 

a legnagyobb ura Baál, a vihar és a termékenység istene volt. Ez a két vers azt vallja 

meg, hogy nem a Baál kezében van a hatalom, nem ő a viharnak az ura, hanem a mi 

Istenünk az. Hitvallás van tehát ebben a versben. Az ősvizek teremtője a viharnak is 

Istene, és ez a hatalmas Isten a népének a szabadítója. Mert újra idetorkollik Isten 

nagyságának a megvallása: 

 

Utad a tengeren át vezetett, 

ösvényeid a nagy vizeken, 

lépteid nyoma nem látszott (20). 

 

Azokra az esetekre van itt utalás, amikor Isten a hatalmát úgy mutatta meg, hogy 

kettéválasztotta népe előtt a tengert, vagy a Jordánt. Isten tehát úr a világon, és amikor 

neki tetszik, beavatkozik a természet rendjébe, vagy a történelem menetébe, és így lesz 

népének szabadítója. 

 

Mi is úgy tekintsünk Jézusra, mint aki nem csak áldozat, nem csak a golgotái kereszten 
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vérzett, hanem aki a teremtő Isten képeként jött erre a világra. Úgy tekintsünk rá, hogy 

megreszketett a természet, amikor belépett a földi életbe. Erre utal a feltűnő új csillag, 

amely a természet hódolatát fejezi ki a megszületendő Krisztus előtt. A hatalmas, 

világteremtő Isten egyszülött Fia, Ő szenvedett értünk a golgotái kereszten. Ezért 

hathatós a megváltás. Ő népe szabadítója. Egyéni bajok, nyomorúságok, vagy talán a nép 

jaja hangzik ennek a zsoltárnak az elején, és íme ide jut az imádság! Dicséri a 

világteremtő Urat, aki egyben szabadító is. Ebben nyugszik meg, ebben talál megoldást 

olya kérdéseire, ami más módon egyébként megoldhatatlan, ahol csak a miértté marad a 

lázadó vagy a zúgolódó ember. 

 

Isten az, aki vezet is bennünket. Mert ez a hatalma nem csak szabadításban mutatkozott 

meg:  

 

Mint nyájat, úgy vezetted népedet (21). 

 

Isten vezet. A nagy kérdés az, hogy hagyjuk-e magunkat vezetni? Figyelünk-e a szavára? 

Mert Isten folyamatosan vezette népét a pusztai vándorlás alatt, de azt is tudjuk, hogy 

hányszor kerültek bajba azért, mert nem akarták a vezetését elfogadni. Mert 

zúgolódtak ellene. A legnagyobb csapások akkor érték Isten népét, amikor nem akarta 

elfogadni Isten vezetését. „Mint nyájat, úgy vezeted népedet." 

 

Még az emberi eszközök is tőle valók. Mózes és Áron nevével zárul zsoltár, akik Isten 

eszközei voltak abban, hogy vezesse a népet. Ez a mindéi] kori vezetők kitüntetése és 

felelőssége: Csak az vezessen, akit Isten tett vezetővé! Általa Isten ereje és kegyelme 

árad a népére. Mózes és Áron sem volt tökéletes mindenben, de amikor Isten működött 

általuk, rajtuk keresztül, akkor mégis csak jó felé vezették a népét. Ezért imádkozzunk, 

ne csak Isten kegyelméért, vezetéséért, hanem az ő eszközeiért is! Emberi 

vezetőinkért, azért szervezetért, ahogyan felépül az egyház. Isten külső eszközeiért, 

amelyeket népe javára vet be. Könyörögjünk azért, hogy Isten legyen a mi vezetőnk, és 

alázzuk magunkat az ő kezéhez, hagyjuk magunkat vezetni! 

 

 

Január 29 

 

Az engedelmesség áldást hoz 

 

„Tartsd meg engedelmesen mindezeket az Igéket, amelyeket én parancsolok neked, 

hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak mindenkor. Ha így cselekszel, azt jónak 

és helyesnek tartja majd Istened, az Úr" (5Móz 12,28). 

 

Bár az üdvösség nem a törvény cselekedeteiből jön, de az engedelmeseknek szóló áldás-
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ígéretek Isten hűséges szolgáinak is szólnak. Az átkokat elvette Urunk, amikor átokká 

lett érettünk, de az áldásokkal kapcsolatos ígéretek közül egy sem vesztette érvényét. 

 

Hallgassuk és jegyezzük meg Urunk kijelentett akaratát, ne csak egyes Igéire 

figyeljünk, hanem „mindezekre az Igékre". Ne csipegessünk és ne válogassunk, hanem 

legyen bennünk részrehajlás nélküli feltétlen tisztelet Isten minden egyes parancsával 

szemben, így lesz áldott egész családunk élete. Az Úr áldása van választoltain ezerízig. 

Ha feddhetetlenül járnak színe előtt, akkor mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy ők 

Isten áldott gyermekei. 

 

Tisztességtelenség vagy furfang azonban nem hozhat áldást ránk és szeretteinkre. A 

világ hitetlen módszerei nem hozhatnak jót sem ránk, sem gyermekeinkre. Számunkra 

csak az jelenthet áldást, ha Isten színe előtt járunk. Ha becsületes úton nem tudunk 

meggazdagodni, becstelenséggel még kevésbé. Nekünk csak az hoz boldogságot, ami 

Isten előtt kedves. 

 

* 

Ébresztő kiáltás 

 

Ébredj fel, aki alszol! 

Efezus5,14 

 

A lélek mindaddig alvó állapotban van, amíg felülről el nem éri őt az ébresztő szó. 

Közömbös, semmit sem hall, lát vagy érez abból, ami körülötte történik. Fogalma sincs a 

veszélyről, amely fenyegeti. Ha tűz üt ki a házban, az alvó semmit sem vesz észre 

mindaddig, amíg a füst nem fojtogatja, vagy amikor már lángok veszik körül. Tolvaj hatol 

a házba: az alvó mit sem tud róla. Rablógyilkos lép az ágyához, hogy halálos csapást 

mérjen rá, de ő nyugodtan alszik tovább. Ilyen annak az embernek is a képe, aki még 

mindig távol él Istentől. Részvétlen, nemtörődöm módon tölti napjait, s nem gondol a 

veszéllyel, amelyben a lelke van. Nem gondol az előtte álló romlásra sem, míg végül is már 

túl késő. 

 

Az alvó ember álmodik is, akárcsak az alvó lélek. Ez utóbbi arról álmodik, hogy nála 

minden rendben van, a helyes úton halad és végül is jó helyre visz az útja. Magáról pedig 

azt gondolja, hogy rendes, jószívű és nem is sejti, mennyire romlott, mennyire gonosz a 

szíve. Vannak azután olyan emberek is, akik szándékosan altatgatják a lelkeket. 

Nyugtatgatják a bűnöst, ahelyett, hogy ébresztgetnék. Hamis reményekkel áltatják, 

megerősítik önszeretetében, önigazságában vagy könnyelműségében. Szája íze szerint 

beszélnek hozzá, és ha megmozduló, ébredező lelkiismeretében nyugtalanság támad, 

igyekeznek azt elhallgattatni. A szellemileg alvók egymást kölcsönösen erősítgetik a 

rosszban. 
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„Serkenj fel, aki aluszol!"- ez Isten Igéjének ébresztő kiáltása. Az élőhitű keresztyén, 

az igazság élő tanúja, aki nevén meri nevezni a bűnt, s annak szörnyű következményeit 

nem hallgatja el, felébreszti az alvókat. A szívben egyszerre csak vágyakozás támad a 

békesség után és a lelkiismeret ébredezni kezd. De nyugtalan is. Hiszen még az sem 

kellemes, ha valakit hirtelen testi álmából riasztanak fel, de ha veszély van, az alvó 

mégiscsak hálás ezért, és gyorsan összeszedi magát. Amikor egy lelket felébresztünk a 

bűn álmából, először talán még fel is háborodik és dühös lesz arra, aki őt a hamis 

biztonságból felrázta. Kényelmesebb tovább aludni. Ezek szegény, elkábított bolondok, 

akik kitartóan tovább alszanak, jóllehet az ébresztő kiáltás lelkiismeretükig hatolt. - 

Viszont áldott az, aki hagyja magát ébreszteni és szemét kinyitja a valóság meglátására. 

 

* 

 

Felkészítés a szenvedésre 

 

A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot. 

(Jn 16,33) 

 

„Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak" - mondta Jézus egyszer tanítványainak 

(Jn 15,20). Erre azonban fel is készítette őket. Mai tanítványai is erőt meríthetnek 

ebből. 

 

1. Jézus szeretetét mutatja, hogy előre tájékoztatja az övéit, mi vár rájuk. A bűn 

világában mindenképpen sok nyomorúság van, őket pedig Krisztusért is üldözni fogják. 

Emiatt nem kell felháborodni, bosszankodni, ezt vállalni kell. Ha az ember előre tudja, 

hogy valami fájni fog, könnyebben szenvedi azt el. 

 

2. Biztosítja övéit totális győzelméről. A „világ" itt az istenellenes erőket jelenti. A 

háború eldőlt, de az ellenség még sokat kellemetlenkedhet. 

 

 

Jézus győzelme azonban végleges, és ezt az övéinek tudniuk kell. Jézus a kereszten 

legyőzte a gonoszt (Kol 2,15), és győzelme hit által a mienk. 

 

3. Minden szenvedésen túlláthatunk, mert „a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz 

a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk" (Rom.8,18). Jézus említi: a szülés fájdalmas, 

de utána azt elfelejti az anya, örül gyermekének. Ez nem olcsó vigasz, hanem boldog 

reménységünk alapja. 

 

4. Aki ezt tudja, annak lesz ereje békességgel szenvedni. Itt ígéri Jézus az ő békességét, 
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amit a világ nem tud adni, de nem tud elvenni sem. 

 

5. Aki Jézusért szenved, soha nem marad egyedül. Ahogyan ő magáról mondta: „engem 

egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van." (Jn 16,32) 

 

Érte vállalt szenvedésünkben a vele való lelki közösség ad béketűrést, kitartást, erőt, 

sőt örömöt. Ő mondta: „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket..., 

mert jutalmatok bőséges a mennyekben" (Mt 5,11-12). 

 

* 

 

Lélekben, igazságban, állhatatosán imádkozzunk 

„Az Isten Lélek és akik öt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják." 

(Jn 4,24) 

 

Jézus világosan megmondja a samáriai asszonynak: nem az fontos imádságunknál, hogy 

„hol" hangzik el, hanem az, hogy „lélekben és igazságban" imádkozzunk. Az ajkunkról 

elhangzó imádságnak lelkünk mélyén kell megszületnie és igazságban kell elhangzania. 

Különben nem juthat el oda, ahova szeretnők, és meghallgatatlanul hull vissza. Az is 

nagyon fontos, hogy ne fáradjunk el soha az imádkozásban. Minél nehezebb szenvedések, 

minél súlyosabb betegségek szakadnak ránk, annál buzgóbban ostromoljuk Istent 

imádságainkkal. Igazi édesanyák évtizedekig imádkoztak helytelen utakon járó 

gyermekeikért. Testvéreik hitetlensége miatt gyötrődő lelkek sokszor évek hosszú 

során át imádkoztak, hogy az eltévelyedettek találkozzanak Krisztussal. Az egyházuk 

„apály"-korszaka miatt bánkódó lelkek mennyit könyörögtek Istenhez ébredésért! 

Népek elesett, reménytelen állapotukban mennyit esedeztek szabadulásért! Többször 

szinte már belefáradtak. A lélekben és igazságban elhangzó imádságokra késhet a válasz, 

de nem marad el soha! Pál is azt kéri atyjafiaitól: „tusakodjatok velem együtt az 

imádkozásokban, én érettem Isten előtt" (Rm 15,30). 

 

Uram, tisztítsd meg, szenteld meg imádságaim, hogy lélekben és igazságban hagyják el 

ajkamat! Ne engedd, hogy reménytelenségbe essem és megfáradjak az imádkozásban! 

Elevenítsd föl lelkemben a hűségesen imádkozok emlékét! Ne csak enyéimhez, de Hozzád 

se legyek hűtlen: könyörgéseimben. Téged ostromló imádságaimban sohase tudjak meg-

lankadni. Adj, Uram, mellém is hűséges Áronokat és Húrokat, akik meglankadó karjaimat 

magasba emelik. Az imádkozásban soha meg nem fáradó Szent Fiadért, hallgass meg! 

Ámen. 

 

„Ha szívemet bánat járja, Szemem keserűség árja: 

Előtted való zokogásom; Titkon ajtómat behajtva 

És magánosán sóhajtva Akkor is édes újulásom, 
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Mert minden könnyűvel jajjal Könnyebbül sorsom egy bajjal." 

(Énekeskönyv 480. é. 3. v.) 

 

* 

 

Ki számunkra Jézus? 

 

Olvasásra: Jn 7,1-13. 

 

A sátoros ünnep szeptember végére, október elejére esett. Mint említettük, ez is egyike 

volt annak a három ünnepnek, amelyen minden felnőtt zsidónak illett részt vennie, ha 

Jeruzsálem harminc kilométeres körzetében lakott. Természetesen ez nem azt 

jelentette, hogy messzebbről is nem jöhettek, sőt külföldről a szétszórtságban élő zsi-

dók közül is sokan felzarándokoltak ilyenkor a szent városba. A sátoros ünnepek hét 

napon át tartottak, s erről még a későbbiekben szólni fogunk. 

 

Az ünnep közeledtekor Jézust unszolják a testvérei, hogy Ő is vegyen azon részt. De 

Jézus elhárítja érveiket, s csak akkor indul el Jeruzsálembe, amikor Ő tartja az időt 

erre alkalmasnak. „Az én időm még nincs itt" - válaszolja. 

 

Jézus többször beszél az Ő „idejéről", és az eredeti szöveg szerint a hóra szót 

használja (2,4; 7,30; 8,20; 12,27). A hóra a megszokott, órával mérhető időt jelenti. Ám 

ebben az esetben Jézus a kairos szót használja, ez pedig a lehető legalkalmasabb 

pillanatot jelenti. Jézus tehát itt nem az ünnepre vagy testvérei által megszabott időre 

gondol, hanem arra az alkalmas pillanatra, amelyet majd Isten Lelke fog neki mondani. 

 

Amikor majd lénye legmélyén úgy érzi, hogy most jött el az Ő kairosa. Tehát még rokonai 

által sem engedi magát valamire kényszeríteni. 

 

Emberileg talán érthető testvérei felszólalása, hiszen Jézus eddigi csodáit Galileában 

cselekedte, a kánai menyegző csodáját, a királyi ember fiának meggyógyítását, az 

ötezrek megvendégelését. Jeruzsálemben eddig csak a bethesdai beteget gyógyította 

meg, de az inkább a szombat megtörésének számít a zsidók szemében, mint csodának. A 

testvérek elgondolása tehát az lehetett, hogy Jézus ott mutatkozzék be, ahol minden 

eldőlhet, Jeruzsálemben, ahol legnagyobb a „publikuma". Természetesen van ebben némi 

kihívás is Jézussal szemben. 

 

De Jézust nem lehet semmire kényszeríteni. Pedig mi, Jézus testvéreinek lelki rokonai, 

nemegyszer imáinkkal szeretnénk rábírni erre vagy arra. 0 mindig jobban tudja, mire van 

nekünk szükségünk, vagy mikor jön el annak a kairosa, legalkalmasabb pillanata, amikor 

imáink, felé el hangzott kéréseink beteljesülhetnek. 
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De van még egy figyelmeztetése a jézusi magatartásnak. Órák jönnek és órák mennek, 

telik-múlik az idő; vajon meg tudjuk-e ragadni benne a kairosokat, azokat az alkalmakat, 

amelyeket Isten készített a számunkra? Ez csak azok számára lehetséges, akik 

lényükkel rá vannak hangolódva Istenre, Isten Igéjére, akik fogják az „adást". Jézus mai 

tanítványa tehát legyen felfelé hallgatózó ember, hogy el ne mulassza a kairosokat, az 

alkalmas pillanatokat, amelyek nem jönnek többé vissza. 

 

Ebben a fejezetrészben szinte időtlen képet kapunk arról, hogyan és hányféleképpen 

lehet Jézushoz viszonyulnunk. 

 

A testvérek Jézushoz való viszonyulásában van valami enyhe irónia. Ha szabad így 

kifejezni magam, talán némi ugratás is. Hiszen azt olvassuk, hogy nem hittek benne. 

Tehát kíváncsiak, hogy Jeruzsálemben meg tudja-e mutatni, hogy ki Ő? 

 

Voltak és lesznek mindig, akik nem bántják a hívő embert a hitéért, legfeljebb csipkedik, 

ugratják, mint azt a római katolikus munkást, akiről munkatársai tudták, hogy ministrálni 

szokott, s ha a munkapadnál valamit elvétett, már mondták is: „Ez nem ministrálás, apu-

kám!" Vagy ahogy a Bibliáját magával hordó református presbiternek neki szegezték 

egyszer: „No, öregem, erre mit mond a te kisokosod?" - És sorolhatnánk a példákat. 

Sokszor nehezebb ezt a fajta csipkelődést elviselni, mint a nyílt támadást. 

 

A farizeusok Jézushoz való viszonyulása szintén örök típus. Gyűlölték Jézust, mert nem 

tartotta be aprólékos vallási előírásaikat. Gyűlölték, mert más volt, mint ők. A kicsinyes 

emberek képtelenek elviselni a nagyvonalú embert. A törpék utálják az óriásokat. Ha 

Jézusnak igaza van, akkor az ő egész életük és minden erőfeszítésük téves. Ezért ki kell 

irtani. 

 

Nem egy mai tanítvány megtapasztalhatta már, hogy egyszerűen azért utálják, sőt 

marják ki maguk közül, mert ők mások, mint a többiek. 

 

A szadduceusok (és a főpapok mind szadduceusok voltak) a Római Birodalommal 

kollaboráltak, együttműködtek. Ők úgy érezték, hogy Jézus vagy az Ő mozgalma 

megzavarhatja a kialakult egyensúlyt köztük és a birodalom között. Politikájukat, 

ideológiájukat látták veszélyeztetve. Jézus másként viszonyul a világhoz, mint ők, és ezt 

a másként való viszonyulást el kell tüntetni (7,30-32). 

 

Azt is meg kell állapítanunk, hogy valójában a farizeusok és a szadduceusok csoportja 

tudja igazán, mit akar, s noha kölcsönösen utálják egymást, abban egyetértenek, hogy 

Jézusnak meg kell halnia. 
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Akadtak, akik Jézus létjogosultságát és tanítását azért vonták kétségbe, mert nem 

találták Őt elég iskolázottnak. „Hogyan ért ez az íráshoz, holott nem tanulta?" Aki nem 

tartozik a „hivatalos" rabbik és tanítók kasztjához, annak a tanítása eleve nem is lehet 

igaz. Ez az örök diploma-gőg. 

 

Emlékszem egy tahi-i konferenciára, ahol egy fóti parasztember olyan megrendítő 

bizonyságtételt tett és olyan kristálytisztán magyarázta az Igét, hogy szolgálata 

nyomán több megtérés történt. Emlékszem azokra a lelkészekre is, akik - bár csak 

néhányan voltak, de - elhúzták a szájukat, és azt mondták: jobb volna, ha a 

paradicsomainál maradna, miért kontárkodik az ő dolgukba? - Mindig akadnak, akik nem 

számolnak Isten Szentlelkével s valamiképpen elfelejtik, hogy Jézus egyszer így 

imádkozott: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a 

bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek." (Mk 11,25) 

 

Végül János evangéliuma arról is tudósít, hogy sokan keresték Jézust: „Hol van ő?" - 

mert különös módon vonzódtak Jézus lényéhez. 

 

Rendkívül nehéz Jézus személyével szemben közömbösnek maradni! Valamiképpen 

dönteni kell. Mellette vagy ellene (7,12; 7,43). De létezik egy szomorú harmadik út, amely 

mindig és mindnyájunkat fenyeget. Amikor Jézus egyszerűen „témává" válik. Vallásos 

csevegés vagy teológiai vita tárgyává válik anélkül, hogy valaki legalább abból a kevésből 

megvalósítana valamit az életében, amit egy ilyen csevegés vagy vitatkozás alatt állít 

vagy védelmez Jézus tanításából. Ha van valamilyen veszélye az olcsó vallásoskodásnak, 

akkor ez az. - Gondolok egy nagy teológiai vitára, amely a reformációt követő időkben 

például Hollandiában zajlott le, ahol napokig azon vitáztak, milyen nyelven beszélt a kígyó 

a paradicsomban... 

 

Azért egyszer világosan el kell döntenünk, miért hallgatjuk az Ő Igéjét; azért, hogy 

többet tudjak Róla csupán, vagy azért is, sőt elsősorban azért, hogy jobban tudjam 

követni őt?! 

 

De lássuk a további vélekedéseket Jézusról; mert lényegében ezek is tipikusak. 

 

Egyesek azt mondták, hogy jó ember. Mások pedig azt állították, hogy próféta (7,40). 

Nos, mi a különbség a próféták és Jézus között? A próféták Isten szavának közvetítői 

voltak, „így szól az Úr" - mondották a próféták, és közvetítették azt, amit Istentől 

kaptak. Jézus pedig így szólt: „Én pedig azt mondom nektek." Ő nem közvetítő, hanem 

közvetlen teljhatalommal szól és cselekszik. 

 

Ismét mások azt mondották, hogy ördög van benne, azaz gonosz lélek. Hamis tanító 

(7,20). Mert ami számukra szokatlan és új volt, az nem is lehetett más, mint ördögi. 
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Különösképpen ez a vezető réteg véleménye, szombattörései miatt, így pedig a vallás 

támadója. Ha pedig az, akkor csak ördögi lehet. 

 

Némelyeknek az imponált, hogy nyíltan beszélt (7,46). Tehát bátor embernek tartják. 

Jézus valóban mindig és minden körülmények között kimondja az igazságot. Ki merte ezt 

akkor megtenni? Jézus pedig azt tette mindhalálig. Olyan hatása volt, mint előtte soha 

senki másnak. 

 

Ezért sokak számára valóban Ő a Krisztus, az Isten Felkentje. Ez azt is jelenti, hogy 

semmiféle emberi kategóriába be nem sorolható. Ugyanakkor féltek ezt kimondani, a 

zsidóktól való félelem miatt. 

 

„A sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták: - A Krisztus, amikor eljön, tesz-e 

több jelt, mint amennyit ez tett?" (7,31) Még a nagytanácsban is akadt valaki, aki - ha 

óvatosan is, de - védelmébe vette: Nikodémus (7,50). 

 

Tehát ők voltak, akik így vagy úgy, de valamilyen véleményt formáltak Jézusról. Ezek a 

portrék most szembesítsenek bennünket Jézussal: 

 

- Kicsoda Ő a mi számunkra? 

- Mi hogyan viszonyulunk Hozzá? 

- Mennyire befolyásolja életünket? 

- Papiros Jézusunk van-e, aki bele van nyomtatva a Bibliába és egyéb könyvekbe - vagy 

élő Jézusunk, aki bennünk és Ő mibennünk, de úgy, hogy befolyásolja életünket, beleszól 

döntéseinkbe, cselekedeteinkbe? 

Honnan tudhatja azt valaki, hogy neki élő Krisztusa van? Onnan, hogy Vele más az élete, 

mint addig volt, Vele könnyebb az élet súlyos problémáit és megpróbáltatásait 

elhordoznia, s onnan, hogy Vele értelmét látja az életének, mert nem az egzisztenciális 

üresség van a lelke mélyén, mint annyi elértelmetlenedett embernek - hanem az élő 

Krisztus. 

 

 

* 

 

78. zsoltár  

HÁTRA NÉZZÜNK, VAGY ELŐRE? 

 

A hamis jelszavak korát éljük. Az egyik: Ne nézzünk hátra, mindig csak előre! Azért 

megtévesztő ez a jelszó, mert sok igazság van benne. A keresztyén ember is lényegében 

előre néz. Jézus Krisztus visszajövetelére készül. Várja Isten üdvösségét, és 

ugyanakkor azt próbálja kutatni a Szentírásból, az ige tanításából, hogy hogyan éljen a 
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jelenben, hogy tetszésére legyen Istennek Mégis hamis az idézett jelszó, mert arról 

szól, hogy ne foglalkozzunk azzal, ahogy Isten eddig vezetett bennünket. Hamis ez a 

jelszó, mert tulajdonképpen a szétzilálásra való. Az a nemzedék, amelyik nem tudja, hogy 

mit tettek a szülei, hogy ő magasabbról indulhasson, mint annak idején ők, az hamarosan 

jelleme vesztett emberekből fog állni. Akik nem néznek vissza, és nem tudják, hogy 

honnan jönnek, hogyan vezette őket Isten századokon át, mennyi küzdelem és odaadás 

van amögött, hogy ez a nép elérte a jelent, az a nép már nem nép lesz, hanem egyedeire 

széteső massza, mint amikor a homokot egy kis vízzel összegyúrják. Nem túl értékes 

építőanyag. Erre próbálnak tudatosan is irányítani bennünket. Mert az olyan massza, 

amelyik szétesett, amelyikben nincs tartás, aki nem tudja, honnan jön, és kicsoda ő 

valójában, az a tömeg könnyen irányítható. Kiadnak egy jelszót: most csatlakozz a 

Kelethez! Akkor engedelmesen csatlakozik. Kiadnak egy másik jelszót: Most csatlakozz 

a Nyugathoz! Akkor engedelmesen csatlakozik oda. Amikor a reklámban közlik vele, hogy 

kire kell szavazni, akkor engedelmesen odamegy és rászavaz. Amikor a másik reklámban 

azt közlik vele, hogy mit kell megvásárolni, akkor azt vásárolja. Nagyon könnyű kezelni 

egy olyan népet, amelyik már nem nép, amelyik elveszítette önmagát. Nem véletlenül 

mondták a régi rómaiak. História est magistra vitae - a történelem az élet 

tanítómestere, mert a történelemből nagyon sok mindent megtudhatunk. Éppen a 

jelenünk és a jövőnk érdekében. Akkor tudjuk ugyanis a jövőt rendesen és helyesen 

építeni, akkor kerülünk el egy csomó tévedést, ha tanulunk a múltunkból. 

 

így van ez Isten népével is. Természetesen az üdvösséget várjuk, természetesen azt 

keressük az igéből, hogyan szolgáljuk a jelenben Istent, ehhez azonban időnként vissza 

kell tekintenünk, mert a múltban csodákat látunk, a múltban Isten munkálkodását 

fedezhetjük föl. Ha fölfedezzük, hogyan munkálkodott Isten a múltban, hogyan váltak 

valóra ígéretei, hogyan lett a vezetése eredményessé, akkor bizalommal fogjuk meg a 

kezét, és indulunk a jövendő felé. Tanulunk a múltból, hogy biztosan álljunk a jelenben, 

és nyugodtan nézzünk a jövendő elé. 

 

Ezért tartja az a zsoltár Isten népe elé a múltat. Figyeljünk oda, hogy milyen erőteljes 

felhívással kezdi, mennyire fontosnak tartja, hogy a nép egyszer ezzel foglalkozzék, így 

kezdi: 

 

Figyelj népem tanításomra, 

fordítsátok felém fületeket! (1). 

 

Ez azért jellegzetes, és azért fontos megvizsgálni ezt a felszólítást, mert máskor 

Istenhez fordul így: „Uram, figyelj a szavamra! Fordítsad felém füledet!" Ez nagyon 

nyomatékos, és nagyon fontos felszólítás. Ahogy máskor Istenhez könyörög, most úgy 

parancsolja saját népének: Figyeljetek! Figyelni kell, mert a múlt tanulságaiból a ma élő 

Isten szól hozzánk. Ezért nevezi azt, ami következik a zsoltárban: tanításnak. Most 
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idegen szóval mondom, és rögtön meg fogjuk érteni, hogy milyen szó áll itt az eredetiben: 

Tóra! Az, amivel Isten egy népet megajándékozott, hogy el ne tévedjen az úton: a 

törvénye, útmutatása. Most, amikor a múltat kezdi vizsgálni a zsoltáros, akkor ilyen 

„tórának", ilyen isteni erejű útmutatásnak nevezi azt, ami következni fog. Útmutatás a 

jelenre nézve, ami következni fog. 

 

Próbáljuk tehát összefoglalni, amit eddig megértettünk az igéből! A múlton át az 

örökkévaló Isten szól hozzánk, hogy elirányítson a jelenben, és vezessen a jövendő felé. 

Ilyenkor az év vége felé, jó nekünk is visszatekintenünk azért, hogy bátrabban induljunk 

a jövőbe. 

 

Először is bizonyságtétel az, ami múltból felénk cseng: 

 

nem titkoljuk el fiaink elől, 

elbeszéljük a jövő nemzedéknek 

az Úr dicső tetteit és erejét, 

csodáit, amelyeket véghezvitt (4). 

 

Bizonyságtétel, más szóhasználattal tanúságtétel, amikor az ember elmondja azt, amit 

megtapasztalt Isten jóságából. A keresztyén tanúságtétel nem egyéb, mint egy 

tapasztalat elmondása. Annak a tapasztalatnak, amit Istenről nyertünk. Ez a tapasztalat 

nem csak az egyén életében mutatkozik. A bizonyságtételnek, tanúságtételnek azért van 

rendkívüli ereje, mert az ember elmondja, továbbadja azt, amit megtapasztalt Isten 

jóságáról, és ezzel hitelesen tesz tanúságot tetteiről. De egy egész nép, egész egyház 

nézhet visszafelé, és ezzel a visszatekintéssel is Isten jóságáról beszél. Ezért mondom, 

hogy bizonyságtétel az, amire itt fölhívnak bennünket. Adott Isten valamit, és amit ő 

adott, azt kell nekünk továbbadnunk. 

 

Itt arról beszél az ige, hogy a szülők adják tovább a gyermekeknek. Egy régi társadalom 

családjának képe áll előttünk. Amikor ezek az igék először elhangzottak, amikor leírták 

őket, akkor még más volt a társadalom, mint a jelenlegi. Akkor a gyermekek tanításának 

legnagyobb része még a családon belül zajlott le. Nem küldték 12 évre iskolába a 

gyermekeket ahhoz, hogy az érettségit elérjék, hanem otthon az apjuktól, anyjuktól 

tanulták meg azt, ami az élethez kellett. Ebbe beletartozott, az Isten jóságáról való 

bizonyságtétel is. Ma más társadalomban élünk. Sok alapvető dolgot az iskolában tanulunk 

meg. De nem mindent. A kérdés az, hogy van-e tapasztalatunk az Isten jóságáról. Van-e 

mondanivalónk az Ő megváltó kegyelméről? Csak akkor van, ha az övéi vagyunk, 

elfogadtuk szeretetét. Bizonyságot csak az tud tenni, aki átadta életét Jézus Krisztus 

által Istennek. De annak kell! 

 

Mert fordítva is működik ám a dolog! Egyre-másra tapasztaljuk a mai világban azt, hogy 
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a gyermekek jutnak hitre, hallják meg Isten szeretetét és tapasztalják meg a megváltás 

erejét. A gyermek megy haza, és a szüleinek tesz bizonyságot arról, hogy hogyan vezette 

őt Isten. Mindegy az irány! Fölülről lefelé, vagy alulról fölfelé, a lényeg, hogy legyen 

bizonyságtétel, hogy aki tapasztalt valamit az élő Isten szeretetéből, aki tapasztalt 

valamit abból, milyen nagy dolog, hogy van megváltás, milyen nagy dolog, hogy eljött 

értünk Jézus Krisztus, az ne zárja magába, mondja tovább. Kire nézve kötelező, amit ez 

a zsoltár ilyen nyomatékosan ajánl nekünk? Mindenkire, aki megtapasztalt már valamit 

Isten szeretetéből. 

 

Természetesen boldog az a gyermek, aki már otthon, a családban éli át és nő bele Isten 

szeretetének ismeretébe. De ha nem így van, akkor is! Ismét mondom: fordítva is kell, 

hogy működjék a dolog! Mindenképpen, ahol bizonyságtétel van, ott kialakul valami nagyon 

szép, és mélységes tudat. Azt mondja a szöveg:  

 

ősrégi titkokat akarok hirdetni (2). 

 

 Ez a titok, nem is olyan nagy titok, hiszen az élő Isten kijelentette magát. Ott azonban, 

ahol egy közösségben együtt beszélnek Isten szeretetéről, ott kialakul a misztérium. 

Valaminek az átélése, ami több a mindennapoknál. Valaminek az átélése, ami több a napi 

gondoknál, hogy mit vásároljunk, mit főzzünk ebédre, milyen állásra törekedjünk,' hogy 

tegyük rendbe a lakásunkat, hogy vegyünk házat. Kialakul valami titokzatos és mély dolog. 

Az a szó, ami itt az eredetiben áll, jelentheti egyszerűen a rejtvényt, de jelentheti a 

rejtélyt is. Jelenti mindazt, ami eltér a köznapitól. Ilyen misztériumot élnek át ott, ahol 

együtt szólnak az élő Isten szeretetéről. 

 

Ez a szeretet csodákat művel:  

 

az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt (4). 

 

Mit jelent ez? Azt, hogy Isten értünk egész erejét bevetette. Nem csak azt, amit 

beleépített ebbe a világba, nem csak a fizika törvényeit, hanem egész isteni erejét arra 

fordította, hogy nekünk valami különöset és szépet adjon. A megváltást adja. A 

természetfölötti felé nyílik ki a tekintetünk akkor, amikor Isten dolgairól beszélünk. 

 

Most szálljunk le egy kicsit az általánosságokból, és gondoljuk végig azt, hogy az elmúlt 

esztendőben Istennek mennyi igéjét kaptuk, mennyi vezetését, áldását, amíg eljutottunk 

mai napig. Ezeket hálásan emlegetve közösség épül köztünk, és közösség épül úgy, hogy 

abban részt vesz az Úristen is. Mert ahol bizonyságtétel van az ő erejéről, szeretetéről, 

csodáiról, ott ő maga van a közösségben jelen. Tegyünk hát bizonyságot arról a sok 

áldásról, amelyet kaptunk, külön-külön, mint Isten megváltott gyermekei, és együtt úgy, 

mint Isten megváltott népe, az egyház. 
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Van mire alapozni a jövőt - mondja a visszatekintés. Van mire alapozni, mert az Isten 

szeretetéről, a megváltás erejéről kapunk tanítást: 

 

Őseink előtt csodákat művelt 

Egyiptom földjén, Coan mezején. 

Tengert vágott ketté, s átvezette őket, 

a víztömeget gátként állította meg (12-13). 

 

Az Isten szabadításáról szól. Van itt egy szó, egy név: Coan - másutt nem fordul elő 

Izrael történetében. Valószínűleg azonos a Tanis néven ismert ókori várossal. Ez 

Egyiptomban volt a Nílus-delta keleti részén, ott, ahol a zsidók laktak, ahol rájuk 

nehezedett a rabszolgaság, ahol keserves kínok között kiáltottak Istenhez 

szabadulásért, és ott felelt nekik Isten. Ott élték azokat a csodákat, amelyekkel 

megszabadította őket Isten. Ezek a versek tehát arról szobiak, hogy Isten hogyan 

szabadította meg népét. Amikor visszatekintünk, akkor éppen ez a szabadítás az, ami 

kezd bennünket fölemelni, amitől nagyobbat és mélyebbet tudunk lélegezni, hogy nekünk 

szabadító Istenünk van. Istennek a legkülönbözőbb szabadító tetteiről szól ez a zsoltár 

véges végig. Áttekinti Izrael történetét abból a szempontból, hogy hányszor és hányszor 

szabadította meg népét az Isten. Mit üzen ez nekünk? Azt, hogy nem akármilyen 

Istenünk van. Nem egy szigorú és mérges Úr, aki a mennyből csak azt lesi, hogy mikor 

mivel büntessen meg minket, hanem olyan Isten, aki szabadítani akar, aki a megváltást 

küldte. 

 

Erről a megváltásról szól, hogy Isten szövetséget kötött népével:  

 

Nem tartották meg Isten szövetségét (10). 

 

Most még ne foglalkozzunk azzal, hogy „nem tartották meg", hanem annak örüljünk, hogy 

Isten szövetséget kötött népével. Mi ez a szövetség? Istennek a kegyelmes odahajlása 

hozzánk. Ő elfogad minket. Azért kötött szövetséget Izrael népével, mert szerette 

őket, mert ki akarta emelni őket a káoszból, a széthullásból, a pusztulásból. A saját 

népévé tette őket. Mit tett velünk, amikor értünk Jézust adta? Tudjuk, Jézus a halála 

előtt megtörte a kenyeret, kiöntötte a bort, és azt mondta - Ez az én testem, ez az én 

vérem — ez az új szövetség, amit Isten köt. Mi ennek az új szövetségnek a népe 

lehetünk. Jézus Krisztus szabadításából élhetünk. Jézus által vonz magához bennünket 

az Isten, így leszünk mi az ő szövetséges népe. 

 

Ennek a népnek adott eligazítást is: 

 

Intelmeket írt Jákob elé, 

tanítást adott Izraelnek (5). 
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Mindezt azért tette, hogy vezesse őket. Mi gyakran a törvényben valami olyasmit látunk, 

ami gúzsba köt, tönkretesz, ami az életünket megkeseríti. Nem erről van szó! Azért adta 

Isten a törvényt, hogy a népét megtartsa egy úton, hogy el ne tévedjen. Tessék 

elképzelni, ha azt mondanák az autósok, hogy a törvény kellemetlen, ne tartsuk meg a 

közlekedésre vonatkozó szabályokat! A legteljesebb rendetlenség és életveszély lenne 

úrrá. Amikor Isten törvényt, útmutatást, intelmeket adott a népének, azért tette, hogy 

a káosz ne uralkodjék el rajtuk. Ha mi bizonyságot teszünk arról, hogy a Szentírás 

nekünk kedves, hogy Isten igéjét naponként olvassuk, hogy az az életünk alapja, azért 

van, hogy Isten kiemeljen bennünket a rendetlenségből. Mert, ha nem lennének táblák: 

itt szakadék van, vigyázat! Ebbe a kanyarba ne tessék 200-zal belerohanni, mert 

mögötte szakadék van, ha nem lennének ilyen figyelmeztető táblák, akkor a pusztulásba 

zuhannánk. Amikor Isten figyelmeztető táblákat ad, akkor azt mondja: arra ne menj, 

mert veszélyes! Amikor azt mondja, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, akkor olyan 

táblákat ad, hogy „vigyázat, veszély!" Ha meg akarsz maradni, akkor maradj meg az úton. 

De azt is elmondja Isten, hogy mit tegyünk, merre járjunk. Isten törvénye tehát eligazít 

bennünket. A szabadítás is, a szövetség is, a törvény is Isten kegyelméről szól. Erre a 

kegyelemre lehet alapozni az életünket. A felénk forduló, szeretetteljes ölelésére. Mert 

ő maga a szeretet, és úgy szeret bennünket, hogy megszabadított, hogy szövetséget 

kötött velünk, hogy útbaigazítást adott Jézus Krisztus által. 

 

Arról is szól ez a zsoltár, hogy amikor a nép már nagyon kívánta a húst, akkor odavezette 

a táborhoz a fürjeket, és lett elég hús. Amikor nem volt elég a kenyér, akkor Isten 

mannát adott az égből. Amikor kifogytak az ivóvízből, akkor a kősziklából fakadt víz. Mit 

jelent mindez? Azt, hogy Isten velük volt. Még tovább folytatódik a zsoltár a honfoglalás 

harcaival. Isten otthont is adott nekik. Megszabadította őket és velük van továbbra is. 

 

Ismét azt mondom, ha most csak egy rövid távolságra, egy esztendőre tekintünk vissza, 

akkor is azt tapasztalhatjuk meg, Isten velünk van. A szabadítás nagy csodái után, Jézus 

Krisztuson túl, megmutatta számtalanszor, hogy együtt érez velünk. Amikor egy igét 

kaptunk, és az igéből útmutatást, vigasztálast, vagy az igében egy kérdésünkre feleletet, 

akkor mindig azt mutatta meg nekünk, hogy Ő velünk van. Nem csak egyszer valamikor 

megváltott, aztán magunkra hagyott, hanem kíséri az utunkat. Figyelmesen néz Isten 

ránk, ahogyan a szülő nézi az éppen elindult gyermekét. Figyelemmel kíséri, és ha kell, 

odaszalad, elkapja. Mert szereti, mert azt szeretné, hogy megerősödjön, és szilárdak 

legyenek a léptei. Isten velünk van, figyel ránk. 

 

Ismét a csodákról beszél a zsoltár. Mit is jelent a csoda? Hogy a lehetetlen lehetségessé 

válik. Istennek nagyobb erők állnak rendelkezésére, mint amiket beépített a természet 

rendjébe. Amikor egy ige csodálatosan rendbe hozza az életünket, akkor is csoda 

történik. Amikor minden azt mutatná, hogy ess kétségbe, mert öreg vagy, beteg vagy, 
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mert nyomorúság ért, mert anyagilag is nehéz, - de a szívedben mégis békesség van, mert 

érzed az Isten közelségét, érzed, hogy szeret, hogy figyelemmel kíséri utadat, akkor 

csoda történik. Tanuljunk meg kitekinteni a mi lezárt világunkból! Nem csak annyiból áll 

az az élet, amit elénk ad a tudomány, a tapasztalat. Több az Isten, és több az Istennel 

való közösség. Ezért kell nekünk időnként hátratekinteni, mert ebből a hátratekintésből 

a jövőre is bátorítást kapunk. 

 

Ismét letelik egy év. Kétségbeesve tapasztaljuk, hogy egy újabb dátumot kell a 

kezünknek begyakorolni, de semmi baj! Ha gyorsan telik is az élet, a jövő biztos, mert az 

Isten, aki megszabadított, aki szövetséget kötött, aki útmutatást adott nekünk, aki a 

vándorlásunkat figyelemmel kíséri, Ő fogja megadni a boldog megérkezést is. 

Hátratekintünk, hogy hálát adjunk, hogy Isten eddig véghezvitt nagy tetteiből erőt 

merítsünk. Amikor erőt merítettünk, akkor boldogan és örömmel tesszük a következő 

lépéseket, mert tudjuk, hogy a jövőben is az az Isten lesz velünk, aki már eddig annyiszor 

mutatta meg rajtunk csodáit, amelyek szeretetéből fakadtak 

 

 

 

 

Január 30. 

 

Tőle van minden 

 

„ Ötöle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. " (Rm 11,36/a) 

 

Az Atya-Isten a Szentháromság első személye (IJn. 5,7). Bár csak egy Isten van, mégis 

úgy jelentette ki magát igéjében, mint Atyát, Fiút és Szentlelket; ez a három 

megkülönböztetett személy az egy, valóságos és örök Isten. A testet öltött Ige, az 

Egyszülött Fiú megtanított minket arra, hogy Benne az Atya a „mi Atyánk" lett. Ézsaiás 

próféta is megérzi ezt: „Te, Uram, vagy a mi Atyánk, megváltónk, ez a neved öröktől 

fogva." (Ézs63,16). Ő a kezdet és a vég, az Alfa és az Ómega: „Én vagyok az Alfa és az 

Ómega, a kezdet és a vég, ezt mondja az Úr, aki van, aki vala és aki eljövendő, a 

Mindenható" (Jel 1,8). Ő az örök Szentség, az egyedül Tökéletes Valóság. Tőle származik 

minden. Mint Ő maga mondja: „Mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így 

szól az Úr" (Ézs 66,2). Pál is azt írja: „Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Vagy kicsoda 

volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert 

ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek..." (Rm 11,34-36). A zsoltárossal együtt 

mondjuk: „Én Uram vagy te, fölöttébb való jóm nincsen" (Zsolt 16,2). 

 

Mennyei Atyám, ha azt mondom is a zsoltárossal: „Én Uram vagy te, fölöttébb való jóm 

nincsen", Te mégsem vagy csupán az enyém: mindnyájunké vagy! Minden embertársam 
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testvérem, hisz nékik is Atyjuk vagy. Mennél többünk Atyja vagy, annál drágább vagy 

mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy szerető mennyei Atyám vagy. Köszönöm, hogy Te: 

az örök Szentség, az egyedül Tökéletes Valóság - alkottál engem és mindnyájunkat. 

Áldom szent neved a testet öltött Igével és Szent Lelkeddel együtt. Maradj Atyám, én 

is a Te gyermeked vágyom lenni örökre! Krisztusért! Ámen. 

 

„Ó áldandó Szentháromság! Nyögésemre figyelmezz! Jövel, siess, Főboldogság, Én 

Istenem, kegyelmezz! Ó, Uram, Uram, ne hagyj, Mert reménységem te vagy!" 

(Énekeskönyv 210. é. 1. v.) 

 

* 

„Mert  én  veled vagyok,  megőrizlek téged,  akárhová 

mégy..."(IMóz 28,15). 

 

Vándorutunkban kísérőkre van szükségünk? Legjobb kísérőnk Isten jelenléte és oltalma. 

Bárhol járunk is, mindenütt szükségünk van Isten jelenlétére és oltalmára, és ezt meg is 

kapjuk, ha az ő szolgálatában járunk, nem pedig csak saját kedvtelésünk szerint. Még ha 

más vidékre kell is költöznünk Isten akaratából, ne szomorkodjunk miatta! Hiszen a hívő 

ember vándor és idegen, bárhol is él ezen a földön, mert bárhová kerül, igazi otthona 

mindenhol az Úrban van, mint ahogy minden nemzedékben így volt ez a hívők számára. 

Lehet, hogy a világ vezető embereinél nincs „protekciónk", de ha az Úr azt ígéri: 

„megőrizlek téged", akkor nem árt nekünk valóban semmi veszedelem. Ez az ígéret áldott 

„útlevél" minden utazó számára, mennyei testőrség minden zarándok mellett. 

 

Jákob, akinek az Isten ezt az ígéretet adta, még soha nem volt távol hazulról. Anyás 

gyermek volt, nem kalandos természetű, mint a bátyja. Mégis mennie kellett egyszer, és 

Isten vele ment. Kicsiny motyóját vitte csupán, és nem volt kísérője. De nem utazott 

soha fejedelem nemesebb testőrséggel, mint ő. Mikor szabad mezőn aludt, angyalok 

vigyáztak rá és Isten beszélgetett vele. Ha az Úr indít útnak minket, mondjuk az Úr 

Jézussal: „Ébredjetek, menjünk!" (Mt 26,46). 

 

 

 

* 

Az ige útja 

Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam 

szólni igéjét az elfáradtaknak. (Ézs 50,4) 

 

Van olyan beszéd, amely elfárasztja a hallgatót, és van olyan, amely megerősíti. Mai igénk 

azt ígéri, hogy Isten megtanít úgy beszélni, hogy tudjuk erősíteni az elfáradtakat. Olyan 

jó lenne mindig érdemi választ adni a kérdésekre. Nagy szükség van arra, hogy tudjuk 
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bátorítani a gyerekeket, helyesen tanácsolni a bizonytalanokat, vigasztalni azt, akinek 

arra van szüksége, s nem okoskodni, kioktatni, fecsegni, hanem igét mondani, amin 

keresztül maga Isten szól bele az emberek életébe. 

 

Mi ennek a feltétele? Igénk folytatásából kiderül: „Minden reggel fölébreszt engem, 

hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet..." Tehát mielőtt 

kinyitom a számat, odatartom a fülemet. Isten minden reggel mondani akar valamit, 

legyek hát tanulékony tanítványa, s akkor lesz olyan mondanivalóm, ami megerősít, sőt 

megtérésre segít másokat. 

 

Annak azonban, amit Istentől hallok, nekem kell engedelmeskednem először, így 

folytatódik az ige: „Én pedig nem voltam engedetlen". Nem véletlenül szerepel e rövid 

leírásban kétszer is a tanítvány szó. Isten megtanít mint tanítványát beszélni. 

 

A bibliai sorrend tehát ez: figyelek Isten igéjére (mégpedig minden reggel), 

engedelmeskedem annak, mint tanítható tanítvány, és akkor nem a magamét mondom 

majd, hanem az ő igéjét tudom továbbadni az elfáradtaknak s mindenkinek. 

 

Az ige útja: a fülemen át a szívembe, s onnan a számba. Onnan tovább mások fülébe... 

Olyan sok felesleges, hitvány és tisztátalan beszéd jön ki a szánkon. Legyen tele a 

szívünk Isten igéjével, hiszen amivel tele van a szív, az csordul ki a szájon (Mt 15,18). 

 

* 

A felülről való megszomorodás 

 

Az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez 

az üdvösségre. 2Korintus 7,10 

 

Mint minden, ami felülről jön, így az Isten által munkált szomorúság, áldott dolog. Van 

meddő szomorúság is. „A világ szerint való megszomorodás halált szerez", olvassuk fenti 

Igénk folytatásában. Az ilyenfajta szomorúságnál az ember nem szabadul meg 

nyomorúsá-gától. Csak tépelődik, s közben egyre mélyebbre süllyed a szomorúságba. 

Állandóan csak önmaga körül forog. „Bárcsak ezt vagy azt tettem volna..."- mondogatja 

folyton. Az ilyesfajta szomorúság tébolyba vagy kétségbeesésbe is vezethet. Valami a 

leikébe került, ami ott bomlasztóan hat; valamiféle kedvetlenség vagy keserűség, ami 

egész belső emberét emészti s hasznavehetetlenné teszi. 

 

Mennyivel más az a fajta szomorúság, amelyet Isten Szelleme kelt a lélekben. Először is 

az ember nem a bűn káros és kellemetlen következményei miatt szomorkodik, hanem a 

bűn miatt, amely azokat előidézte. Nem is emberek előtt szégyelljük magunkat, hanem 

Isten előtt. Nem annyira az ideig való javak elvesztését sajnáljuk, inkább a belső 
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javaknak - békesség, tisztaság - eljátszását. És ha az embernek meg is van mindene, amit 

csak szíve kíván, mégis mélységesen kielégületlennek érzi magát akkor, amikor ez a 

felülről való megszomorodás lelkében elkezdődik. Igen, az ilyen ember szívesen vesz 

magára még bajokat és szenvedéseket is, csakhogy a lelkiismeretéi nyomó tehertől és a 

szívére nehezedő búskomorságtól megszabaduljon. - Volt például valaki, aki a háború 

folyamán házasságtörés bűnébe került. Hazatért és egy idő múlva felébredt a 

lelkiismerete. Kínozta, gyötörte őt. Nem talált nyugalmat, amíg feleségének be nem 

vallotta a hűtlenségét. Az szörnyű szemrehányásokat tett neki. A férfi nyugodtan tűrt 

mindent. Most, hogy szíve megkönnyebbült, végre meg tudta ragadni a bűnbocsánat nagy 

kegyelmi ajándékát Meg is mondta, hogy most már azzal sem törődne, ha a városban 

mindenki megtudná a dolgot és gúnyolódnának rajta. 

 

Egy asszony többéves munkaviszony után kisebb-nagyobb sikkasztásait egykori 

főnökének be kellett vallja. Világi fogalmak szerint mindig igen hűséges tisztviselőnő 

volt. Megtérése után hajlandó volt jó hírét is feladni, csakhogy könnyítsen 

lelkiismeretén. - Valóban csodálatos erő van az Isten szerint való megszomorodásban. 

 

 

 

* 

78. zsoltár 

AMIRE VIGYÁZNUNK KELL 

 

Tanulgattunk már ebből a zsoltárból. Eddig azt, hogy időnként hátra is kell tekintenünk, 

mert a múltban látjuk Istennek azokat a cselekedeteit, amelyek megerősítenek 

bennünket a jelenben, és a jövő felé menetelünkben. Tanultuk, hogy akinek tapasztalata 

van Istenről, annak bizonyságot illik és kell tennie. Márpedig van miről bizonyságot 

tennünk, van mire alapoznunk az életünket és a bizonyságtételünket, mert Istent 

cselekedeteiből kegyelmesnek ismertük meg, és olyan valakinek, aki szüntelenül velünk 

van. Tehát a visszatekintés erejére tanít ez a zsoltár. Csakhogy visszatekintve nemcsak 

Isten szeretetét látja, hanem népe bűneit is. 

 

Itt merül fel a nagy kérdés: mit tegyen az, aki visszatekintve bűnt lát maga mögött? 

Nem veszi el az erőnket, ha visszatekintve azt látjuk, hogy hányszor voltunk hűtlenek, 

azt látjuk, hogy az egyház mindenféleképpen méltatlannak bizonyult Isten szeretetére? 

Ellenkezőleg! 

 

A zsoltár arra tanít bennünket, hogy a bűnbánatból is meríthetünk erőt. Egy boldog 

családapát mutattak be egyszer. Rengeteget dolgozott a családjáért, de ugyanakkor 

önfeledten játszott a gyermekeivel, és egyáltalán, olyan légkört teremtett otthonában, 

hogy élvezet volt benne lenni. A gyermekei rajongtak érte, felesége ragyogó szemmel 
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nézett rá. Biztos olyan családból jött - mondták - ahol ezt látta, és ezt adja tovább. Épp 

az ellenkezője derült ki. Zilált volt a gyermekkora, csúnya élményekkel terhes, apja 

pokollá tette az életüket. Akkor elhatározta, hogy ebből okul, és olyan családi életet 

teremt, ahol mindenki boldog, és ő maga is boldog lesz benne. 

 

Ha a múltban netán a mulasztásainkat fedezzük föl, a magunkét vagy egyházunkét, lehet 

abból is erőt meríteni ahhoz, hogy másképp tegyünk. Izrael vétkeit sorolja itt a zsoltár, 

nyilván azért, hogy fölismerve bűneit, elhagyja azokat. 

 

Ez a szó: vétek, azt jelenti, hogy céltévesztés. Magyarul is mondjuk: elvétette a célt, 

vagy elvétette a helyes utat. Isten elhívott bennünket, kijelölte az utat, amin járjunk, 

kijelölte a célt, amelyet követnünk kell, de az ember elvéti ezt az Isten által rendelt 

célt, és ez a vétek. A vétek tehát céltévesztés. Úgy is lehetne mondani, hogy amikor nem 

figyelünk Isten útmutatására, akkor esünk bűnbe. A bűnbánat tehát arra késztet, hogy 

szívósan ragaszkodjunk Isten igéjéhez. 

 

Izrael bűnei közül kiemelkedik néhány, amelyik jellegzetes volt a múltjukban: 

 

Megkísértették Istent! Mit jelent, hogy megkísértették? Kihívó, túlzott vágyakkal 

kétségbe vonták Isten jóságát: 

 

Próbára tették Istent vágyaikkal, 

ennivalót kérve kívánságuk szerint (18). 

A sziklára ugyan ráütött, 

folyt a víz és patakok áradtak, 

de tud-e kenyeret is adni 

és húsról gondoskodni népének? (20). 

„Sokszor kísértették az Istent, 

megbántották Izrael Szentjét (41). 

 

Miről van itt szó? Isten elhívta őket, hogy bevezesse az otthonukba, az ígéret földjére. 

De Egyiptomtól az otthonig a pusztán kellett átmenni, és a puszta veszedelmes hely. 

Isten mindig megadott nekik annyit, hogy tovább tudjanak haladni. Erre ők mit mondtak? 

Ezt a hitvány eledelt - tudniillik a mannát — utálja a mi lelkünk! Zúgolódtak, mihelyt 

megszomjaztak, s amikor megkapták csodálatosan a kősziklából fakadó vizet, akkor meg 

elkezdtek gúnyolódni: hát vizet most már kaptunk jó bőven, de húst vajon kapunk-e? 

Mintha Istennek kutyakötelessége lenne a pusztában a népét luxus körülmények között 

átvezetni. Valahányszor elfeledkezünk arról, hogy a bűn alá rekesztett emberiség tagjai 

vagyunk, hogy ezen a megrontott világon folyik a vándorlásunk, mindig hajlandók vagyunk 

ugyanazt a vétket elkövetni, amit Izrael népe elkövetett, hogy elégedetlenkedünk. Szép, 

szép Uram, hogy ezt is adtál, és azt is adtál, de miért nem adtál többet? Igaz, hogy 



Január                                                          221 

nincsenek filléres gondjaim, de vannak, akik úsznak a gazdagságban. Istent kihívó, túlzó 

vágyakkal ostromolni, kétségbe vonni jóságát, miközben áld és vezet bennünket, ez az 

istenkísértés. Pál apostolnak az a véleménye, ha van eledelünk és ruházatunk, elégedjünk 

meg azzal, és örüljünk mindenekfölött annak, hogy Krisztus a megváltónk! Ne akarjunk 

annál többet, mint amire szükségünk van! 

 

A legnehezebb bűn viszont a remény és a hit feladása volt. 

 

Mert nem hittek Istenben, 

és nem bíztak segítségében (22). 

Ezek után is csak vétkeztek, 

és nem hittek csodáiban (32). 

 

Meg lehet ezt érteni? Állandóan tapasztalják Isten csodáit, ugyanakkor nem hisznek 

csodáiban! Nem logikus, de ilyenek vagyunk mi emberek! Most ne kezdjünk el Izrael 

népére mutogatni, hogy milyenek voltak azok ott a pusztában! Nézzük meg, hogy milyenek 

vagyunk mi magunk! Voltunk-e elégedetlenek? Isten csodái között járva nem estünk-e 

abba a hibába, hogy nem hiszünk a csodáiban. „Rajtunk már nem tud segíteni!" - egy 

változata ennek. Most így az év végén járva nézzük meg, hogy mikor tévesztettünk célt, 

mikor nem hagytuk magunkat Isten vezetésére! 

 

Az Úr ereje és kegyelme őrizzen meg bennünket attól, ami itt Izraelnek igencsak 

bűneként van megemlítve: a képmutatástól! 

 

Meggondolták, hogy Isten a kősziklájuk, 

a felséges Isten a megváltójuk. 

De csak szájukkal hitegették, 

nyelvükkel hazudoztak neki. 

Szívük azonban nem tartott ki mellette, 

nem voltak hűségesek szövetségéhez (35-37). 

 

Megint azt mondja az ember: megáll az ész! Belátják, hogy meg kell térniük, és erre 

megtérnek a nyelvükkel, ahelyett, hogy a szívükkel térnének meg. így is lehet hívő életet 

élni, de kár! Mert Isten nem szereti a képmutatást. Ő arra hívott el bennünket, hogy 

testestől- lelkestől az övéi legyünk. Örüljünk a csodáinak, és úgy kérjük a további 

segítségét, hogy ne tagadjuk le azt, ahogy eddig megajándékozott bennünket. Pedig nagy 

csodákat tett velünk Isten. Velünk is kötött szövetséget, Jézust adta. Bennünket is 

ellátott azzal, amire szükségünk volt, sőt gyakran még felette is. Mert ami meghökkentő 

és szívderítő ebben a zsoltárban, az, hogy Isten mindig és újra további áldásokat ad a 

népének. Itt refrénszerűen ismétlődik Izrael bűne, és mindegyik azzal folytatódik, hogy 

Isten milyen újabb áldást adott. Ilyen nagyvonalú, ilyen bőkezű Istenünk van! Tökéletes 
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alkalmatlanságunk, hálátlanságunk ellenére is pátyolgat és vezetget bennünket, 

türelmesen vár a megtérésünkre. Örüljünk annak, hogy ilyen Istenünk van! Ha hátranézve 

a bűnt fedezünk föl magunkban, akkor kérjük Isten szabadítását, hogy ne ismételjük 

azt, ami tulajdonképpen ostobaság, öngyilkosság, mert elválaszt Istentől! Ha visszafelé 

nézve bűnt látunk, az arra legyen jó, hogy megbánjuk, és kérjük Isten szabadítását a 

jövendőre nézve. 

 

Fölismerjük ebben a zsoltárban még a hívő életnek egy fontos követelményét. 

Óvakodjatok a környezet hatásától! Amikor - sok hányattatás után - végre elfoglalta 

Izrael népe az országot, amelyet Isten adott neki, akkor következett egy újfajta bűn. 

Letelepedtek, jól ment a dolguk, megtanulták a földművelést a nomád életmód után, és 

elkezdték a kanaániták istenét imádni. Nem rombolták le az áldozóhalmokat, vagyis nem 

szakítottak a kanaánita környezet kísértéseivel, nem számolták fel gyökeresen azt, ami 

körülvette őket, és ennek lett a következménye, hogy újra meg újra beleestek a környe-

zetük bálványimádásába. Nagy dolog volt Kánaánban a Baál, a termékenységnek a 

kultusza, tulajdonképpen a jólétnek és a szexnek az imádása és űzése. Ez volt a 

baálkultusz. Ők a környezetük hatására ugyanazt tették. A Baál után jött a többi isten. 

 

Miről szól a zsoltár vége felé az ige? Arról, hogy Isten nagy lehetőséget adott nekik, 

nagy ajándékot, mert megajándékozta őket szent hellyel. A szent sátor, a szövetségláda 

Isten jelenlétének volt a szimbóluma. Ott átélhették azt, hogy köztük van Isten. 

Miközben köztük volt Isten, sántikáltak a baálkultusz helyére. 

 

Micsoda ajándéka Istennek, hogy egészen közel jött hozzánk, hogy Jézusban emberré 

lett, megváltónkká lett, gyermekeivé fogadott. Megkívánja tőlünk, hogy becsüljük meg 

az ő megváltó szeretetét. Amióta van hívő nép, azóta újra és újra ismétlődő parancs: Ne 

kerülj a környezeted befolyása alá! Figyelj az Úristenre, aki közel van hozzád! Indulunk 

Isten kegyelméből a következő esztendőnek, de ezt megkívánja tőlünk Isten. Körülvesz 

bennünket egy világ, amely befolyásolni próbál. A maga eszméi, a maga hatalma alá próbál 

bennünket vonni. Vigyázz! Vannak divatos eszmék, vannak általánosan elfogadott 

szabályok, viselkedési módok, de Isten tőled egészen mást kíván. Nekünk az ő szent 

népének kell lennünk! Ne imádjuk azt, amit a környezetünk imád, ne vegyük át a vágyaikat 

és a céljaikat! Isten nekünk más vágyakat, más célokat ajándékozott. Jézust, az 

üdvösséget, és itt a földön tiszta, szent életet. Nem kell alárendelni magunkat 

mindenféle ideig tartó bálványoknak! Ez az, amit Isten nem csak parancsként adott, 

hanem nagy lehetőségként. Köztünk lakik, miénk ő, közel van hozzánk, és mi ezzel 

élhetünk. Nem kell belesüllyedni a bennünket körülvevő posványba, mert ő a mi 

kősziklánk, és ennek az erejével élhetünk. 

 

 

Január 31 
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Isten mindig meghallgat 

„Meg is fog hallgatni Istenem" (Mik 7,7). 

 

A barátok hűtlenné válhatnak, de Isten nem fordul el a megvallottaktól, sőt meghallgatja 

minden kérésüket. Azt mondja a próféta: „Még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, 

vigyázz, hogy mit mondasz! Mert... az embernek saját háza népe is ellensége" (7,5-6). Ez 

nagyon keserves állapot, de Isten még ilyen esetben is hűséges (barát) marad, és 

elmondhatjuk neki minden bánatunkat. 

 

Bölcsességünk abban van, hogy az Úrra nézünk, és nem civódunk az emberekkel. Ha 

barátságos kéréseinket még rokonaink is semmibe veszik, várjunk reménységgel szaba-

dító Istenünkre, Ő meg fog hallgatni minket. Kiváltképpen meghallgat akkor, ha sok 

bántást és szeretetlenséget kapunk az emberektől, úgyhogy hamarosan már mi is így 

kiálthatunk: „Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek" (7,8). 

 

Mivel Isten élő Isten, meg tud hallgatni; mivel szerető Isten, meg is hallgat. Meghallgat, 

mert Ő a szövetség Istene, aki elkötelezte magát arra, hogy meghallgat minket. Aki így 

tud hozzá szólni: „Én Istenem", az teljes bizonyossággal elmondhatja: „Az én Istenem 

meg is fog hallgatni engem". Jöjj tehát, vérző szívű testvérem, és ontsd ki 

szomorúságodat Istened előtt! Belső szobádban borulj térdre és légy bizonyos benne: 

„Meghallgat engem az én Istenem." 

 

* 

 

Az Atyáé minden dicsőség égen és földön 

 

„Legyen az Úrnak dicsőség!" (Zsolt 104,32) 

 

Az Atyáé minden hatalom mennyen és 'földön. Az Úr alkotta a földet. Ő teremtette az 

embert. Ő terjesztette ki kezével az egeket és minden seregüket Ő állatta elő. Ezért a 

szeráfok kara is ezt zengi: „Szent, szent, szent a Seregeknek Ura, teljes mind a széles 

föld az Ő dicsőségével" (Ézs 6,3). A zsoltáros is azt mondja: „Dicsérjék az Úrnak nevét, 

mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre és földre kihat!" (Zsolt 148,13). „Ha 

rátekint a földre, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok." (Zsolt 

104,32) Az Úr az örök világosság:, Aki a világosságot alkotom,... én vagyok az Úr" (Ézs 

45,7). „Az Isten világosság és nincsen őbenne semmi sötétség" (Un 1,5/b). Nem történik 

sem a földön, sem a mi életünkben semmi, ahol az utolsó szót ne az Atya mondaná ki. 

Hogy szállhatna perbe gyarló porszem, amik vagyunk mi mindannyian, ilyen hatalommal és 

ilyen dicsőséggel? „Jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi 

cserepeivel együtt" (Ézs 45,9). 
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Mennyei Atyám, alázattal borulok le Előtted. Te alkottál a teremtett világgal együtt 

engem is. Alázattal vallom én is: Tiéd minden hatalom égen és földön. Téged illet egyedül 

dicséret és dicsőség. Te vagy az örök Világosság. Te vagy egyedül Úr, ha egyesek 

megirigylik is dicsőséged: nagynak merik neveztetni magukat. Rajtad kívül nincs más, aki 

nagy volna! Dicsőséged hirdesse mindenkor szívem és szám! Óvj meg attól, hogy perbe 

merjek szállni Véled! Az Úr Krisztusért. Ámen. 

 

„Mennybéli felséges Isten, Kinek dicsőséged ott fenn Boldog lelkek seregitül Láttatik 

véghetetlenül: E teljes világ általad Teremtetett, áll és marad." (Énekeskönyv 483. é. 1. 

v.) 

 

* 

 

Az üdvös elégedetlenkedés 

Mit zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűnéért zúgolódjék. 

Jeremiás Siralmai3,39 

 

Amikor Jeremiás a Siralmait írta, nehéz idők jártak. Szörnyű összeomlás történt. A 

népet Isten büntetése sújtotta és úgy látszott, hogy teljes pusztulás következik. A 

hatalmas Nebukadneccar nem ismert kíméletet. Drágaság és éhínség uralkodott az 

elpusztult és kiürült országban. Volt tehát elég ok a panaszra és zúgolódásra. Sokan 

kételkedtek, hogy van-e egyáltalán Isten az Égben, aki az emberek sorsát irányítja. Nem 

tudták ezeket az eseményeket és állapotokat Isten igazságosságával összeegyeztetni. 

Elégedetlenségre mindig és nálunk is van ok bőven. Hányszor hallunk keserű 

kifakadásokat. 

 

De kritizálásunkkal vagy szitkozódásunkkal a legkisebb mértékben sem változtatunk a 

tényeken és helyzeteken. Nem is jutunk előbbre. Az élet haszontalan és értelmetlen 

panaszkodásban és szemrehányásban merül ki, ha az ember nem ismeri fel végül is 

nyomorúságának legmélyebb okát: a bűnt. De „ki-ki a maga bűnéért zúgolódjék!" Ha 

megszólal ez a hang: „Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a 

halálnak" (Zsolt 118,18), akkor ez már fél nyereség. Mert ha minden nehézséget és rám 

jövő bajt úgy veszek, mint az Úr fenyítését, és belátom, hogy az én engedetlenségem 

miatt van ilyen büntetésben részem, akkor már a helyes nyomon vagyok. Nem perlekedem 

sorsommal, hanem önmagamat vonom elsősorban felelősségre. Attól pedig nem kell 

félnünk, hogy nagyon keményen járunk majd el, mert természettől fogva túlságosan is 

kíméljük önmagunkat. Nem ítéljük el magunkat túlzott szigorral. 

 

Mihelyt elismerjük saját vétkeinket, a zúgolódás könnyen változik át imádsággá és a 

kegyelemért való fohászkodássá. Sokszor rábírnak minket a külső bajok is az 
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imádkozásra, de ez könnyen megtéveszthet, különösen, ha a kért segítség elmarad. 

Egészen más az, amikor az ember saját bűne és lelkiismerete dolgában kerül szorítóba. 

Ilyenkor imádságunk már nem felületes többé, hanem így szólunk: „A mélységből kiáltok 

hozzád Uram! Uram, halld meg szavamat; füled legyen figyelmes könyörgő 

szavamra'/"(Zsolt 130,1-2). -Az ilyen könyörgés feltétlenül meghallgatásra talál és 

zúgolódásunk, panaszkodásunk dicséretté és magasztalássá változik át. 

 

* 

 

Az igazi bizonyíték 

Szeretlek benneteket - mondja az Úr. De ti azt kérdezitek: Miből láthatjuk, hogy 

szeretsz minket? (Mai 1,2) 

 

      Istentől bármit kérdezhetünk, ő türelmesen válaszol, vagy viszontkérdéssel 

gondolkozásra serkent. Ha viszont szemtelen, gőgös kérdést intézünk hozzá, az mindig 

leleplezi vakságunkat: azért beszélünk így, mert nem látjuk a valóságot. S az Istennel 

szembeni vádjaink csak a tőle való távolságot igazolják. 

 

A babiloni fogság után hazatért nép hozzákezdett az ország újjáépítéséhez. Szépen 

haladtak, de természetesen voltak nehézségek is az évtizedekig elhanyagolt földön. 

Akkor egy alkalommal Isten ezt mondta a prófétán keresztül: szeretlek benneteket. 

Mire az emberek felháborodva válaszoltak: miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? És 

sok gondjukra, bajukra gondoltak. 

 

Az azonban nem jutott eszükbe, hogy sokszoros szövetségszegésük ellenére Isten hű 

maradt népéhez, nem engedte, hogy megsemmisüljenek a fogságban, hazahozta őket, 

megengedte, hogy mindent újrakezdjenek, megújította ígéreteit, megbocsátotta 

múltjukat, és jövőt készített nekik? Ez nem számít? Csak azt látják, hogy fárasztó a 

romokat eltakarítani, és felverte a gyom a földeket? 

 

Mi miből látjuk, hogy Isten szeret minket? Nincs-e ott a mi szívünkben is olykor ez a 

keserű elégedetlenség és szemrehányás? 

 

Isten irántunk való szeretetének van egy objektív bizonyítéka: „Abban nyilvánul meg 

Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk 

őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett 

minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért." (IJn 4,9-10) Az egyetlen 

bűntelen meghalt azért, hogy nekünk életünk legyen itt a földön és a halálunk után is. 

Ebből láthatjuk, hogy Isten szeret. Ez a tény életünk számos gondja, nehézsége között 

is nagy hálával és békességgel töltsön el! 
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* 

 

Szikszai Béni, Zsoltármagyarázatok / Szomjazó szív sóvárgásai 

Az igazi bűnbánat 

51. zsoltár 

 

Isten szerinti bűnbánatra csak a Szentlélek indíthat. Hiábavaló minden emberi 

erőlködés. Hiába sírunk, hiába potyognak a könnyeink, mindez látszatbűnbánatnak 

bizonyul, ha nem a Szentlélek Isten gerjesztette bennünk. A Szentlélek pedig mindig a 

prófécia, az Isten hirdetett vagy olvasott Igéje által támaszt bűnbánatot. Amikor 

Istennek Igéje, mint sziklazúzó pöröly vagy mint égető tűz, odaér a bűnnel megrakott 

szívhez, rendszerint akkor támad benne Isten szerinti bűnbánat. Ez a zsoltár tükröt 

tart elénk, hogy lássuk, a mi bűnbánatunk milyen. Akinek a szívében ugyanis a Szentlélek 

támaszt bűnbánatot, azt az alábbi felismerésekhez juttatja el. 

 

Isten csak az Ő kegyelméből és irgalmából tarthat meg engem, semmiféle jogcímem 

nincsen erre. Nem léphetek fel tehát igényekkel. Isten igazságából az következik, hogy 

az osztályrészem csak az elvettetés, a kárhozat lehetne. Méltán cselekedne az Isten, 

hogyha haragjával lesújtana rám. Azonban csodálatos, hogy az a Lélek, aki olyan 

megrendítő módon leleplezte a bűnt és a bűnöst, gondoskodik arról is, hogy a bűnös 

figyelmét felhívja a könyörülő Istenre, aki „késedelmes a haragra és nagy kegyelmű". 

Úgy végzi el ezt, hogy a bűnös belássa, csak az Ő kegyelme és irgalmassága folytán 

könyörül. 

 

Nemcsak a vétkeink eltörlésére kell vágyakoznunk, hanem a bűnből való teljes 

megtisztulásra. Amíg valaki csak azt akarja, hogy töröltessenek el a bűnei, és állíttassák 

vissza az igazsága Isten és emberek előtt, addig csak a Saul bűnbánatáig jutott, aki, bár 

megbánta, hogy engedetlen volt Istennel szemben, de csak az volt fontos a számára, 

hogy Sámuel állítsa vissza a tisztességét a nép előtt. Ameddig valaki csak arra vágyik, 

hogy megmeneküljön a bűnei következménye elől, addig egyrészt nem ad teljes 

dicsőséget Istennek, másrészt pedig nem utálta meg a bűneit. Amikor ugyanis valaki 

undorodik a bűneitől, akkor minden erejével azon van, hogy egészen megszabaduljon és 

megtisztuljon minden álnokságából. Akkor vágyakozva kiált Istenhez: „Egészen moss ki 

engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet." A bűntudatot 

mindig bűnismeretnek kell követnie. A bűntudat a Szentlélek által támasztott hit, a 

bűnismeret viszont a Szentlélek által támasztott ismeret. Akinek bűntudata van, az 

általánosságban ébred rá, hogy bűnös, amit sokszor nem is érez, nem is tapasztal, hanem 

egyszerűen csak elhisz. A bűntudat inkább hitbeli dolog. Noha még nem ismertem fel 

bűnös voltomat, de elhiszem, mert Isten mondja, Igéje, és a próféták által, és mind igaz, 

ami Isten szájából származik. A Szentlélek azonban nem végez félmunkát, hanem ezután 

következik a bűnök egyenkénti felismerése. A bűntudat után eljut a lélek oda, hogy 
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felismeri a bűneit, és bűnismeretre tesz szert. Ekkor aztán már esetről esetre, fajuk 

és nemük szerint is ismeri a gonoszságokat, amik a szívében vannak. Amíg valaki csak azt 

mondja, hogy ő bűnös, de nem tudja azt is mondani, hogy ő hazug, tolvaj, csaló, parázna, 

hitszegő stb., addig nem jutott el a bűnismeretre és könnyen kétségessé válhat, hogy 

bűntudatát a Szentlélek támasztotta-e, vagy pedig csak kegyes szöveg az egész. 

 

A bűnismeret megkínoz. Akinek szívében a Szentlélek bűnismeretet támasztott, annak 

már-már kényszerképzetté válik a bűne, újra meg újra visszatér, megjelenik a lelki 

szemei előtt, és kísérti. Nem tudja egyszerűen és könnyedén túltenni magát rajta, hanem 

szüntelenül előtte forog. Végzi a munkáját, szórakozik, beszélget, és egyszer csak újra 

eléje lépnek az elkövetett bűnei, hogy gyötörjék. Ahogy Ágnes asszony, a patakban fehér 

leplén még mindig látta megölt férjének a vérét, úgy a bűnismeretre jutott ember is 

szüntelenül látja elkövetett bűneit, és minden jó igyekezete dacára sem képes 

szabadulni tőlük. 

 

Minden bűn Istent sérti, és az ő igazságát öregbíti. Ez a kettős kijelentés csodálatos 

ellentétet hordoz magában. Azonban, az ellentét dacára is igaz. A kijelentés első fele 

szerint, minden bűnnel Isten ellen vetkezünk. „Vétkeztem az ég ellen és te ellened!" - 

mondja a tékozló fiú. Nincsen olyan bűn, Lk 15,11 amelyik ne sértené Isten törvényét. 

Mert ha csak emberi törvényeket sértett, akkor nem bűn, még ha az emberek annak 

ítélik is. Noha a világi törvények az isteni erkölcsi rendnek megfelelően igyekeznek 

berendezni a világot, mégis lehetnek olyan paragrafusaik, amelyeknek a megszegése nem 

Isten ellen való vétek. Viszont előfordulhat az is, hogy egy társadalom nem tekinti 

törvényei alapjának az Isten erkölcsi rendjét, hanem más törvényekre épül. Ebben az 

esetben pedig bekövetkezhetik az, hogy Isten törvényének a megtartása, a világi 

törvények megszegését jelenti. Ami azonban Isten törvényét sérti, Istent sérti. Nem 

mondhatja senki, hogy lopott, de nem ártott vele Istennek, vagy hazudott, de nem 

sértette meg vele Istent. Mert Isten azt mondotta: „Ne lopj!", „Ne tégy a te 

felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!", stb. Azonban, az ellentét másik fele, hogy 

minden törvénytelenségünk Isten igazságát teszi nagyobbá. „Vétkezzünk-e tehát?" -

teszi fel a Római levél írója a kérdést, majd így felel rá: „Távol legyen." 

 

A bűn részemmé vált. Nem rázhatom le magamról, mint kutya a vizet. Nem lehet 

elválasztani tőlem, mert én vagyok a bűn. Vétekben fogantattam, tehát amikor eljövendő 

életemnek még legfeljebb csak mikroszkopikus képét lehetett volna látni, a bűn már 

bennem volt. A Szentlélek, amikor bűnbánatra gerjeszt egy szívet, nyilván feltárja, hogy 

át-meg átjárta a bűn. Ahogy átjárja az illat a levegőt és a meleg a vasat, minden 

részecskéjét, megváltoztatva a térfogatát is, ugyanígy, az emberi élet csupa bűn, minden 

állapotában. Nem külső mázburkolat rajtunk a bűn, hanem olyan, mint a vérbaj, mely 

tetőtől talpig megrontotta, és a halál jegyesévé tette az embert. Nincsen semmi jó 

bennünk. 



Január                                                          228 

 

Isten a belső igazságban gyönyörködik. Az igazságban, amely a vesékben van. És megújító 

munkája belülről indul kifelé. Nem lehet tehát Őt külső dolgokkal megtéveszteni. Az 

összekulcsolt kéz lehet kedves falfestmény vagy bibliajelző, a meghajtott térdek 

bájosak lehetnek a gyermekszoba falán, a szép éneklés elragadtathatja a hallgatóságát. 

Istent azonban nem lehet ezek által megtéveszteni. Ő az igazságban gyönyörködik, ami 

a bensőnkben van. Őt a mi belső megigazulásunk érdekli, az élet, amit Ő támasztott 

bennünk, a bölcsesség és az istenfélelem, amelyet a Szentlélek gerjesztett fel 

szívünkben. Ne hagyd tehát megcsalni magad a külső igazság jeleivel, hanem törekedj a 

belső megigazulásra! 

 

Csak Isten moshat meg, csak Isten vigasztalhat meg, csak Isten teremthet tiszta szívet 

bennünk. A Szentlélek ledönti emberi igazságunk és képességeink építményét, és ráállít 

arra a kősziklára, vagy az alázatnak arra a zsámolyára, hogy „csak Isten". Hiába mosom 

magam, csak piszkosabb leszek. Hiába igyekszem tisztára mosni a szívemet, még jobban 

belebonyolódom bűneim szövevényébe. Hiába akarom magam visszaállítani a mennyei 

jogaimat, minden emberi erőfeszítés hasztalannak bizonyul: megmosni csak Isten képes, 

és ha O megmos, akkor leszek fehérebb a hónál. Saját önmosogatásunk csak annyit ér, 

hogy amíg egyik helyen igyekszünk megtisztítani magunkat, addig a másik helyen be-

szennyeződünk. Mintha a szemetet a szoba egyik sarkából a másikba hánynánk. 

 

A bűn megszomorít, vigasztalni pedig csak a Szentlélek Isten képes. Ki más 

vigasztalhatna meg, mint Isten? Az a vigasztalás, amit a bűnbe merült ember a jelenvaló 

világban keres, hamisnak és hazugnak bizonyul. Nem nyújt igazi megnyugvást és 

békességet. És ne higgye senki, hogy akár az imádkozásban, akár más kegyes 

cselekedeteknek a gyakorlásában vigasztalást találhat, írhat valaki az angyalok nyelvén 

is vigasztaló írásokat, és kezébe adhatja a megszomorodott embereknek, a Szentlélek 

nélkül soha nem találnak vigasztalást. Lehet valaki drága aranykehelyhez is hasonló, ha 

nincsen megtöltve a Szentlélekkel, nem tudja megvigasztalni azokat, akik hozzá 

fordulnak. Egyedül csak Isten teheti ezt. 

 

Akiben felébred a vágyakozás az új élet után, miután eljutott a bűnei ismeretére, és 

kegyelemért kiált, a szívében vágyakozás támad a tiszta szív után. Rádöbben ugyanis 

arra, hogy szívének legszentebb indulatai is mennyi salakkal, szennyel és tisztáta-

lansággal vannak vegyítve. Nincs olyan érzés, vágy, gondolat, amely ne lenne salakkal 

vegyítve, de inkább azt mondhatjuk, hogy érzéseinkben, vágyainkban alig található egy 

hajszálnyi aranyerezet, a többi csak salak, szenny és tisztátalanság. Viszont minden 

igyekezetünk, törekvésünk és akarásunk csődöt mond, ha a szívünket akarjuk 

megtisztítani. Csak Isten teremthet bennünk tiszta szívet, senki más. 

 

Akit a Szentlélek Isten bűntudatra ébresztett, az nem önző érdekből vágyik a 
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szabadításra, hanem másokért. A Szentlélek munkája eltörli az önzés lelkét. Jóllehet, 

ott él a szívben a sóvárgás, hogy: „Ne vess el engem a Te orczád elől..., add vissza 13-14. 

nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem!", a célja 

ennek a kívánságnak azonban az, hogy: „Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra!" A 

bűntől való szabadulásnak ez lehet az egyetlen célja. Ahol ez a cél nem lebeg a bűneit 

bánó bűnös szemei előtt, ott megint csak megkérdőjelezhető, hogy vajon a Szentlélek 

támasztotta-e a bűntudatot. Természetes ugyanis, hogy ha valaki kiszabadul a bűn 

mélységeiből, és valamennyire öntudatra tér, a legelső szava így hangozzék: „Van még 

rajtam kívül más is ott. Hadd nyújtsam ki a kezemet utánuk!" Aki csak élvezni akarja a 

bűnből való szabadulás boldogságát, semmivel sem jobb azoknál, akik, önző módon, csak 

a saját boldogulásukkal törődnek e jelenvaló világban. Akit a Szentlélek Isten ébreszt 

bűntudatra, annak szívében ott van a sóvárgó vágyakozás: „Tégy jól a te kegyelmedből a 

Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kőfalait." A szabadításért érzett hála és öröm arra 

készteti, hogy odaszentelje magát Isten országának az építésére. Arra vágyik, hogy 

Jeruzsálemből, Isten gyermekeinek lelki boldogságából, igazság áldozatai szálljanak fel 

Isten trónja elé. Akit a Szentlélek ébresztett bűntudatra, az megérkezik vallásos 

életének a csődjéhez. Belátja, hogy a vallásos cselekedetek, még ha véres áldozatokkal 

járnak is, nem kedvesek Isten előtt. Dávid lelki csődjéről szól a tizennyolcadik vers: 

„Nem kívánsz Te véresáldozatot..., égőáldozatban sem gyönyörködöl." Óriási lépés az, 

amelynek megtételére csak a Szentlélek tud kényszeríteni: annak a beismerése ez, hogy 

imádságaim, kegyes cselekedeteim, vallásos életem nem gyönyörűségesek, sőt talán 

utálatosak Isten előtt. Micsoda kiábrándító felébredés! Imádságaimmal, 

megtérésemmel, életemnek minden kegyes cselekedetével sem jutottam közelebb hozzá. 

Elsírt könnyeim, a térdemen támadt bőrkeményedés, az ágyam előtt megkopott padló, 

mind-mind nem vittek közelebb Hozzá, mert Isten ezekben az áldozatokban nem 

gyönyörködik. Átvirrasztott éjszakák, legyalogolt kilométerek, perselybe dobott 

pénzösszegek, fáradtság, virrasztás, erőfeszítés, véres veríték, mind-mind nem 

használnak semmit. 

 

A megtört szívűvel lakik együtt az Isten. Lehet, hogy a bűn törte meg, ahogy legtöbbször 

az töri meg a szívet, lehet, hogy a kegyesség eredménytelensége, és szégyenteljes 

kudarca, de amikor megtörik a szív, az azt jelenti, hogy végem, nincs már semmi 

reménységem magam felől. Mikor csak egy lehetőség van hátra, hogy elpusztuljak, akkor 

hajlik hozzám Isten, könyörülettel és irgalmassággal. Amikor a szívünk megtörik, Ő is 

könnyekre indul, és irgalmasan felemel. Akkor hálával énekelhetjük: „Uram a töredelmes 

szívet Te szereted, soha az engedelmes lelket meg nem veted!" 
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