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MÁRCIUS 

Napi Ige 

 

(Gyülekezeti használatra összeállította Orbán Kálmán ny.lelkipásztor) 

 

 

Március 1 

 

Öröm a kivetettnek 

„Halljátok az Úr Igéjét, akik tisztelitek szavát: Honfitársaitok, akik gyűlölnek és 

kitaszítanak benneteket nevem miatt, ezt mondják: Mutassa meg dicsőségét az 

Úr, látni akarjuk örömötöket! ők azonban szégyent vallanak" (Ézs 66,5). 

 

Ez az igevers e kis könyv olvasói közül legföljebb talán csak egyhez szól ezer közül, 

de az Úr ezt az egyet ezzel az Igével akarja felvidítani. Imádkozzunk mindazokért, 

akiket emberi közösségek igazságtalanul kitaszítanak. Bárcsak megvigasztalná az Úr az 

ilyeneket! 

 

Ez az Ige azokhoz az igazán kegyes emberekhez szól, akik őszintén félik az Úr 

Igéjét. Az ilyeneket olykor gyűlölik a testvérek, és szentségük és hűségük miatt 
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kivetik maguk közül. Milyen nagy keserűség lehet ez nekik, annál is inkább, mert hitük 

miatt vetik ki őket, és ez éppen a vallásra hivatkozva, állítólag Isten dicsősége 

érdekében történik. Mennyi segítséget kap az ördög „Isten nevében"! Milyen ravasz 

az ősi kígyó: Isten nevét veszi ajkára, hogy alattomosan megtévesszen, és így marása 

még mérgezőbb legyen. 

 

Az üldözöttek számára az jelent reménységet, hogy az Úr száll síkra értük, ő 

választottainak szószólója és védője: teljes szabadulást hoz az istenfélő ember 

számára, az üldözők „azonban szégyent vallanak". 

 

Ó, Uram, teljesítsd be ezt az ígéretedet azokon,akiket embertársaik kigúnyolnak! 

 

* 

 

Krisztusban mindenre van erőd! 

„…én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. 12Tudok 

szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba 

és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm a 

Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4.) 

Pál apostol élete rendkívül kalandos volt. Sok nehézséget kellett leküzdenie és sok 

támadás érte őt ellenfelei részéről. Hosszú és fáradságos misszió útjain számtalan 

nehéz helyzetet kellett megoldania és szinte mindenütt szüntelenül fáradságos 

munkával kellett végeznie szolgálatát. El kellett viselnie a korbácsütéseket, a 

bilincseket, a megkövezést és a hajótörés veszedelmét. Mindezekben az apostol nem 

dicsekszik saját erejével, nagyságával, kiválóságával, hanem egyszerűen csak annyit 

mond: „…én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. 12Tudok 

szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és 

éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm a 

Krisztusban, aki megerősít engem. 

Az apostol vallomásából azt érthetjük meg, hogy az ő életének a titka a Krisztus iránti 

mérhetetlen szeretet. Nem a siker, az eredmény, a teljesítmény fontos a számára, 

hanem Krisztus iránti szeretete, s az Ő evangéliumának szolgálata van minden 

fáradozásának hátterében. A körülmények, amikben él, nem annyira lényegesek, mert 
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Jézus, akit szolgál, mindig gondoskodik róla. A veszedelmekben Jézus szabadító 

hatalmát élheti át és mutathatja meg sokaknak. Mindenre van ereje Krisztusban, aki 

megerősíti őt. 

Mi is élhetünk így és mi is megtapasztalhatjuk, hogy szívünkben Krisztus iránti 

szeretettel, Őt követve és szolgálva soha nem erőtlenedünk meg, hanem mindig 

mindenre van, lesz elegendő erőnk.  

1. Tégy foglyoddá, Uram, 

Akkor szabad leszek; 

Késztess megadni önmagam, 

Győzelmet úgy veszek! 

Ha küzdve küszködöm, 

A földre roskadok, 

De ha karod lesz börtönöm,, 

Akkor erős vagyok. 

 

2. Szívem gyáván remeg, 

Úgy hajlik, mint a nád, 

Amíg Benned nem lelte meg 

Parancsoló Urát. 

Míg láncra nem vered, 

Boldogtalan, sivár; 

De hogyha szolgád lesz Neked, 

Akkor üdvöt talál. 

 

3. Lelkem mindjárt alél, 

Nem tölti tűz, se hit, 

Míg benne égi tűz nem kél, 

S szolgálni nem tanít. 

Vezetni úgy tudok, 

Ha Szentlelked vezet. 

Zászlóm fennen csak úgy lobog, 

Ha fúj leheleted. 

 

4. Majd úgy uralkodik, 

S nyer lelkem égi trónt, 

Ha Néked hódol a porig, 

Ha mindenről lemond. 
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Vész és vihar között 

Úgy áll végig híven, 

Ha Nálad békén kikötött, 

S mindvégig ott pihen. 

 

* 

 

Bűnismeret a törvény által 

Én pedig egykor törvény nélkül éltem. De a parancsolat eljöttével 

életre kelt a bűn, én pedig meghaltam. Róma 7,9-10 

 

Pál apostol három állapotot különböztet meg: törvény nélkül, törvény alatt, törvényben. 

„Én pedig egykor törvény nélkül éltem." Ezzel az apostol nem gyermekkorára gondol, hanem 

életének arra a korszakára, amikor az isteni akarat, a szent Isten követelményei a maguk 

mélységében még nem értek el a tudatáig, így van ez másokkal s. Ismerik ugyan Isten 

parancsait, még hiszik is, hogy eleget tudnak azoknak tenni, mivel kifejezetten nem 

vétkeznek annak betűi ellen. 

 

A törvény betűi szempontjából Pál feddhetetlen volt (Fil 3,6). Ma s sok ember a Biblia 

tanítását csupán értelmével fogja fel, de belső ártalmát tekintve szíve zárva marad. Csak 

akkor vált a bűn élővé és találóssá Pál számára, amikor az addig e tekintetben érintetlen 

szíve felfogta a törvény értelmét. Később egy parancs különösen fontos lett a számára: 

„még csak ne is kívánd!" Addig nem is gondolt a törvénynek erre az oldalára. Úgy gondolta, 

hogy „mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva". A bűnről, mint cselekedetről 

gondolkodott. A szívből származó gonosz gondolatokat és vágyakat a maguk 

szörnyűségében még nem látta. 

 

Milyen sokan vigasztalják magukat azzal: 'De hisz én semmi rosszat nem cselekszem!' Ez 

azt jelenti, hogy nem ismerik a bűnt a maja mélységében, nem értik meg, hogy „belülről, az 

ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, 

házasságtörések ..." (Mk 7,21-22). A lelkiismeret akkor ebed fel, amikor így ismeri fel a 

törvény lényegét. Most lesz az ember gazán bűnössé. Előzőleg a bűn halott volt. Jelen van 

ugyan a lélekben, de úgy, mint a test belsejében meghúzódó kórokozó, amelyet csak egy 
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bizonyos gyógyszer hoz elő. Amint az ember szíve megértet-e az isteni törvényt - a rejtett 

gonosz napvilágra kerül. Az önigazult ember, akinél hiányzik a voltaképpeni bűnismeret, még 

élvezi az életét és jól is érzi magát. De élete csak látszatélet. - Mihelyt a bűn iletre kel, 

egy haldoklás! folyamat indul el. A gondtalan életnek és íz önigazultságból származó 

biztonságérzetnek vége. A bűn szörnyű hatalma most lesz igazán nyilvánvaló. Ha be tudná 

tartani a törvényt, az életet jelentene a számára, de mivel nem tudja, kiszolgáltatja őt a 

halálnak. 

 

* 

Isten vezeti a világ népeit 

„ Vezette őket nappal felhőben és egész éjen át tűznek világosságában. " (Zsolt 

78,14) 

Isten csodálatosan irányítja a világ népeit. Helyet ad mindegyiknek a „nap alatt". Vezeti 

választott népét is a pusztai vándorlás idején „nappal felhőben és egész éjen át tűznek 

világosságában". Az ígéret földjén a prófétákon keresztül ismételten megígéri nékik „a 

világ világosságának" megjelenését. „A nép, mely sötétségben jár, lát nagy világosságot" 

(Ézs 9,2). Mikor a nép továbbra is ragaszkodik a sötétséghez, prófétái, különösen 

Jeremiás és Ezékiel lelkén keresztül megjövendölteti nékik Babilonba hurcoltatásukat. 

Már Jeremiással megüzeni nekik: „Térj eszedre, ó Jeruzsálem,... hogy pusztává ne 

tegyelek téged" (Jer 6,8). Mikor ez sem használ, „a magas falat alacsonnyá, az 

alacsonyt magassá" teszi. (Ez 17,24), de a velük embertelenül bánó és templomának 

szent edényeit megszentségtelenítő Nabukodonozort is keményen megbünteti. A fel-

séges Isten uralkodik az emberek birodalmán és annak adja azt, akinek akarja (Dán 

4,29). így bánik az Övéit később üldözőkkel is. Elég, ha a keresztyének első üldözőjét 

Nérót, avagy a legújabb idők Néróit említjük. 

Urunk, Te vezetted árva magyar népünket is a szelek szárnyán messze Keletről ide. 

Testvéreinktől elszakítva, Te adtál nekünk itt Európa „viharsarkában" helyet. Erős karod 

oltalmazott minket annyi vészben és viharban! Sokan nyújtották ki kezüket atyai 

örökségünk után. Pusztították, darabokra törték. Te mégis tartasz minket, ne hagyj 

minket elveszni, Egyetlen Támaszunk! Fordítsd árva magyar népünk szívét Hozzád, hogy 

könyörülhess rajtunk! Krisztusért kiáltunk Hozzád! Ámen. 

„E földön széjjel nagy hadakat, Ő megcsendesít háborúkat ívet, kopjákat 

megrontat, társzekereket felgyújtat így szólván: mindnyájan halljátok, hogy 
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erős Istenetek vagyok, És hogy birodalmam vagyon minden népen e világon!" 

(Énekeskönyv 46. é. 5. v.) 

 

* 

Ki ez az ember? 

Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. 

Ő egy éjjel elment Jézushoz... (Jn 3,1-2) 

 

Miért ment egy ilyen kiváló férfiú Jézushoz? Hiszen Nikodémus mint farizeus mélyen 

vallásos volt, mint Izrael tanítója művelt és képzett ember, a nagytanács tagjaként 

tekintélyes közéleti személyiség. S később megtudjuk, hogy gazdag is volt. Mit keres 

éjszaka Jézusnál? 

 

Önmagát. Istent. A kérdéseire őszinte választ. Mert kicsoda is ő tulajdonképpen? És 

mi végre van a világon? Vajon van értelme annak, amit csinál? Mi lenne az ő feladata? 

Azzal töltötte eddigi életét, amire kapta? És ha egyszer utolsót dobban a szíve - mi 

lesz akkor? Van folytatás? És ha van, mitől függ az, hogy boldog legyen az 

örökkévalóságban? Ki az ember, és mi vár rá? 

 

Sokakban megszólalnak ilyen kérdések ma is. És sokan elhallgattatják lelkűk 

kérdéseit, vagy pótszerekkel, szellemi kábítással próbálják enyhíteni hiányérzetüket. 

Pedig boldog az, aki választ keres ezekre a kérdésekre. Boldog, aki komolyan veszi a 

lélek fájdalmát, mert mint minden fájdalom, ez is valamilyen betegséget jelez. A világ 

sokféle fájdalomcsillapítót kínál, de az igényes ember gyógyulni akar. Nikodémus jó 

orvoshoz fordult, Jézus ismeri bajaink valódi okát, és egyedül ő tud igazi segítséget 

adni. Az ő közelében kiderül, hogy minden emberi kiválóságunk és gazdagságunk sem elég 

ahhoz, hogy bizonyosak legyünk valódi helyzetünket és a ránk váró jövőt illetően. Ő 

Nikodémusnak is nagy szeretettel megmondta, mire van feltétlenül szüksége, s 

mindjárt kínálta is neki azt a gyógyszert. 

 

Ne térjünk ki az ilyen kérdések elől! Isten igéjéből tudjuk meg igazán, hogy kik 

vagyunk és mi Isten terve velünk. 
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* 

„Mert a te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és 

Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák 

mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék." Apostolok 

cselekedetei 4,27-28 

Ez Isten legnagyobb csodája. Ez adhatja a legnagyobb biztonságot minden benne 

hívőnek. Ez a mintapéldája annak, hogy az Ő akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a 

fejünkről. Ami erő és hatalom volt abban az időben Jeruzsálemben, mind megegyezett 

abban, hogy Jézusnak meg kell halnia. Egyik haraggal, másik tréfálkozva, a harmadik 

közömbösen, olyan erőt képeztek, melynek a Krisztus hívei a nyomába sem érhettek. És 

mi lett az eredménye? Végrehajtották azt, amit Isten örök idők előtt már 

elhatározott. Milyen könnyen lehetne erre azt mondani: nem felelősek tehát, csak Is-

ten akaratát teljesítették! Nem megy. Mindenki teljes felelősséget hordoz, ha 

tudatosan Isten ellen támad. Akkor is, ha hiába tette. De az eredménye úgysem lehet 

más: Isten a legnagyobb bűnből is kihozza a maga akaratának győzelmét. Ne akarj 

szembeszállni vele! De aki Isten igazsága mellett áll, biztosan tudhatja: senki sem 

árthat neki. 

Hatalmas Istenem, köszönöm ezt az igét, ezt a biztonságot. Én is a Te népedhez 

tartozom, gyarló szolgád, de a Te szolgád vagyok. Szomorúan látom, mekkora erők, milyen 

legyőzhetetlen hatalmak állnak akaratod ellen. Milyen tehetetlen a néped velük szemben! 

Hányszor ijedünk meg, hányszor nem merünk szembeszállni erős földi hatalmakkal. 

Tudjuk, hogy úgy kellene, a fogunk csikorog, mégis beadjuk a derekunkat, amikor a pénz, a 

hatóság, a munkánk főnöke olyanra kényszerít, ami ellen a lelkiismeretünk tiltakozik. Olyan 

jó olvasni, hogy a Te akaratod minden emberi acsarkodás ellen biztosan megvalósul. Adj 

erőt, hogy ezt ne csak a Szentírás mellett, de akkor is tudjuk, amikor nehéz helyzetbe 

kerülünk, és adj bátorságot, hogy akkor is vállalni tudjuk a hűséget igazságod mellett! 

Ámen. 

* 

8. zsoltár 

ISTEN DICSŐSÉGE! 

Istent dicsérő himnusz. Az (ál haggitít) zenei kifejezés, talán szüreteléskor használt 

hangszer neve. 
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A kántálók gyermekkoromban mindig ezzel a kéréssel álltak meg az ablakunk alatt: 

Szabad-e Istent dicsérni? A család, vagy a családból azok, akik éppen odahaza voltak, 

kimentek és ezzel jelezték, hogy szabad, bizony szabad. Ők pedig belekezdtek 

énekeikbe! 

 

Az ember dolga, hogy kutasson, utána nézzen, engedje meggyőzni magát, hogy tudjon 

a megismert dolgokban ámulni a Teremtőn, mint ahogy ezt Dávid tette. Isten 

mindenhatóságának látomása, a kinyilatkoztatás által rámutat Isten szeretetének, 

alkotásának csodájára. Gondolkodjunk el azon, amit Pál a sok istent emlegető Athéniek 

előtt mond: találtam a szentélyeitekben egy oltárt, amire ez volt írva: az „ismeretlen 

Istennek." (Ap.Csel. 17,23). Azt kérdi egyik levelében: „Nem tudjátok, hogy ti Isten 

temploma vagytok és az Isten Lelke bennetek lakik. " (1. Kor. 3,16). Isten templomában 

Isten tiszteletének van helye. Isten imádásának és dicsőítésének! „Mit követel Isten az 

első parancsolatban? Azt, hogy ha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét eltá-

voztassak és kerüljek minden bálványozást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy 

más teremtényeknek segítségül hívását. És hogy az egy és igaz Istent igazán 

megismerjem, egyedül csak Őbenne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel 

minden jót egyedül Tőle várjak, és Ót teljes szívemből szeressem, féljem és 

tiszteljem." (Heid. KT. 94.). Ugyanígy szól az Úri ima első kéréséről. „Azaz add, hogy 

Téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben a Te mindenhatóságod, 

bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed és igazmondásod, Téged 

tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk; továbbá, hogy egész életünket, 

gondolatainkat, beszédeinket és tetteinket arra irányítsuk, hogy a Te nevedet 

miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség!" (Heid. 

KT. 122). 

 

Azt olvassuk Jézus rendelkezésében: „ Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek 

előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. " (Mt. 

5,16). A költő írja: „Nyitnikék!" és miközben egyik befejezi, a másik felveszi és rákezd. 

És olyasmire biztat ez a tavaszi víg ének: szabad az én szívemnek nyitni még! Felhívás 

ez: Jertek, imádjuk és dicsérjük Őt! Igen, életünkkel és cselekedeteinkkel Istent 

dicsérni, ez a legszebb istentisztelet. Egy gyermekének hadd álljon itt: „Az Isten oly 

nagy, oly erős, hatalmas, előtte nincs lehetetlen." És kétségtelen, hogy a körültekintő 

embernek szabad felfedeznie: „ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttünk, mi-

vel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra, ugyanis örök hatalma és istensége, az a világ 
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teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglát ható." (Rom. 1,19-

20). Van tudós, aki ezt kimondja. „A világmindenség csodálatos rendezettsége és 

harmóniája csak egy mindenható Létező terve alapján jöhetett létre. Ez az én végső 

megismerésem. " (Newton). Milyen jó annak, aki ezt felfedezi és hisz! Aki így szólhat: „ 

Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atyja, aki a mennyet, földet 

minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által 

fenntartja és igazgatja... úgy bízom őbenne, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy 

mind testi, mind lelki szükségemet befogja tölteni. " (Heid. KT. 26). 

 

Az Isten gondviseléséről való tudomány boldogító hitről beszél. „Istennek 

mindenható és mindenütt jelenvaló ereje, mely által mennyet és földet minden 

teremtménnyel együtt mintegy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák, füvek, 

termékeny és terméketlen esztendők, eső és szárazság, étel és ital, egészség és 

betegség, gazdagság és szegénység nem véletlenségből, hanem az O atyai kezéből 

jön." (Heid. KT. 27). Aki ezt befogadja, az úgy áll hitében, mint aki kősziklára 

építette fel a házát, jöhet eső, ömölhet a zápor, zúdulhatnak árvizek, feltámadhatnak 

a szelek, nekidölhetnek a háznak, de az nem omlik össze, mert kősziklára van építve. 

(Mt. 7,24-27). 

 

„Gyermekek és csecsemők szája által (8,3) azt fejezi ki ezekkel a szavakkal a 

zsoltáros, amit Jézus Krisztus olyan határozottan és félreérthetetlenül fogalmazott 

meg: „Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a 

kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába." (Mt. 18,3). Jaj annak, aki 

nagynak képzeli magát, mert Isten a nagyokat megsemmisíti és a kicsiket teszi naggyá. 

Neki úgy tetszik, hogy a nagyobbik szolgáljon a kisebbiknek. (Rom. 9,12). Isten nagyra 

becsüli azt, aki kicsi, aki alázatos lelkű. 

 

Isten arra teremtette az embert, hogy a dicsőségét hirdesse. Valójában nemcsak a 

szavával, hanem tetteivel, életével. De az ember fellázadt Isten ellen, megtagadta az 

engedelmességet, testvére vérével gyalázta meg teremtő Urát. Mennyi vér folyt, 

mennyi életet taposott el az ember, hogy érvényesítse a maga nagyságát. Ártatlanok 

vére kiált az égre! Mennyi embert, nagyot és kicsit elvakított a dicsőség vágya, a 

nagyság átka. Kezet emelt embertársai ellen. A történelem gyakran olyannak tűnik, 

mint őrültek, eszeveszettek harca a hatalomért. De hát megbuknak a nagy diktátorok 

is, kiderül róluk, hogy ők is nyomorult és tehetetlen szolgái a halálnak. 
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Valóban, Isten elnémította a bosszúállót. Megszégyeníti őket, nevüket. Mikeás 

döbbenten kérdi: „Szabad-e ilyent mondani Jákob házáról?... Ellenségként támadtok 

népemre, letépitek a ruhát, a köntöst a gyanútlan járókelőkről... népem asszonyait 

kiűzitek kényelmes otthonukból?" (Mik. 2,7-8). Istennek a nagyokat meg kell 

semmisíteni, hogy a kicsiket tegye naggyá! Nagy az ember? Bizony azt kell mondani 

róla, kielégíthetetlen bosszúvágy lakik benne. 

 

„Micsoda az ember?" (8,5) Sokfajta válasz van erre. Az ember por? Hiszen Isten 

alkotta öt a föld porából. A legfontosabb válasz ez: az ember Isten teremtménye. És 

akkor tölti be hivatását, ha van vezettetése, uralkodik életében Isten rendje, Isten 

törvénye. Igen, de az ember elrontotta dolgát, kikerült Isten közeléből. Az embernek 

újjá kell születnie, leiektől, felülről, kegyelemből. Nemcsak a gőgjéből kell kivetkőznie, 

hanem új szívet is kell kapnia. Olyan szívet kell kapnia, amelybe Isten maga írta be a 

törvényét. (Jer. 31,32-34). Istennek nemcsak a „nagyokat kell kicsivé tenni", hanem 

Jézus Krisztus keresztje által újjá kell szülnie minden embert. „Jézus Krisztus egyetlen 

áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket." (Zsid. 10,14). 

 

Ezért igaz: 

 

„Nyomodba lépek én is, és megyek. Azért jöttél, hogy életem legyen, bővölködő és 

gazdag életem, Emberré lettél, hogy ember legyek! Megyek, életem szent szavadra 

tettem: Ha megtartom magamnak, elvesztettem... ha odaadom érted, megtalálom. " 

(Túrmezei Erzsébet). 

 

Isten kevéssé tette az embert kisebbé. Az ember azonban egynek esete által 

elvesztette koronáját, és korona nélkül akar úrrá, naggyá lenni. Mit használ neked és 

nekem, ha az egész világ örömét és barátságát megnyerjük, de a békességet és az 

Urunkkal való közösséget elveszítjük? (Mt. 16,26). Isten a saját képére teremtett 

minket. Tükrökké tett, melyek az Ő képét visszatükrözik. Isten Jézus Krisztusban azért 

állít helyre minket, hogy legyünk magasztalására az Ő dicsőségének. A Krisztusban 

újjászületett ember az igazán való ember, akinek életéhez szorosan kötődik Isten 

magasztalásának a lelkülete. A dicsőítést fel ne cseréljük semmi más tiszteletével. (Rom. 

1,23). A mi szánkba a magasztalás illik. 
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„ Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes 

bölcsességgel intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, 

hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek." (Kol. 3,16). Azaz méltó, hogy az 

ember imádja és dicsérje Őt! A mi istentiszteletünk legyen mindenekelőtt: ámulat! Van 

min ámulnunk a teremtett mindenség nagyságán és a parányok nagyszerűségén. Már 

maga az atom is kicsi, de az atomot alkotó elektronok, amelyek a parányi atomban 

meghatározott pályán keringenek, milliószor kisebbek, 1 gramm hidrogéngázban 150 

000 trillió atom van. Félelmes elképzelhetetlenség! 

 

De ugyancsak legyen istentiszteletünk köszönet is. Mi az ember a világmindenséghez? 

Kicsi porszem. És mégis gondja van Istennek az emberre! Micsoda az embernek fia, 

hogy gondod van reá? Ne kérdezzétek tehát: mit együnk? Mivel ruházkodjunk? Ezeket 

a pogányok kérdezik. Jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van! 

(Mt. 6,31-32). Zengjen tehát a hálaének, a köszönet szava. Dicsérje minden ember az 

Urat, hisz Ő minden bánatunkban gyógyírt hoz sebünkre. Méltán csodálhatjuk Őt és 

csodálatos szeretetét: Isten Fia az, aki szenved értünk! 

 

Az ember istentisztelete egyúttal nagy-nagy megáldatás! Isten úrrá tett minket, 

hogy az igazi Urat, Istent imádjuk, és csak néki szolgáljunk! (Mt. 4,10). Tudjuk-e 

megrendültén szemlélni Isten nagyságát, ebben szeretete áldozatos voltát? Tudjuk-e 

mondani: Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a Te neved az egész földön! 

 

Ám, jaj azoknak, akik nem hódolnak meg Isten nagysága előtt, akik gőgjükben 

elfordulnak Istentől és nem dicsőítik Őt, akik okoskodásaikban hiábavalókká lettek, 

balgatag szívük megsötétedett, akik az örökkévaló dicsőséget felcserélték múlandó 

embereknek, madaraknak, négylábú állatoknak, csúszómászóknak képmásával. Isten 

tisztátalan gondolatoknak engedi át őket. (Róm. 1,21-32). 

 

Március 2 
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Adj, de feltűnés nélkül! 

„Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy 

adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, 

megfizet neked" (Mt 6,3-4). 

 

Nem azoknak szól ez az ígéret, akik azért adakoznak a szegényeknek, hogy lássák 

az emberek cselekedetüket, mert ezek így egyszer már megkapták jutalmukat, 

ezért nem számíthatnak rá, hogy még egyszer kapjanak valamit. 

 

Tartsuk titokban, ha jótékonykodunk, titokban, még önmagunk előtt is. Egészen 

természetesen adjunk, annyiszor és annyit, amennyit csak a szükség kíván, de azután 

éppúgy ne törődjünk vele, mint azzal, hogy mit is ebédeltünk. Adjunk, de eszünkbe ne 

jusson önmagunkról azt gondolni: „milyen nagylelkű voltam!" Hagyjuk a dolgot Istenre, 

aki mindent lát, mindent megjegyez és mindent megjutalmaz. Áldott az az ember, aki 

titokban cselekszi a jót: különleges örömet nyer ennek fejében. Olyan ez, mint a 

csendben elfogyasztott kenyér, amely ízletesebb, mint a királyok lakomája. Hogyan 

lehetne részem ebben az ízletes eledelben még ma? Úgy, ha kiárad lelkemből a jóság. 

 

Ma itt és majd odaát maga az Úr gondoskodik a titokban adakozók jutalmáról. Ő 

tudja, hogy hogyan és mikor jutalmazzon, és jutalma a legjobb lesz. Ezen ígéret igazi 

jelentőségét azonban az örökkévalóságban fogjuk majd teljességgel meglátni. 

 

* 

Kicsoda Jézus? 

Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni 

azokat a jeleket, amelyeket te teszel... (Jn 3,2) 

 

Tudjuk - mondja Nikodémus nagy öntudattal, fejedelmi többesben. Úgy vélte, 

ismeri Jézust. Olyan szomorú ellenpárja ennek a kijelentésnek az ezután elhangzó 

kérdése, melyet kétszer is feltett: Hogyan lehetséges ez? Jézus pedig 

visszakérdez: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod? 
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Azt gondoljuk, hogy tudjuk - például azt, hogy kicsoda Jézus. De hamar kiderül, 

milyen felszínes és hiányos ez a tudás. Márpedig életkérdés, hogy valóban 

megismerjük-e őt, mert „az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz 

Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust" (Jn 17,3). 

 

Megismerni viszont a bibliai szóhasználat szerint nem csupán értelmi 

tevékenységet jelent, hanem életközösséget. Ezt a kifejezést a házassági 

együttélésre is szokták használni. Aki felismeri Jézusban Isten küldöttjét, elismeri 

őt Úrnak az élete felett, az ismeri majd meg egyre jobban a neki való engedelmesség 

közben. 

 

Éppen ez a lelki közösség hiányzott Nikodémus életéből. Hiszen Jézus nem csupán 

tanítónak jött! Hamarosan beszélt neki a Megváltó kereszthalálának jelentőségéről, 

az Atyától kapott küldetéséről. Ahhoz, hogy Nikodémus valóban tudja, ki Jézus, 

meg kell még tanulnia, hogy miatta kell majd meghalnia Jézusnak, ő is csak úgy 

mehet be az Isten országába, ha hisz benne, sőt bűnbocsánatot és új életet kap 

tőle. Semmilyen kiválósága nem jogosítja fel erre, csak a megváltó Jézus Krisztussal, 

az Isten Fiával való hitbeli közössége. Ez hiányzott az életéből, ez vitte éjnek idején 

Jézushoz, de nem hiába ment hozzá, ő örök életet, teljes, igazi életet ad a benne 

hívőknek. 

 

Ki nekem Jézus? Tanító - vagy személyes Megváltóm és Uram? 

 

* 

 

„Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett 

hiábavaló." l Korinthus 15,10 

 

Egy sikeres ember vallomása áll előttünk. Sokat szenvedett, sokat fáradt Pál apostol, 

de meg is volt az eredménye. Büszkén állhatna hallgatói elé, nyugodtan dicsekedhetne 
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sikereivel. De ő bölcsebb annál. Nem téveszti meg a látszat, mint annyi sikeres 

embert. Jól tudja, önmagában, önmaga erejéből semmit nem érhetett volna el. Tudja 

és vallja: egyedül Isten kegyelme hozta létre, az ő munkáját felhasználva, az 

egyházépítés gyönyörű eredményeit. És mégis megelégedetten írhatja: Isten 

kegyelme nem lett hiábavaló a fáradozásaiban. Ő megtette a magáét - Isten végig ott 

volt mellette, így jöttek létre sorban a viruló keresztyén gyülekezetek. Mi is 

örülhetünk Isten akarata szerint végzett munkánk eredményeinek. Elfeledve minden 

fáradságunkat, minden nehézséget, csalódást, lelki és testi küzdelmeket, boldogan 

mondhatjuk: nem volt hiábavaló. Istennel, Isten munkatársaként élni és dolgozni, ez a 

legnagyobb áldás. 

Uram, neked köszönöm, hogy nemcsak nyomorúságok vannak az életemben. Voltak 

szépségek, eredmények, örömök. Te ajándékoztad azokat nekem. Sokszor volt érdekes a 

munkám, és jó volt örülni eredményeimnek. Jó volt úgy dolgozni, hogy nemcsak magamért 

tettem. Jó volt örömöt szerezni társamnak, gyermekeimnek, barátaimnak. Jó volt érezni, 

hogy vannak, akik szeretnek és bíznak bennem. Bocsásd meg, ha néha káröröm is volt 

bennem, amikor láttam, hogy egyesek hogy fenik rám a fogukat, de Te ott voltál, és 

megszégyenültek. Tudom, mindez nem az én érdemem. Te adtál erőt a munkához, Te 

segítettél, ha jót próbáltam tenni. Boldogan vallom, nem volt hiábavaló, hogy szerettél 

engem. Add, hogy ezután se legyen az! Tedd eredményessé bennem és munkámban a Te 

erődet! Ámen. 

* 

A teremtés dala 

104. zsoltár 

Az Isten világosság - mondja János apostol levelében. És nincs őbenne semmi sötétség. 

Ugyanez van megírva ennek a zsoltárnak a második felében: „Körülvette magát 

világossággal, mintegy öltözettel". Isten nem közelíthető meg másként, csak a 

világosságon keresztül. Lehetetlen, hogy valaki Isten közelébe jusson, akinek életében 

árnyékok maradtak. Aki Istent megismerte és közelébe jutott, annak élete és 

cselekedeti is megvilágosodtak, minthogy világosság van a mennyekben is: „Kiterjesztette 

az egeket, mint egy kárpitot." Az eget betölti Isten fényessége, dicsősége. Mikor nem 

volt villany, rám szakadt a tudat, hogy e világban világítani kell. De milyen csodálatos 

lesz ott, ahol nem lesz szükség napra, holdra, csillagokra, mert Isten a maga 

dicsőségével és világosságával beragyogja az ég dicsőségét, szépségét és gazdagságát. 
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A természettudomány is világosan állítja, hogy víz nélkül a teremtett világban 

elképzelhetetlen az élet. Hiába volna meg minden más életfeltétel a földön, ha nem volna 

víz, nem volna élet. A víz életet teremt maga körül, a sziklákat is megporlasztja és 

termő talajjá változtatja. Az élet a vízben van. Isten igéje a vizet mindig mint a lelki 

élet hordozóját, a lélek szerint való élet jelképét tárja elénk. Isten a vizekben építette 

fel az Ő palotáját, tehát az életen, nem a köveken, nem a homokon. Nem az 

élettelenségben, hanem az életben. Ha lelkiképpen szemléljük ezt a kijelentést, Isten 

az Ő palotáit olyan életeken építette fel, akiket az Ő igéje által megelevenített, 

azokon, akiket igéje beleépített a lelki házba, amelyről Péter első levele 2.. fejezetében 

ír. Az élet a vizeken van és ez az élő víz nem más, mint Isten igéje. A tudomány, 

bölcsesség, a társadalomkutatás, új világalapítási elképzelések mind-mind csodálatos 

ígéretek lehetnek, de olyanok, mint egy gazdag humuszos talaj, amely víz nélkül nem 

terem soha. E világ felfedezései, ismeretei önmagukban mind alkalmatlanok arra, hogy 

az élet hordozóivá lehessenek. Isten igéje pedig úgy van, mint Ézsaiásban olvassuk, hogy 

„felnőtt, mint egy vesszőszál a száraz földön, és nem vala neki ékessége", mégis 

diadalmat, hatalmat vett a mi Urunk Jézus Krisztus, mert a víz, a rejtekből kifakadó 

csodálatos víz nevelte naggyá. Istennek igéje a legsivárabb vizekben is életet 

támaszt. Onézimust, a rabszolgát is élővé tette. Lehet valaki király, mégis 

férgektől megemésztve hal meg a süppedő bársonytrón ölén, ha a víz, amely az életet 

termővé teheti, hiányzik belőle. 

 

A természeti jelenségek eszközök Isten kezében. Ahogy elképzelhetetlen, hogy egy 

harapófogó vagy kalapács elkezdjen dolgozni magától, éppen úgy elképzelhetetlen, 

hogy megmozduljon magától a föld, a villámok cikázzanak, az elektromos erők 

kiáradjanak. Eszközök ezek Isten kezében az Ő dicsőségének munkálására, emberek 

megalázására. Minden felleg, minden villámcikázás, minden föld-morajlás eszköz a 

Mindenható kezében. 

 

A vizek magukban hordozzák az életet és a kárhozatot egyaránt, de az Úr 

parancsol nekik. A vizek, amelyek felfakadtak és megindultak a teremtés hajnalán, 

áldás és élet hordozóivá lettek. Az özönvíz viszont Isten ítéletét hozta. Az élő 

víznek folyamai sok emberi szívet elevenítettek meg, számtalan emberi szívben lett 

Isten beszéde az élet csírájává. Jézus azt mondja a Jelenésekről írott könyvben: 

„Eljövök és harcolok ellenük az én számnak kardjával." íme, az Ő ajkán az élet 
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beszéde az íté- jel 2,16 let szavává lesz. Másutt így szól: „Van aki titeket megítél, 

Mózes." íme, Istennek élő beszéde majd ítéletté lesz sokak számára. 

 

A víz most még az élet hordozója, a kegyelem ajándéka, melyből élet fakadhat  

számodra, akinek szíve kiszáradt, aki fuldokolsz és olyan vagy, mint a nyári hévségben 

eltikkadt falevél, mely sóvárog eső után. Még szól az Úr Jézus drága vigasztalása, 

hogy: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, 

és én megnyugosztallak titeket." Vagy pedig: „Búsulásom felbuzdultában elrejtem 

orcámat előled, de örök irgalmassággal könyörülök rajtad." Vagy: „Ó te szegény, 

szélvésztől hányt és vigasztalás nélkül való, ólomporba rakom köveidet... " De az az 

ige is szól, hogy menjetek az örök tűzre, mert nem ismerlek titeket. És: „aki 

tisztátalan, legyen tisztátalan ezután is." Majd begördül a kegyelem kapuja, ez a 

kapu be lesz zárva, és nem nyittatik meg soha többé. Akkor a kegyelem beszéde 

ítéletként hull azokra, akik nem hallgatták meg a maguk idejében. Ugyanaz az ítélet 

és ugyanaz a kegyelem szava aszerint, hogy ki milyen vágyakozással hallgatja az igét. 

 

Akit egyszer Isten kimentett a mélységből, azt nem vonhatja többé ítélet alá. 

„Határt vetettél, amelyet át nem hágnak és nem térnek vissza föld elbontására." 

Afelé nem hangzik el többé az ítélet, akit a törvény kárhoztatása alól kimentett 

Isten kegyelme, hogy az Ő drága vére hullásában találjon gyógyulást. „Én sem 

kárhoztatlak téged, eredj el és többé ne vétkezzél." 

 

A teremtmények e világban egymás hasznára vannak. Ha megfigyeljük ebből a 

szempontból az igét, látjuk, hogy a füvek a barmoknak, a bor, az olaj, a kenyér az 

ember táplálására van, de még a Libanon cédrusainak is megvan a maguk célja, mert 

ott fészkelnek a madarak a ciprusok között. Az utolsó bagolyról, vagy a légyről, 

amelyről mi azt gondoljuk, hogy feleslegesen, céltalanul létezik, Isten jól tudja, miért 

teremtette. Minden teremtménynek megvan a maga küldetése, szolgálata, egyik sem 

önmagáért van. A cédrusok nem azért emelkednek az ég felé, hogy dölyfösen felvessék 

fejüket, hanem hogy a madarak meghúzódhassanak árnyékukban. A sziklák nem azért 

állanak mozdíthatatlanul, hogy kérkedjenek a nagyságukkal, hanem, hogy menedékül és 

rejtekül legyenek a hörcsögöknek. A te életed nem önmagért van e világban, nem 

önmagád szolgálatára, nem azért állított oda Isten, ahova állított, hogy magadat 

hizlald, hogy a magad nagyságát tedd nagyobbá, hanem hogy szolgálj. Ha kőszikla élet 

vagy, akkor se azért vagy, hogy kősziklaoszlopként dicsekedj erőddel, hanem hogy 
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árnyékodban meghúzódjanak a gyengébbek. „Tartozunk mi az erősek, hogy a gyengék 

gyengeségeit hordozzuk." Ha életed kenyérré válik sokak szájában, melyet 

összemorzsolnak és megemésztenek, akkor se zúgolódj, mert Isten kenyérként akar 

használni. Ha szőlőzúzó présbe tétetik életed, hogy borként kerüljön oda 

szomorúságod, gyászod, könnyed mások szívének megvigasztalására, vedd tudomásul 

örömmel, mert Isten ezt akarja. Nem magadért. A szőlőt nem azért tette a szőlő-

vesszőre, hogy gyönyörködjék benne, hanem hogy a szőlőzúzó présbe kerüljön. Az 

olajos magvakat nem azért tette az olajbogyó magházába, hogy dicsekedjék, hanem 

hogy az olajzúzóba kerüljön és kiomoljék belőle az olaj. Sokak élete a zúzóba, másoké 

meg a magasságba kerül, és iszonyú viharokkal kell megküzdeniük úgy, hogy gyökereiben 

recseg-ropog, hogy majd elsodortatik, de azért áll ott, hogy az égi madarak fészket 

rakhassanak rá, és míg ő recseg-ropog, a kicsiny madárkák biztonsággal rejtőzzenek el 

benne. Isten azért állított arra a helyre, ahová állított, hogy szolgálj. „Ne keresse ki-ki 

a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is." Az öncélú élet kárbaveszett élősdi élet, 

mely eltévesztette küldetését és ki kell irtani, ki kell vágni. Aki csak azért él, hogy 

egyék, és nem azért eszik, hogy éljen mások javára, az hiábavaló és káros élet a 

világban. 

 

A világosságot és a sötétséget Isten keze váltogatja. Nem véletlenül van világosság és 

nem véletlenül van sötétség. A sötétség és a világosság vonatkozásaiban isteni rendszer 

van. Az ember játszhat a villanykapcsolóval, hogy azonban Istennek mennyi ideig tetszik 

elsötétíteni a földet, ebben mindig cél zatosság van. A te életedre is jönnek 

sötétségek, vannak kísérteties éjszakák, mikor furcsára nőnek az árnyak és 

eltorzulnak, mikor félelmek, kétség, aggódás tölti be a szívedet, és vannak világos nap-

palok, mikor csodálkozol, hogy hogyan félhettél az éjszaka közepette, és hogyan 

láthattad olyan torznak azt, ami nappal olyan világos. Ezeket az időket Isten szerzi, Ő 

teremtette a holdat, a napot, Ő tudja ezek lenyugvását. Ezt a legnehezebb Isten hívő 

gyermekének belátni. Hogy a sötétséget Isten szerezte. Amikor sötétség borul rád, 

amikor csak tapogatózva jársz és nem látod Isten útjait, és talán annyira 

belerettensz, belefáradsz az éjszakába, hogy letelepszel és nem mersz tovább egy 

lépést sem tenni, mert minden pillanat zuhanást jelenthet, légy meggyőződve felőle, hogy 

Isten szerezte az éjszakát, nem vak véletlen folytán szakadt rá életedre. Isten szerezte 

az éjszakát a népek életében is. Ilyenkor elhangzik, hogy ez a te órád, menj és cselekedj. 

Ilyenkor az Embernek Fia megköpdöstetik, arcul verik és keresztre feszítik, de annál 

dicsőségesebben tör elő harmadnap a sírból. Elhomályosulnak a picinyke világosságok, 

eltűnnek a csillagfények, azok ragyogását is eltakarja a felhőzet, a hold sem látszik, 

nincs sehol senki, aki megmutatná, merre menjek, az evangéliumnak, az üdvösségnek 
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semmi jele nincs, sötét éjszaka borul a népekre, de Isten szerezte, nem emberek. Ő 

szerezte azt a sötétséget is, amely rád borul. Vedd csak alázatosan tudomásul, hogy 

most így van, az én Uramnak most így tetszik, hogy sötétségben legyek, és ne akard, 

hogy világos legyen. A gyermek kérdezi, hogy miért nincs világosság és elkezd sírni, a 

felnőtt azonban tudja, hogy éjszaka van. Ha nyugtalanító belső életed nem hagy aludni, 

kulcsold össze a kezedet és várd, mint az őrök a reggelt, míg megvirrad és az Isten 

dicsősége feltámad. Ha pedig csendes a belsőd, akkor befelé fordulj és várd 

békességgel, míg reggel jön, felserkensz, miként a tanítványok, és felé fordítod 

füledet, mit mond. Ha őrállóként állított az éjszakába, fúrd bele szemedet a 

sötétségbe és várd a hajnalt, mint az őrök a reggelt: Vigyázó, meddig még az éjszaka?! 

Ha csak a vigyázó szava töri is meg a csendet és a többiek még alusznak, ne félj, mert 

az Úr szerezte a sötétséget. Az éjszaka alkalmas arra, hogy szertejárjanak a mezők 

vadjai. Az oroszlán ordítása felhangzik és félelemmel tölti meg az éjszakában 

hallgatózó szívét, de ha felkel a nap, akkor elrejtőzik. Az éjszaka mindig alkalmasabb 

a kísértésre, mert megfélemlítőbb, minden ágrezzenés veszedelemről beszél, a fák 

suttogása azzal rettent, hogy ellenség közeledik. A sötétség idegen, a mezők vadjai 

széjjel járnak, hogy megrettentsenek, éppen ezért szorosan kapaszkodj Jézusba. Az 

éj múltával, ha felkel a nap, elrejtőznek, a hajlékaikban heverésznek. Csak azt ne hidd, 

hogy mikor napsugár van és világosság, akkor nincs ördög, van, csak elrejtőzött. Ne 

gondold, hogy most már végeleges a győzelem. Éjszaka jön és előjönnek újra az éjszaka 

vadjai rejtekhelyükről. Lehet, hogy közvetlen közeledben húzódik a sötétség fejedelme, 

olyan valaki szívében, aki közvetlen közeledben él, olyan dolgokban, melyekről azt 

gondoltad, nem lehet kísértés számodra. Egyszer csak éjszaka jön és előjön a sötétség 

hatalma a rejtekhelyekről, hogy megejtsen, és hatalmat vesz ott, ahol legkevésbé 

gondoltad. 

 

Az éjszaka után jön a nappal, amikor az ember dolgára megy, és végzi azt estig. 

„Munkálkodjatok, míg nappal van, mert élj ő az éjszaka, mikor senki sem 

munkálkodhat." Akkor már hiábavaló lesz a sírás és kéztördelés, eljön az éjszaka, 

amikor hiába szeretnél segítségül lenni mások üdvszolgálatánál, vigasztalást nyújtani 

szükségbe jutott életeknek, mert az éjszaka eljött, a nap leszállt, és újra kezdődnek 

a kísértésnek órái. Ha felragyogott a hajnalcsillag, akkor reggel jöttével, míg harmatos 

a fű, azonnal kezdj hozzá a munkálkodáshoz. Sokan, akiket megvilágosított Isten 

kegyelme és elöntötte szívüket a drága virradat, elhanyagolták a kora reggeli munkát, 

és addig tétováztak, míg később hiába próbálták helyrehozni a mulasztásokat, nem 

sikerült. Ne várd meg, míg alkonyaiba hajlik életed, és lemegy a nap a próféták 
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felett, hanem ma, amikor kora reggel van, vagy amíg a zeniten a nap, még tart a 

lehetőség, vidd férfieerőd az Úrnak munkájába. 

 

Ki számolhatná meg Isten műveit? Ha a hívő szív beletekint Isten teremtésének 

rendjébe, ámulva látja, milyen gazdag, és szívéből dal fakad, mely dicséri a Teremtőt, 

aminthogy minden teremtett lény dicsőíti és magasztalja Őt. „Milyen számtalanok a te 

műveid, Uram." Nézz szét magad körül, tekints a fűszálra, a porszemre, a 

hegyóriásokra, nézd a felhők járását, szemléld a hó alászállását, ahogy megül 

öltözeteden, micsoda gyönyörű, tündéri alkotás, angyali kézimunka, és meglátod Isten 

ujjait. A tenger mélysége, titokzatossága és uralkodó hatalmasságai mind az Ő alkotása. 

Milyen csodálatos lehet a végtelen óceán, ahol a hullámzó habok alatt titokzatos 

mélységek rejtőznek, melyben állatok milliói találnak búvóhelyet. Vagy gondolj a népek 

szédítő tengerébe. Száz és százmilliók hullámzanak körülöttünk. Összecsapnak a népek 

hullámai, a sárgák, a fehérek, a feketék, felcsapnak a különböző emberi érdekek, és a 

habok felett tovasikló hajókat elnyeléssel fenyegetik. Hatalmasok támadnak a népek 

hullámai felett, imitt-amott egy-egy hatalmas cet dobja fel magát, a mélyben a csúszók 

és milliónyi teremtmények, és mindez azért, hogy hirdessék Isten dicsőségét, 

visszatükrözzék Isten hatalmát, hirdessék, hogy ők is kezének alkotásai. 

 

Milyen nehéz volt ezt megérteni Nabukodonozornak, milyen mélységes utakon kellett 

őt vezetnie Istennek, míg megértette, hogy ő is Isten alkotása, és annak adja Isten a 

királyságot, akinek akarja. Nem értette meg ezt akkor sem, mikor látta a három 

férfival Isten Fiát a tüzes kemencében járni, és akkor sem, mikor Dániel eléje állott és 

megmutatta, hogy ha bűneitől igazság által meg nem szabadul, levettetik a földre és az 

állatokkal él hét évig. Nem értette, hanem kiállott palotája tetejére és így szólt, íme 

Babilon, amit én építettem - ekkor levettetett, élt a barmokkal és füvet evett, míg 

megértette, Istené a dicsőség, és nem emberé. Bizony szigonyt vetnek a cet orrába, 

semmivé lesz a hatalmasok keze alatt a bálna, meg kell érteni, hogy van hatalmasabb, 

aki előtt mindnyájunknak porba kell raknunk koronánkat és neki adnunk minden di-

csőséget. A gályákat, emberi kezek alkotásaiként bocsátottak vízre, megemészti a 

népek háborgása. Mind a cet, mind a parányi féreg és a cédrusok ágai között 

meghúzódó éneklő madarak, mind rád néznek, hogy megadjad eledelüket. Dicsősége az 

Úrnak, hogy háztartásának eltartottjai mind rá néznek. Az ég felé emeli tekintetét a 

mező legelő vadja, hogy lesz-e eső, lesz-e mit legelni. Az éneklő madár, hogy megindulnak-

e a rovarok milliárdjai, lesz-e mivel táplálkozniuk. Gondold csak el, mennyi teremtménye 

van Istennek, amelyik mind az Ő kezére néz. Előttem van az édesanya, aki népes 
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családjának szeli a kenyeret, és az éhes fiókák mind néznek rá, hogy mekkorát szel. Vagy 

mikor a fecskemadár hozza kicsinyeinek a rovart, kiülnek a fiókák a fészek szélére és 

mindegyik tatja a száját, hogy neki adjon. Mindenik szeme rá tekint, így néz millió szem 

Isten kezére, hogy megelégítse, hogy adjon eledelt alkalmas időben. 

 

Ő pedig ad nekik. Megnyitja kezeit és megtelnek az Ő jóvoltából. Mire néznek 

szemeid, mikor éhezik a lelked, amikor szomjúhozik a szíved? Kire néznek szemeid, 

amikor éhezik a tested? Mindnek szemei terád néznek, hogy megelégítsd őket és adsz 

nekik és ők takarnak. Igazság-éhezők és szomjazok, nézzetek rá az Isten kezére, az 

Isten kitárult szívére, az O gazdagságának tárházára, mert Ő ad, és takarnak és 

megelégszenek. Ha pedig elfordítja orcáját, akkor elveszti a lelkűket. El ne feledd, ha 

Isten nem ad, elsorvad mind a tested, mind a lelked. Isten kegyelmi ajándéka, amíg igét 

ad nekünk. Ne gondold, hogy akkor nyílik meg előtted Isten igéje, amikor te akarod, 

hanem akkor, amikor Istennek tetszik. Az Ő ajándéka, ha túlárad az élet, és az Ő 

tetszése, ha megszűnik. „Kibocsátód a te lelkedet és megújulnak, és újjá teszed a 

földnek színét." Aki járt tikkasztó nyárban az alföldi sziken, láthatta, milyen kopár, 

sivár, leverő az akácfák birodalma és milyen csodálatos, mikor jön a tavasz. Gyönyö 

rűbb pázsit és üdébb mező nincs sehol. Láttál már gyötrődésben vergődő emberi 

szívet, akitől Isten visszavonta lelkét, nem találja helyét, mert nincs megtelítve Isten 

drága lelki ajándékaival, csak vergődik két kő között. Mikor pedig kibocsátja az Úr az 

Ő lelkét, megújul, ragyog az arca, rajta van az élet derűje, öröme, vidámsága és 

frissessége az Úrnak kezétől. 

 

Ő pedig adja, árasztja azokra, akik rá néznek, mert örvendezni akar teremtményeiben. 

Az az Ő dicsősége, hogy örvendezhet teremtményeiben. Nem azzal akarja öregbíteni 

Isten az Ő dicsőségét, hogy megrendüljenek és füstölögjenek a hegyek, hogy kiapassza 

és kiárassza forrásaidat, hogy vulkánok induljanak meg és a kitörő vulkánok 

tönkretegyék mindazt, amit esetleg évtizedek munkája épített. Nem azt akarja, hogy 

krátere újra felnyíljon és kiaszott földdé legyen, hogy nyomorúságodban felkiálts és 

kegyelemért kiáltozz, hanem hogy örvendezz benne, hogy tekintete örömmel és 

gyönyörűséggel pihenjen meg rajtad. Amikor az ember kevélyen felemeli fejét, kitör a 

vulkán. Rég holtnak hitt bűnök szakadnak fel erővel undok lávát hányva ki, és 

megrendülve jössz rá, milyen borzalmas erővel sodornak ismét mélységek felé. De nem 

azt akarja Isten, hanem, hogy üde pázsit, virágillatos mező és gyümölcstermő élet 

légy, és csodáltassék benned Isten dicsősége. Aki így szemléli Őt, annak ajkán a 

zengedező ének halk rebegéssé csendesül el, míg azután szótlanul örvendezik az ő 
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Istenében. Előbb a szíved teljes crescendóval csendül fel, zúg és kiált, hogy áldott 

legyen az Isten, azután elhallgatsz és nézed Őt, a csodálatosat, a dicsőt, míg egészen 

a porba hullasz, szemléled dicsőségét, szívedet felejted, megnémul ajkad, csak gyorsan 

feldobogó szíved nézi Őt a csodálatos Istent, míg eljutsz a kereszthez. És ott mit 

mondhatnál? Nincs már zengő ének ajkadon, csak halk rebegés, néma fohász, néma vagy 

előtte, aki idáig szeretett téged. Akik pedig nem képesek látni Őt, a hitetlenek el-

vesznek a földről. Én lelkem pedig, aki csodálva, imádva tekintettél kegyelmének 

tengerébe, én lelkem, áldjad az Urat. 

 

* 

Jézus közel van hozzád! 

 20Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és 

kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Jelenések 

3;20. 

 

Jézus nagyon közel van hozzánk! Az ajtónk előtt áll. De nem csak közel van hozzánk, 

hanem jelt is ad magáról, kopogtat az ajtónkon. Kopogtatását sokféleképpen halljuk. 

Talán egy Ige vagy egy igehirdetés által hangzik fel, vagy valakinek a vallástétele által. 

Azt azonban tudni kell, hogy bár igen nagy ajándék, hogy Ő közel van hozzánk, de ez 

még önmagában kevés. Ajtót kell nyitnunk és be kell hívnunk Őt, hogy segíthessen, 

hogy életünket kiteljesíthesse, meggazdagíthassa. Kevés tudni azt, hogy Ő közel van 

hozzánk, kevés meghallani a kopogtatását, ki kell tárni Őelőtte az ajtót, a szívünket, 

életünket. 

 

Az ajtónyitás mindnek előtt egy lelki-szellemi természetű esemény. Egyik legfőbb 

eszköze ennek az imádság, (Nem az ima! Mert az ima csupán a hitetlen ember 

tehetetlen szárnycsapkodása. Legtöbbször szócséplés.) Az imádság valóságos és 

értelmes személyes kapcsolat létesítése, személyes beszélgetés. A másik fontos 

eszköz az Ige. (Nem a Biblia tudományos ismerete, az általa gerjesztett filozófia, vagy 

vallásfilozófia részletei felett való elmélkedés, hanem a Bibliából megszólaló személyes 

hang meghallása, a felülről jövő vezetésre való folyamatos engedelmes odafigyelés.) Az 

Igéből megszólal Krisztus az ember számára hallható módon. Szava erőt, teremtő erőt 

hordozó szó! 
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A második jellemvonása az ajtónyitásnak az, hogy az ember feltétel nélkül igaznak 

fogadja el Jézus szavát és saját gondolkodását annak feltétel nélkül alárendeli. 

Hajlandó lemondani a maga igazáról. Szívébe beleivódik Jézus szava és 

gondolkodásának, világlátásának az alapja Jézus kijelentése lesz. Jézus érkezésével 

egy teljes tudati, gondolkodásbeli változás kezdődik el mindenkinél, aki Őelőtte ajtót 

nyitott.  

 

Az ajtónyitás harmadik jellemzője az, hogy aki Jézussal személyes kapcsolatra jutott, 

elfogadta az Ő kijelentett akaratát, az elkezd ennek megfelelően élni a 

mindennapokban, a családjában, a munkahelyén, az emberek között mindenhol ez 

látható mindenki számára. Lehetetlen dolog az, hogy akinek életébe Jézus belépett, 

akinek az életében Jézus jelen van, az ne változtassa meg az életvitelét teljesen.  

 

Vajon Jézus közel van hozzád, vagy ajtót nyitottál előtte, hogy életed lakója legyen, 

hogy segítséget adjon minden küzdelmedben és vezessen életed útján. 

 

Március 3 

 

Nem hagy elveszni 

Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon 

a sírba" (Zsolt 16,10). 

Ez az Ige Jézus Krisztusban beteljesedett, de áttételesen érvényes mindenkire, aki 

Krisztusban van. Lelkünk nem marad az elválás állapotában, és testünk, noha 

elenyészik, újra feltámad. Ezúttal azonban olvasóim figyelmét inkább ezen Ige tágabb 

jelentésére szeretném felhívni. 

 

Bánatunkban vagy bajunkban szellemileg nagyon mélyre süllyedhetünk, szinte úgy 

érezhetjük, mintha a pokol mélyére zuhantunk volna, de Isten nem engedi, hogy ebben 

az állapotban maradjunk. Azt gondolhatjuk, hogy szívünk, lelkünk, tudatunk szinte 

már a halál kapujában van, de Isten nem engedi, hogy ott maradjunk. Elalélhat 

bennünk a reménység és az öröm, de nem süllyedhetünk le a végső romlásba, sem a 

fenyegető kétségbeesésbe. Nagyon mélyre zuhanhatunk, de nem mélyebbre annál, amit 
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az Úr megenged. Egy időre belekerülhetünk a kétségek börtönébe, de nem veszhetünk 

el benne. A reménység csillaga mindig ott ragyog az égen, még a legsötétebb 

éjszakában is. Az Úr nem feledkezik meg rólunk és nem szolgáltat ki az ellenségnek. 

Ezért legyünk jó reménységben. Az vigyáz ránk, akinek irgalma végtelen. 

 

Egy biztos: A halál, a kétségbeesés és a sötétség világából életre, szabadságra és 

világosságra támaszt majd fel minket. 

 

 

* 

 

 

Isten nem hagyja el az övéit! 

3Bizony, megvigasztalja Siont az ÚR, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi 

pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje. Boldog örvendezés 

lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Ézsaiás 51. 

 

Izráel népe a hosszú babiloni fogság megalázó állapotából szabadul abban az időben, 

amikor ezek az Igék elhangzanak. Az eltelt évtizedek alatt szívükben a 

reménytelenség lett úrrá. Elfelejtkezett rólunk a mi Istenünk! – mondták keserűen. De 

nem csak az eltelt évtizedek szenvedése rombolta le szívükben a reményt, hanem az a 

kép is, ami eléjük tárult, amikor Jeruzsálemre, Sionra pillantottak. Romokat láttak 

mindenütt, idegen betelepülőkkel találkoztak azokban a falvakban, városokban, ahol 

elődjeik éltek. 

Ebben a reménytelenségben szólal meg Isten vigasztaló, bátorító szava: „3Bizony, 

megvigasztalja Siont az ÚR, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, 

mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, 

magasztalás és hangos zsoltárének.” 

 

Isten soha nem hagyja el az övéit. Hűtlenségük, engedetlenségük miatt ugyan 

megbünteti őket, ha nem hallgatnak a figyelmeztető szóra, de nem veti el őket örökre. 
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Amikor már úgy tűnik számukra, hogy minden elveszett, akkor mutatja meg szabadító 

hatalmát, hűséges szeretetét. 

 

Aki Isten tulajdona, az soha nem lesz elveszett, „mert megbánhatatlanok az Isten 

ajándékai és az ő elhívása.” (Róma11.29.) A reménytelen helyzetben egy pillanat alatt 

felragyog az Ő kegyelmének, mentő szeretetének napfénye. 

 

Ebben a bátorító szóban az a csodálatos, hogy Isten nem csak azt ígéri meg, hogy újra 

minden helyreáll, eljön a nap, amikor majd minden olyan lesz újra, mint amilyen 

korábban, az ítélet előtt volt. Többet ígér ennél. Egy csodálatos jövendőt ígér, amikor 

népének „Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje. 

Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének.” 

 

„1Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog 

igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fáklya. 2Látni fogják 

igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, 

amelyet az ÚR maga ad majd neked. 3Ékes korona leszel az ÚR kezében, királyi fejdísz 

Istened tenyerén. 4Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják 

pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy 

férjnél van. Mert gyönyörködik majd benned az ÚR, és országodnak ő lesz a 

férje. 5Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy vesz el téged, aki felépít; ahogy a 

vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. 6Falaidra, Jeruzsálem, 

őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az URat 

emlékeztetitek, ne legyetek némák! 7Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre 

nem állítja és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a földön.” (Ézsaiás 62.) 

 

Földi küzdelmünkben szüntelenül emlékeztet bennünket Isten, hogy megmutatja majd 

az Ő teljes szabadító hatalmát. Naponta nyilvánvalóvá teszi, hogy nem feledkezett el 

rólunk, hogy gondja van ránk. De emlékeztet szüntelenül arra, hogy eljön az a nap is, 

amikor az Ő szeretete és kegyelme majd soha nem látott csodálatos gazdagsággal 

kiárad ránk és visszavonhatatlanul nyilvánvalóvá teszi, hogy Ő teljes győzelmet 

ajándékoz azoknak, akik az övéi. 
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* 

Gyengéd szeretet 

Jézus így válaszolt... (Jn 3,3) 

 

Ez a fél mondat Jézus szívébe enged belátnunk. Nikodémus nagyon udvariasan, 

elismerően indította a beszélgetést. De még nem kérdezett semmit. Akkor Jézus 

mire válaszolt? 

 

Éppen ez az, ami megmelegíti a szívünket. Jézus a ki nem mondott kérdésre is 

felel. Nikodémusnak nagyon nehéz lenne azzal kezdenie, hogy nem bizonyos az 

üdvösségében, hogy nem ad neki békességet az, amire másokat tanít, hogy sok 

fontos kérdésre nincs kielégítő válasza. Az egész ember egyetlen nagy kérdőjel - de 

erről még egy szót sem szólt. 

 

Nem is kell. Jézus pontosan ismeri őt. Az előző versekben olvassuk: „nem volt 

szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi 

lakik az emberben." (Jn 2,25) És Jézus olyan gyengéd szeretettel szeret minket, 

benne olyan sok tapintat és figyelmesség van, hogy megkíméli ezt az idős embert a 

kellemetlen vallomástól, megkönnyíti a dolgát: a ki nem mondott, de benne feszülő 

kérdésre is felel. 

 

Szavaiban van elismerés is, biztatás is, miközben azok őszinte és kemény szavak. 

Jó helyen jársz, ez a legfontosabb kérdés: van-e az embernek üdvössége. Neked is 

lesz, ha onnan felülről megfogan benned az új élet, ha újjászületsz. 

 

Ilyen a mi Urunk: mindent tud rólunk, és mégis szeret. Ismeri a bennünk feszülő 

kérdéseket, látja, hogy némelyiket mi sem tudjuk megfogalmazni, vagy nem merjük 

kimondani - s megadja rá a választ. Leleplez, de nem szégyenít meg. Nem szid 

szegénységünk miatt, hanem kínálja a mennyei ajándékot. A kérdés: kell-e nekünk, 

ami hiányzik az életünkből, s amit csak tőle kaphat meg mindenki? 
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Bárcsak minket is jellemezne ez az előzékeny, gyengéd szeretet! 

 

* 
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Isten ígéretei Krisztusban lettek igenné és ámenné 

„Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné." (2Kor 

1,20) 

 

Krisztus a Szentháromság második személye. Mint a Kolossébeliekhez írt levél mondja: 

Őbenne lakozik az istenség teljessége testileg" (Kol 2,9). Munkájának középpontja a 

megváltás. Az Atya azt az ígéretét, amelyről Ézsaiásnál is olvashatunk: „Ne félj, mert 

megváltottalak" (Ézs 43,1/b), Egyszülött Fia által teljesítette be a Golgota keresztjén. 

Krisztusnak harmadnap való föltámasztásával mutatta meg az Atya, hogy 

kereszthalálát elfogadta váltságul az emberiség bűneiért. A Római levél azt írja erről: 

„Isten mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy ...minekutána most 

megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa" (Rom 

5,8-9). Erről beszél az Efézusi levél is: „Isten gazdag lévén irgalmasságban,... minket, 

kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal,... együtt 

feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban" (Ef 2,4-6). 

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy végtelen irgalmadból Szent Fiadban aláhajoltál a földre 

és váltságul adtad Öt az egész világ bűneiért. Köszönöm, hogy értem is a földre jött, az 

én bűneimért is meghalt és az én számomra is megnyitotta a menny kapuját. Add, Uram, 

hogy halálában és föltámadásában való hitemért én is részese lehessek ennek a boldogság-

nak! Kegyelmedből, Krisztusért. Ámen. 

                   Jézus vigasságom! 

Esdekelve várom 

Áldó szavadat! 

A te jelenléted megvidámít, éltet, 

Bátor szívet ad. 

Légy velem, ó, mindenem! 

Nálad nélkül nem is élek: 

Te vagy örök élet!" 

(Énekeskönyv 294. é. 1. v.) 

 

* 
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A belső ellentét feloldása 

Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az 

Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Róma 7,24-25 

 

A halálnak ez a teste a mi velünk született természetünk, amelybe befészkelte magát a 

bűn és a halál. Ki hoz most már szabadulást? -Nyilvánvaló, hogy ez a belső ellentét és 

hasadás nem maradhat mindig így, különben a keresztyén élet merő nyomorúság lenne. Sok 

igemagyarázó a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében a keresztyén ember természetes 

állapotát látja ábrázolva. Van is ebben valami igazság. A törvény nélküli állapotunk 

egyszer s mindenkorra megszűnt. Pál így mondja ezt: „Én pedig egykor törvény nélkül 

éltem". Akit egyszer igazán felébresztettek már a bűn álmából, az nem maradhat meg 

abban továbbra is és nem követhet el többé bűnt büntetés nélkül. Az Isten törvénye újra 

meg újra fenyegető-lég mered az emberre még akkor is, ha csak olykor esik vissza. A belső 

hasadtság állapota tehát még azoknál sem szűnik meg azonnal, akik hitre jutottak. 

 

Erre a fontos kérdésre: „Kicsoda szabadít meg engem?", Istennek legyen hála, csak egy 

válasz van: Krisztus Jézus, a mi Urunk. Ő szabadít meg a bűn szolgaságából és átkától. De 

csak az él ilyen szabadsággal, aki hittel Krisztusra tekint. Amint tekintete hit dolgában 

meghomályosul, az ember ismét visszaesik a törvény alatti állapotába. Ezért van az, hogy 

még Isten gyermekei is gyakran így sóhajtoznak: „Nem a jót cselekszem, amit akarok, 

hanem a rosszat teszem, amit nem akarok. "Az ember a maga erejéből nem is jut to-

vább, mint egy szívszaggató jajkiáltásig. A győzelem nincs bennünk, hanem Jézusban és hit 

által adatik nekünk. 

 

 

Pál apostol a Római levélben (7,25) pontosan ezt írja: „Bár én magam az értelmemmel 

(Krisztus nélkül) ugyan Isten törvényének szolgálok, de (hús)testemmel a bűn 

törvényének." Ennyire viszi az ember önmagában. De hála Istennek, nincs többé 

kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, azaz hit által egészen rá 

hagyatkoznak. A cél: győzelmes élet a Krisztusban. De ez nem megy ingadozások és 

visszaesések nélkül. - Addig nem is kaphatunk bepillantást ebbe az örömüzenetbe, amíg 

nem kerültünk először a törvény alá, nem vettük fel a harcot a bűnnel, és nem ismertük fel 

megrendültén vétkeink és tehetetlenségünk halálos voltát. 
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„Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami 

mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok 

egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott 

jutalmáért." Filippi 3,13-14. 

 

Nagyon szereti Pál apostol a sportból vett hasonlatokat, különösen a futást. Talán ott 

látszik legtisztábban a cél, arra szegezett szemmel kell teljes erőbedobással, minden 

mást elfelejtve végrehajtani az önként vállalt feladatot. Ezt várja tőlünk Isten. 

Előttünk a cél: a csodálatos, minden egyebet magában^ foglaló szeretetparancs. 

Szeretni Istent: mindent megtenni az Ő kedvéért. Szeretni embertársainkat: 

mindent megtenni boldogságukért. A kettő a gyakorlatban eggyé válik: megtenni 

mindent, ami feladat előttünk áll, hivatásban, társadalomban, családban, 

gyermeknevelésben, szeretteink, népünk, egyházunk szolgálatában. Végeérhetetlen fel-

adattenger. Mégsem nyomasztó. Senki nem kényszerít. Magunk döntjük el, mi a mai 

nap feladata. A holnap Isten kezében van, életünk értelmét láthatjuk megvalósulni az 

eredményes, szép munkában. Ez a szabadság. Ez a boldogság: az igazságot kereső és 

megtaláló, irgalmas, tiszta szívű, Istent látó istenfiak megígért boldogsága. Végül a 

csodálatos ígéret: Isten mennyei elhívásának jutalma. Nincs ennél szebb, boldogabb 

élet. 

Urunk, add meg nekünk ezt a szép életet! Tudjuk, vele -jár a kereszt hordozása is, de az 

is könnyűvé válik a Te közeledben. Néha nagyon elsötétül előttünk a világ, a rohanásban 

szemünk elől veszítjük a célt. Olyankor állj mellénk, Urunk, vezess vissza rendelt 

ösvényünkre, hogy újra szép és könnyű legyen azon járni. Naponta mutasd meg újra 

szereteted céljait, és adj erőt, hogy könnyű és örömteli legyen azok szolgálata! Adj biztos 

hitet, hogy a végső cél, megígért mennyei boldogságunk képe soha el ne halványuljon 

előttünk! Bízunk Krisztusban, hogy ígérete szerint vezet követése útján. Ámen. 

* 

37. ÜGYELJETEK TEHÁT! ( Zsidókhoz írt levél 12,12-17) 



30 

 

„Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek 

meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, 

hanem inkább meggyógyuljon." (12,12-13) 

Az tűnik ki, hogy a szenvedés a zsidókból lett keresztyéneket elfárasztotta, és 

fenyegetett életükben fennállt a megkeményedés veszélye. Inti is őket az apostol 

kezdettől fogva. „Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és 

gonosz szíve, hogy el ne szakadjon Istentől..." (Zsid 3,12-13) Óvni kellett tehát 

őket, hogy meg ne keményedjék a szívük. A kéz meglankad, a térdek megrogynak. 

Mint ahogy elfáradnak az ifjak és meglankadnak és megtántorodnak a legkülönbek 

is (Ézs 40,30). Elkövetkezhet az a pillanat, amit a költő fogalmaz meg: „Riadt 

kérdéssel fordultam az Úrhoz: Amikor életem a kezedbe tettem, a követődnek 

szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, mindennap ott leszel 

velem. S most, visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégse 

látom szent lábad nyomát! Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a 

legnagyobb ínségben? Az Úr kézen fogott, a szemembe nézett: Gyermekem, sosem 

hagytalak el téged, azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, 

mert a legsúlyosabb próbák alatt téged a vállamon hordoztalak!" (Túrmezei E.) 

 

Ótestamentumi ígéreteket és intéseket szólaltat meg az apostol (Préd 3,11-12; 

Ézs 35,3). Erősítsétek a lankadt kezeket és szilárdítsátok meg a tántorgó 

térdeket. A szenvedés nem azért jön, hogy megzavarjon a cselekvésben, nem is 

azért, hogy bizonytalanná tegye, hogyan lépjünk tovább. A hősiesség, amivel a va-

gyonuk elrablását is örömmel fogadták, mintha eltűnt volna. A hit küzdőterén nem 

lehet úgy előrehaladni, hogy az ember térde inog. De szabad arra gondolnunk, hogy 

a megrendült hit új erőt meríthet, ha megnyugszik a Békesség Fejedelmén. Ha 

felnéz Jézusra és az Ő keresztjére! 

„Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül 

senki sem látja meg az Urat." (12,14) 

És, egy kiváltképpen való útra figyelmezteti őket! Elfeledkeztek az egymás iránti 

felelősségről. Az út nehezén eleresztették egymás kezét is. Pedig igaz: „Ha botlanak 

a gyöngék, segítsen az erős, hordjuk, emeljük önként, kin gyengesége győz. Tartsunk 

jól össze hát..." (455. Dicséret) Aki a másiknak is segít a terhét hordozni, annak a 

magáé is könnyebb lesz. A békesség egységet és közösséget teremt egymás között, 

az Úrral való közösségből pedig szentség következik. Mindez összetereli a 
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szétválóban lévőket. Az ösz-szetartozásban, az egymásért vállalt felelősségben 

megerősödik a szeretet. Megvalósulhat az ige, hogy „ügyeljünk egymásra, a 

szeretetre és jócselekedetre való felbuzdulás végett." (Zsid 10,24)  

„Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. Hogy a 

keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne 

fertőzzön." (12,15) 

Isten kegyelmétől elhajlani annyi, mint másra nézni, nem az Úrra. És, aki másra 

néz, annak megbénulnak a kezei, az Úr útján járásra, mozgásra képtelen lesz. Az 

apostol az „ügyelni" szóval a püspöklátogatás fontosságát és hasznait eleveníti fel. 

Amikor a püspök a felügyeletet gyakorolja, ki kell tépni a szívekből a keserűség 

gyökereit! Az ősi borzadály együtt említi az Úrtól való elfordulást és az 

idegeneknek való szolgálatot, a keserűség és üröm gyökerével (5Móz 29,18). Az 

adventi ének Jézus varasáról énekelve mondja: „Az utat egyengessed, szívemben a 

mérget, az üröm gyökért égessed, lelkemről a kérget, a keménységet vedd ki..."  

 

(304. Dicséret) Aki a harcát harcolva leveszi Jézusról a szemét, annak a szívében 

meggyökerezik a keserűség, az üröm. És elvész. A keserűség, üröm jelenléte, akár csak 

egy emberről van is szó a gyülekezetben, az már mérgező, fertőző, ahogy a 

gyümölcsben a rothadás egyik sejtről átterjed menthetetlenül az egészre. A terje-

dését csak az akadályozhatja meg, ha kivágjuk és szemétre vetjük. A keserűségnek 

nincs, nem lehet helye a Krisztus harcos gyülekezeteiben. Mióma az, ki kell égetni, hogy 

nyoma se maradjon. 

"Ne legyen senki parázna, vagy közönséges lelkületű, mint Ézsau, aki egyetlen tál 

ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni 

akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha 

könnyek között kereste." (12,16-17) 

Az áldás rendkívüli dolog, akinek joga van az áldásra és könnyelműen lemond róla, az 

esztelen! Krisztusnak egyetlen harcosa se lehet közömbös az áldással szemben. A 

Krisztus szép harcát harcolóknak áldásigényeseknek kell lenniük. Megremegteti a 

szívünket, mikor Ézsau könnyek között kérdezi Izsákot: „Avagy csak az az egy áldásod 

van-é néked, atyám? Áldj meg engem is, engem is, atyám! És felemelte szavát Ézsau és 

sírt!" (IMóz 27,38) Az atya áldása visszavonhatatlan. Sírhatott, perlekedhetett, hara-

gudhatott az elvesztésén Ézsau, nem lehetett megváltoztathatóvá tenni. Ézsau 
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ifjúkori könnyelműsége helyrehozhatatlannak bizonyult (IMóz 25,27kk). Ézsau könnyei 

emlékeztetnek rá, hogy az értékeinkkel, örökségünkkel nem szabad könnyelműen 

bánnunk. Ézsau később bánhatta már, nem tudott segíteni rajta. 

 

Az író apostol rámutat egy könnyelmű emberre, aki elsőszülöttségi jogával 

könnyelműen bánt. Felmerül a kérdés: mit jelent az elsőszülöttségi jog? Az 

elsőszülött elsősorban az, aki örökös a családban. Ezt a jogot ismerték a levél olvasói. 

Elsőszülöttnek lenni és megkapni az atyától az erre vonatkozó áldást, azt jelenti, hogy 

az elsőszülött fiú az apa után örökölte a házban a tekintélyt. Úr volt ifjabb testvérei 

felett. Az izraelita háztartásban a fiúk a születés rendje szerint ültek az asztalnál. 

Az elsőszülött, a házában a családi áldozat bemutatója. Az elsőszülött kettős részt 

kapott az örökségből (5Móz 21,17). Ezt a jogot elveszíteni végtelen könnyelműség. 

 

Az apostol még további felelősségre is figyelmeztet. Ő úgy tekint Jézus Krisztusra, 

mint aki egyedülállóan elsőszülött (Zsid 1,6; Kol 1,15-18; Jel 1,5; Rom 8,29). Jézus 

Krisztus áldozatára nézve, a gyülekezetre is vonatkozik a fiúság, az örökség, a meny-

nyei rész. Az elsőszülöttek azok, akiknek a nevei fel vannak írva a mennyben (Fii 4,3; 

Lk 10,20; Zsid 12,23). Krisztusban, gazdag örökség vár az övéire. „Áldott legyen Isten 

és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a 

mennyekben, a Krisztusban." (Ef 1,3) Járjon át minden szívet ennek a mennyei 

örökségnek a gazdagsága. Szent felelősség ez az ismeret: „A mennyben otthonom, hol 

nincsen szenvedés... Ó szép hazám, dicső hazám, hol öröklét borul reám!" Harcoljuk a hit 

szép harcát, mert „vár az örökség, mennyei rész..." (330. Halleluja) 

 

Örökségünket ne adjuk el „egy tál lencséért". Ez Krisztusban minden birtokunk. 

Ézsau fáradt volt. A fáradt ember könnyelmű, becsapható ember. A megújulás 

Krisztusban van. Keressük hát nála a fáradtság gyógyító erejét. Nézzünk rá. 

 

Március 4 

 

Dicsőítsük Istent! 

„Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek" 
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(ISám 2,30). 

Életem fő célja, viselkedésem irányítója valóban Isten dicsőítése? Ha így van, akkor 

Ő is „dicsőséget szerez" nekem. Esetleg az emberek egy ideig nem becsülnek, de 

Isten nagyon hatásos módon tisztességet szerez majd nekem. Aki kész a 

gyalázkodást is elhordozni, és ezt Isten akaratára figyelve teszi, az végül bizonyosan 

elnyeri a mennyei dicsőséget. 

 

Éli nem dicsőítette Istent háza népe jó igazgatásával, fiai sem dicsőítették Istent 

szent hivatásukhoz méltó viselkedéssel. Ezért az Úr sem szerzett nekik dicsőséget, 

hanem elvette családjuktól a főpapságot, és az ifjú Sámuelt tette az ország 

prófétájává (urává). Ha azt akarom, hogy családom Istené legyen, mindenben 

tisztelnem kell az Urat. Isten olykor megengedi, hogy az istentelenek élvezzék a világi 

dicsőséget, de azt a méltóságot, tisztességet, dicsőséget és halhatatlanságot, amely 

csak Tőle származik, azok számára tartja fönn, akik szent engedelmességgel csak Őt 

akarják dicsőíteni. 

 

Mit tehetek ma, amivel dicsőíthetném az Urat? Dicsőségét szolgálhatom 

bizonyságtétellel és engedelmességgel. Dicsőíthetem vagyonommal és valamilyen 

konkrét szolgálattal. Csöndesedjünk el és gondoljuk meg, mivel dicsőíthetjük Őt, aki 

dicsőséget akar szerezni nekünk. 

 

* 

Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg 

az Isten országát. (Jn 3,3) 

 

Nikodémus ki nem mondott kérdése ez volt: bemehet-e ő Isten országába, az 

üdvösségbe. Jézus a fenti mondattal válaszolt rá, s még hozzátette: „Ami testtől 

született, test az, és ami Leiektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam 

neked: Újonnan kell születnetek." 

 

Isten ellen lázadó természetünk annyira megromlott, hogy javíthatatlan. Sem nem 

értjük Istent, sem egyetérteni nem tudunk vele. Újra kell teremteni az embert. Isten 
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az ő beszédével teremt. Akinek a szívébe belehull Isten igéje, abban egy új élet fogan 

meg. Újra kapcsolatba kerül Istennel, aki az élet forrása, így isteni természet 

részesévé lesz (2Pt 1,4). Erre mindenkinek szüksége van, az úgynevezett jó 

embereknek is. 

 

A velünk született természet nem örökölheti Isten országát. S mi ezen nem tudunk 

változtatni, csak Isten Szentlelke tud újjáteremteni. Nem én szülöm újjá magamat, 

mint ahogyan a születésemet sem én hajtottam végre. Nekem csak ezt kell belátnom: 

erre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy életem, üdvösségem legyen. 

 

Ezt az isteni életet Jézus hozta el a földre. Többször mondta: én vagyok az élet. 

Aki hisz benne, az él. Ha testileg meghal, akkor is él (Jn 11,25-26). 

 

Ez nem azonos az újraszületés, reinkarnáció elképzelésével. A Biblia azt tanítja, hogy 

csak egy életünk van. Isten nem sorozatos újraszületések, hanem egyszeri újjászületés 

(„felülről való nemzés") által üdvözíti a hívőket. 

 

Mit tehetünk mi ezért? Hallgassuk az igét, és keressük a Jézussal való kapcsolatot - 

mint Nikodémus! 

 

* 

Ő a Krisztus, az élő Istennek Fia 

„Ez amaz én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm!" (Mt 3,17) 

 

Mikor Keresztelő János látja Krisztust ő hozzá menni, ezt mondja: „íme az 

Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit" (Jn 1,29). Mikor Jézus 

megkeresztelkedik, kijön a Jordán vizéből az egek megnyilatkoznak és látja Isten 

Lelkét alájönni, mint galambot és Őreá szállani. Az égi hang ezt mondja: „Ez amaz 

én szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm." János 1. levele „hazugnak" mondja 

azt, „aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát 

és a Fiút" (Un 2,22). Ézsaiás - Isten Szentlelkétől indíttatva - így prófétái az 
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eljövendő Messiásról: „íme az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a 

kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé..." (Ézs 42,1). Jézus, mikor megkérdi 

tanítványait, vajon ők is el akarják-e hagyni, Péter azt feleli: „Uram, kihez 

mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, 

hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia" (Jn 6,67-69). Krisztus a „lelki 

Kőszikla", akiből a pusztában vándorlók ittak. „...E kőszikla Krisztus volt" (IKor 

10,4). 

Köszönöm Néked, Uram, hogy Egyszülött Fiad küldötted hozzánk a földre. 

Köszönöm, hogy előfutára is fölismerte Benne Isten ama Bárányát, aki elveszi a világ 

bűneit. Adja kegyelmed, hogy életem Véle együtt járjam, soha megváltó Krisztusomat 

meg ne tagadjam. Őrizz meg ettől! Krisztusért könyörgök! Ámen. 

„Jézus, Üdvösségem! Te vagy földön-égen Örök 

örömem! Kik szeretjük Istent, zengjünk neki itt 

lent S otthon: odafenn! Lelkem esd, hogy Te 

vezesd! S hazahívó szavad várom, Jézus, 

Vigasságom!" (Énekeskönyv 294. é. 3. v.) 

 

* 

Drága örömüzenet 

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus. azért jött 

el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. 

ITimóteus l,  

 

Ez a beszéd minden pénzt megér, azaz teljes elfogadásra méltó. P hitetlenség persze 

elutasítja, de a hit boldogan elfogadja. Aki ezt elutasítja, az saját kárhoztató ítéletét írja alá 

és kizárja magát az üdvösségből. Aki azonban elfogadja, nagyobb kincset nyer, mint bárk ezen 

a világon. Mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az életét (lelkét) 

elveszíti? A lélek mindennél drágább, Nincs semmi a világon, amit az ember odaadhatna, hogy 

lelkét, amely veszendőbe indult, megváltsa. Lelkűnknek egyetlen váltságdíja: Jézus Krisztus 

drága vére. 

Amint valaki, akit élve eltemettek, nem tudja magát többé kiásni, éppoly kevéssé tudja 

magát a bűneiben halott ember megeleveníteni. „Meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy 

foltjait a párduc? "(te\ 13,23). Éppily kevéssé képes a bűnös vétkeinek sötét foltjait eltávo-
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lítani. Elhiteti önmagával, hogy ártatlan, de egy hang a szíve mélyén mást mond. Ezt a hangot egy 

ideig el lehet hallgattatni, elnyomni, de egyszer robbanásszerűen előtör. Ki tudja magát 

megszabadítani, ha egy sziklához láncolták? A bűnös éppen így képtelen szenvedélyeinek a 

láncát széttépni. És ha minden köteléktől meg is tudna szabadulni, de egytől soha: önzésének és 

önszeretetének bilincsétől. Hitvány önszeretetünket egyedül Jézus szeretete tudja legyőzni. 

Még a leggonoszabb ellenségünktől, a bűntől való szabadulást is a Jézusról szóló örömhír 

kínálja fel nekünk. És mivel a bűn mögött mindig a Sátán áll, a megdicsőült Jézus Krisztus 

ettől a sötét hatalomtól is megment, akitől egyébként senki nem tud másként megszabadulni. 

Jézus Krisztus szabadítása az örök haláltól és az örök életre való szabadítást is magában 

foglalja. Ő visszaviszi a megmentett lelket Istenhez, hogy örök részesévé lehessen az Atya 

szeretetének és az atyai hajléknak. Megszabadít a kárhozattól és megnyitja felettünk a 

mennyet. És hány ember utasítja vissza ezt a nagy üdvösséget! Hogyan menekülünk meg, ha nem 

törődünk ilyen nagy ajándékkal?! - Figyelj tehát a Szabadítóról (Jézusról) szóló beszédre, 

különben menthetetlenül örök romlásba jutsz. Sokba kerülhet, ha ezt a drága üzenetet 

megveted. Aki ezt hittel megragadja, az megmenekül. Ez üdvösségünk biztos és erős horgonya. 

 

* 

„Boldogok a lelki szegények,... akik sírnak,... a szelídek,... akik éheznek és 

szomjaznak az igazságra,... az irgalmasok,... a tiszta szívűek,... akik békét 

teremtenek,... akiket az igazságért üldöznek...." 

Máté 5,3-10 

A boldogság az a legjobb, eszményi állapot, melyet a teremtő Isten a maga tökéletes 

szeretetében rendelt az ember számára. Ha Isten rendelése maradéktalanul 

megvalósul az ember életében, azzal együtt jelenik meg a tökéletes boldogság is. 

Amennyi hiányzik az ember vagy egy embercsoport életében Isten 

szeretetrendelésének megvalósításából, annyi hiányzik a boldogságból is, mely semmi 

más módon el nem érhető. Ne Istent hibáztassuk tehát, ha életünkből és világunkból 

olyan keservesen hiányzik a boldogság! Előbb nézzük meg, mennyit valósítottam meg, 

mennyinek tettem az ellenkezőjét én, vagy közösen a mi társadalmunk Isten rende-

léséből, s ne csodálkozzunk, ha boldogtalanok vagyunk. Nem az orvos hibás, ha betege 

még az ingyen adott orvosságot se veszi be. íme, az orvosság: kövessük a fenti igék 

tanítását! 

Édes jó Atyánk, köszönjük, hogy a Te rendelésed számunkra nem a szenvedés, nem a 

nyomorúság, hanem a boldogság. Arra vágyunk mindannyian, mégis olyan szörnyen 
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hiányzik egész népünk életéből. Bocsásd meg, hogy sokkal többet panaszkodunk 

emiatt, mint hogy bűnbánattal valljuk meg, milyen távol élünk a Te rendelésedtől! 

Segíts, hogy panaszkodás helyett jól véssük eszünkbe és szívünkbe útmutatásodat, 

járjuk végig a boldogság keskeny útját! Tapasztalhattuk elégszer: ha csak egy kevéssé 

is megközelítettük előírt utadat, olyan jól esett, olyan hamar megéreztük a Tőled jövő 

boldogság édes ízét. Segíts, hogy az töltse be egész életünket! És ha a körülöttünk 

nyomorgó világban háborúságot is kell érte szenvednünk, adj erőt, hogy megmaradjunk 

Krisztusnak, a boldogság egyetlen forrásának követése útján! Ámen. 

* 

9. zsoltár HÁLAÉNEK! 

Bizonyára dallammegjelölésröl van szó. Elképzelhető, hogy a 9. és 10. zsoltár egy 

költeményt alkottak, mert ABC-s szerkezetet mutatnak. A LXX-ban, a görög 

fordításban meg is őrizték egységüket. Az egymás után következő versszakok a héber 

abc betűinek a sorrendjét követik. 

 

„Hálát adok az Úrnak teljes szívemből!" (9,2). A szív jelenti az ember belső világát. 

Nem elég Jahvét csak a szájjal tisztelni és szeretni. Jézus panasza volt: „ Ez a nép 

csak ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem." (Mt. 15,8; És. 29,13). A 

szájjal való tisztelet képmutatás. Aki azt énekli: Dicsérje Jézust a világ, hiába énekel, 

mert csak a szája mondja. Belül a szíve tele van nyugtalansággal, átokkal, hamissággal. 

Nagy baj az, ha a száj éneklése ellene mond a szív igazi tartalmának. De az is, mikor a 

szív teljességéből szól a száj, mert a szívben vannak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, 

házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyság-tételek, káromlások. (Mt. 

15,19). Mikor az Ige teljes szívről beszél, akkor az egész élet harmóniájáról beszél, az 

Istennel kötött új szövetségről, mikor Isten törvényét a nép belsejébe helyezi, 

szívükbe írja be. (Jer. 31,33). Vigyázzunk tehát a szívünkre, annak tisztaságára (Péld. 

23,26), mert abból indul ki minden élet! (Péld. 4,23). Áldott ember az, akinek szíve 

ösvényein Isten az Úr. (Zsolt. 84,6). 

 

Isten magasztalása, a szív hálája valóban maga az élet. Az, aki nem akarja dicsérni az 

Urat, olyan, mintha már nem is élne. (Jel. 3,16-17). Aki Isten kegyelmének áldásait 

elhallgatja, a hálátlanság bűnébe esik. Amikor az apostol arról beszél: „mindenért hálát 

adjatok!" (1. Thess. 5,18), nagyon fontos igényt jelent be, azt az örömöt, amit az 
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ember átérez a Felséges iránt! Az Isten dicséretének nem szabad elhallgatnia 

(Zsolt. 30,13), a mindenekben való hálaadás súlyos követelmény, ami mellett eltörpül a 

„sok mindenben". Pedig ezt az utóbbit hallanánk szívesen. A hála hangjaival mindig 

örvendezve kell áldoznunk az Úr előtt. A hálátlanság megvakít, megsüketít, mintha köd 

szállana körénk, és nem vennénk észre Isten irántunk való szerelmét és cselekedeteit! 

Az öröm mindig megjelenik akkor, mikor az égi szeretet napja felmelegíti a talajt és 

magasba emelkedik a köd. A legédesebb és legszebb hang, ami az ember torkából feltör, 

az öröm és a hála hangja. 

 

„Az öröm a sötétben is énekel, mint a pacsirta; dicséri Istent a viharban és 

magasztalja szent nevét az orkán zúgása között is." (Spurgeon). Egészen igaz: az Úr 

öröme a mi erősségünk. (Neh. 8,10). Isten szava hozzánk örömüzenet! A hála bámulatos 

kifejezése az az öröm, ami átjárja a sánta szívét. „Bement velük a templomba, járkált 

és ugrándozott és dicsérte az Istent." (Ap.Csel. 3,8). A mi örömeink igazi forrása Isten 

öröme! És az örömöt nem lehet még elhallgattatni sem. Az igazi öröm kisugárzik, 

szerfelett való örömében a király is táncra kerekedik. (1. Krón. 15,29). 

 

Ennek a szerfelett való örömnek az oka: „mert meghátráltak ellenségeim... mert 

igazságot szolgáltattál ügyemben!" (4,5). Az igazságszolgáltató Isten legnagyobb 

győzelme akkor történt, mikor Isten Fia, az Űr Jézus Krisztus önmagát áldozta fel a 

kereszten. Páratlan, kettős győzelem született a Golgotán. A mi bűneinket Ő maga vitte 

fel testében a fára, hogy meghalván a bűnnek, mi élhessünk Istennek, a benne való hit 

által. Az Ő sebei által gyógyultunk meg! (1. Pét. 2,24). 

 

Az evangélium teljességéhez azonban hozzátartozik egy másik ellenség feletti 

győzelem is. Isten nem engedhette, hogy Szentje rothadási lásson. Ezért kihozta Őt a 

sírból. Kihozta a halálból, hogy a bűnöknek meghalva, mi is éljünk általa. (Ap.Csel. 2,31-

33). Jézus Krisztus legyőzte a halált. Feltámadt harmadnapon az írások szerint! (1. Kor. 

15,3-9). Eljön a nap, mikor nekünk is megadja a diadalt Jézus Krisztus által. (1. Kor. 

15,50-57). Ezért igaz: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!" (Jn. 3,16). 

 

Jézus kettős győzelmét előre meghirdeti az úrvacsora szereztetésében. Az 

úrvacsora Isten örömlakomája, Jézus testéből táplálkozni annyi, mint enni az élet 
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kenyeréből. Jézus véréből inni annyi, mint inni az örök élet vizéből! Ehhez a lakomához 

rendkívüli reménység fűződik: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az 

énbennem marad és én őbenne!" (Jn. 6,56). Az úrvacsorában közönyös szívvel venni 

részt, annyi mint háládatlannak lenni. Aki háládatlan, abban nincs, és nem lehet élet! 

Elet abban van, aki hit által eszi a kenyeret és hit által issza a poharat! Hit által élni 

annyi, mint Jézus teljes és tökéletes győzelmét ünnepelni! Jézus az úrvacsora, 

kereszthalála és feltámadása előtt ad hálát! (Lk. 22,19). Nem utána, hanem előtte, 

mielőtt jön az elfogatás, a kínos kihallgatások, a meggyalázás, a keresztfára feszítés és 

a kereszthalál minden borzalma! Ő már előre hálát ad, mert bizonyos a győzelemben, Ő 

hiszi, hogy Őérte Isten igazságot szolgáltat az embernek! 

 

Az úrvacsora arra is figyelmeztet, hogy mindez mennyi áldozatba kerül Istennek. Az 

ember iránti szeretet meghozta és meghozza ismételten az emberért a maga áldozatát. 

Ujjongj hát Izrael, örvendezz Dávid, mert az Úr végbevitte! Az ember életéhez 

hozzátartozik, hogy előre adjon hálát és előre örvendezzen. Ne utána! Milyen szégyen, 

hogy mi sem előtte, sem utána nem adunk hálát. Nem örülünk a szabadító Istennek!? 

Jézus azon az estén, mikor elindult tanítványaival az Olajfák hegyére dicséretet, 

halleluját énekelve indult el! (Mt. 26,30). Meg kell tanulnunk hálát adni. Milyen 

megdöbbentő, mikor Isten azonosítja magát velünk: a mi ellenségünk neki is ellensége! 

Nem, ne akarjunk soha mi győzni az ellenségünk felett. Ránk Jézusnak az a 

megjegyzése tartozik: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik 

üldöznek titeket..." (Mt. 5,44). 

 

A mi Istenünk, akiben bízunk, hatalmas Isten! Ezt előre és ismételten és mindig 

figyelemben tarthatjuk! Isten kineveti azokat, akik gyűlölnek minket, akik erősebbnek 

tudják magukat nálunk! (Zsolt. 2,4). A mi Istenünk, a győztes Isten! Isten bírája minden 

embernek. Az Ő hatalma kiterjed az egész mindenségre. Őt terveiben, szándéka 

kivitelében senki nem akadályozhatja meg. A legnyomorultabb embernek is joga van 

tudni: Isten nem feledkezett meg a nyomorultak jajkiáltásairól! Ideje, hogy erre 

mindnyájan felfigyeljünk, és az Úr békességében töltsük el a napjainkat! Nem remegve 

és félve. 

 

„Az elnyomottak menedéke az Úr. " (9,10) Isten nem a hatalmasok pártján áll. Ő nem 

tart azokkal, akik erőszakoskodnak. Minden tettük ott van az Úr bírói széke előtt és 

számot fognak adni a tetteikért. Isten a nyomorultak kővára. Értse meg minden 
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bosszúálló, hogy Isten azokat védi, akiken erőszakot gyakorolnak. Isten azok között 

van, azok közé áll, akiket bánt és sebez a világ. A nyomorultak bántalmazása annyi, 

mintha Jézus kezeibe vernének szegeket. Jézus magára öltötte a nyomorúságot és 

tehetetlenséget, kiszolgáltatta magát. Ezért benne van a nyomorultak vigasztalása. Ő a 

menedék! Isten hozta ki Jézust a sírból, Ő tett bizonyságot róla. De Ő még a 

kereszten szenvedve is ellenségeiért jár közben: nem tudják, mit cselekszenek! (Lk. 

23,34). Jézus tisztában van azzal, hogy a felette ujjongó, halálára vágyó ellenségei 

odaállanak a Bíró elé. Isten ítélete rettenetes lesz, Jézus szíve beleremeg, mikor ki 

kell mondania: „ Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített 

örök tűzre!" (Mt. 25,41). A Bíró ítélete félelmes lesz, mert a gonoszok, akik 

megmaradnak a bűneikben, nem térnek meg, nem használják fel a Krisztusban elénk 

sietett kegyelmet, súlyos csapást szenvednek el. Rejtett hálójuk fogja meg a lábukat. A 

maguk által ásott gödörbe zuhannak le. 

 

Annak, aki hisz, előre kell hirdetnie a kegyelmes Isten evangéliumát! Csak így 

ismerhetik fel a népek, hogy ők csak emberek. Az ember nyomorult, porból van és porrá 

kell lennie. Ne helyezze hát magát Isten fölébe! Aki hálás Isten iránt a tőle kapott 

kegyelmi ajándékokért, ugyanezen az úton lehet áldás embertársaira nézve is. A 

gyengék megerősödnek, az ingadozó szentek felvidulnak, ha hallják azokat, akik 

gyakorolják magukat a szabadító Isten iránti hálaadásban. Az Isten iránti hála arra 

kötelez, hogy egymást felülmúlva zsoltárokkal és dicséretekkel énekeljenek az Úr 

tettei felől, mert másoknak is örömet szerezve, nekik is kedvük támad arra, hogy ők is 

magasztalják az Urat. Aki hálás, aki örül, szent elkötelezettséggel bír, neki magasztalás 

a része! Már előre örvendezzünk tehát abban: Méltó a Bárány! 

 

Március 5 

 

Áldás a házra 

„... az igazak lakóhelyét megáldja" (Péld 3,33). 

 

Aki igaz ember és féli az Urat, annak még a háza teteje is Isten védelme alatt áll. 

Otthona a szeretet lakhelye, a szent élet iskolája, és mennyei világosság sugárzik 

benne. Főhelyen van benne a családi oltár, ahol naponta tisztelik az Urat. Ezért az 
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Úr megáldja lakhelyét. Lehet szerény kunyhó vagy tágas udvarház; az Úr áldása nem 

az otthon nagyságától, hanem lakóinak magatartásától függ. 

 

Az a ház a legáldottabb, amelynek gazdája és gazdaasszonya istenfélő ember, de 

egy fiú vagy leány, vagy akár egy szolgáló is áldást hozhat egy egész házra. Az Úr 

gyakran egy egész háznépet megáld és felvirágoztat annak egy vagy két tagjáért, akik 

„igazak" az ő szemében, mert kegyelme már megigazította őket. Szeretteim, fogadjuk 

be az Úr Jézust állandó vendégünknek, mint a betániai testvérek, és akkor igazán 

áldottak leszünk. 

 

Ügyeljünk arra, hogy minden dolgunkban igazak legyünk - mindennapi 

munkánkban, mások megítélésében, szomszédainkkal való bánásmódunkban, egész 

életvitelünkben és magatartásunkban. Mert az igaz Isten a hamis életet nem tudja 

megáldani. 

 

* 

Víztől és Lélektől 

...ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten 

országába. (Jn 3,5) 

Az újjászületésben megváltozik az ember helyzete: Isten ellenségéből Isten 

gyermeke lesz. És megváltoznak a képességei is: képes lesz Isten akarata szerint 

élni, mert Isten Lelke vezeti. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Rom 

8,14) 

 

A víz a megtisztulás eszköze. Ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessünk, 

lelkileg meg kell tisztulnunk. De a bocsánatot nyert szív nem marad üresen, Isten 

megtölti Szentlelkével, s így teremti egészen újjá a hívőt. 

 

Víztől: elfordulok eddigi bűneimtől, Isten kezébe teszem le a múltamat. Leiektől: 

odafordulok egészen Istenhez, az ő kezébe teszem a jövőmet, tudatosan az ő 

akaratának rendelem alá magam. Az újjászületés, megtérés alkalmával uralomátadás 

történik. 
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A víztől jelenti a bűnbánatot és bűnbocsánatot. A Lélektől pedig a feltétel nélküli 

engedelmességet. Az újjászületett ember tudja, hogy miből és kihez tért meg. Aki 

egyiket sem tudja, annak még újjá kell születnie. Aki csak a bocsánatnak örül, de 

nem kezd el engedelmeskedni Istennek, annak befejezetlen a megtérése. 

 

Az újjászületés és a megtérés egyetlen esemény két oldala. Mindkettő Isten 

munkája. 

 

Nem szabad szétválasztani Jézus Krisztust és az ő Szentlelkét. Aki befogadta 

Jézust, kapta az ő Szentlelkét is, mert ez egyszerre történik. Legfeljebb nem tudja 

a hívő mindjárt, hogy mi mindent kapott Krisztussal. Az engedelmesség során majd 

felismeri, hiszen a hitben járás felfedezések boldog sorozata is. 

 

* 

 

 

Az egy akaraton lévők életének ereje és lehetősége 

 

19Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön 

mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. 20Mert 

ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” 

(Máté 18;19-20) 

 

Jézusnak ez az ígérete egyházi, gyülekezeti életünknek és szolgálatainknak a nagy 

lehetőségeit tárja fel számunkra. Azt láttatja meg velünk Jézus, hogy szinte minden 

területen korlátlan lehetőségeink vannak akkor, ha komolyan vesszük ennek feltételeit. 

Az első fontos üzenet az, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, együtt vannak 

Jézus nevében, ott Jézus személyesen jelen van. Jézus jelenléte biztosítja az igazi 

egységet! Jézus nevében együtt lenni azt jelenti, hogy azok akik összegyűltek, azok 

lélekben Jézus előtt leborulva, az Ő jelenlétére és szavának megszólalására vágyva 
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vannak együtt. Nem az emberi együttlét sokféle lehetősége az, ami a középpontban van 

ebben az együttlétben (liturgia, éneklés, okos prédikáció, neves lelkész…), bár ezek 

sem lényegtelenek, hanem a láthatatlan módon, de valóságosan jelen lévő Jézus. Jézus 

jelenléte egy olyan közösséggé formál bennünket, amelyik valóban egységes közösség, s 

amelyik egy növekvő közösséggé válhat, hiszen ez a közösség képes a Jézushoz 

vágyakozó embereket betagolni magába. 

 

Ebben a közösségben a tagok felismernek és elfogadnak különféle feladatokat, 

vállalkoznak lelki, szellemi küzdelmekre. Elhatározhatják, hogy az evangéliumot 

hirdetni kezdik a gyülekezeten belül, vagy a gyülekezet határain túl. Küzdhetnek 

emberek megtéréséért, gyógyulásáért, szabadulásáért. Egy akarattal vállalják a 

feladatot, egy akarattal kérik a mennyei segítséget ehhez. S megtapasztalják, hogy 

valóban megtörténik, amit célul tűztek ki, mert Jézus ígérete igazzá válik: „..ha 

közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind 

megadja nekik az én mennyei Atyám.” 

 

Ez az aktív egy akaraton létel kizárja a kompromisszumokat. Család, házastárs, 

gyermek, karrier nem lehet akadályozó tényezővé, nem kaphat elsőbbséget soha 

semmiben. Semmi nem lehet akadállyá! Teljesen egy akaraton kell lenni Jézus nevében, 

akkor van segítség felülről. Amelyik pillanatban az egy akaraton lételnek feltételei 

hiányoznak megerőtlenedik a közösség és nem lesz áldás semmiféle törekvésén, 

elhatározásán, mert Jézus nincs jelen ott és a mennyei áldás, segítség is elmarad. 

 

Sok hitben járó hívő házaspárnál, lelkész házaspárnál, egymással közösségben lévőknél 

is látható ennek az ígéretnek a beteljesedése. 

 

* 

Az örömüzenet bizonyossága 

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a 

világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. ITimóteus l, 15 

 



44 

 

Isten Fia elhagyta az atyai ház dicsőségét, és eljött a bűnnek és halálnak ebbe a világába, 

hogy megmentse a bűnös embert. Jézusban van az ember üdvössége. Sokan persze nem 

hiszik ezt az igazságot. Kételkednek benne, sőt tagadják. Vajon tényleg valami bizonytalan 

dologról van itt szó? Igaz beszéd ez - mondja az apostol. Az ember feltétlenül rábízhatja 

magát. Kétségtelen, a hitnek is szüksége van bizonyosságra, mint alapra. A hit nem valami 

vélekedés vagy feltevés. Hála Istennek, mi biztos tényre építünk. Már az Ószövetség pró-

fétái bizonyságot tettek arról, hogy Jézus nevében bűnbocsánatot nyernek mindazok, 

akik hisznek benne. Ézsaiás úgy írta le Jézusnak a bűn miatt való szenvedését, mintha 

lélekben ott állt volna Krisztus keresztje alatt. Könyvének 53. fejezete nem egy zsidó 

embernek nyitotta fel a szemét a világ Megváltójának a felismerésére. 

 

Jézus maga tesz bizonyságot arról, hogy Ő az elveszett bűnösök Megváltója. Csodái is 

ezt bizonyítják. Amint a betegségeket megszüntette, ugyanúgy magától a bűntől, 

bajainknak e végzetes forrásától is megszabadít. Gondoljunk csak a gutaütött 

meggyógyítására. „Megbocsáttattak a te bűneid" - mondja neki. Ellenfelei rossz néven 

veszik ezt a beszédet, hiszen egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket! Jézus belelát 

gondolataikba és ezt kérdezi: „Mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak a bűneid! - 

vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj!?" Kétségtelen, hogy sokkal könnyebben mondhatja 

valaki azt, hogy bűneid meg vannak bocsátva, mint a másikat. Ugyanis az utóbbi esetben 

pillanatok alatt kiderül, hogy az illető elbizakodottságból mondta ezt. Ha azonban valaki 

teljes bizonyossággal mondja ki ezt a bátor felszólítást: „kelj fel és járj!" - akkor 

nyilvánvalóan a másik szava sem lehet istenkáromló beszéd. A beteg, amint tudjuk, felállt 

és felvette az ágyát. De ugyanakkor, mint megújult ember, bűneiből is kilépett. 

 

Jézus tehát a bűnösök Szabadítója. Halálának kiengesztelő ereje van, s ezt Isten is 

igazolta azáltal, hogy feltámasztotta Őt. Minden bizonnyal igaz ez: Jézus a bűnösök 

Szabadítója. - Miért nem hiszed ezt? Nekünk a világ legbizonyosabb tényével van dolgunk. 

Jézus Krisztuson kívül nincs senki másban üdvösség. 

 

* 

Mit mond Krisztusról az ige? 

„Nincsen senkiben másban üdvösség... " (ApCsel 4,12) 
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A sok ige közül, amelyek Krisztusról, egyfelől földi megszületése előtt szólnak, 

másfelől földi működésével kapcsolatosak, csak néhány fontosabbat sorolunk föl. Már 

Mózes V. könyvében ezt olvassuk: „Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te 

közüled,... azt hallgassátok!" 5Móz 18,15). Ézsaiásnál, a Messiás eljövetelével 

kapcsolatban ez áll: „...egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az 

ő vállán lészen" (Ézs 9,6-7). „Az Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem 

az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört 

szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást..." (Ézs 61,1-2) Erről tartotta 

Jézus első prédikációját Názáretben. Az Evangélium Jánosnál így kezdődik: 

„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige" (Jn 1,1). Péter 

a főtanács előtt ezt mondja Jézusról: „Nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is 

adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk" 

(ApCsel 4,12). Pál leveleinek sok igéje közül: „Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő 

Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre" (l Kor 1,9). „Képe a láthatatlan 

Istennek, minden teremtménynek előtte született; 0 benne teremtetett minden... 

tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;... Ő általa békéltessen 

meg mindent magával" (Kol 1,15-20; 2,9). 

Mennyei Atyánk, légy áldott, hogy Szentlelked ihlette a prófétákat és apostolokat, hogy 

Egyszülötted eljöveteléről, földi működéséről Hozzád való visszatéréséről szóljanak 

nekünk. Nem hagytad földi gyermekeidet sem reménytelenségben, sem bizonytalanságban 

Egyszülötted felöl. Adja kegyelmed, hogy Róla boldogan tegyek bizonyságot én is, 

valahányszor alkalmam nyílik erre és örömmel hívjak Hozzá minél többeket. Krisztusért, 

Ámen. 

„Jézusom, ki árva lelkem megváltottad véreddel, Kárhozattól óvtál engem, bűnös 

szívem ó vedd el! Add, hogy néked megháláljam, hogy nem hagytál a halálban. S 

megmutattad: bármit adj, én oltalmam csak te vagy." (Énekeskönyv 295. é. 1. v.) 

 

* 

A világ Világossága 

Olvasásra: Jn 8,12-20 
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Még mindig a lombsátoros ünnepen vagyunk. Hadd emlékeztessek arra a jelenetre, 

amikor az ünnep egyik liturgikus fénypontján a papok egyike vizet hozott a Siloám 

tavából, és ekkor kiáltotta Jézus: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!" 

 

A másik fontos Igét a lombsátoros ünnep nyolcadik napján mondja Jézus, mégpedig a 

nők udvarán. A Nagytemplomnak hatalmas udvara volt, itt állt a gyülekezeti persely, és 

az asszonyoknak eddig volt szabad jönniük, beljebb már nem. Ezen az udvaron, illetve az 

udvar szélén állt tizenhárom oszlop, horog- és kampófélékkel felszerelve, amelyekre föl 

lehetett akasztani az áldozati ajándékokat. Itt, ezen az udvaron mentette meg Jézus 

a házasságtörő asszonyt. Itt gyújtották meg hét napon át a négy hatalmas kandelábert, 

amelyek fénye az ünnepnapokon s azok éjszakáin messze világított. Mindenhová jutott 

belőle egy kis rőt fény, s egészen hajnalig égett. Említettem, hogy az ünnepek utolsó 

napjai már szinte karneválszerű hangulatba csaptak át. Nos, éjszakánként ennek a négy 

kandelábernek a fényénél ujjongtak, énekeltek és táncoltak az ünneplők. 

 

A nyolcadik napon, a házasságtörő nő megmentése után mondja Jézus a templomban, az 

asszonyok udvarán, a persely közelében, a kialudt arany gyertyatartók alatt: „Én vagyok a 

világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet 

világossága." 

 

Hogy mennyire az, akinek itt mondja magát, éppen az előbb bizonyosodott be, amikor 

sugárzó lénye közeléből menekülnek a kövezésre kész írástudók és farizeusok, mint a 

sötétségben vagy a pince sarkában meghúzódó pincebogarak, ha valaki rájuk világít. 

 

Itt hangzik el ismét a titokzatos ÉN VAGYOK vallomás, és most ehhez azt a merész 

állítást fűzi, hogy Ő a világ Világossága. 

 

Mindenekelőtt vizsgáljuk meg, hogy milyen környezetben mondotta ezt Jézus, mert 

így kap ez az isteni állítás sajátos jelentést és akusztikát. 

A kialudt arany kandeláberek alatt mondotta. Maga ez a tény is beszél nekünk: „Látjátok, 

ti, ünneplők, arany kandeláberekkel világítotok hét napon át. Engem pedig csak egy 

gyanús ácslegénynek, rendet megzavaró kóbor prófétának tartotok. Most kialszik az a 
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fény, ami tőletek telik. Ezért mondom én: van ennél nagyobb világosság, s az én vagyok. 

Az én világosságom nem hét napig világít, és nem néhány száz méterre csupán." 

 

Közben nekünk is eszünkbe jut, milyen nagy kísértésünk, hogy többre becsüljük a 

„kandeláber" fényét, azaz a templomot az Igénél. A helyet Jézus tiszta evangéliumánál. 

Vannak, akik képtelenek máshol Igét hallgatni, mint csak a nagy és díszes templomokban. 

Hogy miképpen hangzik abban az Ige, az már nem lényeges. Fontos a „kandeláber". 

De nem csak a kandeláberek alatt mondotta ezt Jézus, hanem a templomban, a vallás 

ápolásának színhelyén; s ha ott nem Jézus a középpont, nem Ő a világosság, akkor 

mekkora a sötétség! Ha nem Jézus áll a templom közepén, Igéjével és Szentlelkével, 

akkor ottlétünk „templomozás" csupán. Hagyomány, afféle népi szokás. Ám éppen a mi 

időnkben kell átélnünk, hogy egy népi szokásról le is lehet szokni. 

 

Egy-két évtizedre van csak szükség, sőt itt-ott már múlt időben mondhatjuk: volt rá 

szükség, hogy valami egész más legyen a népszokás. És úgy marad egy nagy templom, mint 

egy üres csigahéj. 

 

Egyszer egy nagy valláspszichológus mondotta: Az ember gyógyíthatatlanul vallásos. De 

tegyük hozzá, nem csak Istenről lehet vallani, hanem „vallhat" valaki egész lényével a 

gyomráról, a pénzről vagy a hatalomról. Ha nem a világ Világossága áll vallásunk, 

vallomásunk középpontjában, bármi más lehet az. 

Az, hogy Jézus a világ Világossága, nemcsak akkor és ott volt érvényes, a templomban, az 

arany kandeláber mellett, a persely közelében - hanem jó volna, ha az Ő világosságát 

beengednénk például a pénzügyeink intézésébe is! Egyszer azt mondotta valaki, hogy 

legutoljára a pénztárcánk tér meg. Valóban érdemes megvizsgálnunk, mennyit tudunk 

odaadni, áldozni a pénzünkből; egyáltalán van-e valamiféle tizedünk. Ám egyre inkább 

még nagyobb problémává válik az, hogy mennyire oda tudjuk adni magunkat a pénznek. 

Mennyire be tudja tölteni a gondolatainkat. Ha nincs, az a baj, ha van, akkor meg az. Ha 

kevés van, miként szerezhetek többet; ha sok van, hogyan tarthatnám meg - és így 

tovább. 
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Sok szó esik mostanában népünk tragikus szaporulatáról. Demográfusok számítgatják, 

hogy ha így marad a születések arányszáma, hamarosan több lesz az öregember 

Magyarországon, mint a fiatal, akik az öregek nyugdíjára fognak keresni (ami a mai 

modern technika, technológiák világában egyszerűen hazugság, mert a megtermelt javak 

elosztása igazságtalan csupán!). Ennek egyik oka az, hogy a mai ember nem élni akar, 

hanem jól élni. Ugyanakkor azt is érzékeli a mai ember, hogy soha semmi nem elég. Hiába 

van több, még több kell, mert azt az űrt, ami a szívekben van, ami áthatja a modern 

társadalom életét, nem lehet megszüntetni a „több”-el. A törvényszerűség így hangzik: 

Minél több lesz, annál nagyobb az üresség! Minél több lesz, annál nagyobb a szegénység! 

Ez az üresség sok minden rossznak, fájdalomnak az okozója, a demográfiai mutatóknak is 

itt kell keresni az okát! Embertelen, önző, kaparj kurta társadalomban magától értető 

módon nem születnek gyermekek. Nem csak az önzés, hanem annak látása is visszafogja a 

népszaporulatot, hogy a szülők jól látják, hogy milyen kegyetlen és szívtelen világ várna 

születendő gyermekeikre. Világítson bele a világ Világossága életünknek ebbe az egyre 

sötétülő zugába is! 

 

De nem csak a templomban mondotta Jézus ezt az Igét, nem csak az arany kandeláberek 

és a persely mellett, hanem az asszonyok udvarán, egy házasságtörő asszony megmentése 

után. Tüstént a házasságunkba világít bele a világ Világossága. Mennyivel több fényt 

kellene beengednünk az Ő világosságából a házasságunkba! Ma Magyarországon minden 

két órában kimondanak egy válást. Sokféle magyarázat született már erre, sokféle 

praktikus tanács hangzott el, a legtöbb házasságpszichológus a megromlott szexuális 

kapcsolat körül toporog. Merjük kimondani, azért lett ilyen sötét a kép a házasság 

körül, mert hiányzik belőle a világ Világosságának fénye. 

De foglalkozzunk röviden a jézusi vallomás másik felével is: Aki engem követ, nem jár 

sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. " Ez egyszerre két dolgot jelent: Övé 

lesz Jézus, és azt is jelenti, hogy Jézus belőle árad ki úgy, mint a világosság és 

melegség. 

 

Most pedig kíséreljük meg mélyére hatolni az itt szereplő követni szónak. Az 

akoluthein görög szót fordították így. Mit jelent még ez a kifejezés? 

 

Létezik egy katonai jelentése: követni a katonai parancsnokot oda, ahová az megy, 

vele, utána menni. Nekünk is van ilyen „parancsnokunk": a Küriosz, Krisztus. 
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Azt is jelenti, hogy a szolga követi az ő urát, minden mozdulatát, óhaját és kívánságát 

lesi. Nos, van-e ilyen Gazdánk? 

 

Azt is jelenti, hogy egy bölcs tanácsadó bölcs tanácsára hallgatunk, azt megfontolva, 

tanácsát követjük. Van-e ilyen mesterünk? 

 

Van ilyen jelentése is: az érvényben lévő törvényekhez, normákhoz igazodni, és azok 

szerint rendezni be az életünket. Ez nem kevesebbet jelent, mint amiről már oly sok szó 

esett, hogy Jézus szava, Igéje, lénye új életformát hozott. 

 

Nos, ennyi mindent jelent az akoluthein szó. Aki úgy követi Jézust, hogy Jézus 

egyszerre ura, Gazdája, Mestere, és ez a követés számára életforma, annak ígéri, hogy 

övé lesz az élet világossága. 

 

Az csak természetes, hogy ezen a hallgatói, pontosabban a farizeusok megbotránkoznak, 

hiszen most már nem csak élő víznek, hanem a világ Világosságának mondja magát, ez 

pedig számukra istenkáromlás, hiszen a világosság Isten jelképe volt (Zsolt 27,2; Ézs 60,19; 

Jób 29,3 stb). Majd a rájuk jellemző módon a mózesi törvényekre hivatkozva vádolják 

Jézust, hogy az Ő bizonyságtétele nem igaz, mert csak maga tesz maga mellett 

bizonyságot, és a törvény szerint legalább két vagy három tanúra volna szükség. Erre 

Jézus azt válaszolja, az Ő bizonyságtétele önmagában is igaz, mert Ő tudja, honnan jött 

és hová megy. És van még egy tanú, maga az Atya. Amikor a farizeusok azt kérdezik: 

„Hol van a te Atyád?" - így felel nekik: „Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha 

engem ismernétek, Atyámat is ismernétek." 

 

Kemény beszéd volt ez, és rendkívül felborzolhatta a farizeusok és írástudók idegeit, 

és Jézus még inkább maga ellen ingerelte őket. „De senki sem fogta el Őt, mert még nem 

jött el az Ő órája" - magyarázza meg János, hogy miért nem tartóztatják le még az 

Urat. 

Március 6 
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Megőrzi az árvát 

„Csak nálad talál irgalmat az árva" (Hós 14,4). 

 

Ez elegendő indok arra, hogy ne bízzunk semmi másban, csak az Úrban. Ha egy 

gyermek elveszíti (természettől való) gondviselőjét, hozzá lép Istenünk, és ő lesz a 

gyámolítója. Ugyanígy a felnőtt ember is: ha már mindenkit elvesztett, akire 

támaszkodhatott, az élő Isten kezébe teheti le az életét, akiben mindent megtalál, 

amire csak szüksége van. Az árvák Istenre vannak utalva, mint atyjukra, és Ő 

gondoskodik is róluk. E sorok írója tudja, mit jelent egyedül csak Isten erős karjára 

utalva lenni, és készséggel tanúskodik arról, hogy nincs más bizalom, amelyet tények 

hitelesebben igazolnának, vagy amely jutalmát bizonyosabban elnyerné, mint a 

láthatatlan, de mindörökké élő Istenbe vetett bizalom. 

 

Vannak gyermekek, akiknek van ugyan édesapjuk, mégsem sokkal jobb a helyzetük, 

mint az árváknak, ezért ők is gazdagok Isten oltalmában. Jobb, ha nincs más barátunk, 

csak Isten, mintha temérdek földi pártfogónk volna, de nincs Istenünk. Fájdalmas 

dolog elvesztem egy hozzánk közelálló embert, de amíg az Úr marad számunkra az 

irgalom forrása, addig nem vagyunk igazán árvák. Legyen a mai Ige vigasztalója minden 

apátián árvának, de rajtuk kívül mindazoknak is, akiknek nincs földi támaszuk. Uram, 

hadd találjam meg Nálad az irgalmat! Minél gyámoltalanabb és nyomorultabb vagyok, 

annál inkább szeretnék Benned, szerető szívedben bízni. 

 

* 

 

Mit tegyünk mi? 

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték...: „Mit 

tegyünk...?" (ApCsel 2,37) 

 

A bűnös ember újjáteremtése, az újjászületés mindenestől Isten munkája. És mit 

tehetünk érte mi? Ezt kérdezték pünkösdkor is az emberek Péter prédikációja után.  
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S ő mit válaszolt? „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus 

Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." 

(38. v.) 

 

Vagyis mi az események sorrendje? Hallgatták az igét, azt komolyan vették 

(mintha szíven találta volna őket), bűnbánatra jutottak, ennek jeleként 

megkeresztelkedtek, Jézus érdeméért bocsánatot kaptak, s akkor megkapták a 

Szentlélek ajándékát. 

 

Isten mindent az ő igéjével végez el. Ige nélkül nincs életváltozás. Valóban 

életkérdés, hogy hallgassuk Isten igéjét, és fogadjuk be, vagyis vegyük személyesen 

magunkra nézve komolyan azt. Isten igéje leplezi le bűneinket, a Szentlélek indít 

őszinte bűnbánatra, ő tesz bizonyossá afelől, hogy bocsánatot kaptunk, s ő vezet 

utána az engedelmesség útján. 

 

Ezt a sorrendet nem lehet megfordítani, mindenütt így olvassuk a Szentírásban. 

Nem lehet előrevenni a Szentlélek ajándékát, mert csak a Jézusban hívő, 

bűnbocsánatot nyert ember kap Szentlelket. 

 

A mi feladatunk tehát az, hogy hallgassuk az igét, és fogadjuk be, vegyük azt 

komolyan. Ezt a Biblia így is nevezi: igazat adtak Istennek (Lk 7,29). Mit tegyünk mi? 

Adjunk igazat Istennek, valljuk meg és hagyjuk el bűneinket, és tegyük meg, amire a 

Lélek indít! De ne feledjük, hogy mindebben Isten kegyelme, Isten Lelke segít 

bennünket! 

 

* 

Mit mond Krisztus önmagáról? 

„Én és az Atya egy vagyunk. " (Jn 10,30) 

 

Bár Krisztus maga a megtestesült alázat, mégsem titkolja el sohasem kilétét, amikor 

országa szempontjából szüksége van erre. Amikor szavára hallgató juhairól beszél, 

megmondja, hogy senkise ragadhatja ki azokat Atyja kezéből. Ennek bizonyságául 
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hozzáteszi:" „Én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,29-30). Mikor tanítványai Jákob 

kútjánál eledellel kínálják, azt válaszolja: „Az én eledelem az, hogy annak akaratját 

cselekedjem, a ki elküldött engem..." (Jn 4,31-34 ; 9,4). Világosan megmondja azt is: 

„Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, a kit ő küldött" (Jn 6,29). Megmondja 

magáról: „Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért" (Jn 10,11). Azt is, 

hogy: „Én vagyok az igazi szőlőtő... a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától... ti 

sem, hanemha én bennem maradtok" (Jn 15,1.4). Azt sem hallgatja el: „Én vagyok a 

világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben" (Jn 8,12). Azt sem: „Én 

vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él" (Jn 11,25). 

Megváltó Krisztusunk valóban egy az Atyával. A főpap előtt isteni méltósággal tesz 

bizonyságot arról, hogy ő a Krisztus (Mt 26,63-64). Pilátus előtt pedig király voltáról 

(Jn 18,37). 

 

Megváltó Krisztusom, köszönöm, hogy jó Pásztorom vagy. Köszönöm, hogy bár az Atyával 

egy vagy, úgy szerettél minket, hogy életed adtad mindnyájunkért, értem is. Köszönöm, 

hogy Te vagy a Feltámadás és az Élet. Könyörgök Hozzád, fedezd el véreddel bűneim és 

légy az én őrök életem. Megváltó Krisztusom: fogadj el megváltottadul! Királyom, fogadj el 

örök hűségű alattvalódul! Ámen. 

„Az Úr énnekem őriző pásztorom, Azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű 

szép mezőn engemet éltet És szép kies folyóvízre legeltet; Lelkemet megnyugtatja 

szent nevében És vezérl engem igaz ösvényében." (Énekeskönyv 23. é. 1. v.) 

 

* 

 

Hitünk szilárd alapja 

Nem kieszelt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus 

hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemünkkel láttuk az Ő isteni fenségét.

 2Péter.l,16 

 

Hitbizonyosságunk az üdvösségnek azokra a nagy tényeire alapozódik, amelyekről Isten 

szava, a Biblia tesz nekünk bizonyságot. A hit a megváltás elvégzett tényén nyugszik, amely 

itt és most azért érvényes a számunkra, mivel Jézus Krisztus él, és Isten azt Igéje által 

közli velünk. A hit nem támaszkodik valami másra, valamire, ami bennünk megy végbe, 
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mint például az érzéseinkre. Ebben az esetben bizonyosságunk igen ingatag talajon állna. 

Érzelmeink hőmérője állandóan ingadozik. Gyakran mélypontokat ér el. A hitbizonyosság 

azon az átváltozáson vagy megújuláson sem alapulhat, ami az emberben megy végbe. Ez 

inkább csak erősíti a hitbizonyosságot, amely viszont kizárólag az Igén alapul. 

 

De vajon van-e az Úr Jézus szabadító hatalmának és újjáteremtő Igéjének valami szilárd 

alapja? Végső fokon mindez nem csupán valami légből kapott kitalálás? Vajon nemcsak 

okos és remekül kitalált mendemondák, amelyek az apostoli igehirdetésnek is alapul 

szolgáltak? A hitetlenség az üdvtények közül szívesen minősít több mindent mesének, így 

Jézus csodálatos születését vagy feltámadásának a tényét. Ez esetben Jézus halálának 

sem lenne engesztelő ereje és vérének sem volna szabadító hatalma. De vajon nincs-e a 

hitetleneknek mégis igazuk? Nem áll-e az evangélium agyafúrt emberi képzelgésekből 

csupán? Rettenetes lenne, ha ilyen kétségek és kegyes fantáziálások között kellene élnünk. 

 

Hála Istennek, egészen szilárd talajon állunk. Az apostolok saját maguk látták Jézus 

dicsőségét a megdicsőülés hegyén. Feltámadásának is tanúi voltak. Ő valóban feltámadt, ez 

a csodák csodája az a megingathatatlan pillér, amelyen a Jézusról szóló evangélium nyug-

szik. A Fiú feltámasztásával Isten nyomta rá a hitelesség pecsétjét az evangéliumra. 

Jézus valóban a bűneinkért vezekelt s ontotta ki a vérét. Mert feltámadott, látható 

testben visszatér majd e Földre. Mivel pedig él, hitünk nem egy elképzelt Megváltóhoz 

kapcsolódik, hanem a valóságos, mindig jelenlevő Szabadítóhoz. Hitünk nem „hiábavaló". 

Nem ábrándképhez kapcsolódik, hanem élő személyiséghez. A hívő maga is meglátja, 

megtapasztalja Isten dicsőségét. 

 

* 

Az Úr az Ő népének ereje 

105. zsoltár 

 

Isten minden teremtménye dicséri az Urat, a füvek, a fák, az állatvilág neki mond 

dicséretet. Szükség tehát, hogy azok, akik ismerik Isten csodatetteit, még inkább 

magasztalják az Ő nevét. Az állatok nem szállnak szembe Isten törvényével, csak az em-
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ber az, akiről így kell szólnia az Úrnak, hogy az én népem nem ismer engem. Isten nagy 

tettei a szemeink előtt vannak, és mi elfelejtkezünk róluk. Méltó tehát, hogy a felhívás 

eljusson szívünkhöz: magasztaljátok az Urat, akik ismeritek csodatetteit. Méltó, hogy 

felkeljen ajkainkon Isten dicsérete, a hálaadás szava. Milyen szegény ebben a mi 

szívünk. A szükség, a nyomorúság idején tele vagyunk kérésekkel, sorozatosan szakad fel 

szívünkből: „könyörülj rajtam, Istenem." A köszönet viszont szűken jut eszünkbe. 

Elfelejtjük megköszönni a jót, a szeretetet, a segítséget, és még ritkábban szakad 

fel a magasztalás, az Isten dicsérete. Úgy vesszük, hogy mindaz, amit Isten cselekszik 

velünk, kötelességből teszi, legfeljebb mint jól nevelt gyerekhez illik, megköszönjük 

neki. Pedig Isten nem kötelességből, hanem irgalomból cselekszik. Ha mindig úgy szem-

lélnénk Isten tetteit, hogy nem vagyok rá méltó, hanem Isten különös kegyelmet 

gyakorol velem, sokkal inkább felfakadna ajkunkon a magasztalás és a dicséret szava. 

De még ha az egyéni csendesség-ben felfakad is a hálaadás és dicséretmondás, vagy ha 

hívő közösségben hirdetjük is Isten dicséretét, a népek között, ott, ahol nem ismerik 

az Urat, akik nem veszik eszükbe Jézus nevét, és Isten igéjét, valóságosan hiányzik 

Isten dicsérete és magasztalása. Egyetlen dicsekedés jogosult, mégpedig az Úrral való 

dicsekedés. Vannak emberek, akik dicsekednek önmagukkal, egyéni képességeikkel, 

sikereikkel, eredményeikkel, holott Isten előtt egyetlen dicsekvés áll meg: 

dicsekedjetek az Ő szent nevével, örvendezzen azoknak szívük, akik ismerik az 3. vers 

Urat! Azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy ismer engem, mondja Jeremiás. 

Dicsekszel-e ezzel? Eldicsekednek emberek rokonságukkal, világi kapcsolatukkal. 

Dicsekszel-e azzal, hogy Jézusé vagy? „Ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én 

is megtagadom az én mennyei Atyám előtt, aki pedig vallást tesz rólam az emberek 

előtt, én is vallást Mt 10,32 teszek arról az én mennyei Atyám előtt." Mondd 

ismerősödnek, barátodnak, hogy vele jársz, és vele akarsz maradni, dicsekedj azzal, 

hogy az Ő nyájához tartozol. 

 

Az Ő népének ereje az Úr. Láthatjuk ebben a zsoltárban, milyen gazdagon mutatta 

meg Isten az Ő erejét népe életében. A maroknyi szétszórt zsellérsereg, aki 

jövevényként járt Kánaántól Egyiptomig, és Egyiptomtól Kánaánig a pusztán keresztül, 

hogyan tapasztalta meg erejét a nagyon változatos és izgalmas élet minden területén, 

az úton, amelyen vezettetett. Azért mondja a zsoltáríró, hogy kívánjátok az Urat és az 

Ő erejét. Sóvárogjatok az Úrnak ereje után a megpróbáltatások, a harcok közepette. 

Ahol minden más emberi erő csődöt mond, megszégyenül, fiaskóval végződik, csak az 

Úr ereje által van megtartatás és megérkezés. Ne kívánj más erőt, más hatalmasságot. 

Egyszer, amikor megoldhatatlannak látszó élelmezés és egyéb dolgok kerültek elém, 

Isten lelke ezzel az igével erősített, „megtartom őket az Úr, az ő Istenük által, de 
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nem tartom meg őket íj vagy kard, vagy háború által. Sem lovas vagy lovasok által." 

Tehát: „kívánjátok az Urat és az Ő erejét" mert az Ő ereje által van a megtartatás. 

Nem emberi erő, nem emberi okoskodás, ügyeskedés által. Lehet, hogy jó reménységeid, 

jó kilátásaid vannak, de el ne felejtsd, hogy az Úr az Ő népének ereje. Kívánd azért az 

Urat és az Ő erejét. Nem az ügyességed, a gyűjtött tartalék tőkéd, vagy a nyitva 

hagyott vészkijáratok, hanem az Úr ereje tart meg téged. Keressétek az Ő orcáját 

szüntelen - mondja az ige. Tehát az Úr orcájának keresését sohase hagyjuk abba. 

Azt gondolják emberek, hogy azzal, hogy egyszer közel fordultak a Úrhoz, egyszer s 

mindenkorra el van intézve minden, holott az Úr orcájának keresésére állandóan 

szükség van. Nem lehet úgy csinálni, hogy most, miután odafordultam hozzá, 

odadobom a gyeplőt és menjen minden a maga útján. Újra és újra keresnünk kell 

az Urat. Sok szív elernyed, eliszaposodik, mert úgy gondolja, már megérkezett, nem 

serkenti szent elégedetlenség, mint Pált, aki így szólt: nem mondom, hogy már  

elértem, vagy tökéletes volnék, hanem igyekszem. Emésztette lelkét, hogy 

magasabbra, közelebb jusson. Ő, aki elragadtatott a harmadik égig és hallott 

kibeszélhetetlen beszédeket, kereste és kutatta az Úr orcáját. Jaj annak, aki betelt 

Isten orcájának szépségével, aki buzgón járt közösségbe, olvasta Isten igéjét, és 

egyszer csak elmaradt a boroskancsó mellett. Mikor megkérdezték, miért nem jön a 

közösségbe, azt felelte, már mind tudom, amit mondanak, én taníthatnám azokat, 

akik oda járnak. Nem kereste az Úr orcáját szüntelen, és lecsúszott a legnagyobb 

mélységig. Talán a te lelki elesettségednek is az az oka, hogy belenyugodtál 

állapotodba, és nem sír a lelked az Úr után. Emlékezz a menyasszony sóvárgására, 

hogy tele van várakozással: „Mondd meg nekem, hol legeltetsz, hol deleltetsz?" Megy 

este az őrségen keresztül, találkozni akar vele, nincs nyugalma, míg meg nem találja. 

Hiányzik, mint a kenyér, mely az életet jelenti számára. Keresed-e így az Úr orcáját? 

Igazságodban, csendességedben keresd az Úr orcáját, azzal a vággyal, hogy nekem 

mindenképpen találkoznom kell vele, látnom kell Őt. 

 

Emlékezzél meg az Ő csodáiról, melyeket cselekedett, a jelekről és ígéretekről. 

Gyakorlati tanács ez. Emlékezz meg azokról, amiket cselekedett, ha nem fénylik 

előtted a Megváltód képe, ha meghidegült benned a szeretet. Ha emlékezni kezdesz 

Isten csodáira, elárasztja szívedet a szeretet, forró láng csap át rajta a tények miatt, 

melyeket Isten megoldott, ahogy óvott és őrzött. Hála kél benned, hogy milyen 

csodálatos az Úr. Nézz csak visszafelé életedben a mai naptól kezdve. Reggel 

felvirrasztott és enned adott, amikor sokaknak nincs mit enniük, van mivel betakarnod 

a testedet. Menj vissza a golgotái keresztig, ahol a legcsodálatosabbat cselekedte 

érted: „Ó mély titok, ó szent csoda, önmagát adta oda." Emlékezzél meg a betlehemi 
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jászol bölcsőben fekvő kisdedről! Emberré lett Isten érted. Emlékezzél meg Isten 

bárányáról, aki elvette a világ bűneit. Hulló véréről, általszegezett kezeiről, a 

töviskoszorúról. Emlékezzél meg Isten csodadolgairól, amelyeket cselekedett érted, 

és majd meglátod, meleg szeretetre gerjed a te szíved, és magasztalod az Ő 

hűségét és irgalmát! Ezt teszi a zsoltáríró is, emlékezni kezd Isten csodáiról. 

Visszamegy a múltba, és egyik drága felismerés követi a másikat. Egyik 

megismerés az, hogy Isten irányítja minden nép sorsát, de a kicsiny nyáját 

üdvösségre viszi. „Az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az Ő ítélete." E 

földnek nincs olyan rejtett zuga, a legészakibb sarkán egy elhagyatott 

halászfalu, vagy eszkimó kunyhó, ahova ki ne hatna Isten ítélete. Az egész 

földön Ő cselekszik. A rejtelmes Tibetben, a sötét Afrikában, az indiai mezőkön Ő 

cselekszik minden népek életében. Egyiket megalázza, megtöri a másik által, 

miután méltatlanná vált az Ő dicsősége hordozására, de ebben az általános vi-

lágkormányzó munkában különös figyelmet fordít népére. Megemlékezik 

szövetségéről mindörökké, amelyet kötött Ábrahámmal, megemlékezik Izsáknak 

tett esküvéséről, amit odaállított Jákobnak szabály gyanánt, amikor még csekély 

számban voltak és zsellérekként egyik országból a másikba bujdostak. Addig is, 

amíg a Kananeusok vívták a maguk harcát, Istennek gondja volt maroknyi népére, 

Ábrahámra, a hívők Atyjára, aki egyedül hordozója volt Isten ígéretének. 

Később a pátriárkákra, hogy el ne vesszenek és megérkezzenek az ígéret földjére. 

A népeket irányítja, kicsinyeinek, az egyszerű zselléreknek sorsát, akik hányódtak 

egyik nemzettől a másikig, szemmel tartja és üdvösségre vezeti őket, törődik a kicsiny 

nyájjal, amely összegyülekezik az Isten igéje mellett Alig számításba jövő sereg, Isten 

azonban szemmel tartja őket üdvösségre. „Nagy csodája az Úrnak, ha odatartozol az 

O népéhez, a választottak, az üdvözültek seregéhez", a szemmel tartott kicsiny 

nyájhoz. Az Úr az Ő népének erőssége. Nem engedte, hogy valaki nyomorgassa őket, sőt 

királyokat is megfenyített miattuk, mondván, hogy ne illessétek az én f elkentjeimet, és 

az én prófétámnak ne ártsatok. Az Úr az Ő népének oltalma. Ő tartotta meg Ábrahámot, 

amikor a környező népek fellázadtak ellene, és ki akarták irtani, Ő volt oltalma 

Jákobnak a sekemi vérfürdő után, Ő rettentette meg a környező városokat. Ő 

oltalmazta meg népét az első keresztyénség üldöztetése idején, a reformációkor, és 

azóta is, mindig a szorongattatásnak idején. Olyan volt Isten népe, mint egy 

vesszőszál a népek országútján, mégis megtartatott. Anák óriások dübörögtek 

körülötte, és hatalmas tölgyek zuhantak alá, ez a parányi nép pedig megtartatott. 

Átdübörög a történelem szekere, és míg a többi népekből csak pozdorja és hamu 

marad, az Úr népe dicsőségesen megáll. Nézz Dánielre! Hullanak mellette a népek, 

Asszíria és a többi a múlté lettek, Dániel pedig megmarad, mert az Úr az ő erőssége 

és nem engedi, hogy ártsanak neki. 
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Az oroszlánok már széttépték ellenségeit, Dániel pedig sértetlen, mert az Úr 

lebocsátotta angyalait. Ki tudja, hány életnek kellet összedőlnie már körülötted, akik 

ártani akartak neked, mert az Isten megparancsolta, hogy ne bántsanak, ne ártsanak. 

Hányan törtek össze azon a vaskorláton, mellyel körülvette az Úr az Ő szerelmeseit. 

Ki tudja, hány démoni lélek hullott vissza a kárhozatba akkor, mikor téged akart 

megrontani, mert nincs ereje Isten hatalmán és erősségén. 

 

A szenvedést Isten küldi népe életébe, és az mindig a holnap vetése, amelyikből majd 

holnap aratsz áldott gyümölcsöket. Éhséget idézett elő a földön, a kenyérnek minden 

botját eltörte. De elküldött egy férfiút, Józsefet, akinek lábait béklyóba szorították, 

és ő maga vasban járt. Mennyi kérdés lehetett József szívében, hogy miért kell láncot 

viselnie, börtönben sínylődnie. Mennyi kérdés, míg egyszer eljött az aratás ideje, amikor 

oda állhatott testvérei elé, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de Isten jóra kívánta 

azt fordítani. Egyszer elérkezett az idő, amikor világosan láthatta mindenki, hogy 

testvérei megtartatásáért küldetett oda. A szenvedés, melyben most részed van, a 

magad vagy mások megtartatásáért történik. Lehet, hogy nagyon gyötrelmes, de magad 

menekülsz meg általa az ismeretlen, nem sejtett veszedelmektől. 

 

A szenvedés vetés a holnap számára, és csak addig tart, míg az Úr szava betelik. Mikor 

Isten leperelte peredet, mikor a földet bevetette gabonával, akkor nem tart tovább. 

Hogy sírna a szántóföld, mikor végighasít benne az eke, hogy hullanának könnyei, mikor 

végig hasít benne a borona, de csak addig tart a hasítás, a fájdalom, míg a szívébe fo-

gadta a hintett magvakat, hogy egyszer majd gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére. 

Addig tart a szenvedés, addig gyötör a kín, fájdalom, amíg magadévá teszed, amire 

szükséged van, hogy szívedbe zárod Isten igéjét, titkát, hogy a maga idejében aztán 

szárba szökkenve hirdesse Isten dicsőségét. 

 

Akik a próbatételek között megállnak, azok életében elérkezik a felmagasztalás. 

Elküldött a király Józsefért, feloldotta, és hatalmat adott neki arra, hogy másokat 

vessen béklyóba. „Búsulásom felbuzdultában, elrejtém egy szempillantásig orcámat 

előtted, de örök irgalmassággal könyörülök rajtad." A szenvedés nem tart örökké, az 

irgalom Ézs 54,! ellenben örök. Lehet a szenvedés hosszú, soká nyílik meg a börtönajtó. 

Talán rettentően beléfájdul a szemed mindig csak a kerek ablakot nézni, csak az őrök 

egyhangú kopogására figyelni. Belefájdul a szíved, mikor a bilincs megcsördül a kezeden, 
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de el ne felejtsd, nem tart örökké. Az Ő irgalmassága viszont örökké tartó. 

Megszűnik, tovaszáll a szenvedés, és jön a felmagasztaltatás. Aki bilincseket 

hordtál, az Isten fiainak szabadságával jársz körül, aki megaláztattál, 

felmagasztaltatól, aki sírva vitted vetőmagodat, majd örvendezve jössz elő kévéidet 

emelve. 

 

Isten országa történetének figyelemre méltó szakasza az, amikor Isten igéje 

bizonyságot tesz ezen a helyen. Vannak olyan idők, mikor Isten népe erős 

Egyiptomban, de Egyiptom előbb-utóbb mindig fellázad a szent nép uralma ellen. Van 

egy keresztyén irányzat, mely szeretné elhitetni ezzel a világgal saját 

vigasztalására nézve, hogy eljön az idő, mikor átveszi Isten népe az uralkodást a 

világ felett. A valóság pedig az, hogyha vannak is átmeneti idők, mikor erősebbé 

teszi Isten az Ő népét, utóbb mégis az az idő következik el, amikor Kám földjén Sem 

szolgává lesz. Megalázó megtapasztalás Isten népének, hogy hatalom adatik egy 

Antikrisztusnak arra nézve, hogy a szentek ellen hadakozzék, falja őket 

vasfogaival, rontsa őket, pusztítsa őket, ártson nekik és megtiporja őket lábaival. 

Milyen fájdalmas Isten népének, mikor úgy érzi, átadatott a világnak, kénye-

kedvére ki van szolgáltatva, azt cselekszi vele, amit akar: gúnyolja, megtiporja. Le-

hetséges, hogy ezt Isten nevében cselekszi. Mert azt gondolják, hogy istentiszteletet 

végeznek. Átmeneti idő lehet mindig, mikor Isten népe egy időre átveszi a kormányt, 

mikor felülre kerül, utána mindig meg aláztatás, rabszolgasors várja Egyiptomban. 

Ott nincs szabadság Isten gyermeke számára. Nincs békesség és élet, csak gyötrődés 

és kín. Lehetnek porhagymák, vöröshagymák, húsosfazekak, melyek között élni jó, 

de rabszolga bilincset kell hordoznia mellette, és Kám földjén piramisokat építenie a 

Fáraó számára, kiszolgálni az ördög dicsőségét. 

 

Éppen ezért el kell jönnie az időnek, mikor a nyomorúságnak legmélyebb pontján 

is Isten elküldi Mózest, a szabadítót. Nem tudom, az Isten számodra elküldött-e 

már Mózest, aki vér és víz által kiszabadított téged Egyiptom rabságából? 

Elküldötte-e azt a csodálatos Mózest, hogy leverje rólad az egyiptomi bilincseket, 

kiszabadítson téged bűneid rabságából, hogy légy hirdetője Isten dicsőségének? 

Vagy még mindig sínylődsz, vergődsz, vályogot vetsz és piramist építesz, építed a 

királyok sírjait ahelyett, hogy szolgálnál a királynál, és szemléled üres sírját, amin 

nincs már mit építeni. Eljött-e hozzád a szabadító, vagy rab vagy még? Szenvedélyeid, 

önző, hiú, dicsőségvágyó éned, tested kívánságainak rabja vagy most is, vagy 

eljutottál Isten fiainak dicsőséges szabadságára? 
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Ha megszabadultál a kárhozat rabságából, ott van-e a vágy szívedben az idő után, 

amikor az Úr megváltottai megtérnek és Sionba jönnek, amikor lerúgod a földi 

testet és járhatsz a mennyei mezők dicsőséges útjain? Ott van-e a szívedben a 

meny asszony sóvárgása, hogy jövel, Uram, hamar, Uram Jézus? Azt mondja Jézus: az 

embernek Fia mikor eljön, nem talál hitet a földön. Azt jelenti ez, hogy nem lesznek 

emberek, akik sóvárognak az Ő jövetele után. Ma is itt él egy sereg hívő ember, és nem 

sóvárogja Jézus eljövetelét. Valid meg, hogy itt akarsz berendezkedni te is, itt 

akarsz jövendőt építeni, kősziklából rakni házat, és nem sátorokban lakozol. Vársz 

magadnak valamit ettől a világtól, ahelyett, hogy Krisztus eljövetelét sóvárognád, 

vágynád, hogy érkezzen meg a dicsőség Ura, Jézus. Ha Isten most letekint és reánéz 

az Ő népére, mondhatja, hogy látván láttam az én népemnek nyomorúságát, és 

kiáltásuk hozzám hatott? Vagy nem, mert beletörődtél a földi életbe, és itt akarsz 

megoldást magadnak, nem pedig a mennyekben. Isten kegyelme, hogy mégis 

megszabadítja népét, és kivezeti Egyiptom rabságából abba a dicsőségbe, melyet 

készített az Őt szeretőknek. Népének szabadítása azonban mindig az ítélet vesszejének 

megsuhogtatása árán történik. E világ fejedelme az ördög, nem hajlandó tudomásul 

venni, hogy Isten népéhez neki semmi köze nincs, felette nincs hatalma. Minden áron 

rabszolgaságban akarja tartani az Úr népét, hogy neki dolgozzon és Őt szolgálja, az 

Ő dicsőségét építse. A Jelenések könyve szerint a végső ítéletkor Istennek 

rettenetes ítéletet kell rászakasztania erre a világra, hogy népét kiszabadítsa belőle. 

Istennek rá kellett zúdítania ítéletét Egyiptomra, míg ráeszmélt Egyiptom népe, hogy 

el kell bocsátania az Izraelt. Isten népe gazdagon szabadul meg Egyiptomból. Jöttek a 

nagy nyomorúságból, és fehér ruhákba vannak öltözve. A nyomorúsággal együtt jár a 

piszok, a szenny. Ahol szükség, szegénység van, ott keveset adnak a szappanra, keveset 

törődnek a tisztasággal, milyen ellentéte ez Isten kegyelmének. Jöttek a 

nyomorúságból, az egyiptomi rabságból gazdagon. Arannyal, ezüsttel megrakva, és az ő 

nemzedékeikben, nemzetségeikben nem volt beteges. Csodálatos, hogy neked, aki 

kísértések, szenvedések között vergődsz, egyszer gazdagon adatik az Isten 

országába való bemenetel. Aki itt mindenütt bűn, fertő, tócsák és pocsolyák 

közepette jártál, tiszta fehér ruhákban érkezel hozzá. Aki a tüzes kemence közepén 

jártál, a füstnek illata sem érzik meg rajtad. Szeretet nélküli rideg világban éltél, és 

ott megmarad a szeretet. Milyen csodálatos gazdagsága ez Isten kegyelmének. 

Egyiptomból, a szükségből, a nyomorúságból gazdagon, a sárból tisztán, a szemétből 

drága kinccsel, a mélységből, fertőből Isten dicsőségének jobbjára érkezel. Szennyes, 

tisztátalan lelked, mint tündöklő szépségű hókristály, csillog majd Jézus Krisztus 

palástján. Királyi koronakővé tesz téged. Elcsüggedt, kesergő és bűneid miatt gyötrődő 
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élet, akinek megint nem sikerült, megint csak elestél, sárba zuhantál, beszennyezted 

magad, nézd, Egyiptomból gazdagon, ezüsttel és arannyal megrakodva érkezel. 

Egyiptom öröme hazug öröm, nem annak örültek, hogy Izrael népe kivonult, hanem 

inkább annak, hogy most már a csapások megszűntek rajtuk. Nehogy valamikor is azt 

hidd, hogy a világ örül szabadulásodnak. Annak örül, hogy megszabadul tőled, 

társaságodtól, hogy nem kell többé Isten ítélete alatt járnia közeledben. Mert míg 

Isten népe Egyiptomban van, ez mindig Isten ítéletét jelenti számára. Igaz életed 

ítélet azok számára, akik hazugságot szólnak, ítélet számukra, hogy te nem nevetsz 

néha tréfálkozásukon. Nem annak örül, hogy kiszabadultál Isten fiainak dicsőségére, 

hanem annak, hogy nem kell most már a társaságodban lennie, most már 

megszabadul tőled. 

 

Az Úr pedig nem csak kihozza az Ő népét Egyiptomból, hanem át is viszi a sötétségen. 

Mégpedig, azért, mert megemlékezett az Ő szentséges ígéretéről. Nem a mi 

szépségünkért, dicsőségünkért, hanem az Ő szövetségéért visz át bennünket a 

pusztaságon. Azért van lehetőség, hogy te megérkezz a mennyei dicsőségbe. Tudod, 

mi a biztosítéka, hogy a megtérésedtől a dicsőségbe távozásodig megtartatol? Ez a 

vér, amely kihullott a kereszten, az újszövetség vére, mely öntetik sokak bűnének 

bocsánatára. Ha ezer nyelvem volna is, és mindenikkel az angyalok nyelvén szólnám az 

evangéliumot, ha tes temet mind a tűzre adnám is, és vagyonomat mind felétetném, ha 

nem tekintene az én Uram a szövetség vérére, akkor soha nem érkeznék el hozzá, 

elsodortatnám előbb vagy utóbb tőle. A pusztaságban a szövetség vére nélkül csak 

elsodortatni lehet. A pusztán átmenni csak a szövetség oltalma alatt lehet. Az Úr az Ő 

népének ereje, nem a te képességed, érdemed és erőd. Az Úr pedig hű az Ő 

szövetségéhez, a vérhez, mely hullott a báránynak szívéből, mikor áldozott érettünk a 

Golgotán, tehát nem tagadja meg az Ő szövetségét. Kiterjesztette felettük a felhőt, 

kenyeret adott nekik, mert megemlékezett az Ő szent szövetségéről. Megtartja, mert 

emlékezik Jézus vérére. 

 

Ahogy a próbák betelnek, eljön az örökös öröm ideje, íme az Úr megváltottai 

megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek, örökös öröm az ő fejükön, és eltűnik a 

fájdalom és sóhaj. Az Úr az Ő népének ereje, hogy megtartsák az Ő rendelését, és 

törvényét megőrizzék. Az Úr a te erőd, legyen a te szívednek ereje is. Kívánd Őt és az 

Ő erejét, hogy megtartassál. 

Március 7 
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Megszabadulva a bilincsektől 

„Kiszabadítja a foglyokat az Úr" (Zsolt 146,7). 

 

Ki is szabadította őket! Gondoljunk csak a Bibliában leírt számtalan szabadulásra. Meg 

tud szabadítani most is. Szava letöri az ércbilincseket, pillantása felnyitja a zárakat. 

Megteszi ma is. Ezernyi helyen jönnek elő a megkötözöttek a fényre és a szabad 

levegőre. Jézus Krisztus ma is szabadságot hirdet a megkötözötteknek. Ebben a 

pillanatban is nyílnak ki börtönajtók és hullanak a földre a bilincsek. 

 

Téged is örömmel megszabadít, drága barátom, ha most a szomorúság, a kételyek 

vagy a félelem rabságában szenvedsz. Jézus Krisztus számára nagy öröm, ha megsza-

badíthat téged. Nem neked kell leráznod a bilincseidet: az Úr maga végzi ezt el. Csak 

bízzál benne, és Ő lesz a szabadítod. Higgy benne akkor is, ha most még csak a kőfalakat 

és a bilincseket látod. A Sátán nem tarthat fogva, a bűn nem láncolhat meg, még a 

kétségbeesés sem kötözhet meg, ha te most hiszel az Úr Jézusban, szabadító kegyel-

mében és a téged megmentő erejének hatalmában. Éppen akkora öröm Krisztus számára, 

ha megszabadíthat, mint amekkora a te örömöd lesz, ha egyszer megszabadulsz. 

 

Dacolj az ellenséggel és legyen ez az Ige a szabadulás éneke számodra: „Kiszabadítja 

a foglyokat az Úr". 

 

* 

 

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

el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) 

 

Ez a Biblia egyik legismertebb mondata, vagyis a Biblia dióhéjban. Jézus itt mondja 

Nikodémusnak, hogy Isten azt akarja, amire ő is vágyik: hogy örök életünk legyen. 
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Mi az örök élet? Az, ami az édenkertben volt az ember osztályrésze, amikor 

teremtő Istenével meghitt, bensőséges közösségben élt. Akkor az élet még 

„vegytiszta" állapotában volt az ember birtoka, nem szennyezték azt halálerők: 

félelem, fájdalom, nélkülözés, betegség, halál. Az örök nemcsak idői, hanem minőségi 

jelző is: teljes, igazi, tökéletes élet. Nemcsak azt jelenti, hogy nincs vége, hanem azt 

is: nincs híja. 

 

Amikor az ember függetlenítette magát Istentől, az élet forrásától, elveszítette 

ezt az életet, s maradt neki a puszta lét. Az Újszövetség két külön szóval jelöli ezt: a 

teljes, isteni élet a dzóé, a puszta lét a biosz. Ez a szó jelenti létünk anyagi 

feltételeit is. Ma tehát mindnyájunk létéből ez az igazi élet hiányzik. Nikodémus is 

ezzel a hiányérzettel ment Jézushoz. 

 

A Biblia szerint ez az élet egy személy. Úgy hívják: Jézus. „Én vagyok az élet" - 

mondta ő többször is. S az élet több, mint a táplálék (Mt 6,25). Aki Jézussal 

kapcsolatba kerül (benne hisz), annak a bioszában megjelenik a dzóé. És Isten akarata 

az, hogy nekünk újra örök életünk legyen. Olyan élet, ami felett nincs hatalma a 

biológiai halálnak sem, mert „aki hisz én-bennem, ha meghal is, él" (Jn 11,25). 

 

Van-e már most örök életem? Lehet, mert Jézus visszaszerezte és kínálja 

szeretettel. 

 

* 

 

Jézus minden időben! 

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Zsidók 13,8 

 

Sokan úgy vélik, hogy a Krisztusról szóló örömüzenet nem időszerű többé, a Biblia 

szemlélete pedig régen túlhaladott és maradi. Ha a bűn valóban túlhaladott álláspont 

lenne, akkor az emberiségnek nem lenne többé szüksége a bűnösök Megváltójára. És ha 

igaz lenne, hogy az emberi fejlődés által egyre inkább levetjük a bűnt, egyre inkább tiszták 

és igazak leszünk, akkora keresztről szóló evangélium tényleg feleslegesnek bizonyulna. - 
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De elég csak egy pillantást vetnünk az emberek életére, megnyilvánulásaira és máris 

látjuk, hogy az ember kiváló és nemes voltáról való derülátó megnyilatkozások nem állják 

meg a helyüket. Elég csak a történelem utolsó évszázadára visszaemlékeznünk: a 

gyűlöletnek, igazságtalanságnak és erőszaknak micsoda mélységeibe tekinthetünk bele, az 

erkölcstelenségnek milyen szörnyű áradata önti el a világot! Igazán elmondhatjuk, hogy 

ma még nagyobb szüksége van az emberiségnek a Szabadítóra, mint valaha. 

 

A modern emberen is csak az Isten megújító kegyelméről szóló üzenete segíthet. Az 

emberiség állapota nem jobb, hanem rosszabb lesz az idő előrehaladtával. Lehet, hogy 

külső, kulturális szempontból emelkedik, technikailag tökéletesedik, de ezzel egyenes 

arányban növekszik a belső romlottsága is. Igaza van az Igének, amikor azt mondja, hogy 

a világban egyre inkább fokozódik majd az erkölcsi szétesés és egyre nagyobb tért nyer az 

igazságtalanság. Az Ige szerint csak egy valaki hozhat szabadulást, s ez Krisztus. Ma is 

neki kell közbelépnie, különben az ember menthetetlenül elvész. 

 

Vajon megragadtad-e már ezt a Szabaditól és magadénak vallod-e Őt? És vajon ma\s Ő a 

te Szabadítod? Sokaknak ugyanis csak tegnapi Krisztusuk van. Valamikor megtapasztalták 

megváltói erejét, de azután eltávolodtak tőle. Lényét ma nem úgy látják, mint az egyetlen 

Szabadítót. Elfeledkeztek a régi bűneikből való megtisztulásukról (2Pt 1,9), ismét 

álomba merültek. Nem gondolnak arra, hogy mindennap szükségünk van Jézus 

szabadítására mindaddig, amíg a hitből a látásba jutunk. - Mivel a bűn minden nap kísért, 

ezért naponta szükségünk van a Megváltó vérében való megtisztulásra és Ő naponta kell, 

hogy könyörögjön értünk. Istennek legyen hála, Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 

 

* 

 

Az Ige testté-létele és közöttünk lakozása 

„Az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk... (Jn 1,14) 

Isten, ősszüleink bűnbeesése után megátkozza a csábító kígyót: „Ellenségeskedést 

szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az 

neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardósod" (IMóz 3,15). A próféták 

megjövendölik az Atyától megígért Megváltó eljövetelének körülményeit: „Örülj 

nagyon, Sionnak leánya,... íme jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és 
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szamárháton ülő..." (Zak 9,9). Az idők teljességében Isten választott edénye: Mária a 

betlehemi jászolban megszüli a világ Megváltóját: „Az Ige testté lett és lakozék mi 

közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét)..." (Jn 

1,14). „Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 

ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Az Egyszülött valóságos 

ember és valóságos Isten. Mint ember hozzánk hasonlóan szenved. Vállalja a földi élet 

minden kellemetlenségét és nehézségét. A Gecsemáné kertjében előre elszenvedi 

váltsághalálának kínjait, de ajkáról elhangzik a győzelmes kiáltás: Mindazáltal ne az én 

akaratom, hanem a tiéd legyen!" (Lk 22,42/b). 

Mennyei Atyám, légy áldott, hogy értem is elküldötted Egyszülöttedet. A betlehemi 

pásztorokkal és a napkeleti bölcsekkel együtt leborulok én is tisztességet tenni a világ 

Megváltójának jászolbölcsőjéhez. Köszönöm, hogy az én bűneimért is elszenvedte a váltság 

nagy áldozatát. Köszönöm, hogy bennem is drága kinccsé lett kegyelme és igazsága. 

Köszönöm, hogy én is magamévá tehetem halálának áldásait. Alázattal könyörgök: dicsőítsd 

meg Fiadat az én bűnös életemben isi Öérette kérlek. Ámen. 

„Várj ember szíve készen, mert jő a Hős, az Úr, Ki üdvösséged lészen 

szent győztes harcosul, Fényt, éltet hozva jő, megtört az ősi átok: Kit 

vágyakozva vártok, betér hozzátok Ő." (Énekeskönyv 312. é. 1. v.) 

 

* 

 

10. zsoltár 

EMELD FEL KEZEDET, ISTENEM! 

Isten népének nagy kiváltsága, hogy Isten nemcsak szabadulást, hazát adott a 

számára, hanem rendet is. A rend központjában, mint a választott nép között a 

pusztában Isten személye áll. ,y4z Úr pedig azt kívánja ma tőled, hogy légy az ő 

tulajdon népe, ahogyan megmondotta neked, megtartva minden parancsolatát... Az 

Úrnak szent népe leszel, ahogyan megígérte." (5. Móz. 26,18-19). „ Válaszd hát az 

életet, hogy élhess, te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára 

és ragaszkodj hozzá... " (5. Móz. 30,19-20). Istennek a néphez szóló szava (tóráh), 

Isten rendjéhez (mispáth) való ragaszkodás volt a feltétele a békességes (sálóm) 

lakásnak és így áradhatott el az országban, mint Isten áldása az igazság (cedákáh). „ 

Vegyétek azért szívetekre ezeket az igéket... és tanítsátok meg ezekét fiaitoknak is, 
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beszélj róla ha otthon vagy, ha úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz." (5. Móz. 11,19). 

Észbontó tragédia az, hogy mikor meghalt Józsué, az egész nemzedék is atyái mellé 

került, más nemzedék támadt utána, amelyik nem ismerte az Urat, sem tetteit. (Bír. 

2,10). 

 

Élet helyett a halált választották. Az Úr rendjét megvetették és a rend helyére a 

rendetlenség került, igazság helyére a zűrzavar. Ilyen pillanatot hoz elő a 10. zsoltár. 

Mikor a hatalmasok felrúgták a rendet és tiporták a kicsiket, a nyomorultakat, az 

árvákat és özvegyeket. Előtérbe kerül Isten fenyítése, távollétének az élménye, éppen 

abban, hogy a gonoszok zabolátlanul garázdálkodnak. És felhangzik a próféták panasza. 

„Nem bocsátók meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár saruért a 

szegényt. " (Ám. 2,6). „Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek 

fekvőhelyükön és kora reggel végre is hajtják. Megkívánják a mezőket és elrabolják... 

Ellenségként támadtok népemre, letépitek róla a ruhát, a köntöst. Népem asszonyait 

kiűzitek otthonukból..." (Mik. 2,1-2.8-9). 

 

A zsoltáríró szorongva kérdi: miért állsz távol és miért rejtőzködsz a szükség idején? 

(10,1) Sötét felhők borították be az eget, mert „nem volt király Izraelben. Mindenki 

azt csinálta, amit jónak látott. " (Bír. 21,25). Törvénytelenség és rendetlenség ütötte 

fel a fejét. Úgy tűnt, mintha Isten elhallgatott volna, mintha népétől eltávozott volna. 

Nem küldő ellenség erőszakoskodott Isten népén, visszaélések, belső rémuralom 

súlyosodott a választott népre. Ebben a helyzetben teszi fel a próféta is a kérdést: „Ó, 

Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején! Miért lennél olyan az országban, 

mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be?" (Jer. 14,8). Mikor vad indula-

tok uralkodnak, mikor Isten törvényét és rendjét félretették. Mikor a bűnös 

bűnösségével dicsekedik, mikor fennhéjázva kérdik: hol van hát Isten? Lám Isten 

gyermekei bajban vannak, s mindenki szeretne hozzá menekülni, mint mikor a hajók 

sietve futnak veszély idején a biztos kikötőbe! 

 

És így kell feltenni a kérdést: van-e biztos kikötő? Lám, eltakarja valami előlük Isten 

orcáját! Semmi se vág úgy a húsunkba, mintha Isten atyai orcáját látjuk eltakarva. Mikor 

a mi napunk, világosságunk elsötétedik, akkor van aztán igazán sötét, mikor különféle 

kísértések között tanácstalanul állunk. (1. Pét. 1,6). A szomorúságok, kísértések nem 

lennének igaziak, ha a mélységeiket nem éreznénk át. 
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Bizony, még azt is kimondja a vakmerők szája: Nincsen Isten! És a vakmerők még 

jobban megbátorodnak, hiszen hallgat az Isten, így volt ez a francia forradalom idején, 

mikor a nép ítélete kimondotta: Isten nincs, Isten meghalt. Vele meghalt a törvénye, az 

isteni rend. Az ember a magaválasztotta és a maga kialakította rendnek 

engedelmeskedik. Félre a Tízparancsolattal! Nincs többé sem ítélet, sem felelősségre 

vonás! Isten uralma helyére az emberi uralom került. Ki védi a védtelent, ki a támasza a 

kiszolgáltatott embernek? Valóban olyan igazság ez, mikor semmi világosság nem tör 

elő, nincs semmi támasz és nincs semmi fogódzó. 

 

így néznek ki a dolgok, míg az ember azt nézi, arra figyel, ami az emberektől 

várható, kapható. Az Istentől, rendjétől függetlenített élet olyan, amilyen. Dicsekszik, 

mellét veri. Nyilatkozataival akarja tisztára mosni magát, a kezeihez tapadó vért. Azt 

mondja magáról, hogy ő modern. A hitetlenségre jellemző, hogy minden korban, 2500 

évvel ezelőtt is, azt nyilvánította ki magáról, hogy ő modern. Már az Édenkertben is 

modern ember volt Ádám és Éva. És éppen ebből derülhet ki igazán, hogy az ember a 

történelme folyamán mindig modern volt, mikor félretette Isten rendjét. Az Isten 

ellen lázadó ember nemcsak gőgös, büszke önmagára, hanem kapzsi is. És, mint ilyen, 

félreteszi Isten ítéletét is. Isten sem nem lát, sem nem hall. Tehát nincs és büntetni se 

fog. 

 

Aki csak ezt látja a világban, az előtt elhomályosul az Ige világossága. De a hit 

vakmerő. A hit nem futamodik meg, hogy elvesszen. A hit Istenre néz, és ebben 

következik a zsoltár fordulata is. A 12.v.-ben már Isten előtt áll, Őt hívja segítségül. 

Nincs olyan mély szakadék, amit át ne hidalhatna a hit reménysége és várakozása. 

Tisztában van azzal, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik ezt kérdezgetik: 

„ hol van az Ő eljövetelének ígérete? " (2. Pét. 3, l kk). A hit az Úrra néz, Őhozzá 

fellebbez, Őreá vár. Nem engedi hitét zsákmányul semmiféle megtévesztésnek. Az 

Úrra néz és tudja, hogy az Úrban van az igazság, az Úrnál van az ítélet és az Úrnál van 

a szabadítás is. Tehát az Úrra bízza magát és küzd azért, hogy meg ne roskadjon a 

térde. Nem engedi magában a keserűség gyökereit megerősödni, mert áldást vár és 

tudja, hogy meg fog törni a gonoszság uralma. (Zsid. 12,1 kk). 

 

A hit Jézusra néz, tudja, hogy Isten Jézusban békítette meg magával a világot. 

Sohasem volt távolabb Isten, mint amikor a Fiú szenvedett. Sohasem volt jobban 
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eltakarva előttünk az orcája. A hitben tudnunk kell arról, hogy Jézus szenvedéseiért 

nem szabad fellázadnunk, mert a mi testünkben is ott vannak ugyanazok a rejtett 

szenvedélyek, gonoszságok, gőg, önzés, amiért neki meg kellett halnia.,,Mondd, ennyi 

kínnak, mi az eredetje! Jaj, vétkeimmel vertelek keresztre! Amit te szenvedsz, Jézus, 

én okoztam..." (340. dicséret 3. verse) És mi más lehetne imádságunk, mint az a kérés: 

„Ó, szeretet, áraszd ránk meleged, hadd kóstoljuk édességedet; tiszta szívből 

mindenkit hadd szeressünk, egyességben és békében éljünk. " (234. dicséret 3. verse) 

 

Platónról jegyezték fel, hogy egy ízben ő is a tömeg közé állt és hallgatta a szónokot. 

A tömeg közben eltávozott, de a szónok még háborítatlanul mondotta a beszédét. 

Megkérdezték a szónokot, miért nem hagyta abba? Mire ő ezt válaszolta: Platón ott 

maradt és ő kitesz egy teljes hallgatóságot. Jézus jelenléte felér minden más 

hallgatósággal. Jézus érdeklődése felér a teljes emberiségével! A világban teljes a 

homály. A világ tettei, közöttük a mi tetteink is, eltakarják Isten arcát. Láthatóan nincs 

semmi kilátás, megoldás, fény sehol sem dereng. Nos, Isten arca akkor is világít, mikor 

mi csak homályt látunk. Az Úr király, ítélő bíró. A felhő mögött talán éppen a te lelked 

van tele vergődéssel. Elcsigázott, meggyötört lélek, menekülj Isten szeretetének a 

védelmébe, Ő képes megoltalmazni téged, Ő feleletet ad minden kiáltásodra. 

 

* 

„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." 

Máté 5,5 

 

A Krisztust követő ember, aki már megtanulta, hogy neki magának semmije sincs, 

hanem minden dolgában Istenre van utalva, aki felismerte, hogy az életét maga tette 

tönkre, de elrontott élete feletti bánatában elfogadta Isten vigasztalását, más 

emberekkel szemben nem léphet fel erőszakosan, önmaga igényeit, jogait, követeléseit 

erővel is kikényszerítve. Az ilyen ember szelíden várja, hogy Isten kegyelme rendezze 

el embertársaihoz való viszonyát is, és vigyázni fog arra, hogy e viszonyokban ne 

önmagának, hanem Istennek a követelései érvényesüljenek. Meglepő az ígéret: Jézus 

nemcsak a mennynek, hanem a földnek a birtoklását is az övéinek ígéri. A föld is 

Istené. Az erőszakosok bitorolhatják ideig-óráig, de végül Isten annak adja, akinek 

akarja, az övéinek. Nekik felesleges erőszakoskodniuk. Mint jog szerinti tulajdonosok, 
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nyugodtan szaporíthatják a földi élet értékeit, élhetnek nekik jutó javaival. Éppen 

szelíd magatartásuk a bizonyítéka, hogy részesei Isten ígéretének, aki a föld örökségét 

előbb-utóbb erőszak nélkül is valósággá teszi a számukra. 

Uram, tudom, hogy a Krisztus követésének útján a szelídséget is meg kell tanulnom. De 

ebben a rohanó, tülekedő világban ez egyike a legnehezebb feladatoknak. Olyan nehéz 

szelíden tűrni a sok megaláztatást. Nem ütni vissza, nem mondani kemény szavakat, 

amikor félreállítanak, amikor nem a föld örökségét, de a mindennapi kenyérhez való jogot 

is el akarják venni tőlem azok, akiknek hozzád, Uram, semmi köze. De azt is tudom, ha 

úgy viselkedem, mint ők, hozzájuk leszek hasonló, nem a Te követőd. Taníts meg arra, 

hogy akaratod szerint tudjak harcolni másokért, a gyengékért, megalázóitokért, 

egyházamért, népemén, érted és a Te igazságodért! Tudom, hogy akkor könnyebbé fog 

válni a szelídség követelménye a magam dolgaiban, így nyerhessem el ígéretedet, az 

egyedül benned bízó szelíd lelkek boldogságát! Ámen. 

 

 

Március 8 

 

Áldott lesz mindened, amid van 

„Áldott lesz kosarad és sütőteknőd" (5Móz 28,5). 

 

Az engedelmesség áldotta teszi mindazt, amit szorgalmunkkal megszereztünk. Amit 

azonnal felhasználunk, mint a friss gyümölcsöt, éppúgy áldott lesz, mint tartós 

használati cikkeink. Lehet, hogy csak kevés javunk van és a jövedelmünk is kicsi, esetleg 

sovány reggelivel indulunk munkába és szűkös ebéd vár hazatérésünkkor, mégis jó 

dolgunk lesz, mert Isten a kosarat áldja meg. Ha csak egyik napról a másikra élünk, 

akkor is éppoly jól megy sorunk, mint Izraelnek a pusztában, ahol az Úr úgy tartotta 

el népét, hogy mindig csak egy napra való mannát adott nekik. De mi másra volt 

szükségük? És nekünk mi másra van szükségünk? 

 

Ha pedig bőségesen vannak javaink, mennyivel inkább szükséges, hogy az Úr megáldja 

őket! Hiszen ha többünk van, mennyi gondot okoz a dolgok beszerzése, megőrzése, 

kezelése és felhasználása. De ha nincs az Úr áldása javainkon, akkor egyszer csak 
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javaink lesznek úrrá a szívünkön, valósággal bálványainkká válnak, és a velük járó gond 

felemészt bennünket. 

 

Urunk, áldd meg földi javainkat! Add, hogy a Te dicsőségedre használjuk fel azokat! 

Segíts, hogy a világi dolgoknak ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget, és a keresztyén 

életünk ne kerüljön miattuk veszélybe. 

 

* 

 

„Tegnap és ma és örökké ugyanaz" 

„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. " (Zsid 13,8) 

 

Az Egyszülött Fiú, mint a Szentháromság tagja, „tegnap és ma és örökké ugyanaz." Az 

örökkévaló Istentől lett ez és csodálatos a mi szemeink előtt: „A mely követ az építők 

megvetettek, az lett a szegletnek feje" (Mt 21,42/b). Az Atya szegelet fejévé tette 

Egyszülött Fiát." Rajta építi föl a földön országát és az örökkévalóságba vezető utat. 

Nagy lelki ház szegelet fejévé teszi Öt az apostolok és a próféták alapkövén (Ef 2,20). 

Ebbe építi bele azokat, akiket az emberek közül eleve kiválaszt, akik kegyelmét 

örömmel elfogadják, az Egyszülött Fiút életük királyául, személyes Megváltójául 

fogadják el és Benne elrejtett életet élnek. Bárcsak minél többen beépíttetnénk mi is 

ebbe a lelki házba és részeseivé válnánk azoknak a csodálatos örömöknek, amelyek az 

odakerülőkre várnak, különösen a színről-színre látás kibeszélhetetlen örömének... 

Megváltó Krisztusom, köszönöm, hogy azért jöttél a földre, hogy bizonyságot tégy 

mennyei Atyánk örökkévaló és a mi szeretetünket megelőző szeretetéről. Köszönöm, 

hogy Téged, legdrágább kincsét is nekünk adott. Köszönjük Néked, hogy szent Kezed 

fogva, biztosabban és könnyebben megtaláljuk a Hozzá vezető utat. Köszönjük, hogy úgy 

fogadsz el mindnyájunkat, engem is, amilyen vagyok. Köszönöm, hogy Utánad való 

vágyódásom nézed csupán. Köszönöm, hogy nem utasítasz vissza, amikor azért könyörgök 

hozzád: térj be szívembe, foglald el ezt a szegény szállást, kinek kegyelme tegnap és ma 

és örökké ugyanaz Ámen. 

„Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív: Te készítsd el: 

teneked lesz otthonod e szív. Jer hű szívembe hát! Habár szegény e 
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szállás, De mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát." (Énekeskönyv 

312. é. 4. v.) 

 

* 

Jézusban megítéltetnek a lelkek 

Íme, Ő, sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, 

amelynek ellene mondanak,... hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Lukács 

2,34-35 

 

Amikor az öreg Simeon a gyermek Jézust karjára vette, lelki szemei előtt a gyermek 

- jelül - hatalmas alakká növekedett, azaz olyan jelentős személyiséggé, aki mellett 

senki sem haladhat el anélkül, hogy fel ne figyelne rá. De Simeon azt is hozzáteszi, 

hogy ez a jel ellentmondást vált majd ki. Nem is lehet ez másként, hiszen Jézus nem 

emberi személy csupán, hanem Isten. - Ha csak ember lenne, pontosan megfelelne az 

emberi elgondolásoknak és kívánságoknak. - Minthogy azonban Isten Fiaként jött el az 

emberek közé, így minden emberi elképzelésnek pontosan az ellentéte. Még 

legközelebbi barátaiban, tanítványaiban is sok ellenvetést vált ki, amikor elindul a 

szenvedés útján. Az általa hozott megváltás nem felelt meg sem népe 

elgondolásainak, sem pedig az önelégült emberi szív mindenkori kívánságainak. Az 

embernek nincs szüksége a bűnösök Megváltójára, mert nem tudja, és nem akarja 

belátni, hogy elveszett és kárhozatra méltó bűnös. A büszke telkekből, akik az 

önmegváltás lobogója alatt hajóznak, a Megváltó csak szembenállást vált ki. De 

ugyanígy azokból is, akik szeretik önmagukat magasztalni, nagyra tartani, s akik 

alapjában véve önmagukat imádják. A Megváltó előtt sem adják meg magukat, aki 

ezért kőszirt lesz számukra, amelyen szétzúzódnak. 

 

Sokan viszont éppen általa állnak talpra: akik tehetetlenek, csődbe jutottak, de 

bevallják, hogy nem tudják önmagukat megszabadítani. Az ilyen összetört szívekhez 

odalép a Megváltó és magához emeli őket. Áldott az az ember, aki önmagában 

csalódott, önmagába vetett hitét elveszítette, mert az ilyennek az Úr odanyújtja a 

kezét, és kihúzza a mélyből. - Isten arra rendelte Jézus Krisztust, hogy vele 

kapcsolatban sok szív gondolata nyilvánvalóvá legyen. Előtte megítéltetnek a lelkek s 

nyilvánvalóvá lesz, hogy ki az, aki legbensőbb lénye szerint jobban szereti a 

sötétséget, mint a világosságot. De az is nyilvánvalóvá lesz, hogy ki az, aki tisztaság 
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után vágyódik, az isteni békességet szomjúhozza, aki mindenképpen el akar jutni 

Istenhez és meg akar szabadulni a bűn megkötözöttségéből. - Vajon mi is azokhoz 

tartozunk, akik feltétel nélkül átadták magukat Jézusnak? 

 

* 

Mi a hit? 

És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell 

az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, 

annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15) 

 

Jézus Nikodémusnak egy ószövetségi történettel szemléltette, hogy mit jelent 

őbenne hinni. A pusztai vándorlás során egy alkalommal mérges kígyók támadták meg a 

népet bűneik következményeképpen. Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy készítsen 

ércből egy kígyót, tegye fel egy magas póznára, s akit kígyómarás ért, nézzen fel arra, 

és életben marad. Nincs más módja a megmenekülésnek. És valóban így is történt. 

 

S akkor beszélt az ő bekövetkező kereszthaláláról: ahogyan Mózes felemelte a kígyót, 

úgy fogják Jézust is megfeszíteni, s aki benne hisz, az megmenekül a kárhozattól. 

 

Amit ebből ott a népnek meg kellett tanulnia, azt kell nekünk is ma: mindenki belehal 

a bűn kígyómérgébe, mert Isten nélkül csak a kárhozat vár ránk. Az ember tehetetlen, 

nem tud magán segíteni, csak Istentől jöhet szabadítás. Az életben maradásra csak ez 

az egyetlen, furcsa lehetőség van: feltekinteni az érckígyóra, vagyis hinni Jézusban. 

Aki azon elmélkedik, hogy miért éppen ezt a megoldást adta Isten, miért nem mást, az 

közben belehal a kígyómarásba. De aki komolyan veszi Isten szavát, vagyis hisz neki, az 

halálos méreggel a testében is élve marad. Ezt sokan megtapasztalták akkor. 

 

Hinni tehát ezt jelenti: megteszem, amit Isten mondott. Jézus keresztje nélkül 

nincs üdvösség. A keresztény hit nemcsak ismeret, a Biblia igaznak tartása, hanem az a 

személyes bizonyosság, hogy Isten Krisztus érdeméért nekem is bűnbocsánatot, örök 

életet ajándékoz. A hit: a kinyújtott kezem, amivel ezt megragadom. 
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* 

Sors vagy küldetés? 

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten. 

És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat. 

Zsoltárok 31: 6 és 9. 

Ennek a prédikációnak az lesz az érdekessége, hogy olyan szót állítok elmélkedésünk 

középpontjába, ami nincs benne a Bibliában. Végigolvashatjuk az egész Szentírást, és 

sehol nem találjuk meg benne ezt a szót, hogy „sors". Pedig a hétköznapi szóhasználatban 

sokszor mondjuk, hogy „senki nem kerülheti el a sorsát", vagy szóösszetételekben: 

vaksors, balsors... Ha a sors túlságosan erős, akkor végzetről, falumról beszélünk, ha 

gyengébb, akkor véletlenről vagy szerencséről. Határozzuk most meg, hogy mire 

gondolunk, amikor ezeket a szavakat használjuk. 

 

Életünk bizonyos részei felett mi rendelkezünk, döntéseit, cselekedeteit mi határozzuk 

meg, de érezzük, tapasztaljuk, hogy a magunk döntésein kívül más erők is hatnak ránk, 

melyek erőteljesen meghatározzák életünket. Az egész életünk ebből a kettősségből 

tevődik össze, hogy egy kis körben mi gondolkodunk, mi mérlegelünk, mi döntünk, mi cse-

lekszünk, de ez a magunk kis „játéka" be van tagolva egy külső, nagyobb 

összefüggésbe, nagyobb erőhálózatba, és ezzel szemben szinte-szinte tehetetlenek 

vagyunk. Ezt a külső erőhálózatot szoktuk sorsnak nevezni. A gondolkozó emberek mindig 

foglalkoztak a sorssal, és most az a kérdés, hogy „keresztényül", a Biblia 

világosságában mit mondjunk ezekre a gondolatokra? 

 

2500 év távolságából kiírtam négy idézetet, amelyek mutatják, hogy az emberiség 

hogyan birkózott a sorsproblémával. Euripidész Krisztus előtt 450-ben ezt írta: „Aki 

zúgolódás nélkül aláveti magát sorsának, az bölcs ember." Seneca, aki Jézus kortársa 

volt, ezt írta: „Aki engedi, azt vezeti, aki nem engedi, azt kényszeríti a sors." 

Machiavelli a 16. században ezt mondja: „Lehet, hogy a sors irányítja cselekedeteink 
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felét, ámde a másik felét magunk irányíthatjuk." Végül a múlt század közepén egy német 

író így ír: „Én vagyok a te urad - mondja a sors. - De én nem vagyok a te rabszolgád - 

mondja az ember, és kezdődik a hosszú küzdelem kettőjük között." 

 

így filozofált az emberiség évezredeken át a sors felől, és a Szentírásban még sincs 

benne ez a szó. Nem nehéz felismerni, hogy miért. Azért, mert a Szentírásban Isten van! 

És ha valahol az Isten jelen van, ott nincs sors. Ott Isten cselekszik, Isten uralkodik. 

Nyugodtan alkalmazhatjuk itt ezt a hatalmas Igét: „Ha a Fiú megszabadít titeket, 

valósággal szabadok lesztek." Aki Jézus szabadító szeretetébe kerül, az győzelmes lesz 

a sorserők felett. Persze azért nem ilyen egyszerű a kérdés. 

 

Kezdjük ott, hogy milyen lappal indulunk, amikor az életbe belépünk. Mennyi öröklés van 

a lapunkra bejegyezve és mennyi az üres hely, ahová mi a magunk döntéseivel írjuk, amit 

az életben akarunk. Ezen a kérdésen sokat vitáznak az orvosok, szaktudósok. A régebbi 

évtizedekben az volt az álláspont, hogy nagyon teli van már írva a lap, amikor belépünk 

az életbe, vagyis az öröklés túlsúlyát hangoztatták. Ez a felfogás mostanában 

megváltozott, és azt mondják, hogy nagyon kevés van írva a lapra, és tulajdonképpen a 

környezet, az első évek hatásai írják tele. Mire elkezdünk eszmélődni, hogy ki vagyok, 

mi vagyok, mi a feladatom az életben, akkorára ezt már döntően meghatározza szülői 

ház, az évszázad, az, hogy magyar vagyok és így tovább. Ámde mit jelent az, hogy a 

sorsunk Istenben feloldódik, ha a Fiú megszabadít? Egy egyszerű képben szemléltetem 

ezt a misztériumot. 

 

Ifjúkoromban olvastam romantikus regényekben titkos írásokról, olyan tintákról, 

amivel láthatatlanul tudtak írni. Az írás csak akkor vált láthatóvá, ha láng fölé 

tartották a lapot. Gondoljuk meg ezt a képet: emberlétünknek is egyik misztériuma, 

hogy - persze öröklünk is, meg környezetünk is ráfirkál a lapunkra valamit - van azon a 

lapon egy láthatatlan írás, ami valamiféle tűznek, lángnak a hatására olvashatóvá kezd 

válni. Egyszerű szóval: Istennek valamennyien egy gondolata vagyunk, és ez a gondolat 

láthatatlanul rá van írva lapunkra, és valami tűz melegénél egyszer csak olvashatóvá 

kezd válni. Ha igent mondunk erre az isteni gondolatra, amelyiknek megtestesülésére 

szánt minket az Isten, ha az Ő hatókörébe kerülünk, ezáltal kiszabadulunk a 

sorserőkből. 
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Hogy milyen tűz teszi olvashatóvá az eddig láthatatlan írást, az nehezen dönthető 

el. A Biblia beszél kiváltképpen való tűzről, a Szentlélek tüzéről. Az a legtisztább eset, 

amikor valakinek a Szentlélek tüze kezdi melegíteni az életét, és az kezdi a láthatatlan 

írást előhozni. Amikor a Szentlélek fényében megjelenik az a gondolat, amire engem 

Isten ebbe a világba küldött. De hallgassuk meg, mit mond Isten Jeremiásnak: „Mielőtt 

az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, 

megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé." 

 

Ismertelek, megszenteltelek, rendeltelek. Jeremiás lapján láthatatlanul ott volt ez a 

szó, hogy próféta, és egyszer csak jött a tűz, és Jeremiás számára olvashatóvá tette 

ezt a szót. Lehet, hogy ez a tűz a politikai konstelláció volt, a babiloni seregek 

közeledése, a zsidó nép vaksága, ahogy rohant a vesztébe. Ilyen tűz is olvashatóvá 

teheti a küldetés olvashatatlan írását. De hiszen ebben a tűzben is ott van a 

Szentlélek tüze, és ez ma az én központi, legszentebb hitvallásom, hogy mindegyikünk 

lapján ott van egy szó, egy láthatatlan mondat, a küldetésünk, és az a sorsforduló az 

életünkben, amikor ez a láthatatlan szöveg valami tűz hatására egyszerre kiviláglik és 

olvashatóvá válik, hogy mi is az én életem értelme. Ez a tűz lehet igehirdetés, 

bibliaolvasás, Szentlélek, de lehet szenvedés, megaláztatás, a sors keserűségei. 

 

Itt jutunk el ehhez a szép zsoltárhoz, amelyben azt mondja a zsoltáros: „Kezedre 

bízom lelkemet!" Istenem, átadom magam Neked. Fölismertem, hogy végső soron nem 

sorserők végzethatalmak irányítják az életemet, vagy ha most azok irányítják is, 

kiléphetek azokból, és a Te szereteted irányítása alá helyezhetem az életemet. Ilyesmi 

van ebben, hogy a „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges 

Isten." És még inkább érdekes ez a második sor: „Nem rekesztesz be engem ellenség 

kezébe, sőt tágas térre állatod lábaimat." Mind a két versében kézről van szó: a Te 

cselekedeteidbe, hatalmadba, őrizetedbe, védelmedbe teszem az életemet, és ha 

valóban ezt teszem, akkor vigyázol, hogy ellenség kezébe nem kerüljön az életem. Itt 

a hatalom, támadás, erőszak, megkötözés a „kéz" értelme. Nem engeded, hogy ellenség 

kezébe kerüljek, sőt, tágas térre állítasz. 

Testvéreim! Aki a sors valóságában él, az szorosságban él, mert a sors szükségszerűen 

kötöttséget jelent. Azt jelenti, hogy muszáj! Nem akarom, de nem lehet ellenállni. A 

sors valami rettenetes szorosságot jelent, és ez a csodálatos vers azt mondja, hogy ha az 

Istenre bízom az életemet, akkor Ő tágasságra helyez! Az alap az, hogy egy láthatatlan 

írás a Lélek tüzének melegében olvashatóvá válik, kiviláglik a küldetésem, de a 

továbbiakban tágas térre állít az Isten. Szabadságot ad, hogy elfogadom-e, és ha 
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elfogadom, mi módon valósítom meg. Nem úgy van, hogy a sorskötelékből Istenkötelékbe, 

hanem az a döbbenetes, hogy a sorskötelékeinkkel Istenhez mehetünk, és az Isten 

kiold bennünket azokból. Egy látomást ad, egy szót tesz olvashatóvá a mi üres vagy 

összefirkált lapunkon, és aztán tágas térre állítja a lábunkat. Lehet elindulni a fölismert 

küldetés útján és lehet ellenkezni. Az Isten közelében is lehet boldogtalanul, 

lázadozva, engedetlenül élni. Az Isten gondolata az, hogy a sors kötelékeiből kioldódva, 

az Ó általa odaírt szót megértve, boldog önkéntességgel induljunk el az úton. A Római 

levél 8. fejezetében van ez a hatalmas mondat: „Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik 

Istent szeretik, minden javukra van." Ha az Isten mellett döntöttünk, onnan kezdve az a 

feladatunk, hogy a küldetésünkbe mindent beledolgozzunk, és ez a keresztény élet 

szépsége. 

 

Most már csak az a kérdés, hogy mi az a titkos, olvashatatlan írás, ami a tűz melegétől 

olvashatóvá válik? 

 

Erre nézve sem hagy minket kétségben a Szentírás. Egyetlen szó, egy név, egy „új 

név" van odaírva mindegyikünk lapjára: Jézus Krisztus. Úgy mondja a Biblia: Őbenne 

teremtettünk. Jézus Krisztus az az örök emberi modell, Akire nézve minden ember 

teremtetett. A sok milliárd ember mindegyikére jut Krisztus gazdagságából egy 

fénysugár, ahogy egy szép evangéliumi ének mondja: „Fényedből fénysugár az életem." 

Jézus Krisztus az a szó, amit Isten a lapunkra írt, Ő az a név, akiben a sorshatalmak 

alól kiszabadulhatunk. 

 

Aki nem ismeri Istent, aki ezt a csodálatos, szabadító hatalmat nem ismerte meg, az 

valóban sorserők rabja. Igazuk van a pogány filozófusoknak abban, hogy ha valaki nagyon 

rugódozik a sors ellen, azt kényszeríti, ha szépen beleigazodik, akkor észrevétlenül, 

talán jókedvűen a rabszolgája lesz a sorsnak. 

 

Tehát a keresztény ember nem sorsról, hanem küldetésről beszél. A keresztény embert 

Isten kiszabadítja sorsából, mégpedig kétféle módon. Vagy úgy, hogy erőt ad neki, hogy a 

kötöttségeiből kiléphessen, vagy úgy - ez sem kevesebb -, hogy a sorsa kötöttségeit 

elvállalva beépíti a sorsát a küldetésébe. Lehet valaki halálosan beteg, vagy egy törött, 

boldogtalan, összeomlott családi élet, a 20. század nagy viharában megtáncoltatott, 

megtépett élet - melyikünket ne táncoltatták volna meg ezek az elmúlt évtizedek. 
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Mindezeket lehet felfogni úgy, hogy „...én kis falevél, a viharban sodor a szél" és lehet 

Isten kegyelmében megállni, kigyógyítani azokat a bénulásokat, érzelmi keseredéseket, 

amiket sorsunk keserű fordulatai munkáltak. Lehet elvállalni, hogy igen, a 20. század 

embere megtáncoltatott, megalázott ember, és eközben lettem Isten gyermekévé. Ezt 

mind javamra fordította Isten, és kivirágzott bennem az istenfiúság boldog tudata. 

 

A pogány embernek sorsa van, a keresztény embernek küldetése. A pogány embert 

hányja-veti a sorsa, az Isten gyermeke egyre jobban érti azt a titkos, láthatatlan írást, 

ami az ő lapján az Isten írása: fölismeri, elfogadja és megvalósítja. 

 

Testvéreim, ez az igazi nagy fordulat az életünkben, ha hittel, szelíden, csöndesen 

kimondjuk a zsoltárossal: „Kezedre bízom lelkemet". Tudjátok, hogy a golgotái 

kereszten Jézus ebből a zsoltárból idézett: „Atyám, a Te kezedre bízom a lelkemet" és 

így halt meg. Az emberlétnek ez a döntő fordulata, hogy Kezedre bízom lelkemet, Te 

váltasz meg engemet. 

 

Áldjon meg Isten mindnyájunkat, hogy átmenjünk ezen a boldog sorsfordulón, 

ahonnan kezdve nincs sors, hanem küldetés van, és lesz boldog megérkezés. 

1976. február 8. 

 

Március 9 

 

Imádság békéért 

 

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek 

benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti 

békességetek is!" 

(Jer 29,7). 

A fenti igevers alapelve értelmében mindnyájunknak, akik az Úréi vagyunk, tehát 

jövevények és idegenek e világban, azon kell „fáradoznunk", hogy a nép, amely között 

lakunk, békében és jólétben éljen. Különösen azért kell közbenjárnunk, hogy saját 
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népünk és városunk legyen áldott. A hazájáért való komoly könyörgés igenis illő a hívő 

emberhez. 

 

Buzgón imádkozzunk otthonunk és tágabb értelemben vett környezetünk számára a 

béke nagy ajándékáért. Ha véres viszály támadna utcáinkon, vagy idegenek törnének 

katonáinkra, az siralmas volna számunkra is: ezért imádkozzunk a békességért és 

buzgón fáradozzunk is érte. 

 

A mi nyugodt életünk is a nemzet békéjétől függ, ezért az nagyon kívánatos 

számunkra, hiszen csak így tudjuk gyermekeinket az Úr félelmében nevelni és az 

evangéliumot minden akadálytól mentesen hirdetni. Ezért könyörögjünk ma és ezután 

is gyakran országunk békességéért. Valljuk meg népünk bűneit, kérjük azok 

bocsánatát és az Úr áldását népünkre, a Krisztus Jézusért. 

 

* 

Meghalt ás feltámadt 

...ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. 

(Lk 15,24) 

 

Jézus Krisztus a tékozló fiúról szóló példázattal azt is szemléltette, hogy az Atya 

nélkül a tőle kapott értékeinkkel sem tudunk helyesen élni. 

 

A fiú kikérte apjától a vagyon (biosz) ráeső részét, és elment otthonról. Kiderült 

azonban, hogy az atyától függetlenül csak eltékozolni tudja mindazt, amit tőle kapott. 

Jellemző, hogy amikor látja pénze vészes fogyását, akkor sem tudja abbahagyni a 

költekezést. Eljut az éhhalál széléig, s akkor jut eszébe az apja. Hazamegy, bocsánatot 

kér és kap, s akkor mondja az apa ezt: a fiam meghalt és feltámadt. Hogyan halt volna 

meg, hiszen élte világát! 

 

Igen, de a dzóéról leszakított bioszt, az Isten nélküli puszta létet sem tudjuk 

helyesen használni. Tönkretesszük az egészségünket, eltékozol-juk a 
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visszahozhatatlan időt, pusztítjuk magunkat, egymást és a föld minden kincsét - 

valóban a pusztulás szélére kerülünk. 

Amikor hazament ez a fiú, s helyreállt az apjával való kapcsolata, visszakapta az 

igazi életet. Az apja nélkül meghalt, most, hogy újra közösségben van vele, feltámadt. 

 

Mindnyájan kaptunk Istentől valamennyi „vagyont": testet, lelket, képességeket, 

lehetőségeket, emberi kapcsolatokat, mindennap 24 teljes órát - mire használjuk? 

Boldog, aki őt kérdezi: Uram, mire adtad? Nem nélküled, hanem veled szeretném 

használni mindezt, arra, amire való, te pedig használj engem arra, amire alkottál, addig, 

amíg jónak látod! Hozzád akarok tartozni, veled szeretnék közösségben maradni, élni 

akarok -most és örökké. 

 

* 

 

Bezárt ajtók 

Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. János 1,11 

 

Milyen fájdalmas lehet egy édesanya szívének, ha tulajdon gyermeke bezárja előtte az 

ajtót. Az ilyen tudja csak igazán megsejteni, hogy mit érezhetett a Megváltó, amikor 

Izrael, az ő saját népe, nem fogadta be Őt. Könnyek peregtek szeméből, amikor 

szeretetének ismételt hívogatását is elutasították (Lk 19,41). - Milyen jellemző, hogy az 

Úr Jézusnak már a születésekor sem volt hely a vendégfogadó háznál. Ma ugyanez történik. 

Sok szív ajtaján kopogtat, de az emberek nem törődnek vele. Milyen sokáig kell sokszor 

várnia csak egy kis ajtónyitásra is! De mégis, miért nem fogadták be Őt a zsidók? Ennek 

fő oka vélt önigazságukban rejlett. Úgy jött, mint a bűnösök szabadítója. Ilyenre nem 

volt szükségük. Olyan Messiáskirályra vártak, aki a nemzetek élére állítja majd a népét. 

Ma is még az önelégültség az egyik ok, amiért Jézus olyan sok ember számára nem szívesen 

látott vendég. 

 

De sok más vendég is befészkelte magát az emberi szívekbe, ahol letelepedési jogot is 

nyertek, akikkel az Úr Jézus soha nem tudna együtt lakozni: pl. nyereségvágy, becsvágy, 

élvezetvágy. Ezeknek a vendégeknek, noha határozottan el kellene utasítanunk őket, az 
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ember nem akar felmondani, így az Úrnak kívül kell maradnia. Az ember talán még hajlik is 

az Úr felé, sok minden nagyszerűt tud róla mondani, nem tagadja meg tőle elismerését, 

csak éppen nem engedi be Őt. Pedig Isten hatalmat adott Jézusnak minden ember felett. 

Jogos igénye van mindenkire, mivel Ő mindnyájunkért feláldozta magát. Téged is 

megváltott, tulajdonává tett, s most az lenne a kötelességed, hogy Jézusnak ezt a 

tulajdonjogát elismerd, és szívedben helyet adj neki. Ezért sok mindent kellene előbb 

kiseperned, mert sok éven át sok szenny halmozódott fel. De fogj már egyszer hozzá, és 

az Úr melléd áll. Csak olyan lélekben tud lakozást venni, amelyet már kitakarítottak. 

 

Szakíts már végre azokkal az idegen vendégekkel, akik évek óta laknak a szívedben, és 

úgy viselkednek ott, mint jogos tulajdonosok, pedig erre egyedül Jézusnak van joga! - Légy 

bátor és szakíts azokkal a dolgokkal, amelyek lelkedet nyomorúságos szolgaságban tartják 

és károkat okoznak benned! Ezek eltűnnek majd, mihelyt az Úr Jézust hit által jogos 

Uradnak elismerted. 

 

* 

Isten országa a Krisztus világa 

„Az én országom nem e világból való... ".(Jn 18,36/a) 

Már Dániel próféta megjövendöli: „Azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek 

Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem 

száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll 

örökké" (Dán 2,44). Ez a lelki birodalom az Isten országa. Erről beszél Jézus is, mikor 

Pilátus megkérdezi Őt: „Az én országom nem e világból való" (Jn 18,35/b-36/a). Pál 

apostol is hangsúlyozza, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben" (IKor 

4,20). Isten országának tagjai vagyunk mindannyian, akik Isten fiai vagyunk „a Jézus 

Krisztusban való hit által" (Gal 3,26), és elfogadjuk Őt életünk Királyául. Aki ennek az 

országnak tagja, annak nem kell aggodalmaskodnia. Maga Jézus mondja: „...Csak 

keressétek az Isten országát és ezek mind megadatnak nektek" (Lk 12,31). Ki ne 

vágynék ennek a csodálatos országnak a tagja lenni? 

Jóságos Uram, adj nékem, gyarló, bűnös gyermekednek, Szent Fiadban való élő hitet, hogy 

én is tagja legyek diadalmas országodnak. Add, hogy Egyszülötted én is elfogadjam 

életem Királyául. Adja kegyelmed, hogy Tőle soha senki elszakítani ne tudjon: maradjak 

engedelmes alattvalója, testvére, örököstársai Országodba tartozásom boldog 

bizonyságaként tűnjenek el lelkemből az aggodalmak. Hallgass meg Öérette! Ámen. 
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„Jöjjön el a te országod, Töltse be uralkodásod, Ó, mi 

királyunk, e földet; Szaporítsad seregedet, Drága 

Igédnek kész szállást, Adj mindenütt szabad folyást." 

(Énekeskönyv 483. é. 6. v.) 

 

* 

Még vén korban is gyümölcsöznek 

AZ igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libanonon. Plánták 

ők az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak. Még a vén 

korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellők lesznek; Hogy hirdessék, hogy 

igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság 

benne! 

Zsoltárok 92:13-16. 

Szeretett Testvéreim! Szent Igénk arról beszél, hogy Isten gyermekei még vén 

korukban is áldásos és gyümölcsöző életet élnek. Ezt az igazságot szeretném elevenné 

tenni közöttetek e mostani igehirdetésemben. Egészen egyszerű lesz a felépítése ennek 

a prédikációnak. Először szeretnék szólni az öregkorról, mint élettani jelenségről, 

azután arról kívánok szólni, hogy Isten szeretete hogyan teszi gyümölcsözővé az ő 

áldottainál az öregséget. 

 

Ha az öregkorra gondolunk, Testvéreim, azt kell először is megállapítani, hogy az volna 

a természetes, ha az emberi életnek leggazdagabb időszaka éppen az öregség volna. 

Nagyon szép a tavasz, kedves a nyár, de azért a leggazdagabb évszak mégis az ősz, a 

gyümölcsözésnek, a szüretnek, a betakarításnak áldott időszaka. 

 

Az emberi élet ritmusa is úgy volna természetes, hogy a fiatalságban kivirágzik az élet; 

az érett korban elmélyül az élet, letisztul az élet; és az öregkorban jön a szüret, az élet 

drága tartalmának, az összegyűjtésnek, a megfogalmazásnak a világos megélése, amikor 

a vérnek, a szenvedélyeknek a szava már elcsendesedik, amikor kikristályosodik, 
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kitisztul az emberség, és az ősz csendes napfényében élheti az ember a legmagasabb 

rendű, emelkedett, kitisztult emberi életet. Ez volna a természetes. 

 

De nagyon jól tudjuk, hogy nem így van. Nagyon sokszor az ősz, az emberi életnek 

utolsó szakasza, az öregség a leggyötrelmesebb szakasszá lesz az életben. Vajon miért 

van ez? Egyszerű a felelet, szeretteim! Az az Ige érvényes e vonatkozásban is, hogy 

„Amit vet az ember, azt aratja." Nagyon sokszor az élet ősze, az öregkor azért olyan 

gyötrelmes, mert jön az aratása annak a vetésnek, ami fiatalkorban, az élet előző 

évtizedeiben történt. 

 

Olvastam egy orvosi könyvet az öregségről. Hadd idézzem most nektek néhány nagyon 

megszívlelendő megállapítását! Azt írta a szerző, hogy rendkívül sokat kibír az emberi 

szervezet. Nagyon vissza lehet élni a szervezettel, annak képességeivel, teherbírásával. 

Sokat bír - de 30 év múlva benyújtja a számlát! Fiatalkorban rendkívül sokat bír az 

ember, de mindenért benyújtja a számlát 30 év múlva. Az öregkor sokszor azért olyan 

gyötrelmes, mert akkor nyújtják be a számlát. 

 

És pedig benyújtják testileg és lelkileg egyaránt. Testileg is benyújtják a számlát 

azokért az izgalmakért, idegességekért, nyugtalanságokért, szenvedélyekért, 

kicsapongásokért, mértéktelenségekért, fegyelmezetlenségekért, amiket csinált az 

ember fiatal korában. De lelkileg is benyújtják a számlát! Amit vet az ember, azt 

aratja öregkorban. 

 

Aki fiatal korában önzést vetett, mindig csak magával, a maga dicsőségével törődött; 

aki fiatal korában testiséget vetett, túlhajszolt testi életet vetett; aki fiatal korában 

hatalmi törekvéseket vetett - mint ahogy általában a pénznek a szerelmét, hatalmi 

törekvéseket vet az ember fiatalkorában -, az ne csodálkozzék, ha öregkorában 

magánosságot arat, testvértelenséget, kitaszítottságot, megrokkant életet arat! 

 

Íme, Testvéreim, így beszél az orvos az öregségről, a megöregedésről. Az a mondat is 

nagyon megragadott engem, amikor a megfiatalítási kísérletekről számol be ez a könyv. 

Megállapítja, hogy nem ez az út, nem a csoda-beavatkozások, átplántálások segítenek az 

emberen, hanem azt mondja: az élet meghosszabbításának tudománya abban van, hogy 
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ne rövidítsük meg az életet a magunk vétkezéseivel - ahogyan számtalan módon 

vétkezünk saját életünk ellen. Ne vétkezzünk az élet ellen! 

 

Ez a frappáns mondat ez volt: „Nagyon sok ember a saját fogával ássa meg a sírját." 

Ezt úgy érti, hogy például a táplálkozással, mértéktelenséggel, ahogyan él - a saját 

fogával ássa meg a maga sírját. 

 

Hogyha ezeket átgondoljuk, és az öregkornak a sajátos problémáit vesszük szemügyre, 

azt látjuk, hogy két jellegzetes magatartása van az öregedő embernek. Mind a kettő 

helytelen, hibás. Majd külön akarok szólni arról, hogy a kegyelem mit munkál az 

emberben, de mielőtt a kegyelem csodálatos hatását felmérnénk, lássuk meg, hogy a 

maga erejéből mit próbál az ember az öregedés küszöbén csinálni! 

 

Egyik jellegzetes magatartás, hogy siránkozva veszi tudomásul, hogy elszaladt az élet. 

Tudomásul veszi, beletörődik, de siránkozik, kesereg, titokban irigykedik a fiatalokra, 

ha lehet, egy kicsit megmérgezi maga körül a fiatalok életét. Siránkozik, mintha itt 

valami tragédia lenne. Egyszerűen rezignáltán tudomásul kell venni, hogy elfutott az 

élet, jön a megsemmisülés - ebből a téves gondolatból fakad az egyik jellegzetes emberi 

magatartás. 

 

A másik jellegzetes magatartást úgy lehet mondani: utolsó erejét összeszedi az 

ember és fellázad az öregedés ellen, és próbálja a tarthatatlant tartani. Fellázad az 

öregedés ellen. 

 

Ez utóbbira nézve egy csodálatosan szép kis írást olvastam egy most megjelent kis 

könyvecskében. Molnár Ferencnek egy régi írása ez, a címe: A szép öregasszony. 

Nagyon megrendítő írás, noha derűsen, mosolytkeltően írja le a dolgot. Az van benne, 

hogy valaki panaszkodik: eljátszottam a fiatalságomat! Azt mondja az író: az semmi! Az 

igazi baj az, hogy ha valaki az öregségét játssza el! Csodálkozik a másik: hogyan? Ezt is 

lehet? - És leír az író egy esetet, egy szép öregasszony esetét, aki eljátszotta az 

öregségét. 
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Vidékről felkerül Pestre egy ötven feletti asszony, aki harminchat évesnek látszik. Itt 

körülzsongja a pesti társaság. Az asszony akkor vérszemet kap, hogy ő nem harminchat 

éves, hanem húszéves. Amikor ezt a lehetetlen feladatot kezdi megjátszani, akkor 

nevetségessé lesz, és az öregségét eljátssza. Ez az asszony, aki különben okos és 

szép, és aki, amikor feljön Pestre, olyan vonzó, hogy körülveszik, egyszerre nevetséges 

lesz. 

 

Megállapítja az író, hogy az élet addig tart, ameddig a mi ostobaságunk tart. Mert 

rövid az élet ahhoz, hogy okosak legyünk a végén. Nem elég hosszú az élet ahhoz, hogy 

okossá legyünk, mert a fiatalkori bolondságok után jön az öregkori bolondság. Sokan, akik 

eljátszották a fiatalságukat, eljátsszak az öregségüket is. - íme, nem Isten embere, 

nem a Biblia, hanem a világot nyitott szemmel néző ember kesernyés, bölcs megállapítása. 

 

Ez a két általános emberi magatartás van tehát: egyrészt fáradtan, tehetetlenül, 

keserűen tudomásul venni azt, hogy elszaladt az idő; másfelől nevetséges harcot indítani 

ellene, hátha vissza lehet hozni mindent, és be lehet bizonyítani, hogy én még az 

életemnek a vidám kezdetén vagyok. 

 

Ezekkel az emberi kísérletekkel állítja szembe az Ige az Isten áldását. Azt mondja: 

„Az igaz virágzik, mint a pálmafa, még a vén korban is gyümölcsözik." Testvéreim, az Ige 

tud arról, hogy a kegyelem hatalmasan munkálkodik abban az életben, amelyikben a test 

erői lassan megfogytak. 

 

Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a kegyelem hatalma az öregkorban sokkal 

világosabban kitűnik, mint a fiatalkorban. Mert a fiatal fizikum duzzad, szelleme 

eleven, teste rugalmas, csodálatos teljesítményekre képes, de nem lehet eldönteni, 

hogy ezt a fizikum képessége végzi-e vagy a kegyelem munkája. A fiatalnál a kegyelem 

munkája összeszövődik a testi élet képességeivel, nehezebb megkülönböztetn i. De 

amikor valaki megöregszik, és lassan a testi ereje elhagyja, és annak ellenére erők 

jelennek meg benne, az nyilván a kegyelem ereje. 

 

Pál apostol azt mondotta egyszer: „Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős." 

(II. Kor. 12:10.) Ezzel arra utalt, hogy amikor én testileg erőtelen vagyok, akkor élem 
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át fokozottabban a kegyelem erejét. Egy más helyen azt mondja: „Ha a külső 

emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra." (II. Kor. 

4:16.) Ez az öregség drága lehetősége az Ige szerint. A külső ember napról napra 

fáradtabb lesz, napról napra kevesebb erőt tud kifejteni, de közben hatalmasan 

megújul a belső ember. 

 

Erről beszél az Igénk. A datolyapálmát állítja oda az emberek elé szemléltetésül. 

„Az igaz virágzik, mint a pálmafa, még a vén korban is gyümölcsözik." A 

datolyapálmáról azt jegyzik fel, hogy 30 éves korában kezd igazán ízletes gyümölcsöt 

teremni, és százéves korában is egyre finomabb, érettebb gyümölcsöt terem. 

Érdekes, hogy ezt a datolyapálmát állítja oda a Szentírás az emberek elé. 

 

Mi magunk is úgy vagyunk, hogy talán a harmadik, negyedik évtizedben kezd az 

emberből bizonyos gyümölcs teremni, és ha a kegyelem hatalma alatt van az életünk, 

akkor a legkésőbbi öregségig is csodálatos gyümölcsök teremnek. Az Isten 

szeretetében megöregedett ember is áldássá lehet. 

 

Nem elméleti fejtegetést akarnék erről mondani, hanem szeretnélek hívni titeket 

egy kedves visszaemlékezésre. Itt élt közöttünk egy kedves idős asszony, akit 

elszólított most már Isten magához. Itt élt évek hosszú során át a gyülekezetben, és 

csodálatos illusztrációja lett ennek az igazságnak, hogy „még vénségükben is 

gyümölcsöket teremnek" az Isten áldottai. 

 

Arra a kedves hajlott hátú öreg nénire gondolok, aki itt szokott ülni a jobb kezem 

felől. Ha csak lehetett, ez volt az ő helye. Lassan megtanultuk a rendet, hogy ő itt érzi 

jól magát, és ha valaki éppen odaült, készségesen adta át a helyet a mi kedves Irma 

néninknek. 91 esztendős volt, amikor a halál elragadta. Nem betegség által. 

 

Ez külön csodálatos dolog. Szolgálat végzése közben ragadta el a halál angyala. 91 

éves létére beteget látogatott, és amikor hazafelé igyekezett, egy hirtelen záporeső 

szakadt, ő szegény igyekezett volna haza, és egy villamos szerencsétlenség áldozata 

lett. 
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Ragyogóan tiszta szellemben, szolgálatra kész élettel vitte el Isten innen. 

Csodálatosan áldott élet volt! Engedjétek meg, hogy emlékezzünk most őreá! 

 

Istent kereső élet volt. Igazában evangélikus vallású volt, de mindenütt kereste az 

Istent, és valamikor az istenkeresése során rátalált a mi gyülekezetünkre is. Ez 1951-

ben volt. Ettől kezdve az egyik leghűségesebb hallgatója volt az itteni isten-

tiszteleteknek. 

 

Amikor először megismerkedtem vele, felkértem, hogy lelkipásztori beszélgetést 

folytassunk, szeretnék jobban megismerkedni vele. Kértem, hogy vessen számot a 

hitéről. Szeretnék valamennyire belelátni az életébe. Adjon rá alkalmat! Ezzel 

kapcsolatban írt egy levelet nekem. Hadd olvassak fel néhány mondatot ebből, mert ez 

mutatja, hogy milyen lélek volt ebben az asszonyban. 

 

„Nagytiszteletű uram, előkészítésül a szívesen megígért megbeszéléshez, próbálok 

szembenézni önmagammal, ami nehéz és amit mindig kerülök. Egész különösnek érzem, 

hogy ilyen nagyon öreg létemre, mikor úgyszólván már túl volnék a földi határokon, még 

„kész" nem vagyok, és egy fiatal kéz segítsége után nyúlok. De talán, amikor az emberi 

lélek legmélyebb kérdéseiről van szó, eltűnik a kor fogalma, és a kibontakozottabb, a 

mélyebben látó fiatal lélek segítségére lehet az aggnak. 

 

Miért kérek segítséget? Önelégületlenség, bűntudatig fokozódó töprengés fosztja 

meg öreg lelkemet a korának kijáró békességtől. Istenkereső, ideálok felé törekvő, 

emberi kötelességeimet a lehetőségig teljesíteni akaró, alázatos lélek voltam, amióta 

eszemet tudom. Sok szeretetet kaptam és adtam, semmi disszonancia életemben nem 

volt. Dogmatikus hit nélkül egész életemben Jézus tanítását éreztem lelkem ideáljának. 

Mindig azok közé akarok tartozni, akik becsületes törekvéssel, erejük 

fogyatékosságának tudatában Jézus tanítványai akarnak lenni, és Jézuson át Istenhez 

akarnak közeledni. 

 

És mégis baj van. Egyszer egy lelkész azt kérdezte: „Hogy van az üdvbizonyosságával?" 

E kérdésre határozottan felelni most sem tudnék. Ebben van talán bűntudatom egyik 

forrása. Érzem földi életemben Isten jelenlétét, hálás lélekkel kegyelmének 
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megnyilvánulását, egész valóm felolvad a vágyban, hogy mind közelebb jussak hozzá, de 

hogy mi van a szűk kapun túl, azt véges eszem fölfogni nem tudja. Tovább élünk-e vagy 

hosszú pihenés után támadunk fel, amikor Megváltónk visszajön? Tudom, hogy a Bibliában 

van erre utalás, de nem hat lelkemig. 

 

Ha egész lélekkel a bibliaolvasásban keresek oltalmat és menedéket, mindig 

megtorpanok valamin, ami megakadályoz abban, hogy a Biblia minden szavát 

kinyilatkoztatásnak erezzem. Még az Újtestamentum olvasásánál is, amelybe áhítatos 

lélekkel tudok merülni, annyit kell küzdenem sok esetben, hogy megértsem a betű 

mögött rejlő szellemet! Bűnnek érzem, hogy a Biblia minden részét sugallatnak érezni 

nem tudom. 

 

Még másik bűnnek terhét is érzem. Fájdalmasan érzem, hogy a bennem meglévő hitet 

nem tudom továbbadni, nem tudok másokon segíteni, mikor oly nagyon kellene és oly 

nagyon szeretnék. Szürke, erőtelen a szó, és ez fáj nagyon! Mint látja, sok mindent 

fájlalok, amin segíteni nem tudok. Szeretném a hitben való bizonyosságnak örömteli 

érzetét, szeretném a lélek nyugalmát, és szeretném érezni mindig, nemcsak emelkedett 

pillanatokban, Jézusomon át az Isten közelségét..." 

 

1951-ben így vettük fel a kapcsolatot, és bizonyságot tehetek róla, hogy amikor 

lefolytattam személyesen is a beszélgetést ezzel a kedves idős asszonnyal, megrendülve 

jöttem haza. Azzal a megrendüléssel, hogy ebben az elaggott testben micsoda fiatal lélek 

van! Milyen szenvedélyesen keresi az igazságot! Mennyire nem elégszik meg a hangulatos 

dogmákkal, szépen csiszolt egyházi tételekkel, amelyek mögött az ő kereső lelke valami 

méltatlanságot, igazságtalanságot élt át. 

 

Megrendülve vettem tudomásul, hogy ez az asszony a világ emelkedett szellemeivel 

személyes levelezést folytatott. Sokat beszélgettünk Albert Schweitzerről, akivel 

személyes levelezésben állt, ezzel a csodálatos művésszel és misszionáriussal. 

 

Még csak annyit, hogy amikor közeledni érezte a halálát, egy búcsúlevelet írt a 

szeretteinek. Hadd olvassak ebből is néhány sort! Ebben is olyan bizonyságtétel van, 

amelynek igazán meg kell szólalnia közöttünk. 
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„Édes szeretve szeretett fiaim, kedves szeretteim mind! írom e sorokat régi kis 

kertünk áhítatos, csendes magányában, hol újraéled a múlt, és benépesítik azt drága, 

szép és fájdalmas, még a fájdalomban is drága és szép emlékek. Gondolatban már régen 

írtam e sorokat, mint valaki, aki készül a nagy útra, és nemcsak tudja, hanem nap nap után 

érzi az ünnepi pillanat közeledtét, amikor leválik tőlünk mindaz, mi e földhöz köt, és 

megnyílik számunkra a szent titok. E pillanat eljövetelét nem siettetem, de teljes 

készenlétben, bizalommal várom, és szerény búcsúszóval akarok távozni - búcsúzni az 

élettől és búcsúzni tőletek, édes fiaim és szeretteim mind. 

 

Búcsúm az élettől csak áhítatos hálaérzet a jó Isten iránt sok meg nem érdemelt 

kegyelemért. És hálás visszagondolás mindazokra, kik előttem eltávoztak, és kik életemet 

oly gazdaggá tették, és kiket most is magam mellett érzek. Bennem minden félbemaradt, 

oly keveset tudtam mások hasznára lenni. Elenyészően csekély a pozitívum az életemben, 

sok-sok mulasztás minden vonatkozásban, a mindennapi életben is. Mindig elmaradt a 

teljesítmény a szándék mögött. A jó Isten kegyelme bocsássa meg nekem minden 

mulasztásomat, minden vétkemet! 

 

Istenkereső, alázatosan hívő lélek voltam, mióta gondolkodni tudok. Mindig kerestem, 

mindig zörgettem. A bennünk élő etika, Jézusom szava és tanítása vezetett szeretetre, 

részvétre, megértésre, türelemre az emberek iránt - de mindig messze elmaradt a 

teljesítés a jóakarat mögött. 

 

Ezen gyarlóságom érzetében kérem a jó Isten bocsánatát és azoknak elnézését, akikkel 

együtt éltem, és nem tudtam mindig kimutatni a becsületes jó szándékot! Nektek, édes 

fiaim, köszönöm a szeretetet, mely tőletek felém áradt, és arra kérlek titeket, 

szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket! Meleg, áldást kérő szeretettel 

búcsúzom tőletek, szeretteim, gondoljatok elnézéssel reám, és szeressétek nagyon az 

én édes fiaimat, édes, drága dédunokáimat neveljétek örömmel, szeretettel és igaz 

nagy türelemmel jóságos, boldog és boldogító emberekké. 

 

Az Isten áldása legyen mindnyájatokkal - ezt kéri imában, titeket szíve utolsó 

dobbanásával szerető édesanyátok, nagyanyátok, dédanyátok: Irma" 
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1956-ban írta ezt a levelet. Akkor úgy érezte, hogy közeledik az elköltözés ideje. Azóta 

abban a bizonyosságban volt, hogy befejezte az útját, készen van az átlépésre, már 

csak áldást, imádságot mond azokra, akik itt maradnak. 

 

Ha Isten megáldana engem is hosszú élettel, valahogy így szeretnék élni én is. 

Valahogy így, hogy még késő vénségemben is gyümölcsözzék az életem, íme, ez a példa 

azt hirdeti, hogy lehet gyümölcsözni akkor is, amikor a testi képességek már lassan 

elszállnak az emberből. Mindennek ez a titka: keresni az Istent. 

 

Ez az asszony nem dicsekedett azzal, hogy megtalálta már, de hallatlanul őszintén, 

becsületesen kereste az Istent. Nem elégítették ki őt a pótlékok, szép szavak. Magát 

az Istent kereste. Maradjon itt közöttünk ez az ő drága öröksége! Abban volt ő 

fiatal, szeretteim, hogy életének a végén is szomjas volt, kielégítetlen volt. Tudta, 

hogy Istennek sok szava, sok Igéje van, és ő szomjazta az igazságot. Ez a szomjúság 

kell! 

 

Boldogok a lelki szegények, boldogok, akik szegénynek, kielégületlennek érzik 

magukat. Ilyenek vagytok-é? Ez a szellemi fiatalság ismertetőjegye. Áldjon meg 

Isten minket is ilyen vágyakozással, lelki frissességgel, hogy fiatal korunkban 

virágozzék és öregkorunkban gyümölcsözzék az életünk Istennek dicsőségére és 

sokaknak javára! 

1958. június 8. 

Március 10. 

Világosságban járni 

„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a 

sötétségben" (Jn 12,46). 

 

Ez a világ sötét, mint az éjszaka. Jézus Krisztus azért jött, hogy hit által 

világosságunk legyen és ne maradjunk tovább az emberiség többi részét beborító 

sötétségben. 
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Az „aki" szónak igen tág az értelme: vonatkozik rád és rám egyaránt. Ha hiszünk az 

Úr Jézusban, nem ülünk többé a halál árnyékának sötétségében, hanem kimegyünk a 

nappal (az élet) meleg fényére, amelynek soha nem lesz vége. Miért ne jönnénk most 

mindjárt erre a világosságra? 

 

Olykor egy-egy felhő eltakarhatja a fényt, de ha az Úr Jézusban hiszünk, nem kell 

sokáig sötétségben maradnunk. Ő azért jött, hogy mindig fényt árasszon ránk. Hiába 

jött volna? Ha hitben járunk, jogunk van ehhez a fényhez: éljünk vele! Jézus Krisztus 

azért jött, hogy megszabadítson bennünket természetes romlottságunk, 

tudatlanságunk, kétségeink, bűneink, félelmeink sötétségéből, és minden hívőnek 

tudnia kell, hogy Ő ezt épp olyan bizonyosan meg is cselekszi, mint ahogyan a felkelő 

nap meleget és fényt áraszt. 

 

Ezért félre a szomorúsággal, kedves testvérem! Ne maradj a sötétségben, (hanem) 

gyere ki a fénybe! Örömöd, reménységed, mennyországod az Úr Jézusban van. Nézz 

rá, csakis rá, és örvendezni fogsz, amiképpen a madarak örülnek a napkeltének, és 

ahogyan az angyalok örvendeznek az Isten trónja előtt. 

 

* 

 

És akik nem hisznek? 

Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, 

mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.(Jn 3,18) 

 

Ezeket a kemény szavakat Jézus a beszélgetésük végén mondta Nikodémusnak. 

„...Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy 

üdvözüljön a világ általa... aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van... Az ítélet pedig azt 

jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, 

mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli 

a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei." (Jn 

3,17-20) 



90 

 

 

Nyilvánvaló ebből Isten üdvözítő akarata, de kitűnik belőle a kárhozat lehetősége is. 

Mert sajnos létezik, hogy az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. 

Bárcsak közöttünk senki ne lenne ilyen! 

 

Mert nem azok kárhoznak el, akik bűnösök, hanem akik bűnösök akarnak maradni. 

Mindenki bűnös, de aki bűnével Jézushoz menekül, aki világosságra hozza a sötétség 

titkait, az bocsánatot és életet kap. Ehhez azonban az kell, hogy vegyük komolyan: 

valóban újonnan kell születnünk. De lehet is újonnan születni. Aki hittel kinyújtja a 

kezét, annak Isten megadja az üdvösség ajándékát, „...kegyelemből van üdvösségetek a 

hit által..." „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre..." 

 

Súlyos tévtanítás, hogy előbb-utóbb mindenki üdvözül. Megtévesztő az is, hogy a jók 

üdvözülnek, a rosszak elkárhoznak. Mi Isten mércéjével mérve mindnyájan rosszak 

vagyunk. De most még kijöhetünk a világosságra. Ha nem, ránk borul az örök sötétség, 

és rettenetes lehet egy örökkévalóságon át szenvedni Isten hiánya miatt. 

Úr Jézus, őrizz meg engem ettől, és adj bátorságot dönteni melletted és 

ragaszkodni hozzád! Ámen. 

 

* 

Kegyelem a megtört bűnösnek 

A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a 

mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Lukács 18,13 

 

Távol állt. Érezte, hogy tulajdonképpen semmi joga sem volt ahhoz, hogy belépjen e 

szent helyre. Méltatlannak tartotta magát ahhoz is, hogy ott időzzék. Érezte, hogy 

távol van Istentől, egy fal választja el tőle. Szégyenében lesütött szemekkel állt 

Isten előtt. Lelki szemei előtt ott lebegett egész bűnterhelt élete. A magában való 

bizakodásnak még csak a nyoma sem volt benne. Mellét verte, azaz nem tartotta 

magát jónak, csak ütésekre méltónak. Az önelégült ember valósággal szerelmes 

önmagába, gyengéden bánik önmagával és azt akarja, hogy mások is simogassák. A 

vámszedő a mellét verte, amelyben ott dobogott gonosz szíve, minden nyomorúság 
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forrása. „Szíveteket szaggassátok meg!"- szólít fel Jóél próféta (2,13). - A farizeus 

imája könnyedén pereg ajkáról. A vámszedő viszont hosszú ideig hallgatagon áll ott, 

míg egy sóhaj szakad fel belőle. Nem tér könnyen napirendre a bűnei felett a 

megszokott módon: 'Hiszen mindnyájan bűnösök vagyunk, mindenki követ el hibát.' 

Csak magát látja bűnösnek, aki kegyelemre szorul, különben elkárhozik. 

Mindaddig, amíg valaki töretlenül bízik önmagában, nincs szüksége semmiféle 

kegyelemre. Ha azután az önigazság épülete itt-ott megrepedezik vagy inogni kezd, 

akkor esetleg szükségünk van a kegyelemre is. Amikor az ember lelkileg teljesen 

összetört, akkor már csak kegyelemre van szüksége. Mindenki, aki megalázkodva jön a 

kegyelem királyi székéhez, nem kap visszautasítást. „Megigazulva ment haza." A bűn 

terhe lekerült róla. Isten kegyelmet nyert gyermekeinek a méltóságára emelkedett. 

Mert bárki, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Haza ment, de még az 

otthonába is Isten békéjét vitte magával. Majd a háza népe is megtapasztalhatta, 

hogy egy Istentől megáldott és szívében boldog ember tért vissza. Háza tele lett 

napsugárral. 

 

A farizeus viszont úgy hagyta el a templomot, ahogy odament. Nála semmi sem 

változott. Sokan maradnak minden imádságuk, igeolvasásuk vagy - hallgatásuk ellenére 

is ugyanazok a régi, kemény, alázat nélküli emberek, akikben Isten nem gyönyörködik. 

- Aki porig alázza magát, azt Isten szeretettel a szívére vonja. 

 

* 

Betű és Lélek 

„ Újszövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké. " (2Kor 3,6) 

 

Jézus nyomatékosan kijelenti: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a 

prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy 

betöltsem... Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta (i betű),vagy 

egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik" (Mt 5,17-18). 

Erre a beteljesedésre nagy szükség volt, mert az Ótestamentum népe nagyon 

hajlamos a „betűnek" szőrszálhasogató értelmezésére, miközben sokszor 

megerőtlenedik, szinte elsikkad a „törvény lelke". Hegyi Beszédében Jézus több 

vonatkozásban rámutat a törvénynek betű és lélek szerint való értelmezése közt 
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mutatkozó nagy különbségre. Már Ézsaiás is megjövendöli az eljövendő Messiásról, 

hogy a „megrepedt nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja el, a 

törvényt igazán jelenti meg (Ézs 42,3). A zsidóság sok kereső lelket: repedezett 

nádszálat tört el, sok pislogó gyertyabelet oltott ki túlzó szőrszálhasogatásával, 

szinte „betűimádatával". Jézus Isten törvényének „lélek szerint való" 

értelmezését adja. Azt kívánja tőlünk, hogy még attól is őrizkedjünk, ami 

„gonosznak látszik" (I.Thessz 5,22). Ez a törvénynek igazi betöltését nehezebbé 

teszi, mint annak betű szerint való értelmezése és követése, de nem riaszt el 

követésétől több, komolyan vágyakozó lelket. Isten számára ez a fontosabb, nem 

az, amit méltán állapít meg, hogy „Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával 

tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem" (Mt 15,8). 

Adj a kegyelmed, Krisztusom, hogy én is a léleknek, nem pedig a betűnek legyek a 

szolgája. Add, hogy helyesen értelmezzem a törvényt. Sokan csűrik-csavarják a 

törvény élettelen betűit, tiporják annak lélek szerint való, Általad adott értelmét. 

Őrizz meg mindattól, ami a lélek szerint gonosznak látszik, hogy a kegyelmedből 

nyújtott bizonyságtételem nyomán többen kövessenek Téged tiszta szívvel. Ámen. 

„Megáll az Istennek Igéje, És nem állhat senki 

ellene, A nagy Isten vagyon mivelünk, És Szentlelke 

lakozik bennünk." (Énekeskönyv 171. é.) 

 

* 

Jézus eretneksége 

Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy 

atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj 

el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. 

Máté 5;23-24 

Jézus eretnek volt. Lépten-nyomon felháborította a mózesi törvények őreit: nem 

tekintette kötelezőnek a szombatnapi tilalmakat, nem tett különbséget kóser és nem 

kóser között, a böjti szabályokra nem ügyelt, a Bibliát kritizálta, a templomban botrányt 

okozott. A végén az eretnektörvényt alkalmazták rá, amikor kimondták a halálos ítéletét 

és átadták Pilátusnak. 
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A tanítványai később szelídítettek valamit az ő kemény szavain, úgyhogy ma már nem 

eredeti élességükben olvashatók Jézus nyilatkozatai. Éppen ezért az egyik 

legizgalmasabb újszövetségi kutatási terület, hogy ezekből a megfésült szavakból 

hogyan lehet visszatalálni Jézus eredeti gondolataihoz. 

 

Pál apostol írja egy helyen, hogy Jézus a zsidóknak botrány, a görögöknek meg 

bolondság. Ez együttvéve azt jelenti, hogy Jézus kilépett a megszokott vallásosságból, 

és valami gyökeresen újat hozott. Ezt az újat némelyek örömmel fogadták; általában az 

egyszerű emberek, a társadalom perifériájára kiszorultak. De a farizeusok, a papok, a 

„rendek" hivatalos őrei általában a rendbontót látták benne és meg akarták szabadítani 

tőle a társadalmat. Az ő ítéletük szerint tehát eretnek volt, de felismerésem szerint 

éppen ott volt a leginkább isteni, ahol a leginkább eretnek volt. Később aztán az 

eretnekül istenit próbálták belerendezni, beleszervezni a megszokott vallásosság és az 

emberi gondolkodás kereteibe. 

 

A bibliai tudósok legkeményebb kritikáját is kiállja az az Ige, amit ma estére hoztam. 

Azt mondják, ez az Ő legsajátabb, hiteles szavai közé tartozik. Jézus, a názáreti ács, 

benne él még a zsidó kultuszban. Később már nem mondtak volna ilyet a tanítványok, 

mert a jeruzsálemi templom lerombolásával az áldozat is megszűnt, ami a keresztyén 

tanítványok szemében amúgy is elhalványult, érdektelenné, szinte ellenszenvessé lett, 

mert a zsidó áldozat helyébe a Jézus áldozata lépett. 

 

Szeretném, ha ennek az Igének a frissessége megérintené a lelketeket, ha 

érzékelnétek benne a botránkoztató eretnekséget, de egyúttal a hiteleset, az istenit, 

az üzenetet. 

 

Élesen fogalmazok most, hogy felocsúdjatok a szokásos, felszínes gondolkodásból. 

Jézus itt tulajdonképpen azt tanítja: őrizkedjél a vallásos megoldásoktól! Gondoljunk 

csak bele a történetbe! Egy zsidó ember veszi az áldozati ajándékot és megy vele a 

templomba, egy vallásos szertartásra készül. Ott, a templomban eszébe jut, hogy valaki 

nagyon haragszik rá. Ezt megelőzően is nyilván tudott a dologról, de eddig nem zavarta a 

vallásosság gyakorlásában. Most azonban valami oknál fogva tudatának előterébe került 

ez a rendezetlen ügy. Döntő jelentőségű kérdés, hogy most mi történik? 
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Engedjétek meg, hogy konkretizáljam a témát. Együtt voltunk most egy hétig és 

hallottam lelkes szavakat a prédikációkról: milyen jó, milyen szép, máskor is eljövök ide. 

Közben azért egy kicsit utáljátok a menyeteket, a szomszédotokat, a főnökötöket, vagy 

megfordítva, azok utálnak titeket. Kellemetlen ügyek ezek, de azért ezektől függetlenül 

milyen szépen lehet itt a templomban énekelni. Elintézetlen ügyetek van a gyereketekkel, 

az anyátokkal, de így gondolkodtok: „Hagyjuk most ezeket, menjünk most az Istenhez! 

Imádkozzunk! Olyan mély és igaz dolgokat hallunk itt." És most ebbe a vallásos 

élvezésetekbe belebeszél Jézus: Hagyjátok abba! Nem érdemes ezt csinálni! 

Őrizkedjetek ezektől a vallásos gyakorlatoktól és álmegoldásoktól! 

 

Menjünk vissza ehhez a kétezer évvel ezelőtti emberhez. Hozza a templomba az 

áldozatát, talán hozza a hóna alatt a zsoltároskönyvét, megjelenik a templomban és ott 

eszébe jut, hogy valami elintézni valója van egy embertársával. Mit lehet ilyenkor csi-

nálni? Lehet például bensőségesen imádkozni: Istenem, intézd el ezt a dolgot, mert 

borzasztó, hogy haragszik rám ez az ember. Aztán lehet hazamenni és később újra 

eljönni és újra imádkozni: Istenem, intézd már el ezt az ügyet, mert még mindig 

haragszik. Aztán egyszer elfelejti az ember ezt az ügyet és akkor másért imádkozik, és 

minden marad a régiben. Ez az, amit úgy szoktam mondani, hogy imaszőnyeggel letakarni 

a szennyest, ez a vallásos embereknél nagyon ismert gyakorlat. Kérjük és várjuk, hogy 

Isten intézze el a dolgokat. Lehet, hogy hálaáldozatot vitt: Istenem, köszönöm, hogy 

sikerült becsapnom a társamat, nyertem az üzleten. Hálaáldozatul viszek neked egy pár 

gerlicét. Aztán eszébe jut, hogy biztosan haragszik rá a társa, amiért becsapta. Hát 

akkor adok még egy pár gerlicét a bűnért való áldozatul. 

 

Vallásos szertartásainkkal elrendezzük a dolgot. Ha súlyosabb az ügy, meggyónom a 

papomnak, elmondok tíz Miatyánkot. Értitek, hányféle lehetőség van arra, hogy 

„istenesen" intézzem el a dolgot? Isten és énközöttem van az áldozat, az imádság, az 

istentisztelet, aztán megint az imádság és közben marad az ügy rendezetlenül. Ez a 

vallásosság. Erre mondja az eretnek Jézus: Emberek! Őrizkedjetek az ilyen vallásos 

megoldásoktól! Hagyd ott az egészet, eredj el és békülj meg a te atyádfiával. Hagyd a 

vallást! Nem olyan sürgős a vallásosság! Nem olyan sürgős a templomozás, hagyjad egy 

kicsit, a bibliai tudósok legkeményebb kritikáját is kiállja az az Ige, amit ma estére 

hoztam. Azt mondják, ez az Ő legsajátabb, hiteles szavai közé tartozik. Jézus, a 

názáreti ács, benne él még a zsidó kultuszban. Később már nem mondtak volna ilyet a 

tanítványok, mert a jeruzsálemi templom lerombolásával az áldozat is megszűnt, ami a 
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keresztyén tanítványok szemében amúgy is elhalványult, érdektelenné, szinte 

ellenszenvessé lett, mert a zsidó áldozat helyébe a Jézus áldozata lépett. 

 

Szeretném, ha ennek az Igének a frissessége megérintené a lelketeket, ha 

érzékelnétek benne a botránkoztató eretnekséget, de egyúttal a hiteleset, az istenit, 

az üzenetet. 

 

Élesen fogalmazok most, hogy felocsúdjatok a szokásos, felszínes gondolkodásból. 

Jézus itt tulajdonképpen azt tanítja: őrizkedjél a vallásos megoldásoktól! Gondoljunk 

csak bele a történetbe! Egy zsidó ember veszi az áldozati ajándékot és megy vele a 

templomba, egy vallásos szertartásra készül. Ott, a templomban eszébe jut, hogy valaki 

nagyon haragszik rá. Ezt megelőzően is nyilván tudott a dologról, de eddig nem zavarta a 

vallásosság gyakorlásában. Most azonban valami oknál fogva tudatának előterébe került 

ez a rendezetlen ügy. Döntő jelentőségű kérdés, hogy most mi történik? 

 

Engedjétek meg, hogy konkretizáljam a témát. Együtt voltunk most egy hétig és 

hallottam lelkes szavakat a prédikációkról: milyen jó, milyen szép, máskor is eljövök ide. 

Közben azért egy kicsit utáljátok a menyeteket, a szomszédotokat, a főnökötöket, vagy 

megfordítva, azok utálnak titeket. Kellemetlen ügyek ezek, de azért ezektől függetlenül 

milyen szépen lehet itt a templomban énekelni. Elintézetlen ügyetek van a gyereketekkel, 

az anyátokkal, de így gondolkodtok: „Hagyjuk most ezeket, menjünk most az Istenhez! 

Imádkozzunk! Olyan mély és igaz dolgokat hallunk itt." És most ebbe a vallásos 

élvezésetekbe belebeszél Jézus: Hagyjátok abba! Nem érdemes ezt csinálni! 

Őrizkedjetek ezektől a vallásos gyakorlatoktól és álmegoldásoktól! 

 

Hagyd az imádságot, eredj most el és békülj meg a haragosoddal. 

 

Vajon mit szól ehhez az a jeruzsálemi pap, aki abból él, hogy egy pár gerlice, stóla meg 

templomi adó...? Nyilván azt mondja, hogy ezt az eretneket keresztre kell szögezni, 

hiszen felforgatja Isten szent törvényét: „Szeresd az Urat, a te Istenedet!" Ez az 

első parancsolat. Csak ezután következik, hogy „Szeresd felebarátodat!" Rendben van, 

meg kell békülni, de tartsuk meg a sorrendet! Ha már idejött az az ember, hogy 
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áldozatot mutasson be, el ne zavard őt az oltártól! Csak tegye le az oltárra az ajándékát 

és végezze el az áldozatot! Szeresse az Istent és utána menjen el és béküljön meg. 

 

Más gondolatmenettel is elmondom ezt, hogy még érthetőbb legyen. A hagyományos 

vallásos gondolkodás szerint az üdvösség Istenen át vezet az emberhez. Jézus viszont 

itt azt mondja, hogy az emberen át vezet az üdvösség útja az Istenhez. A megszokott 

üdvösségrend ez a három állomás: először ismerd meg az Istent, aztán az Isten fényében 

ismerd meg magadat, majd pedig ezzel a felismeréssel menj és szeresd a felebarátodat. 

Jézus pedig ezt megfordítja és azt mondja: először rendezd el a dolgodat a másik 

emberrel, eközben fogod magadat megismerni. Próbálsz megbocsátani, próbálsz 

bocsánatot kérni és csikorog a fogad, elakad a nyelved. Miközben rendezni akarod a 

dolgodat, aközben ismered meg magadat és felkiáltasz: Isten! Légy irgalmas! Hát ilyen 

gonosz vagyok én? A felebaráttal való ügyedben derül ki, hogy mennyire rászorulsz az 

Istenre. 

 

Szeretném rátok terhelni ezt az Igét. Nem képezheti vita tárgyát, hogy ezt Jézus 

mondta, ne radírozzátok ki a Bibliából! Ezzel a problémával valami módon meg kell 

birkózni, mert ez Jézus gondolata! Őrizkedjetek az olyan vallásos megoldásoktól, 

amelyek kellemesek, szívet melengetők, csak éppen nem oldják meg az igazi emberi 

kérdéseket. 

 

Nem lehet takargatott nyomorúsággal Istent imádni, pedig igen gyakran ez történik 

vallásos körökben. Gyógyult lélek dicsőítse Istent; ez Jézus teológiája. Ezzel szemben a 

vallásos gyakorlat az, felekezettől függetlenül, hogy beteg lelkek meg nem oldott 

problémákkal imádják Istent. Legalább valami „malasztot", valami kis vigasztalást kér a 

kínlódó lélek Istentől, ha már nem tudott megbirkózni az élet problémáival. Jézus azt 

mondta, hogy nem szereti, nem tűri az Isten annak a beteg léleknek az imádatát, aki a 

gyógyulni akarás nehezebb útja helyett inkább a vallásoskodás könnyebbik útját 

választja. 

 

Ezt a nehéz gondolatot szeretném két segítő gondolattal közelebb hozni hozzátok. Az 

egyik az, hogy Jézus egész teológiai gondolkozását figyelembe véve itt arról van szó, 

hogy: emberek! Amiként Isten radikálisan igent mond az emberre, amiként Isten utána 

megy az embernek, ti is járjatok az Isten nyomában és menjetek az emberek után. Még 
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élesebben: amikor Isten Jézust e világba küldte, nem új vallást akart alapítani, mint 

ahogy az lett a dologból, hanem azért küldte, hogy a nyomorult, bűnös ember után menjen 

és vigasztalja, meggyógyítsa őket. Amikor tehát Igénkben Jézus azt mondja: hagyd az 

oltáron a te áldozatodat és menj utána a te felebarátodnak, aki sebesült lélekkel gondol 

rád, akkor az Isten vonalába állítja be az embert. Legyetek annak az Istennek a 

gyermekei, aki idejött a mennyből közénk, aki utánunk jött. Az Isten eljött és 

megbékéltetett magával minket. 

 

Felötlött bennem az a gondolat, hogy ez az Ige magára Istenre is áll. A mennyei 

dicsőségben eszébe jutott Istennek, hogy az embernek panasza van rá. És akkor Isten 

lejött a földre és megbékéltette magával az embert. Jézus így látta Istent. Ennek az 

Istenlátomásnak a fényében mondta azt, hogy: emberek! Csúnya dolog az, amikor ti az 

oltár előtt áldoztok, füstöltök, imádkoztok és közben nem törődtök azzal az emberrel, 

akinek panasza van rátok. Legyetek az élő Istennek, az igaz Istennek a gyermekei, 

hagyjátok ezt a vallásosodást és menjetek az emberek után, akik kínlódnak és méghozzá 

miattatok kínlódnak! Ez az egyik segítő gondolat. 

 

A másik pedig az, hogy persze mindaz, amit elmondtam csak úgy érvényes, csak úgy lesz 

valósággá, ha arra gondolunk, hogy Jézus mondta ezt. Ott voltak körülötte az emberek, és 

Jézus mondta ezt nekik. Mindaz, amit ezen a héten hirdettem nektek igaz akkor - de 

csakis akkor igaz - ha valaki kapcsolatba kerül Jézussal. Amikor az élő Úr Jézus 

Krisztus közelébe kerül valaki, akkor átéli, hogy Jézus nem vallásosságra szólítja őt, 

hanem elküldi az emberekhez. Ha igazán azzal az élő Krisztussal kerülünk kapcsolatba, 

aki minden kicsinyes emberi kötelékből kilépett és az élő Isten igényét hozta közénk, 

akkor fel kell készülnünk arra, hogy ez a Krisztus elsősorban nem a templomba szólongat 

minket, hanem azt mondja: „Teneked rendezetlen ügyed van valakivel, eredj el és békélj 

meg vele! Ne vallásosodjál, hanem rendezd az emberi kapcsolataidat!" 

 

Ebben az Igében tehát Jézus azt az isteni indulatot kéri, hogy menj utána a 

megbántott, szomorú embernek. Magát az Istent kövesd ebben! Ez az egyik gondolat, a 

másik pedig, hogy akkor lesz reális az üzenet, ha személyes kapcsolatunk van Jézussal, és 

Ő mondja ezt, de akkor viszont ez lesz az élő üzenet és nem a vallásosodásra való hívás. 
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Egy történettel fejezem be. Biztosan hallottatok Olivér Cromwellről, a nagy angol 

államférfiról. Róla jegyezték fel a következőt: Amikor Anglia nagy belső viszályban és 

nehéz külső háborúban volt és neki súlyos gondok között kellett vezetnie az országot, 

egyszer bement a yorkmünsteri katedrálisba és ott nézelődött. Először volt ott életében. 

Egyszer csak meglátott tizenkét alakot tömör ezüstből öntve. „Kik ezek?" kérdezte. „A 

tizenkét apostol." Erre elfogta a harag: „Amikor Anglia ilyen nehézségekkel küszködik, 

akkor itt a templomban lopják a nemzet életét és vagyonát ezek az apostolok!" Parancsot 

adott: „Azonnal vigyék be ezeket az olvasztóba és a pénzverdébe! A tizenkét apostol vo-

nuljon be az életbe, a nép nehéz küzdelmébe." Jézus eretneksége az, hogy kimozdít 

bennünket kényelmes, „szent" pozíciónkból és visszaküld az életbe, az emberek közé. 

Mi, ezüst apostolok, arany apostolok, itt tanyázunk az Isten templomában és jön Jézus 

és azt mondja: mit időztök itt az Isten templomában, amikor kinn a világban annyit 

szenvednek az emberek, éhesek, boldogtalanok, testvértelenek. Menjetek ki az emberek 

közé és enyhítsétek a szenvedéseiket! 

 

Ez Jézus eretnek Igéje, ez Isten aktuális üzenete. Őrizkedjetek azoktól a vallásos 

megoldásoktól, amikbe mindig hajlandóak vagytok belemenekülni az igazi engedelmesség 

elől! 

 

Jézus bele akar vetni az életbe, nem adja olcsóbban; a valóságos problémák 

megoldását kéri tőlünk. 

 

Még egy utolsó gondolatot! Ugye egyet értünk abban, hogy sokkal egyszerűbb a 

templomban feszületet felállítani, letérdelni előtte és hálát adni: de jó, hogy meghaltál 

értem, Uram Jézus! Könnyebb Krisztust imádni, mint a rendezetlen dolgokat elrendezni. 

Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus ügyéből is vallás lett, pedig Ő éppen a meddő 

vallásosságot akarta feloldozni az emberiesség javára. De az ember megátalkodottan 

vallásos lény. A nehéz parancsokat vallásossággal akarja megkerülni. A legelegánsabb, 

legmutatósabb ateizmus a vallásosság! Ugyanis lényegileg nem engedelmeskedem az 

Istennek, hanem inkább csak imádom. Letérdelek, dicsőítem a Krisztust, zsoltárt éneklek. 

A külső ateisták primitívek hozzánk képest, akik rafináltán vagyunk ateisták, mert 

megkerüljük az Isten parancsait vallásos gyakorlatokkal. Ezt leplezte le Jézus, és ebbe 

bele kellett halnia. 
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Kérdés, hogy te nem vered-e a szeget az Ő koporsójába? Kérdés, hogy te meghajolsz-e 

az eretnek Jézus előtt, aki azt mondja: hagyd a vallásoskodásodat és szolgálj az emberek 

között és majd azután, amikor elfáradtál ezekben a szolgálatokban, amikor megbékéltél a 

haragosoddal, akkor gyere. Meglátod, milyen más lesz akkor az Isten imádása! 

Elmélkedjünk! 

1. Lényegében az volt Jézus „eretneksége", hogy leleplezte az Isten nevében történő 

embertelenségeket. Egyszer ezt mondta hallgatóinak: „Irgalmasságot akarok, nem 

áldozatot!" Elfogadtad-e már Istennek a Jézus szavában megszólaló kijelentését: 

Irgalmasságot akar Isten sokkal inkább, mint vallásosságot? 

2. Önmagadon kívül kinek van még haszna a te kegyességedből, megtérésedből, 

újjászületésedből? Bőven megbocsátja Isten, ha Őt most egy kicsit elhanyagolod azért, 

hogy még valaki másnak is haszna legyen a te keresztyén életedből. 

3. Persze ezt is mondta Jézus: „Miután megbékéltél a te atyádfiával, azután eljővén, 

vidd fel Istennek a te ajándékodat." Próbáld meg, mennyire másként száll az ének, 

másként szól az imádság és a prédikáció, ha az emberek közötti jó szolgálatokban 

elfáradva jössz ide megpihenni, új erőket venni. 

 

Március 11 

 

Kié a harc? 

„És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával 

szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe 

benneteket" 

(ISám 17,47). 

Ha bizonyosan tudjuk egy harcról, hogy az a harc az Úré, akkor egészen bizonyosak 

lehetünk a győzelemben, mégpedig az olyan győzelemben, amely a legjobban tesz 

bizonyságot Isten hatalmáról. Az emberek megfeledkeznek az Úrról, még a hívők 

gyülekezetében is. Ezért amikor egyszer alkalom kínálkozik arra, hogy (mindennek a 

Nagy Végső Oka emberi hatalom nélkül elvégzi szándékát) az embereknek 

megmutassuk, hogy Isten el tudja érni célját anélkül is, hogy az emberek hatalmát 

igénybe venné, akkor ez egy drága lehetőség, amelyet ki kell használnunk. Azért is 

nagyon fontos ez, mert még Isten népe is túlságosan bízik az emberi erőben. Lássuk 

meg, micsoda nagy dolog az, hogy Dávid kezében nincsen kard, mégis tudja, hogy 

Isten le fogja győzni az egész ellenséges sereget. 



100 

 

 

Ha valóban az igazságért küzdünk, ne várjunk, amíg tehetségünk, pénzünk vagy egyéb 

látható eszközeink lesznek a küzdelemhez, hanem a magunk találta lapos kövecskével 

és egyszerű parittyánkkal szálljunk szembe az ellenséggel. Ha a küzdelem csak a miénk 

lenne, nem lehetne okunk a bizakodásra, de ha az Úr Jézus Krisztus ügyéért 

harcolunk és egyedül az Ő erejében bízunk, ugyan, ki állhatna ellent nekünk? Ezért 

szálljunk szembe habozás nélkül a „filiszteussal". A Seregek Ura velünk van, ki 

állhatna ellent nekünk? 

 

* 

Krisztus világosság az egész világ számára 

„...Népnek szövetségévé teszlek, pagonyoknak világosságává. " (Ézs 42,6/b) 

 

A törvény igazi betöltéséhez tartozik az is, hogy Krisztus nemcsak Izrael fiainak, de 

az egész világnak a világossága lett. Már Ézsaiás messiási próféciái közt olvassuk: „Én, 

az Úr, hívtalak el igazságban, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak 

világosságává" (Ézs 42,6), majd: „Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob 

nemzetséginek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására: sőt a 

népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen" (Ézs 49,6)! Az 

agg Simeon is felismeri a csecsemő Messiásban a pogányok világosságát: „Látták az én 

szemeim a te üdvösségedet,... világosságul a pogányok megvilágosítására..." (Lk 2,30-

32/a). Péter apostol Komélius százados megkeresztelése előtt ezt mondja: „...nem 

személy válogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves őelőtte, aki őt féli és 

igazságot cselekszik" (ApCsel 10,34/b-35). Pál apostol érzi elhívottságát, hogy a 

pogányoknak prédikálja az evangéliumot: ,A pogányok örökös társak és egyugyanazon 

test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által.... 

Nékem... adatott a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére 

mehetetlen gazdagságát" (Ef 3,6.8; ApCsel 26,23/b). 

Megváltó Krisztusom, köszönöm, hogy nemcsak Izrael Fiai számára jöttél a földre 

világosságul, hanem minden Téged félő és az igazságot szerető lélek számára. Köszönöm, 

hogy az egész világ bűneiért hullott drága véred a Golgota keresztjén. Köszönöm, hogy 

mindannyiunknak szövetségesünkké lettél, akik Urunkká, Királyunkká fogadtunk Téged. 

Elárasztottál minket is Lelkednek és váltságodnak minden kincsével. Tarts meg minket 

Urunk továbbra is a Te néped gyanánt. Légy sötét időkben is világosságunk! Ámen 



101 

 

„Krisztus, ki vagy nap és világ, Minket sötétségben ne 

hagyj! Igaz világosság te vagy, Kárhozatra mennünk ne 

hagyj!" (Énekeskönyv 500. é. 1. v.) 

 

* 

A hit kockázata 

Péter így szólt: Uram, parancsolj, hogy odamehessek hozzád a vízen. Ő pedig szólt:jöjj!

 Máté 14,28-29 

 

Jézus útja szakadatlanul a hit útja volt. De a mi utunk is - Jézushoz vagy Jézussal - 

mindig a hit útja, azaz állandó kockázat. Ilyen kockázat volt Péter vízen járása is. 

Jézus ezzel nem Péter kíváncsiságát akarta kielégíteni vagy önelégültségét táplálni. 

Azt akarta minden időkre leszögezni, hogy a hozzávezető, vagy a vele járt út minden, 

csak nem könnyű. Csak a világ szerint való okosság gondol ki magának egy széles utat, 

amit saját természetes értelme világít meg. A hit útja viszont a megváltatlan, 

természeti embernek mindig bolondság. Mindaz, ami ellentétes a megszokott emberi 

tapasztalatokkal, lehetetlen előtte. Az ilyen ember nem hisz és nem is meri az Urat 

arra kérni: „Parancsolj, hogy hozzád mehessek!" Csak azon a széles úton, amelyen az 

emberek sokasága jár, lát magának járható utat. Ott látszólag minden rendben van, és 

nem lehet kétség a sikert illetően, így sokan és gyakran jutottak ingoványra, jóllehet 

mindent olyan okosan kiterveltek! És milyen sokan majd csak odaát ébrednek annak 

tudatára, hogy eltévesztették a helyes utat és a kárhozatba jutottak. 

 

A Jézushoz vezető és a vele járt út nem hat csábítónak. Nem ígér megbecsülést vagy 

előnyöket, inkább csak megvetést és gyalázatot. Ez az út pusztán és sötétségen vezet 

át, miközben mások mintha csak napsütötte, széles utakon járnának. 'Úgysem 

szabadulok meg már soha régi énemtől, megrögzött bűneimtől' - mondja az értelem s 

egy belső hang, mert csak a láthatókkal számol. Jézus azonban azt mondja: „Jöjj!"' - Ő 

az, aki vágyat ébresztett telkedben s ezen keresztül hív magához. Építs bátran és 

bizalommal arra, amit Ő mond! Ő erősebb, mint körülményeid és mindazok a 

nehézségek, amelyek veled szemben tornyosulnak. Erősebb azoknál a sötét 

hatalmaknál is, amelyek nem akarnak elengedni téged. Kérd az Urat hittel: „Pa-

rancsolj, hogy odamehessek hozzád a vízen!" De ne nézz közben magadra és bűneidre! 

Ne nézd a nehézségek tengerét sem, vagy a sátáni ellenállás viharát. Csak az Úrra 
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tekints és hittel figyelj a szavára: Jöjj!" - Azután lépj a kegyelem vizére és járj a 

hullámokon, magad mögött hagyva a régi megrögzött szokások, üres előítéletek és 

kételyek hajóját! 

 

* 

Isten fegyverzete 

Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög 

mesterkedéseivel szemben. (Ef 6,11) 

 

Ezen a világon kemény harc folyik az igazság és a hazugság, az életet védő és az 

életellenes erők között. Aki Jézus Krisztusnak engedelmeskedni kezd, belekerül 

ebbe a harcba. 

 

A hívő soha nem emberek ellen harcol, mindig emberekért - a gonosz erői ellen. 

Saját rossz természete, régi szokásai, bűnös beidegződései, nem Isten akarata 

szerinti tulajdonságai ellen is, és mások védelméért, boldogulásáért, békességéért, 

megtéréséért küzd. 

 

Igénk szerint e „nemes harcban" három fontos igazságot kell szem előtt 

tartanunk: 

1. Szoros közösségben legyen az ember Krisztussal, aki már kivívta a győzelmet! 

„...erősödjetek meg az Úrban..." 

2. Magára kell öltenie Isten teljes fegyverzetét. 

3. Ismernie kell az ellenséget és annak szándékait. 

 

Mivel a hívő ember is kísérthető, éberen kell őrködnie lelki tisztaságán. Mivel az 

ördög mindig bizalmatlanná akarja tenni Istennel szemben, és kételyeket támaszt a 

szívében, egyre jobban meg kell ismernie az élő Istent és az ő igéjét, a Bibliát. És fel 

kell ismernie az ellenség „mesterkedéseit", amikor hol elbizakodottá, hol 

elkeseredetté akarja tenni Jézus Krisztus katonáit. 
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Éppen ezért a hívő ne önmagára nézzen, ne is az ellenségre, hanem egyedül 

Krisztusra! Soha ne feledjük, hogy ki ő, mit tett értünk, mit ígér nekünk, s hogy 

kereszthalála és feltámadása a győzelem bizonyítéka! Aki Jézushoz ragaszkodik, a 

győztes oldalán harcol. 

 

„Ezért tehát mi is... tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket 

megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. 

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére..." (Zsid 12,1-2) 

 

* 

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek." 

Máté 5,9 

A szelíd, irgalmas, istenlátó ember élete nem. tűnik el nyomtalanul. Eredményei az isteni 

igazság eredményei lesznek. Körülötte rend keletkezik és harmónia. A megismert 

istenarc fénye rajta keresztül továbbsugárzik a többi ember felé, azok életét is 

befolyásolja, őket is előremozdítja a boldogság felé. Kisebb vagy nagyobb körben kialakul 

körülötte az Istennel és egymással megbékülő embereknek Isten országát építő 

közössége. A békességteremtésnek ilyen munkája nyeri el Isten ígéretében a 

legmagasabb rangot, amit ember valaha elérhet: „Isten fiainak neveztetnek." Fiainak 

nevezi őket maga Isten. Fiaiként tartja számon, viseli gondjukat és részesíti a maga 

javaiban. De Isten fiainak fogják nevezni azok az emberek is; akik tőlük tanulták meg 

Istent Atyjuknak nevezni. Akarod, vágysz erre a hihetetlen méltóságra? Mire 

végigjártad a Boldogsághimnusz szent lépcsőjét, boldogan veszed észre, hogy már meg 

is ajándékozott vele szerető Atyád kegyelme. 

Atyám, Istenem, jól tudom, nem érdemlem meg azt a méltóságot, hogy fiad lehessek. 

Annyiszor hoztam szégyent szent nevedre, annyiszor tettem keresztbe ott, ahol Te 

munkálkodni akartál. De van egy igaz testvérem, az én megváltó Krisztusom. Ha ő 

testvérének fogad és magához emel, én is ott lehetek családod körében. Segíts, hogyne 

legyek méltatlan gyermeked! Segíts, hogy képes legyek békességet teremteni magam 

körül! Adj békességet és szeretetet a családomban! Add, hogy háborgó, elkeseredett 

munkatársaim között az én hitem, jókedvem, vidámságom tudja elsimítani arcuk és 

lelkűk ráncait, s támadjon jókedv és békesség szavaim nyomán! Add, hogy egyházadban is 

a békességet szolgálhassam! Add, hogy látszódjék meg rajtam kezed nyoma! Add, hogy 
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boldog lehessek melletted, és áradjon át rajtam az a boldogság, amit egyedül a Te 

jelenléted tud megteremteni gyermekeid közösségében! Ámen. 

* 

 

A hűséges Isten és a csapodár ember 

106. zsoltár 

Ebben a zsoltárban a hűséges Istenről és a csalárd emberről van szó. Az emberi szív 

minden változásával szemben örökkévaló az Isten kegyelme. Ez az, ami a zsoltárírót 

dicséretre indítja, ez az, ami ajkára a magasztalás szavát hozza, ezért kiált így: 

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme. 

 

Hiába volna Isten minden gazdagsága, hiába volna minden jó adománynak a forrása, ha 

nem volna örökkévaló és változhatatlan az Ő kegyelme az ember iránt. Egyszercsak 

elfordulna tőled, magadra hagyna téged. Isten jósága, gazdagsága ellenére is 

szegényen, koldusán járnál e világban. De éppen az a csodálatos, hogy Isten jósága az 

Ő kegyelmének örökkévalóságával párosul. Isten gazdagságához hozzá jön 

kegyelmének mozdíthatatlansága. Azért lehetséges, hogy csapodár, ingatag emberi 

szívünk hitetlenségünk ellenére megelégedhetik Isten bőségével és gazdagságával. 

 

Ki beszélhetné el Isten tetteit? Ha egyszer valaki hozzáfogna, akkor úgy járna, 

mint a Zsidókhoz írott levél írója a 11. fejezet végén: „Hiszen kifogynék az időből, 

hogyha megemlékeznék ezekről." Vagy amit János evangélista szól, hogy a világ összes 

könyve sem fogadhatná be, amit az Úr cselekedett ebben a világban. Ki beszélhetné el az 

Úrnak tetteit? Kicsiny gyermekkorodtól, ha el akarnád sorolni, hogy tett veled, 

hogyan viselte gondodat egész a mai napig, kifogynál az időből. Boldogtalanságunk oka 

mindig a törvénytelenségünk. „Boldog az, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik 

minden időben." Amíg az első emberpár a paradicsomban ott maradt Isten 

akaratának határán belül, addig boldog volt. Amikor azonban átlépte az Isten szabta 

határokat, kilépett a biztonság, az oltalom határán túl, egyszerre rászakadt a szívére 

a boldogtalanság. Az ember egyszerre félni kezdett. „Féltem és elrejtőztem, mert 

szégyellem magam, mezítelen vagyok." 



105 

 

 

Amint az ember átlépi a törvény határait, azonnal boldogtalan. Amikor pedig visszakerül 

az Isten kegyelmébe, így énekel a 32. zsoltár: Boldog, akinek bűne megbocsáttatott, 

akire Isten úgy tekint, mint aki megtartja a törvényt. A te szíved is azért 

boldogtalan, mert törvénytelen állapotban vagy. Ha szívedben boldogtalanság, 

békétlenség van, akkor azért van, mert törvénytelen állapotba jutottál. Ellentétes, 

engedetlenségi viszonyban vagy Istennel. Testvérem! Jól jegyezd meg, amikor rád szakad 

boldogtalanságod keserű állapota, mindig azért van, mert valahol szakadás van 

közötted és Isten között. Az egyén és a közösség egymástól elválaszthatatlan. A 

zsoltáríró így folytatja: „Emlékezzél rám, Uram, népedhez való jóságodért. Jöjj el 

énhozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat és 

örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel." Bűnösök, 

gonoszok vagyunk, a közösség bűnéből azonban nem vonhatja ki magát soha senki. Ha 

egy népnek, egy közösségnek életében bűnök mutatkoznak meg, ezért az egyén mindig 

felelős. Sohasem mondhatja senki, hogy én nem vagyok felelős érte, nem vagyok hibás 

ebben vagy abban a dologban. Az az igazi és helyes magatartás, amit a zsoltáríró 

tanúsít, amikor így szól: vetkeztünk. Amikor Nehémiás meghallja, hogy Jeruzsálem falai 

leégtek, akkor a bűnbánó imádság így csordul ki ajkán: „Vétkeztünk, én is és az én 

atyáim." Isten szentéi mindig így vallottak és így tettek bűnvallást. Azonosították 

magukat népük bűnével. Ez a kifejezés, hogy: „Jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy 

láthassam a te választottaidhoz való jóvoltodat" újra annak a bizonysága, hogy, ha 

szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, de ha dicsőíttetik egy tag, vele 

együtt dicsőíttetik mind. Ha a te életedben megtűrt bűnök vannak, az az egész 

közösségre kihat. Megújulás támad Isten Szentlelke által szívedben, az is kihat az 

egész közösségre. Megújulás támad az egész közösségben. Tehát egyek vagyunk. El ne 

felejtsd, hogy nem vétkezhetsz önmagádban. Hozzá vagy nőve, bele vagy szerkesztve, 

bele vagy építve egy közösségbe. A mi Urunk a mi értelmetlenségünk ellenére is 

kiárasztja szeretetét. Istent pedig semmi sem fárasztja jobban, mint a mi 

értelmetlenségünk. Azt mondja a zsoltáríró: „Atyáink nem értették meg Egyiptomban 

csodáidat." Isten kézzelfoghatóan odajött ehhez a néphez. Érezhetővé tette az Ő 

szabadítását. Az egyiptomiak házában sötét volt, a zsidókéban pedig világosság 

fénylett. Kézzelfoghatóvá tette jelenvalóságát úgy, hogy ugyanazok a csapások nem 

áradtak ki a zsidó népre, amelyek az egyiptomiakra. Különbséget tett Isten és mégsem 

értették meg. Emlékezz vissza, hogy hányszor nem értetted meg Isten szabadítását. 

Szorongattatások idején hányszor néztél rá értelmetlenül és azt kérdezted: Hol van 

most az Isten? Miért teszi ezt az Isten? Miért cselekszik velem így az Úr? Miért vezet 

Isten ilyen utakon, ilyen körülmények között, miért bocsát ilyen csapásokat rám? 
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Értelmetlenül néztél rám, amikor egészen közel hajoltam hozzád. Ennek a zsoltárnak 

olvasása kapcsán meglátjuk, hogy Isten kegyelme kétféleképpen nyilatkozott meg a nép 

életében. Megnyilatkozott úgy, ahogy olvassuk: „Megsegíté őket az Ő nevéért," de 

megnyilatkozott úgy is, hogy amikor tisztátalanokká lettek az ő cselekedeteik, 

felgyúlt az Úr haragja ellenük. Mind a kettő Isten kegyelmének megnyilatkozása. 

Értelmetlenségünk ellenére is atyai módon bánik velünk. Azt mondja, hogy nem 

értették meg, dacoskodtak vele, keménykedtek és konokok voltak. „De Ő megsegítette 

őket az Ő nevéért." A zsidó nép ott állt a Vörös-tengernél, zúgolódott, minek is jöttünk, 

azért hoztál, hogy elveszíts? Ő pedig kettényitotta előttük a Vörös-tengert és 

átvezette őket a nyomor völgyén. A magad életében is értetlenséged ellenére is 

hányszor segít a te Urad. Te makacsul, otrombán buta tudsz lenni Istennel szemben. 

Nyugodtan idézhetem, mert Isten lelke idézi az Ézsaiás próféciájában, hogy az ökörnél 

is ostobább, mert az ökör ismeri az ő urának jászlát, de az én népem nem ismer engem. 

Ha az ökörről leveszik a jármot, rohan a jászolhoz, az embernek pedig nyomni kell a 

fejét Isten terített asztalához. Erőszakkal kell odacibálni Istenhez. Ő pedijj 

értelmetlenségük ellenére is megsegítette őket az Ő nevéért, hogy megismertesse a 

maga erejét. 

 

A kegyelem útja az ellenség számára ítélet. Az egyiptomiak a Vörös-tengerbe 

vesztek. Csak fel-puffadt hulláikat szemlélhette másnap az Úrnak megváltott népe. 

Az övéi számára olyan volt ez az út, mint a kitaposott ösvény, mint az egyenes padló, az 

ellenség számára pedig iszapos dágvánnyá változott. Az ige szerint összezavarodtak az 

egyiptomiak és elkezdtek tapadni a szekerek kerekei, a lovak belesüllyedtek az 

iszapba és rájuk zúdult a Vörös-tenger. 

 

Isten választott népe számára nincs csodálatosabb kegyelem, mint a golgotái kereszt. 

Az elkárhozottak számára viszonyt nincs rettenetesebb ítélet. A pokol borzalmai 

között az elkárhozottaknak a felemelt kereszt lesz a legiszonyatosabb. A te bűneid 

vitték a keresztre Krisztust. Ha valaki számára az istentisztelet, az igehirdetés 

alkalmai áldást jelentenek, lesznek, akik számára ítéletet jelentenek. Mond, az Isten 

kegyelmének alkalmai kegyelem a te számodra, vagy ítélet, kárhoztatás? Majd amikor 

megrendül a teremtett mindenség, felszakadnak az ítélet harsonái, a világ számára 

rettenetes ítélet lesz, Krisztus megváltottai számára pedig a kegyelem felragyogása. 

Feltör a hajnal pompájával és ragyogásával az Úrnak napja. 
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Az emberi szív hálátlan és feledékeny. Átvitte az Ő népét a Vörös-tengeren, az őket 

üldöző egyiptomiakat ott látták, ahogy a tenger hullámai kivetették holttestüket a 

partra. Borzadállyal nézhettek rájuk, nem volt hatalmuk többé felettük. Ok pedig 

egyszerre elfelejtették Isten szabadítását. Hirtelen elfelejtették cselekedeteit, és 

nem várták az Ő tanácsát. Hányszor elfelejtetted te is, amit Isten cselekszik érted. 

Hányszor elfelejtkeztél arról, hogy Isten hogyan avatkozott bele életedbe, hogyan 

tartott meg, hogyan hordozott. 

 

A felejtés vége mind pusztaságba jutás. Pusztává, kietlenné, rémületessé lesz 

körülötted az élet. Az életkörülmények a zsidó nép számára akkor sem voltak másak, 

amikor örvendeztek az ő szabadításuk Istenében. Micsoda öröm lehetett a zsidó nép 

életében, amikor átélték a szabadítás csodáját, átmentek a Vörös-tengeren. Micsoda 

ujjongás, öröm, hálaének zendülhetett a szívükből, pedig a puszta puszta volt, a szikla 

kemény, és a nap úgy tűzött, mint máskor. Egyszer azonban, elfelejtvén Isten 

szabadítását, a puszta pusztává lett, rideggé és kietlenné, visszariasztóvá, rémítővé, 

elcsüggesztővé és emésztővé az élet. Számodra is akkor válik az élet kietlenné, 

értelmetlenné, pusztasággá, amikor elfelejtetted az Isten szabadítását. Akkor nézel a 

megkevesbedett lisztre és a csökkenő olajra olyan kétségbeesett szívvel, amikor 

elfelejted, mit cselekedett az Isten. Amikor elhomályosodik a szemeid előtt, hogy „A ki 

az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne 

ajándékozna vele együtt mindent minekünk?", akkor egyszerre riasztóvá válik a puszta 

sötétje, kietlenné az élet. Istentelen életed világosság nélküli és reménytelen. A 

megváltottak életének is egyik megdöbbentő fogyatkozása, hogy a próbatétel gyakran 

az ő szívükben is újabb bűnt fakaszt. Ahelyett, hogy a próbatétel odahajtaná Isten 

gyermekeit az Úrhoz, és megalázná, megtörné szívüket, sokszor újabb bűnt 

eredményez. A zúgolódás, az irigység, a gyűlölség bűnét. Rátérünk a magunk útjára. Ott 

van a szívedben valami vágyakozás. Isten megpróbál, nem adja meg ezt a vágyakozást, 

nem adja meg ezt a reménységet, talán elkövetett bűnöd miatt büntet, és akkor is 

keresel emberi megoldást, emberi erőszakkal akarod keresztülvinni akaratod. Vagy 

pedig irigykedés támad benned, hogy másnak sikerül, másnak van, számodra pedig nincs 

megoldás, nincs lehetőség, nincs reménység. „Irigységre indulának Mózes ellen" 

ahelyett, hogy megalázták volna magukat. 

 

Isten az övéivel szemben nagyon kemény. Megnyílt a föld és elnyelte Dátánt és 

Abirámot, és tűz gyulladt föl és elégette a gonoszokat. Olykor Isten a te szívedben is 

tüzeket támaszt, mélységeket szakaszt, melyekben eltűnnek a vágyak, az álmok, a 
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terhek. Úgy dönti le sokszor terveidet, mint a légvárakat, úgy törli el reménységeidet, 

mint ahogy le törli a táblát és nyoma sem marad többé az írásnak, elseper mindent, 

mert kemény az övéivel szemben. Ez az Ő keménysége annak a bizonyítéka, hogy az 

örökkévalóság számára akar fiákat nevelni. Nem a múlandó életre, hanem az 

elkövetkezendőre, a dicsőségre. Mint szenteket, tisztákat akar maga elé állítani. 

Ezért aztán tüzet gyújt. „Minden áldozat sóval sózatik meg és mindenki tűzzel 

sózatik meg." Emlékezzél a tűzre, amely benned ég, egy-egy emésztő bűnmardosás, 

gyötrő lelkiismeret-furdalás, amikor ráz és mar, amikor gyötör és kínoz az Úr: 

„Megfizetek nékik az ő keblükben." Az ember szinte úgy érzi ennél az igénél, hogy 

tüzet rak az Úr és meggyújtja. Vagy amikor egyeseket olyan tragikusan kivág, mint 

Anániást és Safirát, vagy Dátánt és Abirámot. Némelykor megrendítően vágja ki 

Isten a gonoszt. Mert féltőn szerető az Ő népéhez. Az emberi szív nem képes 

meglenni Isten nélkül. A modern ember minden áron száműzni akarja életéből 

Istent. Az ószövetségi ember is megpróbálta félretenni Istent, így szólván: 

„Építsünk magunknak borjú képet, csináljunk magunknak más Istent." Az ember ma 

is megpróbálja kitörölni a szívéből, és csinál magának más Istent. Úgy van ugyanis 

alkotva, hogy Istene legyen neki. Nem boldog, ha nincs leigázva és előbb-utóbb 

odaadja magát valaki szolgálatára. Ha nem sikerült az Úr szolgálatára adnia magát, 

akkor odaadja a bűn szol gálatára. Ha nem az élő Isten előtt, akkor a borjú előtt 

szolgál. Valahogy szinte gúnyolódó vagy csúfolódó ez a kijelentés, de mindig így van, 

hogy az Úr képét, az ő dicsőségüket ökör képével cserélték fel, amelyik füvet eszik. Az 

ember dicsősége ugyanis az Isten dicsősége. Az embert az teszi dicsőségessé és 

felmagasztalttá, hogy az Úrnak szolgál. 

 

Felcserélték az ő dicsőségüket az ökörnek képével. Vajon nincsen-e a te életedben 

felcserélve az Ő dicsősége az ökörnek képével? Sokszor szóról szóra egy-egy 

kiskutyát tesznek az emberek az életük középpontjává, az lesz szerelmük tárgya, vagy 

más állat. A szórakozás, a hivatás vagy akármi más. Nem cserélted-e fel az Isten képét, a 

magad dicsőségét ökörrel? Ki az, aki előtt porba hullasz? Nem a saját képed-e? Tetszel 

magadnak és gyönyörködsz önmagádban, cselekedeteidben, képességeidben, és azok 

előtt hódolsz. Ha Istentől elfordulsz, akkor bálványt építesz magadnak. Az odaszánt 

életek a világ számára mindig a megtartatás eszközei. Ez olyan csodálatos tétele 

Krisztus evangéliumának, amely tétel érvényes még az istentelen világban is. Az 

orvostudománynak, vagy a fizikának, felfedezéseknek számtalan példája bizonyítja azt, 

hogy egy-egy élet, aki odaszentelte magát másokért, hány embert menthetett meg. 

Hát még, ha valaki odaszentelte magát a mások lelki üdvösségéért. Milyen csodálatos 

bizonyságtétel Mózesről, amikor így szól az ige: „Gondolta, hogy kipusztítja őket, de 
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Mózes, az Ő választottja elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne 

veszítse őket." Mózes odaállt a törésre és azt mondta, hogy ne őket, hanem engem. 

Találjon engem a te haragod nyila, törölj ki engem a te könyvedből. Ugyanez a lélek 

van Pál apostolban: Kívánnék inkább átok lenni és elszakadva lenni a Krisztustól, 

csakhogy atyámfiai üdvözüljenek. Én soha nem emlékezem inkább Istenről, csak azok 

emlékezzenek róla. Isten választottai, akik odaállnak a törésre az ő atyjukfiaiért. 

Mennyivel inkább az ítélet lelke uralkodik bennünk mások fölött, a kárhoztatás mások 

élete miatt, ahelyett, hogy magunkra vennénk és mentenénk még ott is, ahol az Isten 

kárhoztatja őket. 

 

Ezt cselekedte Mózes. Ezt cselekedte te megváltó Urad, Jézus Krisztus. A te bűneidet 

az Ő testében felvitte a fára. Hogy élsz, azért lehetséges, mert valaki egyszer odaállt 

Isten elé a törésre. Neked el kellett volna kárhoznod, és valaki, aki bűnt nem ismert, 

bűnné lett érted. Valaki, akinek nem kellett volna kárhozatot kóstolnia, megkóstolta 

helyetted a kárhozat borzalmait. Valaki leszakadt az Atya szívéről, hogy te helyet 

találj ott. A te nagyobbik testvéred leszállt Atyád karjairól, hogy az üresen maradt 

karokba kisebb, botladozó testvérek szálljanak fel. Valaki kárhozat gyermekévé lett 

azért, hogy te üdvösség részesévé lehess. Gondolj csak arra, hogy mit teszel te 

másokért! 

 

Az elégedetlenség következménye mindig az Isten haragja. Becsmérlik a 

kívánatos földet, nem hisznek ígéreteinek és morgolódnak, Ő pedig: felemelé 

kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztába és hogy a pogányok közé dobja 

magvaikat és hogy szétszórja őket a tartományokban. Mondd meg nékem, 

testvérem, aki megnyerted az üdvösséget, mindig tudod-e becsülni azt a drága 

ajándékot, olyan drága neked Krisztus vére, mint amikor először hullott rád a te 

mennyei örökséged? Olyan drága neked, mint ami mindennél többet ér, vagy az 

örökség ígéretével a szívedben zúgolódsz egy darab kenyér, egy öltöző ruha 

miatt, néhány darab tüzelő miatt, vagy nem tudom mi miatt, zúgolódás és 

morgolódás, elégedetlenség van benned, amikor a tied az üdvösség? Ó micsoda 

megalázó képe Isten népének az, hogy övék a szőlőfürtökkel, tejjel és mézzel 

folyó Kánaán ígérete, és morgolódnak az egyiptomi fokhagymák miatt. Megint 

csak mannát kell enniük és nincs víz. Nem morgolódsz-e te amiatt, hogy megint 

harisnyát kell stoppolnom és mosnom, és gondot okoz, miből főzzek és mi legyen 

holnap az ebéd? Morgolódsz, hogy fel kell venned a robotot a holnapi napra is, 

amikor tied a mennyei dicsőség gazdag ígérete. Becsmérled a drága földet, 
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becsmérled Isten drága ígéreteit, nem hiszel azoknak. Hát nem jogosan haragszik-e 

az Úr és emeli fel az Ő kezét? Nem jogosan cselekszik veled, ha negyven esztendeig 

bujdostat a pusztában és nem vezet be a kívánatos földre? Nem érdemled meg, 

hogy bemenj az aranyutcás városba, ahol megkapod a ragyogó csillogó koronát, ami-

kor zúgolódás van szívedben. Jobban fáj szíved, ha elvesztettél egy deci olajat, 

minthogy folt esett üdvösséged öltözetén. Mit akarsz te az Úrtól? Méltán van rajtad 

az Ő haragja. Elborult orcája, búsulása felbuzdultában elrejté orcáját egy 

szempillantásig előtted. Haragszik az Isten. 

 

Olykor szükség van arra, hogy Isten kemény kézzel nyúljon bele népe életébe úgy, 

ahogy Fineás tette, amikor kivonta kardját és rendet vágott a nép között. Annak, 

hogy a mi gyülekezetünkben sokszor megakad és megreked az élet, legfőbb ma-

gyarázata, hogy nem akadnak Fineások, akik rendet vágjanak a gyülekezetben, akik 

kiszórjanak egy csomó embert és azt mondják, ki velük, nincs rájuk szükség a 

közösségen belül. Isten csapása megszűnnék. Van a Heildelbergi Káténak egy súlyos 

ítélete, amelyik így hangzik: „Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik életükkel 

és vallástételükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek?" A felelet így 

hangzik: „Nem, mert ez az Istennek szövetségét sértené és az ő haragját 

felgerjesztené az egész gyülekezetre." Hogy lehetne másképp meggátolni Isten 

haragjának kiáradását, mint úgy, hogy jönnének Fineások és rendet vágnának a 

gyülekezetben. Maradjon a tízezerből csak kétezer, hadd hulljanak el tízezrek, de az 

igaz nép és a hűség megőrzője megtartatik. Nincs Fineás és zúg az Isten haragja. 

Elkendőző javasasszonyok vannak, akik kenegetik a sebeket és takarják a bajokat 

ahelyett, hogy keményen megmondanák, hogy itt gond van. Majd amikor eljönnek a 

Fineások, akkor számíthatunk arra, hogy Isten felbuzdult haragja lecsendesül. A 

csapodár emberi szív a közbenjárójával szemben is hálátlan. Mózesnek is baja támadt 

miattuk: „Mert megkeserítették az ő szívét és gondatlanul szólt ajkaival!" 

 

Istennek a nagyjai közül való Mózes. Az Isten dicsőségének emberi testben az Úr 

Jézuson kívül két hatalmas hordozója volt: Mózes és Illés. Náluk nagyobbat nem 

látott a világ. Náluk hatalmasabb és csodálatosabb embert nem hordozott ez a föld. 

Szemtől szemben beszélt Isten Mózessel, mint barátjával, és tüzes szekéren 

ragadtatott el Illés a mennyekbe. Ez az emberi elégedetlenség, bűn és nyomorúság úgy 

meg tudták keseríteni Mózes szívét, hogy egyszer keserűségében nagyobbat vágott a 

kősziklára, mint ahogy illett volna. Egyszer, amikor az Úr megparancsolta neki, hogy 

illesd meg a kősziklát a pálcával, akkor végigvágott rajta, hogy ebből fakasszak nektek 
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vizet? Az emberi hálátlanság és emberi gonoszság olyan ember szívét is meg tudja 

keseríteni, mint Mózes szíve. És úgy meg tudja keseríteni, hogy arról is 

megfeledkezik, hogy mit parancsolt neki Isten. Egyszer Mózes elveszítette a 

nyugalmát és békességét, keserűség hullámai vettek erőt rajta. A te emberi szíved 

hány szívet keserített már meg? Makacsságod, konokságod, irigységed, 

hálátlanságod hányszor keserítette meg olyanok szívét, akik hordoztak téged 

szeretettel? Akik áldozatot vállaltak érted, akik vállaikra vették terheidet, 

gondjaidat. De hányszor keserítetted meg megváltó Urad szívét, hányszor kellett a 

Szentlélek Istennek zokogva zokognia a rejtekhelyeken? Nem dicsekedhetett veled, 

hanem sírnia kellett miattad. 

 

Megkeserítették az ő szívét. Megkeseredett szív van ott a kereszten, meghasadt 

szívű Megváltó néz rád újra és újra. Megkeserítetted őt, újra zúgolódtál, újra 

panaszkodtál, újra nem volt elég, amit adott. Isten szíve újra panaszkodik. De hát 

mit kellett volna tennem még érted? Megmutatja megszakadt szívét és ezt mondja, 

nézd, én odaadtam magam, mit tegyek még ezen kívül? 

 

A lényegtelennek látszó engedetlenségből is súlyos bűn lehet. Csak engedékenység 

volt, csak lagymatagság, csak szánalom, hogy nem irtották ki azokat a népeket, akik 

kiirtására utasította őket az Úr. Kínos dolog lett volna kiirtani őket, hasznosak is 

voltak, de hát mit ártottak azzal, hogy itt voltak közöttük. Ott kezdődött, hogy 

Józsué elfelejtette megkérdezni az Urat, mikor a Gibeoniták belopództak a nép közé. 

Szövetséget kötöttek velük. Később adófizetőkké lettek azok a népek. Miért irtanák 

ki, olyan hasznosak? Jött egyik bűn a másik után. Eltanulták cselekedeteiket, tisztelték 

a bálványokat, feláldozták fiaikat és leányaikat, tisztátalanokká lettek és 

paráznákká. Mindig mélyebben és mélyebben bele a bűnbe. Mindig távolabb és távolabb 

Istentől. Egy kis porréteg, amit megtűrsz a tükrön. Csak egy kis homályosság, amit 

megtűr a gépkocsivezető az ablakon, és félrecsúszik az egész alkotmány, és ott vannak 

az árokban. Csak egy szempillantásra tekintett félre. Valamit megtűrsz életedben, 

valamit, amit ki kellene vetni. Egy gyűlölség, keserűség, és növekedik a bűn tovább. Az 

Úr Jézus mondta: szüntess meg minden kapcsolatot vele, és te nem tetted, nem 

irtottad ki, beleelegyedtél, közé keveredtél. A barátságot kellett volna abbahagynod. 

Meg kellett volna mondanod barátnődnek, hogy a mi útjaink kettéválnak. Elindultál a 

magad útján, azt gondoltad, hogy majd járhatsz úgy, hogy ővele is fenntarthatod a 

barátságot. Azután jött egy családi összejövetel, ahová el kellett menned, és már 

benne voltál a társaságban. Oda igazán nem lehet elmenni úgy, hogy az ember egy kicsit 
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be ne illatosítaná magát. Azután, ha oda megyek, illik részt venni szórakozásaikban. 

Mind mélyebben, mélyebben és távolabb az Úrtól. 

 

Egyszer valakitől nagyon kedves figyelmesség-ként kaptam egy tiszteletjegyet egy 

pompás hang-versenyre, ahol, azt mondhatom, hogy igazán lelki élvezettel vettem részt. 

Amikor azonban szünet közben kimentem a folyósóra, végignéztem a magam kopott 

ruháján, azt mondtam, hogy én ide nem jöhetek el még egyszer. Vagy ők néznek ki 

engem innét, vagy ha ide jövök, legyen bennem tisztesség, hogy úgy öltözzem, ahogy 

illik. Beláttam, hogy én oda nem mehetek. Pedig csak lelki élvezetről volt szó. Egy kicsi 

dolog, egy kicsi bűn, és lecsúszik az ember egészen odáig, hogy tisztátalanná lesz és 

elszakad Istentől. Távol kerül tőle. 

 

De itt jön a kegyelemnek egy csodálatos formája. „Felgyűlt az Úr haragja népe ellen." 

Nem nyugszik meg Isten, letépi rólad öltözetedet, és megmutatja mezítelenségedet 

azoknak, akikkel paráználkodtál. Előveszi az ítélet ostorát, végigvág népén. Kellett a 

pogányok istene, kelljen a pogányok járma. Kellett a világ útja, majd etetnek a világ 

ételével és italával. Undorítóvá teszi számodra a bűn útját, de ez a kegyelem. Hogyha 

valakit Isten enged menni a bűn útján büntetlenül, akkor azt mondom, elhagyta őt Isten. 

De ha valakit Isten arcul ver, összetör, kudarcba fullasztja, akkor nem hagyta el, hanem 

szereti. Isten addig irgalmas hozzám, amíg mellék utaimat fejemhez veri. Amíg a 

magam választotta utakon zsákutcába juttat, amíg bűneim moslékos vödrét fejemre 

borítja, addig irgalmas, addig szeret, és tudom, hogy mindvégig szeret. Ezekért és a 

többiekért. 

 

Az örökkévaló kegyelem odahajlik a szükségben lévőkhöz. Megemlékezik a 

szövetségről. Mondd meg nekem, újszövetség népe, aki láttad a kereszten Krisztust, 

melyik szövetségről emlékeznék meg Isten, amikor az én bűneim epesztenek, amikor a 

megpróbáltatások tüze kiszárasztja csontjaimat, nyelvem az ajakamhoz tapad. Kiről 

emlékezhetnék meg, mint arról, aki megfeszíttetett értem, az én Uram, a Jézus 

Krisztus. A szövetség véréről, a kereszt drága ajándékáról. Ott a te bűneidben, 

nyomorúságodban, vergődéseidben Isten tekintete ráesik a Golgotára és a keresztért, 

az Ő vére kifolyásáért, keserves nagy kínjáért megkegyelmez. 
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Bűnben vergődő, csapodár, a maga útjára tért emberi szív, aki elfordultál az Úrtól, te 

csaló, aki benne vagy talán a nyomorúság kohójában, aki emésztődsz a megpróbáltatás 

katlanában, aki ökröt választottál magadnak Isten helyett, emlékezz meg az ő 

szövetségéről. Térj vissza hozzá, rád tekint irgalommal, és milyen kegyelem, ha Isten 

megemlékezik rólunk, akkor a mi ellenségeinket is hozzánk fordítja. Nem maguktól 

lesznek irgalmasok az emberek hozzánk, nem maguk felejtik el bűneidet és bűneimet, 

hanem Isten felejtette el, és ha egyszer Ő elfelejtette, akkor az emberek is 

kénytelenek elfelejteni. Ha Isten megemlékezik rólad, akkor megemlékezik Cirus 

király is, ha egyszer Isten megemlékezik rólad, akkor, amint a Példabeszédek könyve 

írja: mikor jó akarattal van az Úr valakinek útjaihoz, Péld 16,7 még annak 

ellenségeit is jóakaróivá teszi. Ha jóakarattal van Isten, nincs hatalom, amelyik 

téged megrontson. 

 

És mindez miért? Azért, hogy minden nép mondja: hogy dicsérjétek az Urat. Azért 

szabadított meg téged Isten, azért emlékezett meg szövetségéről, hogy minden nép 

mondja, dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat, mert jó, 

mert örökkévaló az Ő kegyelme, dicsérjétek az Urat, minden lélek dicsérje.  

Március 12 

 

Kimenni örömmel 

 

„Zebulonra ezt mondta: Örvendezz, Zebulon, ha útra kelsz" (5Móz 33,18). 

Az Ószövetség áldásai nekünk is szólnak, mert mi Isten népe vagyunk, akik Őt 

szellemben imádjuk, és nem a testben bízunk. Zebulon örvendezhet, mert az Úr 

megáldja útrakelését. A Zebulonnak szóló áldás nekünk is ígéretet jelent. Amikor 

útra kelünk, elindulunk, lehet örömre okunk. 

 

Ha elutazunk, hogy tapasztalatokat gyújtsunk, Isten gondviselése kísér minket. Ha 

távoli országba költözünk, az Úr velünk van a szárazföldön és a vizén egyaránt. Ha 

elindulunk misszionáriusnak, Krisztus így biztat: „íme, én veletek vagyok minden napon 

a világ végezetéig" (Mt 28,20). Mikor nap mint nap munkába indulunk, örömmel 

mehetünk, mert tudjuk, Isten velünk lesz reggeltől estig. 
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Olykor persze szorongást érzünk induláskor, mert nem tudjuk, mi vár ránk. Ilyenkor 

ez az áldás jó szolgálatot tehet és felvidíthat minket, így mikor utazáshoz csomago-

lunk, „csomagoljuk be" ezt az Igét is. Tegyük a szívünkbe, és ott őrizzük. Sőt, mondjuk 

el újra meg újra, míg örvendezve énekelünk. Szedjük fel énekelve a horgonyt, lépjünk 

fel zsoltárt énekelve a vonatra (kocsiba)! Legyünk örvendező nép, akik minden 

alkalommal boldogan dicsérik az Urat. 

 

* 

Öv  és páncél 

...felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a 

megigazulás páncélját... (Ef 6,14) 

Mi az Isten fegyverzete? Az Efézus 6,14-17 felsorolja, ismerjük meg és oltsuk 

magunkra ezeket sorba! 

 

Ezek a „fegyverek" az ige kardját kivéve mind védekező eszközök. Jézus 

tanítványa nem támad, de megvédi magát és másokat. 

 

Az ókori ember ha útra indult, munkához látott vagy harcba készült, hosszú 

ruháját felhajtotta, betűrte az öve alá, és megszorította azt. Felövezte magát. 

Jézus tanítványa nem álmodozva, tétován, mámorosán őgyeleg az élet útján, hanem 

mindig bevetésre kész, éber és józan. Erre utal a felövezés. Az igazság említése 

pedig arra, hogy célja elérése érdekében csak tiszta eszközöket vesz igénybe. 

Egyenesség, őszinteség, megbízhatóság jellemzi. Célja nem szentesíti eszközeit, azok 

legyenek szentek önmagukban! 

 

A megigazulás páncélja pedig az a bizonyosság, hogy az Isten előtti igaz voltunk 

nem a teljesítményeinktől függ, hanem Isten a hívőt „Krisztusban" látja, tehát aki 

Krisztusban hisz, annak Jézus igaz voltát tulajdonítja, és ez nem változik az idők 

folyamán. Pál apostol írta: nincs saját igazságom, de a Krisztusba vetett hit által 

van igazságom Istentől (Fil 3,9). 
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Mivel Isten gyermekei is követhetnek el bűnt, a sátán szereti vádolni őket, hogy 

elbizonytalanodjanak lelki helyzetük megítélésében. Aki azonban tudja, hogy nem 

saját érdemei alapján minősíti őt Isten, hanem Krisztus igazsága szerint, az 

tudhatja, hogy Isten őt nem veti el soha. Ezzel a bizonyossággal felvértezve harcolja 

a hit harcát. Ugyanakkor maga is törekszik Isten gyermekéhez méltóan élni. 

 

* 

János evangéliuma 9. rész 

A vakon született ember meggyógyítása szombaton 

Az első találkozás 

Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai 

megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?" 

Jézus így válaszolt: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy 

nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk — amíg nappal van — annak a 

cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki 

sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok." 

Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a 

vakon született ember szemére, majd így szólt hozzá: „Menj el, mosakodj meg a 

Siloám-tavában" — ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és 

már látott, amikor visszatért. 

János 9,1-7 

Elöljáróban két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az evangélizáció lényegére 

vonatkozik. 

 

Mi az evangélizáció? Valaki egyszer ezt mondta: az, hogy az egyik koldus megmondja a 

másiknak, hol lehet kenyeret kapni. Hetek óta ezért könyörgök — és tudom, hogy közületek 

is többen —, hogy ez történjék most itt, ezeken az estéken. Kenyér nélkül nem lehet él ni, 

a szó lelki értelmében sem. De én nem tudok kenyeret adni. És közülünk senki nem tud a 

másiknak éltető kenyeret adni. Jézus Krisztus az életnek kenyere. Minden este Őreá 

szeretnék mutatni, nála lehet kenyeret kapni. 
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A másik megjegyzés a heti igénkre vonatkozik. Egy héten át a vakon született 

meggyógyításának a történetét tanulmányozzuk majd. De nemcsak azért, hogy jobban 

megismerjük majd ezt az evangéliumi részt, hanem azért, hogy ez a mi történetünkké 

váljék. 

 

Jézus ezt az embert kettős vakságból gyógyította meg: testi és lelki vakságból 

egyaránt. Az előző egyszerre ment, a másik fokozatosan. És ha valamiben, akkor ebben 

megegyezünk itt mindnyájan, hogy kettős nyomorúsággal ülünk itt: testi és lelki 

nyomorúságokkal egyaránt. 

 

Hiszem, hogy Jézus Krisztus ma is ugyanolyan valóságosan itt van közöttünk, mint 

annakidején, amikor ott a jeruzsálemi templom közelében megszólította ezt a vakon 

születettet, és Ő ma is ki tud szabadítani bármilyen testi és lelki nyomorúságból minket. A 

lelki vakságunkat is meg tudja gyógyítani. S bizonyos, hogy leszünk néhányan, akik a hét 

végén a magunk történeteként tudjuk elmondani, amiről majd itt szó lesz, és a mi 

vallomásunk lesz ez: „Vak voltam, most látok!" 

l. 

Rólunk van-e szó ebben a történetben? Vakok vagyunk-e? A történet végén a farizeusok 

hevesen tiltakoztak Jézusnak ez ellen a feltételezése ellen. Ők nem vakok, ők látnak. Nos, 

vajon mi megsértődünk-e, ha úgy szólít meg most minket a mi Urunk, mint akik szintén vakon 

születtünk mindnyájan? 

 

A Szentírás egységes bizonyságtétele az, hogy mindnyájan vakon születtünk. Az emberiség 

történetének a kezdetén, a bűnesetkor elveszítette az ember egyik fontos érzékszervét, a 

lelki látását, és ezt csak Jézus Krisztus tudja visszaadni mindenkinek. Azóta mindnyájan úgy 

születünk, hogy nem látunk. Nem látjuk tisztán önmagunkat, azért nincs igaz 

önismeretünk. Nem látjuk a bűneinket, ezért nincs bűnlátásunk. Nem vesszük észre 

egymást, ezért nem vagyunk sokszor tekintettel egymásra. Tapossuk, lökjük, vágjuk 

egymást, mintha nem lenne ott a másik. Nem látjuk Istent. A köztünk jelenlévő, 

hatalmasan munkálkodó Istent. Nem látjuk a láthatatlant, mert azzal az érzékszervvel 

azokat is látta az ember. Isten ígéreteit, a jövendőt, amit nekünk készített, nem látjuk e 

nélkül az érzék a mérgét öntötte ki, hanem meggyónta a hitvesének, és megújult az életük. 

Mert amikor megkapta, még vak volt, de közben valaki megnyitotta a szemét, és látott. 
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Egyik presbiteri csendesnapunkon nagyon keményen megítélt minket Isten konkrét 

módon sok bűnünk miatt. Jellegzetes férfibűnök, olyan mulasztások miatt, amelyeket 

férjek, apák, nagyapák követhetnek és követnek el. Fejünket meghajtva és megrendülve 

hallgattuk. Másnap bejött valaki a lelkészi hivatalba és azt mondta: 30 éve járok ebbe a 

templomba, tudtam, hogy az emberek nagyon gyarlók, de hogy én ilyen bűnös vagyok, azt 

tegnap mutatta meg Isten. Áldom érte. Úgy érzem magam, mint aki eddig nem látott, és 

most már lát. 

 

Pár évvel ezelőtt temettem egy fiatalembert. A felesége teljesen összeomlott. Nagyon 

szerették egymást. Üresnek, céltalannak érezte az életét, vigasztalhatatlan volt. Amikor 

egyszer az igéről beszélgettünk, azt mondta: hiába beszél nekem akármit, úgysem segít raj-

tam. A temetés óta úgy érzem magam, mint aki beleesett egy nagy gödörbe, csak azt várom, 

hogy engem is behantoljanak. Ebből a gödörből semmi kilátás nincs. — Azután mondtam 

azért csendesen: fölfelé a gödörből is ki lehet nézni. 

 

Isten elvégezte benne a csodát, föltekintett a maga kilátástalan gödréből, és a szó 

szoros értelmében beteljesedett az ézsaiási ige: „A nép, amely sötétségben jár, lát nagy 

világosságot, és akik a halál árnyékának völgyében ülnek, fény ragyog fel fölöttük." (Ézs 9,2). 

 

Ma már a láthatatlanokat is látja, és olyan erővel tudja vigasztalni a sorstársait, mint 

ahogy kevesen. Mert bizony sok tekintetben vakok vagyunk, de Jézus Krisztus ma is meg 

tudja nyitni a szemünket. Meg tud gyógyítani kit-kit abból a vakságból, amivel születik és ami 

miatt szenved. 

 

Hiszed-e, hogy te is vakon születtél? S hiszed-e, hogy ezeken az estéken a világ 

Világossága áll meg melletted, és Ő meg tudja nyitni a szemedet? 

2. 

Hogyan? így olvastuk az első verset: „amint Jézus eltávozott (a templomból, ahol meg 

akarták kövezni), látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt." 
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Jézus éppen menekül az ellenségei elől, de még akkor sem önmagát menti, hanem észreveszi 

a segítségre szorulót, és segít. Látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. Halljátok 

ennek az egy szerű megállapításnak a muzsikáját? Látjátok azt az ívfényt, ami e között a 

két elektróda között kigyullad? Látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. Jézus 

már akkor látta ezt az embert, amikor ő még nem látta Jézust! És senkit és semmit nem 

látott. És Jézus már ekkor meglátta ebben a vakon született koldusban az embert, amikor 

azt még senki nem tartotta embernek, s talán önmagát sem vette emberszámba. 

 

Ez a ma esti evangélium! Mert nem az a fontos, hogy te minek látod Jézust, és mi a 

véleményed róla. Az a döntő, hogy Jézus lát téged, és már most annak lát mindannyiunkat, 

akivé majd leszünk az Ő szeretetében és az Ő közelében. És nem az a fontos, hogy mi 

látjuk-e Őt, az a fontos, hogy Ő már lát minket. Lehet, hogy valaki még nem látja Jézust, 

de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Jézus nem látja már őt. És még csak azt sem 

jelenti, hogy amit mi nem látunk, az nincs. Sőt még csak azt sem jelenti, hogy amit mi nem 

látunk, az a mi számunkra nem létezik. 

 

Nekünk talán még semmi személyes, meggyőző tapasztalatunk nincs arról, hogy Isten 

közel van, itt is itt van, szeret minket. De Ő már szeret minket! Egyebek közt ennek a 

bizonysága az, hogy itt vagyunk. Én már nem hiszek a véletlenben, és egyáltalán nem tudom 

véletlennek tartam, hogy éppen mi vagyunk itt ma este, és hogy éppen ezzel az igével táplál 

minket az életnek Kenyere. Hiszem, hogy ezzel neki határozott célja van, hogy nyilvánvalókká 

legyenek bennünk is Isten cselekedetei. Akkor Jeruzsálemben nyilván még sok vak volt, de 

Jézus azon a napon éppen azt az embert gyógyította meg. És ezen az estén, meg ezen a 

héten éppen minket akar más emberekké tenni. Azután majd megy a többiekhez is. Talán 

úgy, hogy éppen rajtunk keresztül érkezik el hozzájuk. 

 

Azt mondhatnánk, ez nagyon kedves dolog és csakugyan evangélium, de hát az a vakon 

született csakugyan reménytelen eset volt. Nem megbetegedett, hanem soha nem is látott, 

így született. Egy teljesen reménytelen, senki ember volt. Még a nevét sem tudjuk. 

Bartimeusnak legalább az apja nevét tudjuk, mert ez a név azt jelenti: Timeus fia. Ő is 

névtelen senki volt, de ennek sem apját, sem anyját nem ismerjük, csak azt tudjuk róla, 

hogy vakon született, s azt mondták neki: menj és koldulj. És koldult is. Úgy, mint mi. Nem 

kaptátok még rajta magatokat, hogy mennyire koldulunk? Szülők a gyermekeiktől sokszor 

remegő kézzel egy kis megbecsülést. Gyermekek a szüleiktől egy kis törődést. Nem ajándékot 

— törődést. Házastársak egymástól egy kis gyengédséget, őszinte érdeklődést, de rűt, 
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szeretetet. Magányosok koldulnak társat. Akik a zajban és hajszában elfáradtak, egy kis 

csendet. Akik süket csendben ülik végig a napjaikat, emberi szót. A betegek őszinte 

beszédet és biztatást. Koldulunk mindnyájan, nem is tehetünk mást. Aki vakon született, az 

csak koldus lehet. 

 

íme, Jézus éppen egy ilyet választott ki, hogy nyilvánvalóvá tegye életében Isten 

cselekedeteit. Ma reggel úgy megmelegedett a szívem és úgy megtelt hálával, amikor 

kinyitottam a bibliámat, és a kalauzunk szerint a mai napra éppen ez az ige esett! Annyi 

biztatást és bátorítást adott erre a hétre! 

 

Arról van szó, hogy lehet, hogy sokaknak bolondság meg botránkozás a Krisztus 

keresztjéről való beszéd, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Meg arról, hogy 

tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket (iKor 1,18-

31.). Olyan egyszerű dolgokat kaptam Istentől, amit itt el kell majd mondanom. Lehet, hogy 

némelyeknek egyenesen bolondság lesz. De tetszett Istennek, hogy ezáltal tartsa meg a 

hívőket. 

 

Azt írja Pál az IKor l-ben, hogy nézzetek körül atyámfiai, hányan vannak közöttetek 

nagyon okosak, nagyon rangosak, nagyon tehetségesek. Tetszett az Istennek, hogy az 

egyszerűeket, az együgyűeket, a megvetetteket, a nemteleneket válogassa ki, és rajtuk 

mutassa meg az Ő dicsőségét. De nékik adatott Jézus Krisztus Istentől szentségül, 

igazságul, bölcsességül és váltságul. Tetszett Jézus Krisztusnak, hogy éppen te melletted 

meg én mellettem álljon meg, és ezen a héten éppen a mi nyomorúságainkkal, a mi 

terheinkkel foglalkozzék, és minket tegyen más emberekké. 

 

Kiderül ebből a történetből, hogy Jézus számára az a vakon született koldus 

egyáltalán nem reménytelen eset. Először is nem eset, hanem ember. És nem reménytelen, 

hanem határozott céllal ül ott és koldul. És amikor a tanítványok elkezdenek spekulálni, úgy, 

mint ahogy mi szeretünk néha bibliaórákon is, hogy mi az oka annak, hogy ez ilyen 

nyomorultul született, akkor Jézus határozott mozdulattal kezdi nyitogatni a szemüket, 

és megmondja, hogy mi a célja annak, hogy ez ilyen nyomorultul ül itt: Az, „hogy nyilván-

valókká legyenek benne Isten dolgai!" És mióta Jézus ott a jeruzsálemi utcán ezt kimondta, 

azóta mi egészen bizonyosan tudhatjuk, hogy nincsen céltalan élet, nincsen reménytelen 

élet. S amikor valaki úgy érzi és úgy is érezheti, hogy beleesett egy gödörbe, ahol sötét van 
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és nincs kilátás, akkor is azzal a céllal van ott, hogy nyilvánvalókká legyenek benne Isten 

cselekedetei. 

 

Jézus a mi szemünket erre akarja felnyitni, hogy az emberlét végső értelme is 

mindannyiunk esetében ez: nyilvánvalókká legyenek az életünkben Istennek dolgai, hogy 

megjelenjék bennünk valami felülről való, valami isteni. Hogy Isten kezébe kerülve más em-

berekké legyünk! Nem vakok és koldusok többé. Nem vakon születettek, hanem újjá 

születettek. Egészen más emberek. Más lehetőségekkel és más képességekkel. És ehhez 

sokszor még a nyomorú-ságunk is közelebb segít. Mert ki tudja, ha nem vakon születik ez a 

szerencsétlen, talán nem áll meg mellette a világ Világossága. De még a nyomorúságunk is 

Őt hívja, Ő utána kiált, ha mi nem kiáltunk, akkor is. 

 

Ugye észrevettük, hogy ez az ember nem kérte, hogy Jézus segítsen rajta. Bartimeust 

azért gyógyította meg Jézus, mert állhatatosán, erőszakosan könyörgött: „Jézus, Dávidnak 

fia, könyörülj rajtam!" El akarják hallgattatni, annál jobban mondja. A bethsaidai vak is 

könyörgött, és meghallgattatott a könyörgése, meggyógyult. Ez a vakon született nem 

könyörgött, és mégis megállt mellette a világ Világossága és megadta a látását. Ez a 

kegyelem: amikor még kérni sem tudom, amikor semmit sem látok: sem Őt, sem magamat, 

sem a megoldást. De Ő lát engem, megáll mellettem és megadja azt, ami legjobban hiányzik 

Kérés nélkül, csak azért, mert neki van, mert Ő gazdag, és nekem nincs, és szükségem van rá. 

Ez a kegyelem! 

3. 

És mi az én dolgom? Az, hogy elfogadjam. Nem kell kérnem, nem kell vele közösen 

erőfeszítéseket tennem, csak el kell fogadni. Mert hogyan is történt ez, hogy ez a vakon 

született nem utasította vissza a kegyelmet? „Jézus pedig ezeket mondván a földre kö-

pött, a nyálából sarat csinált, rákente azt a vak szemére és ezt mondta neki: menj el, 

mosakodj meg a Siloám tavában. Ő pedig elment, megmosakodott, és visszajött látva." (6-7. 

v.). 

 

Mitől gyógyult meg? A nyáltól? Nem. A sártól? Nem. A Siloám vizétől? Nem. Jézus 

hatalmas szeretetétől. De mégis el kellett mennie a Siloám tavához. Ezt az utat oda és 

vissza senki nem takaríthatja meg. Miért? Mert ezzel tesz bizonyságot arról, hogy így vakon 

rá meri bízni magát arra, aki kérés nélkül megállt mellette és foglalkozott vele. Mit tudta 

ő, hogy mi lesz ennek a folytatása, eredménye?! De valaki megszólította, emberszámba 
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vette, foglalkozott vele. És ő rá merte bízni magát. És megtette az első néhány lépést 

Jézus szavára — vakon. 

 

Ez döntő volt. Az első lépéseket mindig vakon engedelmeskedve kell megtennünk, hogy 

utána soha ne kelljen vakon tennünk semmit, hanem szemeivel tanácsolhasson minket, és úgy 

járhassuk végig egész utunkat. Nem kellett kérni, nem kellett közösen tenni semmit, de egyet 

mégis tenni kellett: engedni az Ő szavának, engedelmeskedni ennek a furcsa parancsnak. 

Igazán mondhatta volna azt: Uram, én szoktam mosakodni, miért kentél össze? Mert mi 

ilyeneket szoktunk kérdezni... 

 

így lehet elrontani azt, hogy az új szív megszülessen bennünk, és új emberként 

folytassuk tovább utunkat. Ha itt, ezen a ponton elkezdünk okoskodni, magyarázkodni, 

fontolgatni, kérdezősködni, akkor ott maradunk vakon, és számunkra letelik a nappal, mert 

amíg nappal van, addig munkálkodik az Úr. Eljön az éjszaka — mondja ebben az igében —, 

amikor senki sem munkálkodhat. Ma este a számunkra a szó ilyen értelmében még nappal 

van. Ma velünk és bennünk még történhet valami nagy dolog. Isten munkája elkezdődhet. 

De eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. 

 

Ezt a kicsi mozdulatot nekünk kell megtenni: elmenni a Siloám tavához, ott megmosakodni 

és visszajönni. Ő mindent megtett azért, hogy lássunk, ezt a kicsit nekünk kell megtennünk. 

Ő a mindensé-get megmozgatta azért, hogy visszanyerjük azt, amit elveszítettünk a 

bűnben, de ezt a kis mozdulatot nekünk kell megtennünk. Valamiben, valami kis dologban, 

ami azonban általában ilyen furcsa, ilyen nehezen érthető, mint az a vaknak adott 

parancs lehetett, abban nekünk kell engedelmeskednünk. 

 

Az imádság után majd egy percig csendben maradunk, kérdezzétek meg Istentől: mi az 

a kis mozdulat, amit most nektek kell megtenni? Én megkérdeztem Őt tegnap este. 

Kérdezzétek meg, mert ezt nem teszi meg senki helyettetek. Mi az a kicsi dolog, amiben az 

Ő szavára vakon is engedelmeskednünk kell? Talán akkor is, ha minden tiltakozik bennünk. 

Ha valami nagyot mondana, a hetedik határba is elmennénk, hogy visszakapjuk a 

látásunkat. De csak a Siloám taváig kell elmennünk, és ez olyan furcsa, érthetetlen. Nem 

kell messzire menni. Talán csak a szomszédba kellene becsöngetned és bocsánatot kérni. — 

De ő bántott meg! — Akkor is nekünk kellene bocsánatot kérni. Ugye milyen nehéz ez a kis 

mozdulat? - Teljesen logikátlan. Nem így szoktuk. Ez a bajunk, ezért maradunk vakok, ezért 
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tapossuk agyon egymást, ezért vezet vak világtalant és esnek mindketten a verembe. Erre a 

kis mozdulatra nem vagyunk hajlandók. 

 

„Menj el a Siloám tavához és mosakodj meg!" — Ennyit mond Jézus mindössze ennek az 

embernek. És ő elmegy, megmosakszik, és visszajön látva. — Ezt olvassuk itt. Eközben 

nyílnak meg a szemei. Nem ettől, de eközben. Engedelmeskedés nélkül nincs új látás, nincs új 

szív, nincs új ember. Amit Jézus mond, azt komolyan venni és megtenni. Talán valóban csak 

egy kis mozdulat. Az, hogy meghajtod a fejedet, nem kell azt olyan magasan hordani. Vagy 

felemeled a tekintetedet, nem kell abból erényt csinálni, hogy vígasztal-hatatlanul 

szomorú vagy. Vagy kiengeded az ökölbe szorított kezedet, akkor össze lehet kulcsolni a 

másikkal. Talán csak ez a kis mozdulat kell. Vagy lehunyod a szemed, néha szemet kell 

hunyni dolgok felett, nem kell mindig mindent szóvá tenni és abból háborúságot csinálni. 

Vagy kinyitod a szemed és észreveszed őt, aki ott van melletted. Mindannyiunknak másutt 

van a Siloám tava. De ha Jézus szavára oda elmegyünk, akkor mi is visszajöhetünk — látva. 

 

Hiszed-e, hogy vakon születtél te is? Hiszed-e, hogy Jézus most melletted, egy ilyen 

reménytelen eset, egy ilyen senki ember mellett megáll, és most te vagy neki a 

legfontosabb? És megteszed-e ezt az utat csak azért, mert Ó mondja? Úgy, mint Péter a 

nagy halászatkor: Jóllehet egész éjszaka fáradtunk és nem fogtunk semmit, és látszik 

Uram, hogy nem értesz a halászathoz, mert szakember nem mond ilyet, hogy most vessük 

ki a hálót, — de a te szavadra mégis kivetem a hálót — és tele lett a háló... Ilyen a mi 

Urunk! „A te szavadra mégis..." És akkor visszajöhetsz te is látva. 

Március 13 

 

 

Ne vesd meg a te ifjúságodat! 

 

 „De én ezt válaszoltam: Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek a beszédhez, mert 

fiatal vagyok! Az Úr azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, 

hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!" 

(Jer 1,6-7). 
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Jeremiás fiatal volt, és visszarettent, amikor Isten nagy feladatot bízott rá. De 

küldője nem fogadta el, amikor ifjú voltát hozta fel kifogásnak. Ha Isten egyszer 

kiválasztotta, hogy nevében szóljon, akkor teljesen lényegtelen, hogy kicsoda ő 

önmagában. Nem neki kell kigondolni az üzenetet és nem ő választja meg a 

hallgatóságot. Azt kell mondania, amit Isten parancsol, azokhoz kell mennie, akikhez 

Isten küldi, és mindezt nem a maga erejével kell megtennie. 

 

Bizonyára sok fiatal igehirdető vagy tanító olvassa ezeket a sorokat, aki átérezte 

már azt, amit Jeremiás érzett ebben a helyzetben. Isten jól tudja, milyen fiatalok 

vagytok, milyen kevés ismerettel és tapasztalattal rendelkeztek, de ha valóban Ő 

választott ki, hogy elküldjön titeket, nem szabad visszarettennetek a mennyei 

küldetéstől. Isten ereje hatalmasan megmutatkozik majd a ti gyöngeségetekben. Mert 

ha annyira idősek volnátok is, mint Matuzsálem, ugyan mit segítene az életkorotok, és 

ha olyan bölcsek volnátok is, mint Salamon, de büszkék és önfejűek, mit érne az? 

Csak ragaszkodjatok az Igéhez, és az lesz a ti bölcsességetek, kövessétek Isten 

útmutatását, és az lesz eligazítótok. 

 

* 

A két gonosztevő 

Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. 

(Lk 23,42) 

Amikor Jézus Krisztust nagypénteken keresztre feszítették, vele együtt két 

gonosztevőt is kivégeztek. Először mindketten csúfolták őt, azonban egyikük 

figyelni kezdte a Megváltót. Hallotta, amint imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, 

mert nem tudják, mit cselekszenek." Ez megrendítette, ilyet még nem hallott. Akkor 

felhangzott lentről a gúnyolás: „Másokat megmentett, magát nem tudja 

megmenteni." Kik azok a mások? Esetleg ő is? Feje felett három nyelven ott volt: 

Jézus, a zsidók királya. Ő lenne a Király? „Én Istenem, miért hagytál el?" Hogyan 

beszél a Mindenhatóhoz! - S amit hall ez az ember, igévé válik számára, és hitet 

ébreszt a szívében. Jézus titka megnyílik előtte, és utolsó erejével még segítségét 

kéri: Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba! 
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Ez egy tömör hitvallás. Szerinte Jézus király, aki túléli halálát, élni fog örökké, s 

őrajta is segíthet. A keresztre feszítés az ő trónfoglalásának előjátéka. Ez az ember 

már hisz, és így kér kegyelmet. És kap: „Még ma velem leszel a paradicsomban" - 

mondja a Király. 

 

Nem különös, szinte botrányos? Ez a gonosztevő nem járt templomba, nem élt 

erkölcsös életet, nem hivatkozhat jó cselekedeteire, és mégis üdvösséget kap. 

Miért? Mert Jézushoz fordult. Látta a maga helyzetét: „tetteink méltó büntetését 

kapjuk", és elhitte, hogy Jézus az, aki. Ő rászorul a kegyelemre, Jézus pedig képes 

megadni - el kell fogadnia. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez 

nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se 

dicsekedjék." (Ef 2,8-9) 

 

A másik ugyanolyan helyzetben volt, de sem a bűneit nem látta, sem Jézusban 

nem hitt. Keserűségében csak káromolta őt. 

 

Jézus mondta: „Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám 

jön, azt én nem küldöm el..." (Jn 6,37) 

 

* 

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a 

keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, 

aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt." 

Lukács 9,23-24 

Kétféle magatartás van: öncélú és "más-célú". Az előbbinek célja csak saját maga. A 

maga sikere, öröme, nyeresége, érdeke. Az öncélú ember úgy jár, mint a kisgyermek, aki 

boldogan szorítja markában a hólabdát, rémülten látja, hogy olvad, nem akarja elenged-

ni, de minél jobban szorítja, annál hamarabb olvad. Ma ez a divat. Ezért nem merünk 

beszélni nagybeteggel a halálról, nem is engedjük meg neki, hogy becsületesen 

tisztázza, végakaratát. 
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A más-célú ember eszközként ajánlja fel magát. Valamit meg akar valósítani. Egy 

magasabb cél szolgálatába áll. Naponta veszi fel a munka, a küzdelem, a család, az 

egyház, a népe, a közösség gondját. Bolond - mondják, akik nem látnak túl az 

öncélúság nyomorúságán -, belepusztul. 

 

De az a bolond boldog. Eredményei vannak. Végtelenül örül, ha látja, hogy a mások 

életében gyümölcsöt termett az áldozata. Krisztus követője. Megnyerte élete 

értelmét itt, és Krisztus tartja készen számára az örök életet. Nyugodtan vallja: 

megérte. 

Istenem, szomorúan veszem észre, én középen állok. Néha belelendülök egy -jó cél 

szolgálatába, aztán ha rám nehezedik annak keresztje, megtorpanok, és megpróbálom 

magamat menteni a gondoktól, a más babaitól. Pedig ismerem az üzenetet: ne 

sántikáljatok kétfelé! így sántikálva nem jutok messze. Segíts, Uram, hogy sántikálás 

közben ne veszítsem el életem értelmét és jutalmát, hogy nálad nyerhessem meg 

Krisztus ajándékát, az örök életet! Mutasd meg világosan azt a célt, azt a feladatot, 

amire éppen engem rendeltél, és lendíts bele a munkába, a kereszthordozásba, hogy ki 

ne essem belőle, hogy boldogan vigyem szolgálatod keresztjét, hogy ne is kívánjam azt 

ledobni! És ha nehéz, Szentlelked adjon erőt a hordozására! Ámen. 

* 

Jézus a szőlőtő 

„Én vagyok az igazi szőlőtő." (Jn 15,1) 

Jézus szőlőtőnek is nevezi magát, Atyjáról pedig, mint szőlőművesről beszél. Azt 

mondja Róla, hogy minden szőlővesszőt, amely Őbenne gyümölcsöt nem terem, lemetsz, 

mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen 

(2.). Arra buzdítja minden hallgatóját, maradjanak Őbenne a szőlőtőben és akkor Ő is 

bennük marad. Figyelmeztet minket arra a nagy igazságra, hogy miképpen a szőlővessző 

nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, mi sem teremhetünk, 

ha nem maradunk Benne. De „aki benne marad, ő pedig abban, az sok gyümölcsöt 

terem". A leghatározottabban kijelenti, hogy „nálam nélkül semmit sem 

cselekedhettek" (4.-5.). A lemetszett szőlővesszők sorsa felől sem hagy minket 

bizonytalanságban:,,Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és 

megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek" (6.). Ilyen világosan 

és félreérthetetlenül csak az beszélhet, akié „minden hatalom mennyen és földön" (Mt 
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28,18). Vagy-vagy: harmadik eshetőség egyikünk számára sincs! Botor az, aki nem az 

isteni szőlőtőn marad! 

Köszönöm, Megváltó Krisztusom, hogy Te az Atyától adott isteni szőlőtő vagy, Akibe 

minden Benned hívő gyermekednek be kell altatnia. Köszönöm a szent bizonyosságot, 

hogy aki Benned marad, Te is abban maradsz és az sok gyümölcsöt terem. Az én lelkem is 

vágyik gyümölcsöt teremni az örök élet számára: én is vágyódom gyümölcstermő élet után. 

Te látod sok-sok gyengeségem. Nagy irgalmasságodból áldd és szenteld meg igyekezetem! 

Ámen. 

„Jézus Krisztus, kegyelmes Megváltónk, Úr Istentől adatott 

tanítónk, Szent Atyáddal felséges megtartónk, Szentlélekkel 

mi megigazítónk!" (Énekeskönyv 286. é. 2. v.) 

* 

Az első bizonyságtétel 

A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: 

„Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni?" Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások 

pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: „Én vagyok az." Erre ezt 

kérdezték tőle: „Akkor hogyan nyílt meg a szemed?" Ő így válaszolt: „Az az ember, 

akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: 

Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most 

látok." 

Megkérdezték tőle: „Hol van Ő?" „Nem tudom" - felelte. 

János 9,8-12 

 

Tegnap szomorúan láttuk, hogy a szó lelki értelmében mindannyian vakon születünk. 

Elveszítettük a lelki látásunkat, és tétován botorkálunk, bizonytalanul tapogatózunk, mert 

nem látunk tisztán. De megszólalt az evangélium is, hogy amikor mi még semmit sem látunk 

— Jézust sem —, ő már lát minket. Sőt annak lát, akivé majd tesz, akivé újjáteremt. Odalép 

mellénk, és hiszem, hogy eze ken az estéken is itt van közöttünk, és vissza tudja adni 

elveszített látásunkat. Számára nincs reménytelen eset. 
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És éppen ezért, köztünk senkinek sincs értelmetlen vagy céltalan élete. Még ha valaki 

minden joggal azt kérdezné is most: vajon miért vagyok én még egyáltalán a föld színén, s 

mit keresek itt? — talán ha valakinek szemébe ötlött a bejáratnál a minket megszólító ige: 

„Barátom, miért jöttél?" — s azt kérdezhette: csakugyan, miért is jöttem, mit keresek én 

még? — akkor Jézus válasza ez: azért vagy, és azért vagy itt, hogy nyilvánvalókká legyenek 

benned az Isten cselekedetei. 0 mindent megtett azért, hogy más emberekké váljunk. 

Láttuk, hogy nekünk csak egy kis mozdulatot kell tennünk. Tulajdonképpen csak azt, hogy 

elfogadjuk, amit Ő ad. Ezt nevezzük így: elmenni a Siloám tavához. Vagyis: hinni. Aztán amikor 

visszajön az ember, már lát. 

 

Komolyan vettétek-e a házi feladatot? Megkérdezte-e mindenki Istentől, hogy hol van 

neki a Siloám tava? Tudja-e most mindenki, hogy mi az a kis mozdulat, amit neki kell 

megtennie, és megtettétek-e azt? Vagy még csak gondolkoztok, hogy majd, esetleg, va-

lamikor...? 

 

Mai igénkből három gondolatot emeljünk ki. 

l. 

Aki hallgat Jézus szavára és elmegy a Siloám tavához, az megnyílt szemmel jön vissza. 

Vagyis aki hallgat az igére. Mert ez ma Jézus szava: „Aki titeket hallgat, engem hallgat" — 

ezt mondotta. 

 

Aki hallgat az igére, az egészen más emberré lesz. Miközben komolyan veszi azt a kicsi 

utasítást, azt a nehéz vagy kényelmetlen kérést, amivel Jézus hozzá fordul, aközben 

átalakul, és egészen más emberré lesz. Annyira, hogy alig lehet ráismerni. Nem tudom, meg-

figyeltük-e, hogy erről van itt szó. Amikor visszafelé megy ez a meggyógyított ember, akkor a 

szomszédok, akik azelőtt látták, hogy vak volt, elkezdik találgatni: „Vajon nem ez-e az, aki 

azelőtt itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták: ez az, mások meg, hogy hasonlít 

hozzá." 

 

Szinte nevetséges, megmosolyogtató. Hosszú évek óta ott ült mindig ugyanazon a 

helyen, ismerték, naponta megálltak előtte, néhányan talán pár szót is váltottak vele. És 

most teljesen elbizonytalanodnak. Ez az, nem ez az? Hasonlít hozzá? És neki kell eldön-
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tenie a vitát: én vagyok az. Ennyire megváltozhat egy ember, ha Jézus Krisztus kézbe veszi? 

Ennyire! 

 

Ismerek egy asszonyt a szülővárosomban. Gyermekkorunkban sokat hallottunk róla. 

Városszerte közismert volt elviselhetetlen, összeférhetetlen, szúrós, nehéz természete, 

hangossága. A munkatársai menekültek a közeléből. Még az utcán is igyekezett kitérni előle 

mindenki. Egyszer valaki elhívta egy bűnbánati hétre, és ott a hét vége felé a templom 

csendjében megállt mellette a világ Világossága, és ahogy utólag elmondta, egészen 

megdöbbentő módon meglátta magát olyannak, aki ő valójában. 

 

Egész elrontott életét egy hosszú, esti beszélgetésben a lelkipásztorával letette Jézus 

elé, és engedte, hogy minden szennyet lemosson róla nem is a Siloám vize, hanem Jézus 

Krisztusnak a keresztfán érte kihullott vére. És ez az asszony más emberré lett, kicseré-

lődött. A szó szoros értelmében alig lehetett ráismerni. A munkatársai azt gondolták, 

hogy ez egy új trükk, és várták, hogy mikor lesz megint olyan, mint azelőtt. Édesanyám 

találkozott vele a piacon, és az álmélkodásának alig talált szavakat, hogy nem lehet rá-

ismerni, ki van cserélve. Senki sem tudta, csak Jézus, meg az akkori lelkészünk, hogy ez az 

asszony új emberré lett Krisztus közelében. Megnyíltak a szemei, észrevette a bűneit, 

meglátta, mit vétett sokak ellen, látta már az ő Megváltóját, és más emberré lett. „Aki 

Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden." (2Kor 5,17). 

 

Nemrégiben adta át a szívét egy fiatalunk Jézusnak. Amikor hazatért, nem voltak otthon 

a testvérei, később jöttek haza a nyaralásból. Már első este furcsán méregették, hogy de 

más a testvérük Először csak azt találták furcsának, hogy este félrehúzódik a Bibliával és 

sokáig olvasgatja. De azután, amikor beágyazott őhelyettük is, meg ahogyan takarított, 

meg ahogyan mondás nélkül sok mindent megcsinált, már nem állhatták meg szó nélkül, és 

vállalóra fogták. 

 

Egyikük kissé gúnyosan, szellemeskedve azt kérdezte: csak nem kaptál te valamilyen 

sugárfertőzést, hogy így ragyogsz? Nem is tudta, hogy mennyire fején találta a szöget. 

Pontosan ezt történt: Jézus Krisztus áldott sugárzásába került, ott „sugárfertőzést" 

kapott, és ettől ragyogóvá vált. Ez szokott történni mindenkivel, aki a világ Világosságának 

a közelébe kerül. És alig lehet ráismerni utána az emberre. „Némelyek azt mondták: ez az, 

mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta: én vagyok az..." 
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Ez az első bizonyságtétel. A Jézussal való találkozás után előbb-utóbb következik az első 

bizonyságtétel. Miben áll ez a bizonyságtétel? Először ebben a puszta tényben, hogy más 

emberré lett, más emberként tért vissza azok közé, akik ismerték, akikkel azelőtt is 

együtt volt. Még egy szót sem szólt, csak ránéztek, és alig lehetett ráismerni. Ez már 

bizonyságtétel volt. Isten gyermekeinek a puszta léte bizonyságtétel ebben a világban. 

 

Előbb-utóbb azonban meg kell szólalnia, és legalább ennyinek el kell hangoznia, hogy 

vállalja az illető Jézust. Itt még alig tud valamit Jézusról, még úgy nevezi meg: egy ember, 

akit Jézusnak hívnak. Ugye, érezzük, milyen hiányosak az információi. De vállalja azt, amit tud 

róla, és önmagát is vállalja: Én vagyok az. A személyazonosságát vállalja: én voltam az, akire így 

mutogattatok meg legyintettetek, és én vagyok, ugyanaz — és mégis egészen más. Vállalja azt, 

hogy megváltozott, hogy mássá lett. 

 

Vajon nem akarsz-e te is ennyire megváltozni? Nem egy kicsit megnyugodni, egy kicsit 

megvigasztalódni most ezen a héten, de egészen mássá lenni! Úgy hazamenni innen, hogy ne 

lehessen rád ismerni? Hogy hiába várják azt, hogy most robban, nem robban. Már nem 

robban, mert nem robbanótöltettel van tele, ami a bűnnek a jelenléte mindig, hanem 

szeretettel. Nem akarunk-e mindnyájan ennyire megváltozni? 

 

Egy kicsit nem változtat meg minket a mi Urunk. Egészen, alapjaiban kész megváltoztatni 

az életünket. Nem akarunk olyan emberekként visszatérni, akik megjöttek a Siloám tavától? 

Akik megjöttek Jézus Krisztus keresztjétől, ahol rádöbbentek végre, mekkora a bűn és 

milyen nagy az Ő szeretete, és ennek a kettőnek a meglátása megváltoztatta őket. Nem 

akarunk-e így hazamenni? Úgy, hogy vakok voltunk — és most látunk Ördögi indulatok voltak 

bennünk, és most az az indulat van bennünk, ami Jézus Krisztusban. Gonosz volt a szemünk 

és nyelvünk, mert gonosz a szívünk mindannyiunknak születésünktől fogva, de most új szívet 

kaptunk, mert Jézus Krisztus él bennünk. És akárhová megyünk, Őt visszük magunkkal, 

átsugárzik rajtunk az Ő fényessége. „Sugárfertőzést kaptunk", ragyogó emberekké váltunk. 

A világ Világosságát felismertük és a világ világosságává lettünk — Jézus erről így szól a 

Hegyi beszédben. Nem akarunk-e így hazamenni? Ne adjuk ennél alább! Isten azt várja, 

hogy mi igényesek legyünk. A nagy Istentől nagy ajándékot kérjünk, egészen 

megváltoztathat minket úgy, hogy alig fognak ránk ismerni. 

2. 
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Erről azonban előbb-utóbb részletesebben is számot kell adnunk. A bizonyságtétel nem áll 

csak annyiból, hogy rácsodálkoznak erre a meggyógyított emberre, hanem elkezdik 

kérdezgetni. És ekkor felelnie kell. Előbb-utóbb minket is megkérdeznek, és felelnünk kell. 

Nem kell előadást tartani, nem kell világért sem vitát provokálni, nem kell senkit sem okos 

érvekkel meggyőzni. Csak azt kell elmondani, amit Jézus velünk tett, ha tett velünk 

valamit. De azt el kell tudni mondani. Mert azt megkérdezik. És milyen jó, hogy megkérdezik. 

Mert miközben elmondjuk, közben tisztul előttünk is, hogy mi is történt. És miközben újra és 

újra megkérdezik, egyre tisztábban látjuk már nemcsak azt, ami történt, hanem azt is, 

Aki tette. 

 

Ebből a szempontból egészen csodálatos ez a történet, hogy a hite hogyan érlelődik, 

növekszik, fejlődik ennek a meggyógyított embernek. Először ezt mondja Jézusról: egy 

ember, akit Jézusnak hívnak. Aztán amikor már a hatóság fogja vallatóra, azt mondja: pró-

féta, Isten embere. Amikor még inkább firtatják, hogy miért ragaszkodik ennyire Jézushoz, 

akkor azt mondja, hogy ez nem történhetett másként, csak úgy, hogy Istentől van. És a 

végén leborul előtte, azt mondja: Uram — és imádja Őt. 

 

Egy izraelita csak Istent volt hajlandó imádni, tehát azt mondja Jézusnak ezzel: Isten. 

Egy ember, próféta, Istentől való, Isten, így halad fölfelé a hite, de úgy, hogy közben 

faggatják, kérdezgetik, és ő ragaszkodik a tényékhez, szinte szó szerint mindig ugyanazt 

mondja: sarat tett a szememre, elmentem, megmosakodtam, és most látok. De miközben 

ugyanazt a bizonyságtételt sokszor elmondatják vele, a hite belül növekszik, a látása 

fényesedik, és Jézus Krisztus egyre nagyobbá válik előtte, egyre inkább annak látja Őt, aki 

valójában. 

 

Ez a fontos, hogy amennyit már tudunk Jézusról, azt mondjuk. És ha annyit elmondtunk, 

az sohasem az egész, hiszen halálunk pillanatáig nem ismerhetjük meg őt egészen, de ha azt 

elmondjuk, akkor mindig kapunk hozzá valamit. Legközelebb már többet mondunk, és 

közben még nagyobb kijelentést kapunk, így növeli a mi igaz ismeretünket és hitünket. 

Úgy, mint ahogy a mai vezérfonal-béli igénk erről szól, hogy Isten bölcsessége elrejtett 

bölcsesség, de Ő azt fokozatosan, fokról-fokra kijelenti, elárulja, tudtul adja azoknak, akik 

Őhozzá ragaszkodnak, és Őt szeretik. 
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Hadd kérdezzem megint ilyen személyesen: szoktál-e beszélni Jézusról? Hozzátartozik-e 

ez a mindennapjainkhoz? Egészen természetesen elmondani másoknak, hogy mit tett 

velünk? Van miről beszámolnunk? Észrevesszük egyáltalán, hogy mit tesz velünk? El tudjuk 

mondani, hogy nem volt békességem, és békességet adott, hitet adott, reménységet adott, 

gyermeket, társat adott, amikor elvett valamit, akkor is adott, önmagát adta. 

Bűnbocsánatot adott. Van miről beszámolni? Csak a tényeket, nem kell teológizálni. Csak így, 

mint ez a meggyógyított ember: Bekente a szememet, elmentem, megmostam, és most 

látok. 

 

Ismertem egy 40 év körüli leányt, aki gyakran bizonyságot tett a hitéről mindenkinek, 

akit az érdekelt, és aki megkérdezte. A munkahelyén csak legyintettek a bizonyságtételére, 

mondván: nem lehet komolyan venni a bizonyságtételedet, mert ha az a Jézus olyan nagy Úr 

lenne, akkor tudna neked adni egy jóképű férjet, és nem vénülnél meg itt pártában. Ő 

derűsen hallgatta az ilyen epés megjegyzéseket, és mindig azt mondta: olyan nagy az én 

Istenem, hogy tud nekem adni férjet. Nem biztos, hogy jóképűt, de hívőt, és ez nekem fon-

tosabb. És Ó olyan nagy, hogy ha engem így egyedül akar használni, akkor így is boldog 

emberré tesz, mint ahogyan az is vagyok. De hát ez bolond beszédnek tűnt, nem nagyon 

figyeltek oda rá. 

 

Azután nemrégen történt, hogy ott a munkatársai szeme előtt szövődött egy kedves, 

tiszta szerelem egy korban hozzáillő, hívő férfivel, akit akkor helyeztek oda. Hamar 

megismerték, megszerették egymást, és az esküvőjükön döbbent csendben hallgatták a 

munkatársak az Isten nagyságos cselekedeteiről való bizonyságtételt. Nagyon meglepődtek, 

amikor a leány az egészből nem csinált olyan nagy ügyet. Azt mondta: itt semmi rendkívüli 

nem történt. Én az Úrra bíztam az ügyemet, és tetszett neki, hogy megadta szívem kéré-

sét. Hát ez így szokott lenni Őnála. Előtte is, közben is, meg utána is az Úrra mutat, a 

tényeket sorba veszi, és a tényekkel tesz bizonyságot. 

 

Nos, látjuk-e így az életünkben az Ő munkáját, és tudunk-e beszélni róla? Van-e miről 

beszélnünk? Mert, ha nincs, akkor el kellene mennünk sürgősen a Siloám tavához, akkor 

még azon innen vagyunk. Aki oda elment, aki Jézus szavának engedelmeskedett, annak 

azonnal lesz miről beszélnie, és tud arra mutatni, akinek ma is nagyságos dolgai vannak. 

3. 
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De mit is mondott ez a meggyógyult ember, amikor visszatért a faluba és arról 

vitatkoztak, hogy ő-e ő? „Felelt nekik és ezt mondta: egy ember, akit Jézusnak mondanak, 

sarat készített, rákente a szememre és ezt mondta: menj el a Siloám tavára és mosakodj 

meg. Miután elmentem és megmosakodtam, megjött a látásom." 

 

Hogy is van ezzel a sárral? A számunkra a nyál valami gusztustalan, nem higiénikus dolog. 

Abban a korban gyógyszernek használták, és egészen megszokott dolog volt, hogy egy szent 

vagy sokra tartott ember a nyálával megkent beteg testrészeket. Jézus tehát itt semmi 

különöset, meglepőt nem tesz, ez megszokott dolog volt. Mégis van két rendkívüli abban, 

amit Jézus tesz. Nem egyszerűen csak nyállal keni meg a beteg testrészt, hanem a 

nyálából sarat csinál. És nem valami könnyű beteget vesz kezelésbe, hanem egy vakon 

születettet kezd gyógyítani, és annak a szemére vagy szemgödrébe keni ezt a bizonyos 

sarat. 

 

Mi történik itt voltaképpen? Egyszerű, megszokott gyógyítás? Nem. Ennél sokkal több: 

ez teremtés! Mert Jézus itt nem egy beteg szemet vesz kezelésbe, hanem szemet teremt 

oda, ahol nem volt. Mert ez az ember nem elveszítette a látását, neki nem megsérült a 

szeme, hanem ő soha nem látott. Talán így kellene mondanunk, hogy hiányzott a 

látószerve, nem működtek a látóidegei, talán még a tudatából is hiányzott a látás 

képessége, hiszen nem alakulhatott ki soha. Jézus neki nem visszaadta a látását, hanem 

megadta. 

 

Ahogyan a teremtő Atya beleszólt a világ sötétségébe: legyen világosság! — úgy szól bele 

az újjáteremtő Fiú ennek az embernek a sötét világába: legyen világosság! És lett világosság. 

Mert Ő a világ Világossága. És ma is Ő a világ világossága. És ma ugyanilyen hatalommal szólhat 

bele bármelyikünk életének sötétségébe, vagy sötét életébe, és lehet valósággá az ige, amiről 

Pál olyan boldogan tett bizonyságot: „Az Isten, aki így szólt: sötétségből világosság ragyogjon, 

Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus 

arcán való világoltatása végett." (2Kor 4,6). 

 

így állhat meg mellettünk is Jézus Krisztus. Mert a mi látásunkat sem lehet megjavítani, 

csak újjáteremteni. Mert minket sem lehet megjavítani, csak újjáteremteni. Mert a látásunk 

nem egyszerűen csak megromlott, hanem elveszett. Mert mi magunk is nem egyszerűen 

romlott emberek vagyunk, hanem elvesztünk Ezért nem találjuk magunkat, nem találjuk a 
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helyünket sokszor. De éppen ezért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami 

elveszett. 

 

így áll meg ma is egészen valóságos hatalommal és szeretettel Jézus Krisztus mellettünk. 

Látóvá is — a szónak ilyen lelki értelmében — csak Ő tud tenni minket. Az emberi 

gondolkodás, a kultúra, a civilizáció, a tudomány, a vallások jelentős emberi létesítmények, 

nagy szellemi tőkét képviselnek, nem szabad lebecsülnünk őket, de mind együttvéve is csak 

komfortosabb vaksággal ajándékozhatják meg az emberiséget. Látóvá egyedül Jézus 

Krisztus tehet. Egyedül az 0 teremtő szava nyomán jöhet létre látás ott, ahol addig nem volt. 

Egyedül az Ő isteni szeretete képes erre. Az Ember-Jézusban megjelent isteni szeretet. Az 

az erő, amellyel „úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki 

hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." 

 

Látóvá egyedül Jézus keresztjénél lehet mindenki. Mert nekünk szükséges újonnan 

születnünk. Nem elég megjavulnunk, nem elég megtanulnunk, kevés elhatározni, próbálgatni, 

— újjá kell születnünk „Szükséges nektek újonnan születnetek" — ezt mondta Jézus. És ez 

érvényes egy vallásos értelmiségire is, mint Nikodémus, egy menő pénzemberre, mint 

Zákeus, egy közönséges utcanőre is, mint Mária Magdaléna, és egy írástudatlan halászra, 

mint Péter. És mindannyiunkra érvényes: szükséges néked újonnan születned! Csak teremtés 

árán lehet javítani a sorsunkon. Csak az újjáteremtés változtathat meg bennünket. 

 

Így nő ez a bizonyos sárkészítés és gyógyítási csoda: jellé. Kozmikus jellé arról, hogy 

Jézus Krisztus teljes belső helyreállításunkra képes. Hogy Jézus igazán a helyünkre tud 

állítani minket, és ott újra Isten gyermekeivé és az Ő örököstársaivá leszünk. Ott látunk. 

Itt értjük meg, hogy túlmutat önmagán ez a sárkészítés. Mert miről volt itt szó? Jézus 

vette a föld porát és — a görög szöveg így mondja: hozzáadta az Ő nyálát. A föld pora + 

valami Jézusból. És ebből jön a teremtés. Por vagy te és ismét porrá leszel. De Jézus az Ő 

Szentleikét adta néked, és ettől ember leszel. A szó eredeti, teremtésbeli értelmében. 

Olyan ember, akinek nem árthat a halál sem, akinek örök élete van. Por — és valami 

Jézusból. Amint vagyok, sok bűn alatt, plusz az Ő halálának és feltámadásának az ereje. 

És ebből egy új ember áll elő. 

 

Mi kell tehát ehhez? Hadd soroljam el most egészen leegyszerűsítve. Kell egy vak. Ha nem 

haragszol meg, azt mondom: ez vagy te. Kell hozzá Jézus, Ő itt van. Kell por, ezek az én emberi 
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szavaim. Kell valami Őbelőle, az Ő Szentlelke, ami az emberi szóval együtt igévé válik és 

újjáteremt. És kell a Siloám tava, ahol le lehet mosni. Ez az Ő keresztje. Mind az öt dolog 

adott. Most már csak az kell, hogy elmenjünk a Siloám tavához. A keresztet nem lehet 

kihagyni az üdvösségből. Kereszt nélkül nincs gyógyulás, nincs változás, nincs megújulás, nincs 

szabadulás. A kereszt nélkül vakok maradunk. Viszont áll a Krisztus szent keresztje elmúlás 

és rom felett, és Krisztusban mindannyian beteljesedve láthatjuk az üdvösségünket. És 

akkor úgy megyünk majd haza, hogy nem fognak ránk ismerni, és akkor lesz miről beszélnünk 

másoknak, és akkor a mi por-szavainkhoz hozzáad valamit önmagából, és másoknak is meg 

tudjuk mutatni a hozzá vezető utat. 

 

Március 14 

 

Gyengéd vigasztalás 

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket" (Ézs 66,13). 

 

Anyai vigasztalás! Ez maga a gyöngédség! Egy anya mennyire együtt tud érezni 

gyermekével a bánatban. Hogyan öleli keblére, mennyire szívére veszi szomorúságát! 

Gyermeke mindent elmondhat neki, és ő úgy együtt érez vele, mint ahogyan senki más! 

Minden vigasztalója közül anyját szereti legjobban a gyermek, és sokszor így van ezzel 

még a felnőtt férfi is. 

 

Ha Isten így lehajol hozzánk, hogy mint egy édesanya vigasztaljon minket, akkor 

jósága semmivel sem mérhető össze. Mert azt könnyen megértjük, hogy Isten olyan, 

mint apánk, de olyan is lenne, mint gyengéd anyánk? Bizony, így van ez: szent 

bizalmasságban élhetünk vele, határtalan bizalommal fordulhatunk felé, és 

vigasztalást, végtelen szent nyugodalmat találunk nála. Ha maga Isten a vigasztalónk, a 

fájdalomnak nem lehet többé helye a szívünkben. Mondjuk el neki minden bánatunkat, 

még akkor is, ha panaszunk csak sóhajtásba és (vagy) zokogásba fullad, ő nem veti meg 

könnyeinket, hiszen anyánk sem tette ezt, ő is ismeri gyenge voltunkat és megbocsátja 

bűneinket, csak ezt még bizonyosabban, tökéletesebben teszi, mint arra anyánk képes 

volt. Ne próbáljuk hát egyedül hordozni fájdalmunkat, szomorúságunkat, mert ezzel 

bánatot okozunk ennyire kedves és jóságos Urunknak. Kezdjük minden napunkat 
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szerető Istenünkkel való közösségben, és ugyanígy végezzük is be. Az anyák sem 

fáradnak bele a gyermekeikkel való törődésbe, hát még akkor a mi Urunk! 

 

* 

 

Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak 

minden tüzes nyilát. (Ef 6,16) 

 

Van, aminek a valóságát úgy érzékeljük, hogy látjuk, másvalamit úgy hogy halljuk, 

tapintjuk, s van, amiről csak másoktól értesülünk. Például a Himaláján kevesen 

jártunk, mégis elhisszük, melyek a legmagasabb csúcsai, s melyik hány méter magas. 

És van a valóságnak olyan része is, amit érzékszerveinkkel nem tudunk felfogni, 

mégis létezik. Istenről például annyit tudhatunk, amennyit ő a Bibliában elmondott 

magáról. A hit az az „érzékszervünk", amivel ezt komolyan vesszük. S aztán 

tapasztaljuk is, hogy mindez valóban igaz. 

 

A hit tehát az Isten kijelentését igaznak tartó ismeret, és a benne való 

személyes bizalom. Az ördög ezt a bizonyosságunkat akarja mindig megrendíteni. 

Kérdéseket tesz fel, s azzal kételyeket támaszt az emberben: csakugyan van Isten; 

valóban azt tette, amiről a Biblia beszél; helyes az, hogy egy gondolkodó ember 

komolyan veszi, ami ott le van írva...? Ezekkel a „nyilakkal" lövöldözi az ellenség a 

hívő ember békességét, bizonyosságát. 

 

Ezek ellen véd a hit pajzsa. A római seregben kétféle pajzsot használtak: volt egy 

kisebb, kerek pajzs, s egy szinte ajtó nagyságú, ami az egész embert védte. Itt az 

utóbbinak megfelelő szót használja a Szentírás. 

 

Aki komolyan veszi, hogy a Biblia valóban Isten igéje, hogy Isten nem hazudik, 

ezért az ő igéje is igaz, az a kételkedés nyilai elé odatartja a hit pajzsát. Jézus a 

kísértések idején gyakran mondta ezt: meg van írva - és ebben teljesen bizonyos 

volt, így tudott ellenállni, megállni és győzni. 
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Elég-e az nekem, hogy meg van írva a Bibliában? Tudom-e elég jól, hogy mi van 

megírva? A kísértések idején használom-e bátran, teljes meggyőződéssel a hit 

pajzsát, ezt a bizonyosságot? 

 

* 

 

Aki hisz a Fiúban, örök élete van 

„...mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen. " (Jn 6,40) 

 

Már az Ótestamentum nagy prófétájánál azt olvassuk: „így szól az Úr Isten: íme, 

Sionban egy követ tettem le,... drága szegletkövet,... a ki benne hisz, az nem fut" (Ézs 

28,16). Jézus ezt mondja magáról: „Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, 

hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen... Senki sem jöhet én 

hozzám, hanemha az Atya vonja azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt 

az utolsó napon" (Jn 6,40-44). Pál és Silás ezt mondják a filippibeli börtönőrnek: 

„Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házad nép!" (ApCsel 

16,31) Krisztus jeruzsálemi bevonulása alkalmával a Benne Isten küldöttjét felismerők 

ezt kiáltják: „Áldott a Király, aki jő az Úrnak nevében..." Mikor egyes farizeusok 

zúgolódnak emiatt, Jézus azt mondja nekik: „Hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak 

kiáltani" (Lk 19,40/b). A kövek valóban hangosan kiáltanak Jeruzsálem borzalmas 

pusztulása óta... 

Uram, Királyom, kiáltok Hozzád, hogy az én életem ne váljék hasonlóvá a jeruzsálemi 

templom megfeketedett, égnek meredő falaihoz. Nem akarom, hogy nékem is siratni 

kelljen elvesztett reménységem és boldogságom, mint a most péntek esténként a 

„siratófalra" boruló zsidóknak. Én is kiáltok Feléd, mint az Úr nevében közeledő Királyhoz. 

Hívlak Téged: Térj be szívembe! Töltsd be azt ragyogó napsugárral, az örök élet diadalmas 

reménységével, el nem vehető békességeddel, soha meg nem szűnő boldogsággal. Ámen 

„Boldogságnak napja süt rám; Jóság, fény jár utamon: A 

keresztfa ragyogásán Fényesebb lesz szép napom." 

(Énekeskönyv 230. é. 3. v.) 

 

* 



137 

 

 

A kegyelem kapuja 

íme, nyitott ajtót adtam eléd... Jelenések 3,7. 

 

Jézus Krisztus azt mondja magáról, hogy nála van a Dávid kulcsa Amit ő kinyit, senki 

be nem zárja, és amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Az Ószövetség idejében a király 

után legnagyobb méltósága s királyi ház miniszterének volt. Nála volt „Dávid házának 

a kulcsa" azaz felügyelt a királyi palotára és kézben tartotta az uralkodó ház 

tartásának ügyeit. Hozzá fordultak mindazok, akik bebocsátást kértek a királyhoz. 

Ézsaiás próféta korában egy bizonyos Sebna töltötte be ezt a tisztet. Ő azonban 

méltóságát a saját becsvágya kielégítésére használta fel, ezért helyébe Eljákim 

került, aki viszont atyai érzülettel viseltetett a nép iránt. 

 

Isten háza felett az Úr Jézus ügyel fel. Az lép be oda, akinek Ő nyíl ajtót. 

Nincsenek kegyeltjei és nem használja fel méltóságát saját érdekében. Igazságosan 

jár el, s mindenkinek kinyitja Isten házának ajtaját, aki őszinte bűnbánattal közeledik 

és vágyakozik a kegyelem után. - A nyitott ajtó Isten házán valami minden mást 

felülmúló drága dolog. Aki előtt az feltárul, kijöhet végre vétkei börtönéből, hogy 

odajáruljon a kegyelem királyi trónjához. Minden gondját, terhét lerakhatja e királyi 

szék előtt és kérései meghallgatásra találnak. Ezen az ajtón keresztül mennyei levegő 

árad az életünkbe, ellentétben e világ fojtogató légkörével, amely alig enged 

lélegzethez jutni. Mii segít rajtunk, ha minden más ajtó megnyílik előttünk, de a 

menny ajtaja zárva marad?! És mi árthat nekünk, ha az emberi ajtók becsukódnak, de 

a kegyelem kapuja kinyílik?! Valóban, akinek az Úr kinyitja ezt a kaput, az előtt sok 

emberi ajtó bezárul. Ezt a veszteségei azonban könnyen elfelejti a hívő ember, hiszen 

a kegyelem kapuja mellett sok más testvéri szív ajtaja is megnyílik, amelyek többet 

érnek minden világi díszkapunál. 

 

Ilyen nyitott ajtót adott Jézus a filadelfiai gyülekezet elé is. Ez vigasztalta őket 

a szenvedéssel teljes hitharcaikban. Eléd is ad majd nyitott kaput, ha szívedet 

Jézushoz viszed, és békesség után vágyódsz. Éljünk is e nyitott kapu lehetőségével! 

Jézus azt mondja neked is: „eléd adtam". De azután lépjünk is be rajta, és 

„járuljunk bizalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmat nyerjünk''(Zsid 



138 

 

4,16). - Ne álljunk meg latolgatva vagy kételkedve az ajtó előtt. Neked magadnak kell 

belépni rajta, lépj be hát bátran! 

 

* 

„Meddig sántítotok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, 

akkor öt kövessétek!" I. Királyok 18,21. 

 

Ez az utasítás sokkal nehezebb, mint gondolnánk. Azt kívánja tőlünk, amitől a 

legjobban irtózunk: határozott állásfoglalást. Sokszor halljuk a vádat: a 

keresztyénség türelmetlen, kizárólagos. Hiányzik belőle a megértés mások igazsága 

iránt. Pedig azt még sokan elismerik, ha valaki éppen ilyen türelmetlenül és kizáróla-

gosan magának akarja a házastársát, és nem fogadja el, ha azt más is igényli. Igen, 

nekünk kell az Isten. Kizárólagosan Ő kell. Pontosan az Ő szeretete, az Ő ereje, az Ő 

vaksága, az Ő üdvözítése kell nekünk. Tele van a világ Baalokkal, bálványokkal. Lehet 

válogatni belőlük. De tüzet — lelket melengető, megtisztító, életet adó tüzet — egyik 

sem tud szítani. Isten szeretetét nem lehet fél kézzel birtokolni. Az élet és a halál 

között nincs középút. Az üdvösséget vagy elnyerjük, vagy nem. Akár tetszik, akár 

nem, dönteni kell. A nem döntés is döntés, negatív döntés: nem vállalom Krisztust 

egyedüli Uramnak. Megtehetjük. Isten adta meg hozzá a jogot, a szabadságot. 

 

Uram, olyan jó lenne mindennap biztosan állni egyedül a Te 

szolgálatodban. Én meg nem tagadlak, most is hozzád 

imádkozom, mindig kérem a segítségedet. Jó keresztyénnek 

tanom magam. És mégis, néha annyira kell a pénz, nem mindig 

nézem meg, honnan juthatok hozzá. Olyan fontos az 

emberek véleménye, nem mindig vállalom, hogy szemben 

álljak velük, bár a lelkiismeretem azt kívánná. Káromkodnak 

mellettem, nincs bátorságom kikérni magamnak. Gonosz 

emberek támogatására van szükségem, nem mindig merem 

előttük vállalni hitemet. Sokszor sántikálok kétfelé. Bocsásd 

meg, Uram, nehogy megtagadj ezért! Tőled kérek újra erőt a 

biztos, a határozott helytálláshoz. Ámen.  
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* 

3.Az első tárgyalás 

Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus 

a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is 

megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása, ő ezt mondta nekik: „Sarat tett a 

szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok." 

 

Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: „Nem Istentől való ez az ember, mert 

nem tartja meg a szombatot." Mások így szóltak: „Hogyan tehetne bűnös ember ilyen 

jeleket?" És meghasonlás támadt köztük. 

 

Ezért ismét a vakhoz fordultak: „Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta a 

szemedet?" Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak 

volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük: „A ti 

fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most 

lát?" 

 

Szülei pedig így válaszoltak: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de 

hogy most mimódon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. 

Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról." 

 

Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek 

abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták 

a szülei: „Nagykorú már, tőle kérdezzétek meg." 

János 9,13-23 

Ez a szakasz egy bírósági tárgyalás jegyzőkönyve. De kinek az ügyét tárgyalták itt? A 

meggyógyított vakét. És hogyan lett ebből ügy? Úgy, hogy miután azonosították a 

szomszédok régi önmagával, „vitték őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz". A farizeu-

sok voltak a hatóság. Ezek a derék szomszédok tehát a Siloám tavától visszatérő volt 

koldust vitték a hatóság elé. Bekísérték. Miért? Talán maguk sem tudták. Megijedtek, 
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féltek, ilyen még nem történt. Ki tudja, milyen következményei lesznek még ennek? ők nem 

akarnak bajba kerülni semmi esetre sem. Ők teljesítették a kötelességüket. Ők átadják 

a hatóságnak, és az tegye, amit jónak lát. 

 

Az ember azt várná, hogy elkezdenek vele együtt örülni, magasztalni Istent, akinek íme 

nyilvánvalókká lettek a hatalmas cselekedetei. És örül a hatóság is és örülnek a szülei is. De 

nem! Senki nem mer örülni. Mindenki bújik, mert amikor a világ Világossága megjelenik 

valahol, és fény ragyog fel körülötte, akkor mindig kiderül, hogy milyen sok pincebogár 

szaladgál ott, és ezek nem bírják elviselni a fényt. Bújik mind, ahova tud. És az, akin felragyog 

a világ Világosságának a fénye, ott marad egyedül a középen — vádlottként. 

 

Mi a bűne? Az, hogy lát. Hogy világít. Hogy visszaveri annak a fényét, akiről ömlik rá a fény, 

a béke, boldog élet. És ez egyedül elég ahhoz, hogy tárgyalás legyen belőle. Ugye, szinte 

hihetetlen? Pedig így van, akkor is így volt. 

 

Van egy Mihajlovszki nevű bolgár költő, aki egy egyszerű, de szellemes kis versben 

remekül megírta ezt a törvényszerűséget, így szól: 

Hogy este lett a régi kert felett, 

egy sárgaarcú, ronda vén bagoly 

egy szentjánosbogárkát kergetett. 

— Hol vagy gazember, piszkos, csúnya állat? 

Most elcsíplek, kitátom rád a számat, 

s körmöm közt téplek el, ha megtalállak! 

 

És ekkor a bozótban valahol így szólt a kis bogár: — Miért e durva hang? 

Mit vétettem neked, te vén bagoly, hogy így kergetsz, az életemre 

törve? — Világítasz, bitang! 

Ez nemcsak az állatok világában van így, hanem az emberek között is. Egyszer egy 

konfirmált fiúnak a szemét megnyitotta Jézus Krisztus, és egy idő után az édesanyja ezzel 

kereste fel a lelkipásztort: Nagyon örülök, hogy a fiam a gyülekezetbe jár, de tessék azért 
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vigyázni majd, hogy ne vigye túlzásba. — Mit? — Hát reggel is meg este is olvassa a Bibliát. 

Minden szombaton az utcában két vadidegen öregasszonynak fát vág és fát hord. És még a 

barátainak is beszélt Istenről, meg efféléről. — De a tanulás rovására olvassa a Bibliát? — Ó 

nem, sőt azóta jobban tanul. — És otthon nem segít, csak az ismeretlen öreg néniknél? — 

Dehogynem, most már kérés nélkül is segít. — Hát akkor mi a baj? — Az, hogy alig tölt időt 

a régi barátaival, még a térre sem jár ki focizni, márpedig egy ilyen korú gyereknél az lenne 

természetes. 

 

Egy másik édesanya még vidéki szolgálatom idején ezzel keresett fel: Tessék 

elképzelni, megbolondult a lányom. Már az esküvőt tervezgettük, és most, hogy ilyen 

hívőforma lett, hirtelen visszaadta a jegygyűrűjét a fiúnak. Azt mondja, ő most már nem 

tudna együtt élni olyannal, aki Istent csak gúnyolni szokta. Pedig eddig semmi baja nem volt 

vele. És olyan kedves fiú, még autója is van, és külföldre mentek volna nászútra. 

 

Persze, hogy kedves fiú... Csakhogy közben annak a lánynak megnyílt a szeme, és 

meglátott egy csomó olyan értéket, örömöt, lehetőséget, ígéretet, szolgálatot is, amit Jézus 

készít el az őt szeretőknek. De amit csak megnyílt szemmel lehet látni. És amíg valaki nem lát, 

addig csak a gyűrű csengését, meg az autóajtó csapódását hallja, és addig csak a csóknak 

az ízét, a kezeknek a simogatását érzi, de nem lát. Amikor azonban megnyílik a szeme, egy 

egészen új világ tárul fel előtte. A többiek pedig, akik még nem látnak, nem értik, miért 

viselkedik olyan furcsán. 

 

És valóban nem is olyan könnyű dolog ezt megérteni. Mert nem „természetesebb" az, 

hogy valaki vak, mint hogy Krisztus-látó? És megmérgesednek rá. 

 

„Vitték azért őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz." Majd ők elintézik, majd ők rendet 

csinálnak! így követi az első bizonyság tételt mindig az első tárgyalás. És ott mit 

tárgyalnak? A maguk érdemeit és a távollévő Jézus hibáit. Pontosan úgy, ahogy mi is 

szoktuk. És mit akarnak bebizonyítani? A maguk ártatlanságát és Jézus bűnösségét. 

Micsoda elképesztő vakság! 

 

Hogyan történik mindez? Vegyük sorra a szereplőket, akik megszólalnak ezen a 

tárgyaláson. 
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A szomszédok bizonyítani akarnak azzal, hogy bekísérték ezt az embert. Azt akarják 

bizonyítani, hogy ők törvénytisztelő, kifogástalan állampolgárok, akik minden helyzetben 

tudják, mi a kötelességük. Ők abszolút lojálisak. Annyira, hogy mihelyt bevitték, nem is 

érdekli őket tovább az egész ügy. Menekülnek onnan hanyatt-homlok. ők csak ennyit 

akarnak tenni, a többi a hatóság dolga. Mennyit akartak tenni? Hogy kibújjanak a 

felelősség alól, és elbújjanak utána a tömegben, ahonnan lehet kibicelni. És ott a tö-

megben azután majd szidják a hatóságot ők is. A meggyógyult vak nem szidta, Jézus 

sem szidta. Ott szidják, mert az nem derül ki, nem lepleződik le. Nem mernek, nem 

akarnak, nem tudnak örülni ennek a messiási jelnek, mert tudják, hogy nem szabad 

Messiásnak látni a Messiást. 

 

Nem ismerős ez a lelkület nekünk? Nem úgy, hogy valakinél már találkoztunk vele; — 

önmagunkat nem értük még tetten soha? Amikor ilyen csöndes megállapodást kötünk 

egymással: én úgy teszek, mintha nem venném észre a te gazemberségedet, hogy te is 

úgy tegyél, mintha nem vennéd észre az enyémet. Jézus Krisztus ebből is ki akar 

szabadítani. Az Ő világossága erre a sötét sarokra is ráref-lektoroz az életünkben. És 

akiben van annyi bátorság és alázat, hogy meghajtja a fejét, és ezt mondja: én vagyok 

az az ember, az meggyógyulhat ebből a vakságból is. 

 

A farizeusok szintén bújnak. Ők a tan mögé igyekeznek elbújni. Be kell 

bizonyítaniuk, hogy ismerik a tant, és hogy a szent tan minden ponton stimmel. És az 

valóban stimmel is. Csakhogy ők egy pontról elfeledkeznek. Arról, hogy több prófécia is 

szól arról, hogy az eljövendő Messiás a vakok szeme világát is visszaadja. 

 

Csak Ézsaiás könyvéből hadd olvassak kettőt: „És meghallják ama napon a siketek 

az írás beszédeit, és a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak" (Ézs 

29,18). „Az Úr Isten Lelke van énrajtam azért, mert felkent engem az Úr, hogy a 

szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy 

hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást." (Ézs 61,1). 

 

Jézus ezt a jövendölést magára érti, amikor a Lukács 4. rész szerint a názáreti 

zsinagógában prédikál, és azt mondja önmagára mutatva: „Ma teljesedett be ez az írás a ti 

hallástokra." (Lk 4,21). 
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íme, itt is beteljesedett valami a próféciából, és ezt el kellene hinni. De hinni mindig olyan 

nagyon nehéz. Ez, hogy nem hittek, ebben az egész hosszú fejezetben csak a törvénytudókkal 

kapcsolatban fordul elő. „Nem hitték azért a zsidók róla, hogy vak volt és hogy megjött a 

látása, mígnem előhívták a szüleit." (18. v.). Sok mindent tudnak, de ami a szemük előtt van, a 

tényeket nem hiszik Tudni mindig könnyebb, mint hinni. Viszont így még a tudásuk is 

bizonytalanná válik. Tele vannak kérdéssel, faggatják ezt a szegény embert, hogy hol és 

mikor, és ki és hogyan, és újra mondd el. És nem veszik észre, hogy milyen szánalmas ez az 

egész szituáció, hogy ők kérnek felvilágosítást, eligazítást attól, akit jóformán emberszámba 

sem vettek. 

 

De legyünk azért megértők a farizeusokkal, mert csakugyan nem volt könnyű hinniük. Ők 

valóban éberen őrködtek afölött, hogy tiszta tanítás hangozzék Izraelben. Tudták, hogy 

vannak hamis próféták is, léteznek hamis jelek is. Nem tudták Jézust hova tenni. Tény, 

hogy a szombatot megtörte, és ez nekik nagyon gyanús volt. De nem is érthették meg 

Jézust így, hogy nem akartak hinni annak, amit mondott és amit tett. Mert valamit ők is 

láttak. Közöttük is voltak, akik gyanakodtak arra, hogy vajon nem a prófécia teljesedik-e 

be, mert némelyek ezt kérdezték: Hogyan tehet bűnös ember ilyen jeleket? 

 

Nem akármilyen jeleket tett Jézus, akárki nem tehet olyat. Ezt az egy felszólalót 

azonban rövid úton elhallgattatták, mert féltek attól, hogy miután már valamit látnak, 

mindent tisztán lássanak. Mert tisztán látni mindig veszélyes. Mert az mindig azt követeli, 

hogy akkor meg kell változtatni sok mindent. Első renden azt követeli, hogy meg kell 

változnia annak, aki látni kezd. És változni ők nem akartak. Mint ahogyan mi is olyan 

nehezen akarunk. Ezért bújtak el a tanok mögé. 

 

És ha valaki nem akar változni Isten szavára, és nem akar hinni a tényeknek, akkor azt a 

megoldást szokta választani, hogy másról beszél. Egyszeriben kiderül: nem az a fontos, hogy 

ez az ember nem látott és most lát, nem az a fontos, hogy ki gyógyította meg — hanem: 

mikor? Szombaton! Szombatnapon tilos tésztát gyúrni és tapasztani. Jézus sarat csinált, 

és ez beleillik akármelyik kategóriába. Jézus tehát megszegte a szombatot! És máris 

vakvágányra sikerült vinni a beszélgetést. Önmagukról elterelték a szót, mert őket találta 

el az ige, Jézus jele, és ennek az embernek a bizonyságtétele őket célozta meg, de kitértek 

előle, elrejtőztek a világosság elől, megmaradtak a sötétségben. 
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Nem akarom az alkalmazást részletezni, csak hadd kérdezzem meg megint: nem te vagy 

néha ez az ember? Olyan világos, hogy mit mond az ige. Olyan világos, hogy neked mondja. És 

akkor hamar egy csavart kap a gondolatmenet, és valahol egészen másutt kötsz ki. 

Megmaradsz a sötétségben. Sikerült megbújni valami kő alá, amikor világosság gyulladt... 

 

Viszont valamit mondaniuk kell a farizeusoknak, mert ők a hatóság, és hatósági orvosi 

bizonyítványt kellett kiállítaniuk, mintegy látleletet kellett adniuk erről az emberről: Vak 

volt, vagy nem volt. Most lát, vagy nem lát. Ezt el kellett dönteniük. Ki tud ebben hitelesen 

tanúskodni? 

 

A szülei. Ezért hívatták őket. Kihallgatásra jelentkezik a két idős, megfélemlített ember, 

akik már tudták, hogy „a zsidók megegyeztek, hogy aki Krisztusnak vallja őt, azt zárják ki a 

gyülekezetből." Ez a félelem ad minden szót a szájukba. Ezért az alapmagatartásuk az, hogy 

ők nem szólnak bele. Az vitathatatlan tény, hogy ez az ő fiuk, és hogy vakon született. A 

többiről ők semmit sem tudnak. „Feleltek és mondták: tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy 

vakon született. De hogy hogyan lát, ki nyitotta meg a szemét, azt nem tudjuk. Elég idős 

már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról." 

 

Sohase volt könnyű olyan gyermek szüleinek lenni, akinek az életében nyilvánvalókká váltak 

Isten tettei. De azért voltak és vannak olyan szülők, akik ilyenkor is szülők maradnak, és 

ott maradnak a gyermekük mellett. Hát ők nem ilyenek voltak. Nem mertek kiállni. Azt 

mondták: amit főzött ez a gyermek, egye meg. Ha neki annyira fontos, hogy ragaszkodjék az 

ő Jézusához, hát lássa következményeit. Nekik éppen elég volt az, hogy eddig teher volt a 

számukra, nem kell az, hogy most már veszélyt is jelentsen. Eddig éppen eleget szé-

gyenkeztek miatta, most már nem akarnak félni is miatta. Elég idős már ő, nagykorú, ő 

beszéljen magáról. És már mennek is kifelé, íme, amikor a félelem képes megfojtani még a 

szeretetet is. 

 

De ismerjük ennek a fordítottját is. Azt, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. És ebből a 

meggyógyult emberből jócskán kezdte már kiűzni. Mert ebben az emberben egy valami 

rohamosan növekedett: a Jézus iránti szeretet. Pedig jószerivel nem is ismerte Jézust. 

Alig tudott róla valamit. De minél többször elmondta a tényeket — sarat tett a 

szememre, megmosakodtam, és most látok —, annál inkább átélte, hogy mindemögött 
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Jézus szeretete van. Ő látta meg őt először, Ő küldte el a Siloám tavához, és csak Ő 

végezhette el, hogy amikor onnan visszajött: látott. 

 

És ez a Jézus iránti szeretet adott neki egyre több erőt ahhoz, hogy vállalja Jézust 

és bizonyságot tegyen róla. Semmi különös dolog nem hangzott el, de ragaszkodott a 

tényékhez. Éppen ez bosszantotta a farizeusokat. Mert ők elég érthetően fogalmaztak, 

azt kérdezték tőle: te mit mondasz róla? Nem az a fontos, hogy mit gondolsz róla. Nem 

érdekel itt senkit, hogy hogyan viszonyulsz hozzá érzelmileg. És nem fontos, hogy állítólag 

valami meggyőződésed is van már. Mit mondasz? — Mondjad azt, amit mi hallani szeretnénk. 

És akkor vége az egésznek, nekünk sem kellemes dolog ilyesmit csinálni. — De ő nem. Ő 

ragaszkodik a tényékhez. Elmondja ötször is: sarat tett a szememre, megmosakodtam, és 

most látok. 

 

És egyre többet mond róla. Először csak azt, hogy egy ember, azután próféta, azután 

itt a vita hevében már azt is: Istentől van. Ő nem bújik el, őt már világosságra hívta a 

szabadító Krisztus, és ő akkor is jól érzi magát az 0 világosságában, ha ez kényelmetlen és 

kellemetlen. Azért, mert ott semmi sötét dolgot nem lehet tovább őrizgetni. Ott minden 

napvilágra jön. „Mert — mondja Jézus — aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem 

övé lesz az életnek világossága." (Jn 8,12). De ez, hogy övé lesz az életnek világossága, megéri 

azt, hogy mindent, ami sötét, odaadjon, sötétnek ítéljen, elvessen, és szinte fürdik a 

fényben. Örül annak, hogy ami benne sötét volt, az világosságra jött, mert csak így 

világosodhatott meg ő maga is. 

 

Ennek a mai egész résznek ez a legfőbb kérdése hozzánk: Merjük-e vállalni ezt a 

kockázatot, hogy Jézus közelében minden sötétség lelepleződik, de miénk lesz az életnek 

világossága? Akarjuk-e magunk is, hogy lelepleződjék minden sötétség? Olyan ijesztő dolog 

az, amikor valaki már többéves hívő múltra hivatkozhat> és mégis néhány mondat után látszik, 

hogy megőrizte régi önmagának javarészét, és ott rejtegeti, valamivel letakarja. Szépen 

megkeresztelte, beszínezi, más nevet adott neki, de ott őrzi a sötétséget a világosság 

közelében. Akarjuk-e őszintén, hogy minden sötétség lelepleződjék, ami bennünk van? 

Minden bűn, minden rossz szokás, minden óemberi indulat, és Jézus Krisztus világossága 

töltsön be egészen? Vagy pedig bújunk mi is, ahogyan a szomszédok bújtak a felelés, a 

felelősség elől? 
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A farizeusok bújtak a változás elől, hogy megváltozzanak. Idős szülei bújtak a vállalás elől, 

hogy vállalják azt, ami történt. És mindannyian bújtak a döntés, az állásfoglalás elől. 

Mindannyiukkal szemben ezt a meggyógyított embert az jellemzi, hogy ő már döntött. Ő 

vállalja Jézust, akit még kevéssé ismer, aki első perctől kezdve sok furcsasággal állt 

elő. Mert ugye mit parancsolt? Most is otthagyta magára, de mégis vállalja. Ő szíve 

szerint már döntött. 

 

A ma esti felszólítás: bújj elő! Honnan? Onnan, ahol éppen most rejtőzködsz. És 

engedd, hogy napvilágra jöjjön az is, amit nagyon szeretnél elrejteni Isten és az 

emberek elől. Isten elől úgysem lehet. És legyen egy ember is, aki elől nem rejted el, 

akiben bízol, akinek megvallod. Mert a bűnt ki kell mondani, nevén kell nevezni. És ha mi 

csak Istennek valljuk meg a bűneinket, azzal neki nem mondunk újat És előtte nem 

szégyelljük igazán magunkat. Valljuk meg valakinek, akinek az új lenne, de akivel együtt 

kérhetjük a bocsánatot Istentől. Hozzuk napvilágra! És akkor mireánk is árad a fény, a 

béke, boldog élet. 

 

Nem könnyű hinni ma sem. Ha arról olvasnánk, vagy hallanánk, hogy valami ilyen történt, 

amiről ez az igerész szól, egy nagyszerű orvosi műtét következtében, azt mondanánk: 

nagyszerű, természetes, ma már vannak ilyenek. Ha azt mondaná valaki, hogy ez történt 

meg ma Jézus szabadító munkája nyomán, azt mondanánk: ez hihetetlen. 

 

Ma sem könnyebb hinni, mint akkor a farizeusoknak volt, és nekik sem volt könnyebb, 

mint nekünk. Pedig Jézus Krisztus ma is itt jár közöttünk. És ülnek itt olyanok, akiknek 

két hónappal ezelőtt adta vissza a lelki látását, és talán ülnek itt olyanok, akiknek 

most, ezen a héten adja majd vissza. És az Ő nagy jeleit, hatalmát megmutatja 

sokféleképpen. És akinek megnyitja a szemét, az észre sem veszi, hogy máris róla is 

ragyog a fény. Ez az ember szinte pillanatok alatt belekerült az élet vérkeringésébe, 

és Jézus hatalmas bizonyságtevője lett. Mert Jézus rövid idő alatt tud a vak koldusok 

hadából választott népet formálni. 

 

Hadd fejezzem be a Péter I. levelében mondottakkal: „Ti pedig választott 

nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy 

hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára 

hívott el titeket!" (IPt 2,9). 



147 

 

Bizony, Urunk, mi is sokszor bújunk. Még előled is. Azt gondoljuk, hogy valamit 

előled is el lehet rejteni. És ha valami megkeseríti az életünket, az mindig az, amit 

sikerül rejtegetnünk. 

 

Köszönjük, hogy te vagy a világ világossága, és aki téged követ, nem járhat sötétségben, 

hanem övé lesz az életnek világossága. Hadd mondjuk el most a mi imádságunkként: 

Krisztus, ki vagy nap és világ, Minket sötétségben ne hagyj! Igaz világosság te vagy, 

Kárhozatra mennünk ne hagyj! Ámen. 

 

Március 15 

 

 

Isten a mi menedékünk 

 „Ezért mondd: így szól az én Uram, az Úr: Elvetettem őket messzire a 

pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy 

kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak" (Ez 11,16). 

 

Ha távol is kell lennünk gyülekezetünktől, nem vagyunk távol a kegyelem forrásától, 

amely Isten szentségéből fakad. Az Úr, aki az övéit olyan helyre állítja, ahol mint 

száműzöttek érzik magukat, nem hagyja egyedül őket, maga lesz velük és kárpótolja 

őket mindazért, amit otthoni gyülekezetük szent alkalmai jelentettek számukra. 

Fogadd el ezt az ígéretet, vésd a szívedbe, testvérem, aki vándorútra hi váltattál! 

 

Isten menedék az Ő népének mindenféle ellenség elől. Ő maga az imádság helye. Az 

idegenben ugyanúgy velünk van, mint Jákobbal volt, aki vándorlásában a puszta földön 

hált, de mikor felébredt, mégis így szólhatott: „Bizonyára az Úr van ezen a helyen" 

(IMóz 28,16). Isten a nyugalom szentélye is, olyan, mint a Szentek Szentje a 

jeruzsálemi templomban, ahol az Örökkévaló lakott. Nála nyugalmat találunk a 

gonosztól való félelmünkben. 
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Isten az irgalom szentélye Jézus Krisztus által. A frigyláda az Úr Jézus. Áron 

vesszeje, a mannával telt edény és a törvénytáblák (mind benne foglaltatnak) 

Krisztusban, a mi szentélyünkben. Istenben találjuk meg a szentség és a közösség 

helyét. Mi másra lenne még szükségünk? 

 

Ó Urunk, add, hogy beteljesüljön ez az ígéret a mi életünkben, hogy megtapasztaljuk: 

„Te vagy a mi szentélyünk!" 

 

* 

Tartós gondoskodás 

Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. 

(Lk 10,34) 

Gyönyörű ennek a samaritánusnak a példája! Az irgalmasság nem pillanatnyi 

lelkesedés, ezért tartósan, amíg csak szükség van rá, az áldozat mellett marad, utána is 

gondoskodik róla, nem sajnálja a pénzt sem, végül pedig csendben eltűnik. 

 

Így kell segíteni. Pedig emiatt csak nagy késéssel tudta elintézni a saját programját. 

De nemcsak elsősegélyben részesítette, hiszen akkor bekötözve pusztul el a 

szerencsétlen, hanem felteszi a saját állatára, keres egy vendégfogadót, vele marad, 

ápolja, s amikor már mindenképpen tovább kell mennie, anyagilag és erkölcsileg is 

gondoskodik róla. 

 

Ez hiányzik sokakból. Alkalmi felbuzdulásra sokan készek, de valakiről tartósan 

gondoskodni, csendben, észrevétlen hűséggel ápolni, időt pénzt, figyelmet áldozni rá 

sokkal kevesebben hajlandók. Pedig az állhatatosság, a hűség, az önfeláldozás fontos 

tulajdonságai a keresztény jellemnek. 

 

Ki képes erre? Tulajdonképpen csak egyvalaki volt rá igazán képes Őt is félholtra 

verték, utána keresztre szögezték, s ott még gúnyolták is Az ő sebeit nem mosta ki 

senki, nem kötözte be senki, de a Biblia ezt írja: az ő sebei árán gyógyultunk meg (Ézs 

53,5). Aki egyszer megérti, hogy Jézusnak miért kellett mindezt elszenvednie 
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ártatlanul, úgy, hogy mindig mindenkihez irgalmas volt, aki előtt világossá válik, hogy a 

m sokféle irgalmatlanságunk juttatta őt a keresztre, és az ő nagy irgalmát bűnbocsátó 

szeretetét hittel megragadja, az kap Jézustól ilyen irgalma természetet. S az ilyen 

ember meglátja majd a magukra hagyott sebe sülteket, meg fog állni, kész lesz 

lehajolni, nem félti a kincseit, a kényelmét, de tud majd tartósan áldozatot hozni 

másokért, és nem feltűnni akar, hanem tud eltűnni is. 

 

* 

Krisztus csodái 

„Kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki? " (Mt 8,27) 

Krisztus földi életében mind isteni, mind emberi természete egyesül: valóságos Isten 

és valóságos ember egy személyben. Isten-voltát bizonyítja csodáinak hosszú sora. Ezek 

a csodák egyfelől a természet megszabott rendjét változtatják meg, másfelől gyógyító, 

sőt életet adó erejűek. A természet rendjét megváltoztató csodái közé tartozik első 

csodatétele: a víznek borrá változtatása a kánai menyegzőn (Jn 2,1-11). Ide tartozik a 

háborgó tenger lecsöndesítése (Mt 8,26; Mk 4,37; Lk 8,24), tengeren járása (Mt 

14,24-27; Mk 6,48; Jn 6,19). Ide tartozik Péterrel kapcsolatos halfogása (Lk 5,5-8), 

hasonlóképpen a föltámadása után való csodás halfogás (Jn21,6-l 1). Ide tartozik a 

négyezer férfi megvendégelése (Mt 15,32-38; Mk 8,1-9), úgyszintén az ötezer férfi 

megvendégelése, mindkét alkalommal az asszonyokon és gyermekeken kívül, amiről mind 

a négy evangélium megemlékezik (Mt 14,15-21; Mk 6,35-44; Lk 9,11-17; Jn 6,5-13). Ezek 

a csodák hangosan hirdetik megtevőjük Isten-voltát. Istenen kívül tehetne-e más ilyen 

csodákat? 

Megváltó Krisztusom, hányszor csöndesítettél le köröttem nemcsak lelki, hanem valóságos 

viharokat is? Hányszor jöttél felém is viharzó tengeren át? Hányszor elégítettél meg 

nemcsak lelkileg, de testileg is? Uram, epedve várom további csodáid. Nagy vihar tombol 

körülöttünk az egész világon. Beleremeg nemcsak a lelkünk, de szinte az egész teremtett 

világ. Parancsolj a magasba törő hullámoknak! Könyörülj a világon! Irgalmadból táplálj éhező 

milliókat! Ámen. 

„Tudom: az én Megváltóm él, hajléka készen vár reám; Már int felém és 

koronát ígér a földi harc után. Bár a világ gúnyol, nevet, a honvágy tölti 

lelkemet, Mert nemsokára hív az Úr: jöjj haza, jövel gyermekem! Kitárt 

karjával vár az Úr: jer, pihenj, nyugodj keblemen!" (Énekeskönyv 421. é. 1. v.) 
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4.A második tárgyalás 

Odahívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki: 

„Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös." Erre ő így válaszolt: „Hogy 

bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár vak voltam, most látok." 

 

Ekkor megkérdezték tőle: „Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?" Ő 

így válaszolt: „Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok 

ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni?" 

 

Megszidták, és ezt mondták: „Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai 

vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy 

honnan való." 

János 9,24-29 

 

Tegnap láttuk, hogy az első tárgyalás nem hozott eredményt. Viszont le kellett zárni 

valahogy megnyugtatóan az ügyet, be kellett bizonyítani, hogy ami történt, az nem 

történt meg, vagy legalábbis nem úgy és nem az történt, amit ez a szerencsétlen ember 

mond. Ennek érdekében tud az igen tisztelt bíróság más hangon is beszélni: „Másodszor is 

szólították azért az embert, aki vak volt, és ezt mondták neki: Adj dicsőséget Istennek! Mi 

tudjuk, hogy ez az ember bűnös!" És ezután keresztkérdések röpködnek, megpróbálják 

belezavarni, újra és újra elmondatják vele. Igyekeznek a szájába adni azt, amit szeretnének 

hallani tőle. Csak lesz annyi sütnivalója, hogy rájön, mi a feladata? Végre talán tudja már, 

hogy mi a dolga... 

 

De nem tudja. Nem tud „ez a szerencsétlen" semmit. Azaz, hogy mégis. Egy valamit tud, 

és ezt unos-untig ismételgeti: „hogy bűnös-e, nem tudom, de egyet tudok, hogy noha vak 

voltam, most látok." Ezt az egyet tudja, és ezt hajtogatja, mondogatja kérés nélkül is. 



151 

 

 

Itt végül is arról van szó, hogy ki mit tud. És ez a második tárgyalás egy pergő „Ki mit 

tud"-dá válik. Csak úgy követik egymást a kijelentések: Mi tudjuk, hogy bűnös. Mi nem 

tudjuk, hogy honnan származik. Te mit tudsz róla? Hogy bűnös-e, nem tudom, de egyet 

tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Mindenkit az érdekel, hogy mit tud a másik. Ki 

mit tud? 

 

És eközben olyan „ostobának" bizonyul ez a meggyógyított vak! Egy szerencsétlen tényre 

hivatkozik minduntalan a farizeusok patinás elméleteivel szemben. Ezen a tárgyaláson a 

tények viaskodnak az elmélettel. Pedig hol van ennek az együgyűnek a tudása ama valóban 

nagy tudású embereknek az ismeretétől?! De azt, amit tud, olyan nagynak tartja, olyan fontos 

a szemében, hogy bízik annak erejében. Sőt, még „szemtelen" is. Még ő kezdi kérdezni a 

bírákat: „Miért akarjátok, hogy újra elmondjam? Vagy ti is az Ő tanítványai akartok lenni?" Ez 

azután mindennek a teteje! Most már rendre kell utasítani kemény szavakkal. És akkor azt 

mondták neki, miután elkezdték szidni: „Te vagy annak a tanítványa. Mi pedig Mózes 

tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, 

honnan való." 

 

A szitok mindig a tehetetlenségnek és az erőtlenségnek az érve. Szinte keresgélik a 

kifejezéseket: Te, te... te Jézus tanítványa! És ő nem tiltakozik. Nem is tudták, milyen 

igazat mondtak! Ő itt már Jézus tanítványa volt. (Csak zárójelben hadd említsem meg, hogy 

nem mindenki vállalta ezt, amikor ráfogták. Péter tiltakozott, amikor nagy-csütörtök éjszaka 

meggyanúsították azzal, hogy ő is Jézus tanítványa. Te nem tiltakoztál még soha? Örömmel 

vállaljuk a Bárány bélyegét, amikor azzal bélyegez meg valaki, hogy te is az Ő tanítványa 

vagy?) 

 

A farizeusok szerint tehát ez az ember Jézus tanítványa. Ők viszont Mózes tanítványai 

— és ez nagy különbség. Valóban az. Nézzük meg most ennek az igének az alapján, mi a 

különbség Jézus tanítványai és Mózes tanítványai közt. Vigyázzunk, itt nem Mózesről van 

szó és nem a neki adott kijelentésről, hanem a Jézus-korabeli vallásos élet egy sajátos 

csoportjáról, amelyik Mózes tanítványainak tekintette magát, és egy a Krisztus útján 

elindult, egyelőre még csetlő-botló, kezdő tanítványról, aki azonban már Jézus útján csetlik-

botlik, és az Ő tanítványa. Tehát így is mondhatnánk ezt: egy sajátos vallásos beállítottság és 

az élő hit közötti különbségről van szó. Ezt jelöljük most ezzel a két címkével: Mózes 

tanítványai, akik annak tartják magukat, és Jézus tanítványai. Mi a különbség? 
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l. 

Mózes tanítványai — íme, erről szól a mai igeszakaszunk — hisznek a mindenható tudásban. 

Jézus tanítványa pedig — ha ilyen kezdő módon is — egyre inkább kezd hinni a mindenható 

Isten Fiában. Ezek a farizeusok már mindenhonnan megjöttek, csak a Siloám tavától nem. 

Ez a meggyógyított vak meg csak onnan jött még meg, sehol másutt nem járt még 

életében. Elvi kérdésekben teljesen járatlan. „Hogy bűnös-e, nem tudom" — mondja. De 

Jézus útján jár már, és mióta Jézus szavára hallgatva jár, azóta lát! Az, hogy enge-

delmeskedett Jézusnak, olyan nagy változást okozott az életében, amit nem enged 

elködösíteni, ha az összes farizeus és az összes ördög összefog, akkor sem, mert ez így 

történt: Vak voltam — most látok. És a kettő közt a cezúra a Krisztussal való találkozás. Ő 

más egyebet nem tud, de ezt az egyet egészen bizonyosan tudja, és ehhez ragaszkodik. 

 

Mi hiányzott a farizeusoknál? Az ismeret? Nem. Nagyon nagy tudású emberek voltak ők. De 

kiderül, hogy pusztán az értelem erőfeszítéseivel Jézus titkát soha nem lehet felfedezni. 

Jézus titka csak a hit előtt nyílik meg, és a hitnek csupán egyik összeevője az ismeret. Az 

is kell. Ismerni kell az írásokat, a próféciákat, sok mindent. De hit csak úgy lesz ebből, ha 

társul hozzá a Jézus személyébe vetett bizalom és a neki való engedelmesség. És ez a 

kettő hiányzott a farizeusokból. Az ismeret megvolt, de nem mertek bízni Jézusban, és 

nem mertek engedelmeskedni neki. Márpedig Jézust csak az Ő kijelentése útján 

ismerhetjük meg, és Ő magát csak a hívőnek jelenti ki, aki meri előlegezni a bizalmat neki 

akkor, amikor még nem ismeri, mint ez a vakon született, aki az első néhány lépést meg meri 

tenni, egyelőre még vakon. De csak egyszer kell neki vakon engedelmeskedni. Utána megnyílik 

a szemünk lelkiképpen, és a hittel már látjuk Őt. 

 

Hogy is mondja ezt Jézus: „Ha valaki cselekedni akarja az Ő akaratát, megismerheti e 

tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok." (Jn 7,17). Itt is tudományról 

van szó és megismerésről, de cselekvés közben. Olyan megismerésről, amelyre úgy tehet 

szert az ember, ha cselekszik. „Ha valaki cselekedni akarja az Ő akaratát..." A legteljesebb 

ismeretre tehát engedelmesség közben jut az ember. És tőlünk, akik olyan sok mindent 

ismerünk már, akiknek talán tartalmilag nem sok újat mondott ez a sorozat sem, azt 

kérdezi most a mi Urunk: nem vagyunk-e hasonlók ezekhez a farizeusokhoz, akik sok 

mindent tudunk, de amit tudunk, azt nem csináljuk? Nem engedelmeskedünk. Óh de sok 

ilyen nagy tudású farizeust ismerek ma is! És a farizeus itt nem megbélyegző jelző az 

ajkamon. Azok nagyon tiszteletreméltó, jó szándékú, vallásos férfiak voltak Izraelben, a 

legkegyesebbek. Csak ez volt a bajuk. 
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Ó, de sok ilyet ismerek ma is, akik sokat tudnak, sokkal többet, mint én, sokat tanulok és 

tanulhatnék is tőlük, és mégis tele vannak zúgolódással, a betegágyukon kétségbeeséssel, a 

halálos ágyukon félelemmel. Tele van a szemük irigységgel, a kezük szennyes holmival, a 

szerelmük tisztátalansággal, a házasságuk békétlenséggel, a lelkiismeretük önváddal, a 

nappalaik elégedetlenséggel, az éjszakáik nyugtalansággal. Sok mindent tudnak ők, de 

Jézust nem ismerik, mert Őt csak hittel lehet igazán megismerni. Hisznek a mindenható 

tudásban, amiről egyébként lépten-nyomon kiderül, hogy mennyire nem mindenható, és nem 

mernek hinni a mindenható Jézusban, aki őket is először a Siloám tavához küldi. Először a 

kereszttől kellene megjönnünk, és akkor tudnánk hasznosítani is azt a sok tudást, amit 

magunkba szedtünk. 

2. 

 

Csak ez is egy alapvető különbség Jézus tanítványai és Mózes tanítványai között, hogy 

más sorrendben képzelik el a tanítványságot. Jézus mindig ezzel kezdte, ha valaki mellett 

megállt: kövess engem! Ha valaki követte őt, akkor tanítványává vált, és eközben kijelentette 

magát neki. 

 

Kövess engem! — elindul, és menet közben megismeri Jézust. A farizeusok ezt 

megfordították. Azt mondták: jelentse ki magát először, mondjon el mindent magáról, 

igazolja a legitimitását, mond ja el, hogy ki küldte, mit akar, mi a programja, milyen 

hatalommal cselekszik Azután majd eldöntjük, hogy egy ilyen Mesternek a tanítványai 

leszünk-e, és mindig olyan mértékig fogjuk követni, ameddig jónak látjuk. Előbb jelentse ki 

magát, azután esetleg tanítványai leszünk, s majd megszabjuk a Krisztus-követés 

mértékét. 

 

Ilyen nincs! Ez az egy, amire Jézus nem hajlandó. Ha tetszik, így mondom: ez neki, mint a 

Szentháromság második személyének, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön — 

rangon aluli. Vele így nem lehet beszélni: add ki magad, azután majd eldöntőm, hogy tetszik 

vagy nem. Ő mindig úgy lép fel, és ma is úgy lép elénk, hogy előlegezett bizalmat kér. Mond 

valamit, ha azt megteszem, ezzel tanítványává lettem, és akkor kijelenti magát nekem. 

Meggyőz engem, még értelmileg is. Ad olyan meggyőző bizonyságokat jelenlétéről, 

szeretetéről, hatalmáról, hogy egyértelmű lesz számomra, és vitathatatlan. De akkor már 

nem elmélet, akkor már ott vagyok mellette, menet közben vagyunk, úton vagyunk. Csak 
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útközben hajlandó kinyilatkoztatni magát. Ha annak, amit már megértettél, komolyan 

engedelmeskedsz, elképesztő kincseket kapsz tőle. „Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ 

nem ad" — ez biztos! „De a hívő előtt az Úr (bármilyen kicsi legyen is az a hit kezdetben) 

megfejti önmagát." 

 

Ez volt a nagy különbség ezek között a nagy tudású, tekintélyes, tiszteletre méltó 

férfiak, s e közt az együgyű ember között, aki csak ezt tudta mondogatni: én egyet tudok, 

hogy vak voltam, és most látok. És ez biztos tudás volt, amire építeni lehetett. Róluk pedig, 

akik minduntalan mondják: „mi tudjuk", kiderül, hogy a lényeget nem tudják Ezt bevallják ők 

maguk is: „Hogy honnan való Jézus, mi nem tudjuk" — mondják a végén. 

 

3. 

 

Mózes tanítványai és Jézus tanítványai között az is lényeges különbség, hogy Mózes 

tanítványai általában többen vannak, Jézus tanítványa gyakran egyedül marad, mint ez az 

ember is itt. Egyedül hagyták a szomszédok, elhagyták még a szülei is, Mózes tanítványai 

hivatalból ellenségeivé váltak és faggatják. Teljesen egyedül maradt. 

 

De mit mond Jézus az ilyeneknek? „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, 

az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám. Én is szeretem azt, és 

kijelentem magam annak. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én 

Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk." (Jn 14,21-23). Az egyik 

legcsodálatosabb jézusi kijelentés. Életem nehéz korszakaiban sok erőt adott már ez. Mert 

legalább három fontos üzenet van benne. 

 

a) Aki ismeri és megtartja Jézus parancsait, az szereti Őt, azt szereti Jézus, azt szereti 

az Atya. Keresztben-kasul a szeretetnek az erős kötelékeiről olvasunk. Tehát az személyes 

közösséggel, a szeretet kötelékével köttetik Jézushoz. 

 

b) Annak kijelenti magát Jézus. 

c) És a végén így mondja: „ahhoz megyünk, és annál lakozunk." 

 

Micsoda megtisztelő látogatás! Azt mondja Jézus, hogy az Atya és Ő ahhoz mennek, és annál 
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lakoznak, aki esetleg egyedül is ismeri és megtartja az Ő parancsát, aki neki 

engedelmeskedik Micsoda lakótársak! Mindig szent félelemmel gondolom végig ezt az igét. 

Micsoda látogatás! Az Atya és Krisztus ahhoz megy, és annál lakozik, aki néki 

engedelmeskedik. Nem lesz egyedül. Ilyen társaságban csak azok lehetnek, akik mindvégig 

engedelmeskednek, és azután ismerik majd meg egymást igazán. Igazi Krisztus-ismeretre az 

ilyen engedelmeskedő ember jut el. 

4- 

Azt mondhatjuk tehát, hogy Mózes tudományát ültő helyzetben is elsajátíthatja az 

ember. Jézus tudományát csak menet közben. „Aki én utánam akar jönni, tagadja meg 

magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem." (Mt 16,24). Ne csak nézzen utánam, 

hanem kövessen engem. 

 

Egyebek közt ez is a különbség a teozófia és a teológia között. A teozófia az Istenről 

való bölcselkedés. Tisztára emberi erőfeszítés. A teológia az Istenről való beszéd, vagyis 

tanúskodás, bizonyságtétel, állásfoglalás, hitvallás. Úgy, mint ahogyan ez a meggyógyított 

vak teszi itt. Itt már Jézus tanúja. Ő itt mint szemtanú, elmondja, hogy mit tett vele 

Jézus. A farizeusok ezt mondják: mi tudjuk. Ez az ember így szól: én vallom. És ez nagy 

különbség! 

5.. 

 

A Mózes tudományába bele lehet születni. Jézus tanítványává senki sem születik. Azzá 

lehet idővel. A Mózes tudományát meg lehet tanulni, s ezek a farizeusok úgy gondolták, hogy 

ők attól Mózes tanítványai, hogy tudják a Tórát. Jézus tanítványává úgy lesz mindenki, hogy 

egyszer — mint a vakon született esetében — megáll mellette az Úr, megszólítja. Nem 

lehet kitérni a szava elől, és attól függően, hogy elindul-e az illető utána, tanítványává lesz. 

És ha el indult, annak ilyen kézzelfogható következménye lesz, hogy addig vak volt, de attól 

kezdve lát. 

 

Jézus tanítványainak az életében van egy ilyen „attól kezdve". Van egy töréspont, egy 

fordulópont, aminek a pontos idejét talán már nem tudja az illető, de a tényét, azt látni 

kell. Van ilyen: addig, és attól kezdve. Addig én vak voltam, és most látok. Addig ittam, és 

most nem iszom, mert közben találkoztam Jézussal. És lehet, hogy nem ismerem egyházam 

dogmáit, hitvallásait úgy, mint kellene, de egyet tudok: eddig megcsaltam a 
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házastársamat, mostantól nem csalom meg. Eddig hazavittem a munkahelyemről dolgokat, 

ettől kezdve nem viszek haza semmit. Eddig nem vittem haza mind a fizetésemet, ezután 

mind hazaviszem. Eddig gyűlölet volt a szívemben, ettől kezdve senki iránt nincs bennem 

gyűlölet. És ha rajtakapom magam, kétségbeesem, megbánom, és szeretetet kérek a 

helyébe. Kell lenni egy ilyen töréspontnak Jézus tanítványainak az életében mindig. Addig 

keserű és kedvetlen férj és feleség voltam, és most öröm, szeretet és áldozat van a 

szívemben. Még akkor is, ha esetleg az illető tiszteletreméltó farizeus volt, aki sokat 

tudott, és akiben sok jó szándék volt. Mert Mózes tanítványaiból is lehetnek Jézus 

tanítványai! 

 

Nikodémus is farizeus volt, a nagytanács tagja, ott ült minden bizonnyal, amikor ennek 

az embernek az ügyét tárgyalták. És Jézus tanítványa lett. Ő kiállt Jézus mellett nem is 

egyszer, ő bizonyságot tett. Mózes tanítványainak is Jézus tanítványaivá kell válniuk. Jézus 

tanítványává senki nem születik. Akkor sem, ha hívő szülei voltak, akkor sem, ha annak 

idején megkeresztelték, konfirmált, kisgyerekkora óta templomba járt. Egyszer annak is 

meg kell hallania, talán abban a templomban, ahova évek, évtizedek óta jár, hogy Jézus neki 

mondja: kövess engem! Ugyanúgy el kell indulnia, mint ha valaki olyat szólít meg, aki 

életében először hallott Jézusról. „Szükséges újonnan születnetek!" Ezt Jézus egy jó 

szándékú, nagy tudású, nagytanácsbeli farizeusnak: Nikodémusnak mondta. És rajta 

keresztül mindannyiunknak is. 

 

Ki mit tud hát? Ez itt a kérdés. A farizeusok sok mindent tudnak, és harsogják is, hogy mi 

tudjuk! De kiderül, hogy egy dolgot nem tudtak, és az az egy nagyon fontos lett volna. 

Fontosabb, mint az összes többi. Hogy honnan való Jézus? Kiderül, hogy az egy gyakran több 

mint a sok. Ha az: az az egy. Ez a meggyógyított ember azt az egyet tudta, azon tóvül 

jóformán semmi mást. De az az egy Krisztus-ismeretet adott neki, mert az hitet adott 

neki. És ezt az egyet engedelmeskedés közben tanulta meg: miközben elment a Siloám 

tavához, meg vissza. Mert „aki ismeri és megtartja az én parancsolataimat, az szeret 

engem." 

 

Ilyen személyes a bátorítás: Kezdd el még ma! Mit? Azt, hogy amit tudsz, azt csináld 

is. Sokkal többet tudunk ám mi Jézusról, mint ahogy gondoljuk. Ha úgy számba vennénk, 

kiderülne, hogy mennyi mindenben kellene, lehetne engedelmeskedni. Mert ha nem, 

akkor ama napon a tudásunk az ügyészünk lesz. Vádolni fog a tudás. „Amely szolga tudta az 
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ő Urának akaratát és nem cselekedte, többel büntettetik meg, mint aki nem tudta, és úgy 

nem cselekedte." (Lk 12,47). Ezt Jézus mondja. 

 

Óriási segítség lehet a tudás: tudom, hogy miben lehet engedelmeskednem. És a 

kárhozatunkat okozhatja a tudás, ha csak eddig jutottunk el, hogy aki ismeri az én 

parancsolataimat... — Aki ismeri és megtartja, az szeret engem... és azt szereti Ő is. 

 

Te kinek a tanítványa vagy? Csak Mózesé, úgy, ahogy azt a farizeusok értették, vagy 

Jézusé? Talán ilyen csetlő-botló, együgyű tanítvány, mint az a meggyógyított vak. De olyan 

megnyugtató az, hogy a keskeny úton csetlik-botlik. És ez az egy ügy a legfontosabb: Kicsoda 

Krisztus? így szabad egy-ügyűnek lenni. És ezt ő úgy tudta meg, hogy amikor először 

hallotta az ő szavát, engedelmeskedett neki. 

 

Mondok egy konkrétumot: engedd be Jézust ma este az otthonodba! Hadd csináljon 

ott rendet. Mi-mindent kellene megváltoztatni otthon, ha úgy kellene átrendezni az 

életedet, ahogy azt Jézus mondja! Hadd szóljon bele mindenbe. És ne mondd, hogy de... Ak-

kor is, ha szégyenkezni kell amiatt, hogy eddig egészen másként volt. 

 

Akinek van bátorsága kipróbálni ezt, az átéli a legnagyobb csodát, amit ezen a földön 

átélhetünk: beköltözik hozzá ez a két Látogató. „Ahhoz megyünk, és annál lakozunk." És 

láthatatlanul betölti az otthont, a gondolatainkat és a szívünket az Ő társuk: Isten Szent-

lelke, aki meghatározza attól kezdve minden lépésünket. És ez meghatározza a mi egész 

sorsunkat, örök életünket, mert „akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai" — és nem 

a halál fiai. 

Március 16 

 

Mások előtt példamutató 

„Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek 

lesz a békesség Istene!" (Fil. 4,9). 

Jó dolog, ha valakinek az élete mindenben olyan példamutató, mint Pálé volt. Bárcsak 

követni tudnánk példáját ma és mindennap! 
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Ha Isten segítségével mi valóban cselekedjük is Pál tanításait, akkor nekünk is szól 

ez az ígéret! És micsoda ígéret ez! A békességet szerető, békességet teremtő és 

árasztó Isten velünk lesz! „Békesség nektek" - milyen drága áldás ez! De még ennél 

is több, ha a békesség Istene velünk! így miénk a forrás is, nemcsak a folyó, miénk a 

nap, nemcsak a sugarai. Ha a békesség Istene velünk van, akkor élvezhetjük Isten 

minden emberi értelmet felülhaladó békességét, amelyet semmi külső körülmény nem 

zavarhat meg. Ha az emberek cívódnak körülöttünk, békéltetők tudunk lenni a 

számukra, ha a békesség Istene velünk van. 

 

Ezt a valódi békességet az igazság keresése és cselekvése útján találhatjuk meg. Ha 

elhagyjuk a hitet, vagy letérünk az igazság útjáról, azt gondolva, hogy ezzel a 

békességet segítjük elő, akkor nagyon becsapjuk magunkat. Először a szíved legyen 

tiszta, azután légy békeszerető, - ez Pál sorrendje, amely bölcsességre és 

élettapasztalatra vall. Tartsuk be ezt a sorrendet, és akkor - az apostolhoz ha-

sonlóan - velünk lesz a békesség Istene! 

 

* 

A Lélek kardja  

Vegyétek fel... a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. (Ef 6,17) 

 

Az Isten fegyverei közt ez az egyetlen támadófegyver. De mit támad vele Isten? 

A bennünk és körülöttünk levő bűnt. S ebből a célból adja nekünk is. 

 

„...Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál..., megítéli a szív 

gondolatait és szándékait." (Zsid 4,12) Isten igéje leleplezi a bennünk levő gonoszt, 

és ha befogadjuk, megtisztítja az életünket. 

 

Amikor Nehémiás felolvasta a fogságból hazatért népnek a törvényt, sírni 

kezdtek, de a bűnbánatuk után új szakasz kezdődött életükben. -Péter pünkösdi 

prédikációja „szíven találta" a hallgatókat, sokan hittek Jézusban, és új életet 

kaptak. Isten az ő beszédével végzi bennünk áldott, életet mentő, üdvösséget 
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ajándékozó munkáját. Csak ne meneküljünk el az ige hatása elől, sőt olvassuk és 

hallgassuk azt ezzel a nyitottsággal: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! 

 

Teremtő erejű igévé azonban Isten Szentlelke teszi az írott szavakat és az emberi 

bizonyságtételt is. Ezért a „Lélek kardja" Isten beszéde. Nem emberek 

vagdalkoznak vele, és nem az igét hirdetők ügyességétől függ annak ereje. Isten 

Lelke teszi hatékonnyá úgy, hogy az ige által munkálkodik. A Biblia nem tud olyan 

különös „megvilágosodásról", ami Isten igéjétől függetlenül történne. 

 

Ezek tehát az Isten fegyverei. Krisztus követőjének minden porcikájál védik, 

kivéve a hátát. Aki megijed és menekülni akar, az védtelen lesz, „De mi nem a 

meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk." 

(Zsid 10,39) 

 

Igaz ez rám? Vegyük föl az Isten minden fegyverét! 

 

* 

Krisztus gyógyító csodái 

„A Fiú is, akiket akar, megelevenít. " (Jn 5,21) 

Az „Áldott Orvos", az Úr Jézus gyógyító csodáinak nagy tömegéből azokat 

említjük meg, amiket az első három evangélium mindegyike megemlít. Sok vaknak a 

szemeit megnyitja (Mt 20,30; Mk 10,46; Lk 18,35). Bélpoklosokat gyógyít (Mt 8,2; 

Mk 1,40; Lk 5,12). Tíz bélpoklost is gyógyít meg egyszerre. Csak egy tér közülük 

vissza hálát adni, a többi kilenc nem (Lk 17,11-19). Légió ördögöt űz ki (Mt 8,28-34; 

Mk 5,2-17; Lk 8,26-39). ördöngöst gyógyít meg, kit tanítványai nem tudnak meg-

gyógyítani (Mt 17,14-21). Még egy csodájáról emlékezünk meg: egy tizenkét éve 

vérfolyásban szenvedő asszony meggyógyításáról. Ez, amikor megpillantja a 

Jairus lányához menő Jézust, csodás hittel mondja magában: ha csak ruhája 

szegélyét érintem is, meggyógyulok. Jézus megfordul és azt mondja néki: „Bízzál 

leányom, a te hited megtartott téged" és meggyógyult abban az órában. (Mt 9,20-

22). 
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Úr Jézus Krisztusom, köszönöm, hogy minden Hozzád igaz hittel közeledőt 

kegyelmesen meggyógyítasz testi vagy lelki betegségéből. Én is vágyom 

meggyógyulni. Tudom, hogy mindenkinek, aki gyógyulást vár Tőled, kapcsolatba kell 

kerülnie Véled. Adj nékem is bátorságot, erőt, hogy hittel érinthessem meg ruhád 

szegélyét és én is meggyógyuljak! Megváltóm, Krisztusom, csak a Tied vágyom lenni 

életben, halálban, örökkévalóságban! Fogadj el, gyógyíts meg irgalmadból! Ámen. 

„Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem, Vigasztalást 

igédben, Uram, te adj nekem! Ha kétség közt hányódom és 

mentségre nincs módom, Te tarts meg, Istenem!" 

(Énekeskönyv 276. é. 2. v.) 

 

* 

„Akkor az Úr ezt mondta Káinnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte: 

Nem tudom! Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?" 

l Mózes 4,9 

Igen, őrzőié, vagy a testvérednek. Elsősorban a vér szerinti testvéreidnek. Tudod, hogy 

hol vannak? Tudod, milyen nyomorúságban várják a segítségedet? Gondolsz-e rájuk? 

Imádkozol-e naponta értük? Vagy nem érzed magad őrzőjüknek? Ott vannak azok, 

akikkel együtt szoktál ülni templomod padjaiban. Hányat ismersz közülük? Jó, nem 

ismerheted valamennyit, de akiket ismersz, segítettél-e már néhányukon? És közös 

édesanyánk, az egyház gondjai mennyire lettek a gondjaid? Munkatársak dolgoznak 

melletted. Vannak köztük nagyon kellemetlenek. Megpróbáltad-e őket azzal tenni 

barátaiddá, hogy amikor a legkellemetlenebbek voltak, akkor segítetted őket? 

Utánanéztél, nem az otthoni nyomorúságuk, magányosságuk, szeretet nélküli életük 

teszi lelkűket megnyomorítottá? És nemzeted? Isten rendelt azzá, ami vagy, vállalnod 

kell. Megtetted mindazt, amivel tartozol neki? Kegyetlen kérdések. Isten naponta 

felteszi nekünk. Felelj rá lelkiismereted bírája előtt, és azután vidd könyörgésed 

Istened elé! 

Uram, Istenem, igaz bíróm, vádlottként állok előtted. Igaz, nem öltem meg senkit. 

Fegyverem nem ontotta senki vérét, és ezt büszkén vallom magam és mások előtt, sőt 

még előtted is. Nem vagyok rosszabb másoknál - nyugtatom meg néha háborgó, vádló 

lelkiismeretemet. De panaszlom elégszer, milyen gonosz ez a világ. Jaj nekem, ha ahhoz 

mérem magam, és megelégszem, ha én se vagyok gonoszabb nála! De ha rám tekint a 

Krisztus szelíd szeme, nagyon összezsugorodik az önérzetem. Sok testvéremet bán-
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tottam meg gúnyos szóval. Sok sebet ejtettem önzésemmel. Soknak okoztam fájdalmat 

közömbösségemmel, szeretetlenségemmel, türelmetlenségemmel. Tudom, ez mind 

büntetésért kiált hozzád. Uram, Te taníts meg testvérnek látni a mellettem élőket, és 

vállalni, hogy őrzője legyek azoknak, akiket Te bízol rám. Ámen. 

* 

A második bizonyságtétel 

Az ember így válaszolt nekik: „Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, 

honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg 

bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök 

idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember 

szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. 

Erre így feleltek neki: „Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket?" És 

kiközösítették. 

János 9,30-34 

Ez az ember egyre jobban felülmúlja önmagát. Honnan veszi ezt, amit beszél? Hol 

hallotta, hol olvasta, hol tanulta? Amikor születésétől fogva vak volt. És honnan veszi a 

bátorságot, hogy ő, a senki, aki egy nappal előbb még tanúnak is alkalmatlan lett volna, így 

beszéljen a Nagytanács előtt? Ha nem tévedünk, őt vádlottként, vagy legalábbis 

gyanúsítottként hívták oda kihallgatásra. Ő mond vádbeszédet? Ő azért van ott, hogy az 

abban járatos professzorok a törvényre tanítsák őt — és ő kezdi oktatni ezeket? 

 

De vajon biztos az, hogy ő mondta azt, amit itt olvasunk? Ilyen hamar belejött volna a 

vitába? Nem. Ezt már nem ő mondja. Itt ő már nem egyedül van. Vele vannak a „lakótársai". 

Hogyan is mond ta Jézus? „Aki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám 

szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk." (Jn 14,23). Itt már nem ez a 

meggyógyított vak beszél. Itt az Atya Lelke, a Fiú Lelke, a Szentlélek beszél. Itt ő maga 

is fültanúja annak, amit Jézus az ő tanítványainak ígér — és ugye, ő Jézus tanítványa, mert 

ezzel vádolták előzőleg —: „Amikor átadnak titeket (a hatóságnak), ne aggodalmaskodjatok, 

hogy mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit 

mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke az, aki szól 

tibennetek." (Mt 10,19-20). 
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Tapasztaltátok már ezt? Amikor valóban nem mi szólunk, hanem a Lélek szólal meg 

bennünk és általunk, Aki azt a keveset, amit már tud és hisz, nem szégyelli megvaUani, annak 

eközben, tehát menet közben, szolgálat közben adatik a több, a sok. Az, amit nem lehet 

megtanulni sehol, az, amire nem lehet felkészülni, amit szem nem látott és fül nem hallott, 

amit az ember szíve meg sem gondolt, de amit Isten elkészített az őt szeretőknek, és amit 

kijelentett a Lélek által. A bizonyságtétel közben — bármilyen szerény is ez — adatik a 

kijelentés. Kijelenti magát Jézus. Éneikül lehetetlen megérteni ennek az embernek a 

viselkedését, a mondanivalóját. Csakugyan nincs válasz arra, hogy honnan veszi a 

bátorságot, és honnan veszi tartalmilag is mindazt az ismeretet, amit itt elmond a 

Nagytanács tagjainak a füle hallatára. Ez a bátorság, ez a nyíltság, ez a hatalmas 

igehirdetés a Lélek csodája. 

 

Mert ez igehirdetés volt, a tisztelendő és tudós farizeusok életének megmentésére. 

Ezek az emberek egy nagy ajándékot kaptak ebben a meggyógyított vakban Istentől. 

Csodálatos lehetőség nyílt meg előttük a megtérésre, íme most igazat adhatnak Istennek, 

íme kiderült, hogy Jézus őket is szereti. Isten nemcsak azt a vakot szólította meg és 

küldte el a Siloám tavához, íme, most rajta keresztül már őket is szólítgatja, őket is 

keresi, mert ők is elveszettek a nagy tudományukban, előítéleteik zsákutcájában, 

vakbuzgalmuk útvesztőjében. Olyan sok sorompót állítottak fel másoknak, és annyi kiskaput 

hagytak nyitva maguknak, hogy maguk is elbizonytalanodtak már. Ezért kerültek 

ellentmondásba önmagukkal, és ezért bizonytalanok abban, hogy tudják — nem tudják? Ki 

mit tud? 

 

Lehet ezt tudni egyáltalán, vagy csak arra kell törekedni, hogy egy bizonyos látszatot 

fönntartsanak? íme most Jézus megáll mellettük és megszólítja őket a tanítványán keresztül. 

Éppen akkor szólítja meg őket, amikor végre beismertek valamit, mert az utolsó mon dat így 

hangzott az előző szakaszban: Mi nem tudjuk, hogy honnan való Jézus. Végre valamire 

kimondták, hogy nem tudják. Most lehet rajtuk segíteni. És akkor megszólal a távollevő, de 

Lelke által, igéjében mégis jelenlevő Úr, próbálja hívogatni őket: Ha nem tudjátok, hogy 

honnan való, én megmondom nektek. Ha tudjátok, csak nem meritek őt Krisztusnak látni, 

akkor meg arra döbbentelek rá. Ezt is be lehet látni, és valami új kezdődhet. Jézus 

szólítgatja itt a Nagytanács farizeus tagjait és hívja megtérésre. 

 

„Bizony, csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, az én szemeimet pedig 

megnyitotta. Pedig Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, csak ha valaki istenfélő és az Ő 
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akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva senki sem hallotta, hogy vakon 

születettnek a szemeit valaki megnyitotta volna. Ha nem Istentől volna, semmit sem 

cselekedhetne." 

 

Ez a napnál is világosabb. Ezek az ő érveik. Az írás szavát idézi, a szent Tórát hozza 

eléjük. Mózes tanítványainak Mózesre hivatkozik. Mindenki tudja, hogy Isten csak azokat 

hallgatja meg, akik neki engedelmeskednek. Jézust meghallgatta, csak így tudta ezt a te-

remtő csodát végrehajtani. 

 

Konklúzió: Jézus valamiképpen Istentől való, Jézus jó! Ne bántsátok, és ne káromoljátok 

Istent a tagadásotokkal! Nyíljon ki a szemetek, higgyetek az írásokban. Egész világos 

értelmezés. Ez, amit ez az ember ott mond: ige. Igehirdetés, igemagyarázat. Szinte ott van a 

könyörgés a szava mögött: higgyetek neki, adjatok igazat Istennek! 

 

Jaj, de nehéz! De nehéz igazat adni Istennek. Minél világosabb, hogy igaza van, annál 

nehezebb. Miért is nehéz? Például azért, mert egy ilyen alak mondja. „Feleltek és mondták 

néki: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket?" Nem az a fontos, hogy igaza 

van vagy nincs, ige vagy nem, ami hangzik, hanem hogy ezt egy ilyen alak mondja. Egy ilyen 

lelkész, hogy ilyenek a hívők... akkor nem adok igazat Istennek, ha igaza van, akkor sem. 

Te tanítasz minket? És itt jönnek rá, hogy mintha felcserélődtek volna a szereplők. Ők 

úgy tudják, hogy a bírói székben ők ülnek. Ez az alak itt gyanúsítottként kihallgatásra 

jött. Ő a vádlott, de most mintha őket ültették volna a vádlottak padjára. Ehhez nem 

járulunk hozzá, erről szó sem lehet! Itt a bírói székben ők ülnek, és onnan le nem 

szállnak. 

 

Ez a tragédiájuk. Mert amíg valaki nem hajlandó leszállni a maga faragta bírói székből, 

addig nem lehet rajta segíteni, nem lehet felemelni. Aki magát megalázza, azt lehet 

felmagasztalni. Amíg va laki csak vádolni tud, addig nem tud egyidejűleg vallani, és nem 

lehet felmenteni. Amíg valaki mindig csak ilyet tud mondani: te mindenestől bűnben 

születtél, te ne taníts engem — addig nem tudja kimondani ezt: én vétekben fogantattam és 

bűnben melengetett engem az anyám. És addig még Mózes tanítványának sem jó, mert 

nem jut eszébe Mózes szava, mert nem tudja kimondani ezt az egy szót: vetkeztem. A 

Nagytanács farizeus tagjainak ez jelentette volna a Siloám tavát. Semmi mást nem kellett 

volna tenni és mondani ebben a számukra is kényes és döntő helyzetben. 
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Ezt egyáltalán nem lett volna könnyű kimondani. Sohase könnyű kimondani, senki sem 

állítja. De megoldást, új kezdést csak ez ad, amikor nem azt mondom: te mindenestől 

bűnben születtél, hanem mikor végre azt tudom mondani: „Óh én nyomorult ember, kicsoda 

szabadít meg engem e halál testéből?". Ha el tudták volna mondani: igen, így van, kezdjük 

már látni. Minden jó szándékunk ellenére — meg vagyunk győződve — félreértettük Jézust, 

így tanítottak minket, nem mondtak el mindent. Sok mindent tudunk, de úgy látszik, 

valami fontosat mégsem. Akaratlanul félrevezettek. Te taníts minket, názáreti Mester. 

Hagyjuk magunkat tanítani. Ők azonban itt taníthatatlanok. 

 

Mondhatták volna ezt: igen, így van, ez ige, amit mondtál, érvényes ige, még ránk is 

érvényes. Még akkor is érvényes, ha egy ilyen alak mondja. Hiszen érezzük is, hogy mintha nem 

ő mondaná... Ezt Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, Jézus Krisztusnak Atyja 

mondja, aki úgy szerette ezt a világot — benne a farizeusokat is —, hogy az Ő egyszülött 

Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16). Erre az 

eredményre is eljuthattak volna ezek a derék férfiak. 

 

De az ige azt mondja, hogy sajnos, nem erre az eredményre jutottak. Megkeményítette 

őket a hallott ige, ragaszkodtak a maguk igazához, nem adtak igazat Istennek. 

 

Nem ez a te életed alapbaja is? Feszítesz egy összeeszkábált széken, amit bírói széknek 

nevezel ki. Senki nem figyel rád, senki nem várja, hogy igazságot szolgáltass, mert nem is 

tudsz azt szolgáltatni. A magad igazát keresed, bíróvá lépteted elő magad és ragaszkodsz 

hozzá. Belekapaszkodsz a szék karfájába, és ha maga a világ Világossága jön oda, akiről 

tudjuk, hogy egyedül őt illeti meg a bírói szék, mert Ő a bírák Bírája, akkor sem vagy 

hajlandó leszállni belőle. Nem adsz igazat Istennek. Ezt a nagyon nehéz szót kellene csak 

kimondani: vetkeztem, és akkor nagy dolgok történnének utána. 

 

Bizonyára sokan emlékeznek még arra, amit tavaly ősszel egy vendéglelkész olyan 

szemléletesen mutatott itt a szószéken. Nem vesszük észre, hogy egyebek között ez is a 

vakságunk, hogy miközben ujjal mutogatunk egymásra, hogy ez is bűnös, ez is rossz, egy ujjunk 

mutat a másikra és három mireánk. Ha ezt az egyet vissza tudnánk hajlítani, és ki tudnánk 

mondani ezt a szót: miattam, sok minden megváltozna körülöttünk, mert akkor megváltozna 

bennünk az egész világ. 
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Nem lenne helyes, ha csak negatívumokat gyűjtenénk össze ezekről a farizeusokról. 

Szándékosan említettem már sok olyan pozitív tulajdonságot is, amiből tanulhatunk, de ez 

volt az ő alapbajuk. Ez volt a bűnük: nem adtak igazat Istennek akkor sem, amikor pedig 

ők is érezték, sejtették, tudták, hogy igaza van. Amikor valakinek a szemét Jézus 

megnyitja, és az illető lát, akkor ennek az első jele az szokott lenni, hogy egy csomó dolgot 

végre belát. Ismered-e a belátás gyötrelmét és örömét? 

 

Ezen a második tárgyaláson elhangzott a második bizonyságtétel, és az ige szerint ez 

csodálatos evangélizáció volt. Volt hallgatóság: a farizeusok. Volt igehirdető: a meggyógyított 

vak. Ott volt láthatatlanul, de mégis valóságosan a világ Világossága, akinek a fénye az egyiken 

már átragyogott, a többiekre ráragyogott. Aki a többieket szerette, ezt az egyet meg már 

használta. Ha a többiekre nézünk, a farizeusokra, akkor ezt kérdezzük meg magunktól: 

látunk-e már? Nem az fogja-e le a szemünket, hogy a magunk bűneit nem vagyunk hajlandók 

belátni? Ha meg arra a másikra nézünk, akit ott már használt Jézus, akinek már 

megnyitotta a szemét, akkor ezt kérdezzük magunktól: mondjuk-e már? Tud-e már minket 

használni evangélizációra? Adott esetben engedjük-e, hogy így áttörjön rajtunk az Ő 

üzenete, ha már mi látunk? így ragaszkodunk-e a mi Mesterünkhöz, vállaljuk-e Őt? Tudunk-e 

ilyen világossággá válni? 

 

Az Ézsaiás 49,6 egy idő óta nagyon fontos igémmé vált. Hadd olvassam fel, mert ez foglalja 

össze legjobban ezt: „így szól az Úr: kevés az, hogy nekem szolgám légy, a Jákob 

nemzetségének megépítésére, Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt a 

pogányoknak is világosságul rendeltelek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen." Aki már lát, 

annak világítania kell. A pogányoknak is világosságul rendelt minket az Úr, hogy üdve a föld 

végéig terjedjen. Elsőéves teológus koromban egy kedves atyai barátom, akitől sokat 

tanultam lelkileg, azt mondta: el ne felejtsd, hogy az a Krisztus, akit nem adtál tovább, nem 

is egészen a tied. Vajon nem azért nem a tied még Krisztus, mert nem adtad tovább? 

Azért nyitja meg a szemünket Jézus, hogy világosságul legyünk a pogányoknak. 

 

Még akkor is, ha annak olyan ára van. Mert ennek ára van. Ennek a meggyógyított vaknak 

nagy áldozatot kellett hozni érte. Mert ezzel a mondattal fejeződik be mai igeszakaszunk: 

„És kivetették őt." Kiközösítették. Ez az egy szó az ő teljes megsemmisülését jelentette. 

Mert nemcsak azt jelenti, hogy kidobták a tárgyalóteremtől — ezt is jelenti —, de azt is, 

hogy kizárták Izrael népi és vallási közösségéből. Attól kezdve tisztátalan lett. Annyira, 
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hogy senki sem érintkezhetett vele. Ha négy lépésről bárki megközelítette, kiáltania kellett: 

tisztátalan, tisztátalan! Mint a leprásoknak. És a gyülekezeti imádságban ünnepélyesen 

megátkozták. Teljesen jogfosztottá vált, és ez az intézkedés visszavonásig volt érvényes, 

ami azt jelentette, ha egy hónapon belül visszavonták, akkor visszakerülhetett foko-

zatosan és nagy fizetségek árán a közösségbe. Ha nem, akkor véglegessé vált, és az 

állampolgárságtól is megfosztották. Ez az ember tehát ebben a pillanatban 

egzisztenciálisan teljesen lehetetlenné vált. így kellett fizetnie, és ő még ezt is vállalta. 

 

Kivetették, kidobták őt — és vajon csak őt? Jézus hogy mondja: „Aki titeket hallgat, 

engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg." A Nagytanács tagjai nem tudták azt, 

hogy amikor Jézus tanítványát kidobták, Jézust dobták ki, és nem tudták talán azt sem, 

hogy amikor Jézust kidobták, akkor önmagukat zárták ki a Jézussal való közösségből, az 

életből, az üdvösségből. 

 

Mert amikor az ige hangzik, az mindig megosztja a hallgatóságot. Akik igazat adnak 

Istennek, azok hozzá közelebb kerülnek, belekerülnek a vele való közösségbe, az életbe, az 

örök életbe. Akik nem adnak igazat Istennek, önmagukat ítélik halálra és zárják ki az 

életből. Mert a visszautasított élet: a halál. Az ellökött üdvösség, az a kárhozat. Ezért 

veszélyes dolog igét hallgatni. 

 

Te hogyan hallgattad ezeket az estéket s ezt a mait is? Csupán ismereteket akartunk-e 

gyűjteni, csupán egy vallásos élménnyel akarunk-e gazdagabbak lenni, vagy pedig az életet 

szomjúhozzuk? Mert bármit akarunk, érvényes a törvény reánk is: aki nem ad igazat Is-

tennek, kizárja magát a vele való közösségből. Aki meghajtja a fejét előtte, igazat ad neki, 

az közel kerül hozzá. 

 

Ezt olvassuk a János evangéliuma elején: „Az igazi világosság eljött a világra, amely 

megvilágosít minden embert. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be Őt. Akik azonban 

befogadták Őt, azok; nak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az Ő 

nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, 

hanem Istentől születtek." (Jn 1,9.11-13). 
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A Nagytanács farizeus tagjai, az övéi, nem fogadták be Őt. Az fogadta be őt, aki hisz 

Őbenne. Ez a meggyógyított vak megpróbálta ezt. Hitt benne, és íme, hatalmat adott neki, 

hogy Isten gyermekeként szolgáljon, az elindulás után már röviddel. 

 

Kész vagy elindulni te is utána? Sok minden nem világos még — őelőtte sem volt világos, 

amikor a Siloám tavához indult —, sok mindent nem értünk még, nincs még rendszer, csak 

mozaikdarabkák vannak. Még nem áll össze a kép. De Ő hív, és ezt az előlegezett bizalmat 

kéri. Azután majd menet közben kijelenti magát. Akarsz-e így hinni, így engedelmeskedni 

neki? 

 

Holnap az úrasztala megterítve vár minket, legyen az igenlő válasz az, hogy idejössz 

ahhoz, aki miattad, helyetted és érted halt meg a kereszten, és ki tudd mondani Őelőtte, 

meg otthon, meg azoknak is, akiket illet, azt a nehéz szót: vétkeztem. Aki így leszáll a bírói 

székről, azt Ő felemeli magához, és annak azt ígéri, hogy az majd ül az Ő királyi székében, 

mint ahogy Ő is győzött, és ült az Ő Atyjának királyi székében. 

 

Március 18 

 

Járj az igazi úton! 

„...a becsületesek imádságát kedveli" (Péld 15,8). 

 

Ez is ígéret, mert olyan tényt állapít meg, amely ma és mindörökké igaz. Isten 

örömmel fogadja az igazak könyörgését; sőt, gyönyörűségének nevezi azokat. Tehát 

elsősorban arra kell törekednünk, hogy mi magunk igazak legyünk: se jobbra, se 

balra el ne hajoljunk. Ne űzzünk csalárd politikát, ne adjuk meg magunkat a 

gonosznak, hanem legyünk őszinték, becsületesek és igazak! Ha elkezdünk ügyeskedni, 

színt változtatni, nem számíthatunk Isten segítségére. Ha görbe utakon járunk, 

hamarosan azt kell majd tapasztalnunk, hogy nem tudunk imádkozni, és ha mégis 

megpróbáljuk, úgy érezzük: imáink előtt zárva az ég. 
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Mindenben egyenesek vagyunk és úgy követjük Urunk kijelentett akaratát? Ha igen, 

imádkozzunk sokat és hittel. Ha imádságunkban Isten a kedvét leli, ne fosszuk meg Őt 

ettől az örömtől! őt nem imáink nyelvtanilag kifogástalan mondatai érdeklik, (nem 

filozófiánk) nem is ékesszólásunk - az ilyesmire csak az emberek helyeznek hangsúlyt. 

Ő a mi Atyánk, aki gyönyörűségét leli kicsinyei gőgicsélésében, és újonnan született fiai 

és leányai dadogó imáiban is. Hát ne találnánk kedvünket az imádságban, amikor az 

Úrnak örömet okoz, ha imádkozunk? Vigyük ügyeinket bátran a mennyei trónus elé! 

Az Úr tudja, hogy bőségesen van okunk az imádságra, és legyünk ezért hálásak neki! 

 

* 

 

Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni 

népedet... (IKir 3,9) 

 

Salamon fiatalon lett Izrael királya. Uralkodása elején Isten ezt mondta neki: Kérj 

valamit, megadom neked. Tanulságos, hogy nem a kérésével kezdi válaszát. Előbb hálát 

ad Isten addigi nagy tetteiért, azután utal arra, hogy Isten tette őt királlyá, nem ő 

akart az lenni. Majd alázatosan bevallja, hogy alkalmatlannak érzi magát erre a felelős 

posztra. Ezért azt kéri, hogy képes legyen mindig megérteni, mit akar Isten a néppel. 

Kormányozza őt mindig Isten, hogy ő is jól tudja kormányozni a népet. 

 

Az a jelző, ami a szív előtt van, ezt jelenti: halló, értő, értelmes, engedelmes. Isten 

uralja az ő szívét, vagyis egész benső világát, hogy ő Isten utasításait tudja továbbadni 

a népnek - ez a vágya Salamonnak. Odaül a maga vevőkészüléke elé, Isten 

hullámhosszára állítja azt, és feszülten figyeli, mit mond az adó, mert éneikül elvéti a 

feladatát, tanácstalan lesz, csak így tud „különbséget tenni a jó és a rossz között". 

 

A bűnesetben ennek épp a fordítottja történt: az ember függetlenné akart válni 

Istentől, és a saját akaratát igyekezett megvalósítani. Lassan el is veszítette ezt a lelki 

hallását és azt a bizalmat is, hogy Istentől mindig jó tanácsot kaphat, jobbat, mint 

amit saját szíve mond. 
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Vágyunk-e mi erre: „hogy halljam és kövessem szent igazságodat"? Ismerjük-e 

ennyire józanul a magunk korlátait, mint Salamon? És számolunk-e Isten korlátlan 

lehetőségeivel? Bízunk-e az ő jóságában, hogy tud adni olyan képességet, olyan halló és 

engedelmes szívet, ami eligazít az élet útvesztőjében, és segít eligazítani másokat is, 

még családon belül is? Kérjünk tőle ilyen szívet, és kérjünk tőle ilyen vezetőket né-

pünk számára! 

 

* 

 

Krisztus megtartónk és békességünk 

„Ő a mi békességünk... " (Ef 2,14) 

 

Ézsaiás próféciájában ezt olvassuk: „Ama napon ez éneket énekelik Júda földén:... 

Kinek szíve reád támaszkodik, megőrződ azt teljes békében, mivel Te benned 

bízik,... Uram! Te adsz nekünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted 

értünk" (Ézs.26,1.3.12). Ézsaiás próféciája későbbi részében maga Isten biztosit 

minket afelől: „Én vagyok az Úr a te Istened,... a te megtartód" (Ézs 43,3). Jézus 

búcsúbeszédében hasonló dolgokat mond: „Békességet hagyok nektek; az én 

békességemet adom nektek: nem úgy adom én nektek, a mint a világ adja. Ne 

nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!" (Jn 14,27) Pál apostol is erről tesz 

bizonyságot az efézusi gyülekezethez írt levelében: „Ő a mi békességünk, ki 

eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat" 

(Ef 2,14). Ő egyesíti az ígéret fiainak két táborát: a pogányokból, mint 

távollevőkből való tábort a közelvalókból alakult táborral. Krisztus a mi 

megtartónk és békességünk. 

Megváltó Krisztusunk, mélységes hálaadással köszönjük Néked, hogy belölünk, mint 

távolvalókból - közelvalókat formált kegyelmed, és együtt lehetünk mindannyian, akik 

a Te minden földi békességnél értékesebb kincsednek: lelki békességednek örökösei 

lehetünk. Őrizze. Uram, a világ békességét sokszorosan felülmúló, egyetlen igaz 

kegyelmed ezt a féltett kincsünket, hogy ős ellenségünk, a szerte járó sátán ne tudja 

csellel sem ellopni tőlünk. Nagy irgalmasságodból, hallgass meg minket. Ámen. 

„Jézus én bizodalmam, és Megváltóm életemben, 

Benned van nyugodalmam, nem kell semmitől 
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rettegnem. Halál nagy éjszakája, bár rettentsen 

fúlánkja." (Énekeskönyv 357. é. 1. v.) 

 

* 

 

A hit energiái 

A mennyek országa erővel tör utat és az erősek ragadják azt el. 

Máté 11, 1. 

 

Igaz, hogy minden kegyelem, de ne tekintsd a kegyelmet a restség párnájának. 

Ellenkezőleg, a hit minden erőt mozgósít. Valamikor Izrael népe kegyelmi ajándékként 

kapta meg Kánaánt. Isten kezükbe adta Kánaán népeit is. Mégis súlyos harcok árán kellett 

az országot birtokba venniük és a győzelmet kiharcolniuk, noha mindent ajándékba 

kaptak. - Péter elhívásánál a gazdag halfogás csodálatos ajándék volt, a tanítványok mégis 

verejtékezve és fáradozva vonták a hálóikat a partra. A hit is isteni ajándék elfogadása, 

de nem álomban hull az ölünkbe. A hitben, ha az valódi, van valami kényszerítő, sürgető 

vonás és szinte erővel ragadja magához a mennyet. Az Urat szaván fogja, és nem engedi el: 

'Hiszen megígérted, és szavad kötelez, be kell azt rajtam teljesítened! Neved dicsősége 

követeli ezt meg. El nem mozdulok innen, amíg meg nem szabadítasz a gonosz 

lelkiismerettől és az engem fogva tartó bilincsektől. Te magad mondtad Uram, hogy 

keressem arcodat. Szívem emlékeztet szavadra. Te segítséget nyújtasz annak, aki hozzád 

fohászkodik, s így én, a nyomorult ember, nem bocsátlak el téged. Uram, én ezt nem érdem 

szerint kérem. Nem lehet semmiféle igényem, de bízom a te könyörületességedben.' 

 

Földi igényeinkben nem követelhetünk mindenáron segítséget tőle, de ahol az üdvösség 

kérdése forog kockán, ott szabad, sőt kell is erőszakoskodnunk és ne engedjük magunkat 

könnyen elutasítani. Szabad ezt mondanod: 'Uram, meg kell tartanod engem!' Isten vilá-

gosan tudtul adta akaratát: nem akarja, hogy egy ember is elvesszen, nem akarja a bűnös 

halálát. Azt akarja, hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. Nem áll ellene a hitből 

származó sürgetésnek. Ennek egyik legszebb példája a kananeus asszony, aki elől az Úr 

Jézus nem tudott elzárkózni. Igaz, hogy ez az asszony még azt is vállalta, hogy a kutyák 

közé sorolják, csakhogy részese lehessen az asztalról lehulló morzsáknak. Az Úr nem 

tudta őt elutasítani. 
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Az üdvösségéért szorongó ember úgy látja magát, mint nagy bűnöst, mint istentelent és 

az Úr ellenségét. De éppen ez által lesz része az üdvösségben; hiszen Jézus elfogadja a 

bűnösöket és Isten megigazítja az istenteleneket. - A kérő hit makacsul kitart, így erővel 

ragadja meg az Isten országát. 

 

* 

„Szeresd felebarátodat mint magadat! Én vagyok az Úr/" 

3Mózes 19, 18 

Szabad tehát szeretnem magamat. Nem kell meggyűlölnöm, kínoznom magam. Élhetek 

boldogan életem Istentől kapott örömeivel. Örülhetek, ha szép új ruhát vehetek 

magamra, ha jól érzem magam lakásom kényelmében, családom, barátaim közösségében, 

ha jólesik kedvenc ételem és italom. Az én Uram, az Úr, megengedi, mert jó, mert 

szeret, mert örül az én örömömnek. Jó ezt tudni, hogy annál világosabban értsem meg 

kemény parancsát. Ugyanúgy kell szeretnem a mellettem élőket. Ne essék jól az étel, 

ha mellettem éheznek a rám bízottak. Ne érezzem jól magam az új ruhámban, ha 

mellettem rongyokban jár a testvérem. Ne büszkélkedjem kellemes lakásommal, míg a 

szomszédom fűtetlen lakásban nyomorog. Nem tudok mindenkin segíteni? Igaz. De 

megtettem mindazt, amit megtehettem volna? Ítélő Uram szeme szigorúan néz rám: 

felelős vagy! Én vagyok az Úr! 

Uram, szerető Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy élvezhetem 

ajándékaidat. Köszönöm a családom szeretetét, barátaim megbecsülését, a lakást és a 

kenyeret, a munkát és annak eredményeit, és még annyi mindent, amit szeretetedből 

magaménak mondhatok. De sokszor megkeseredik mindennek az íze, amikor annyi 

nyomorúságot látok magam körül. Szeretnék segíteni rajta, de nem vagyok képes. Kinek 

segítsek először* Meddig terjed a felelősségem! Mit kell átadnom másoknak, nyomorultab-

baknak* Uram, Te taníts meg rá! Add, hogy ne felejtsek naponta Tőled kérni útmutatást! 

Adj bölcsességet, hogy meg tudjam ítélni, mi az, ami éppen rám tartozik. És add, hogy 

minden rám szorulóban lássam meg a testvért, a felebarátot! Segíts, Uram, hogy képes 

legyek segíteni ott, ahol rám van szükség! Ámen. 

* 
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7.Akik vakok maradtak 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő 

kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami 

létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a 

sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 

 

Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, 

hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt 

a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. 

 

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a 

világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.: saját 

világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat 

felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő 

nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől 

születtek. 

János 1,1-13 

Jézus pedig ezt mondta: „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, 

lássanak, és akik látnak, vakká legyenek." 

Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték 

tőle: „Talán mi is vakok vagyunk?" 

Jézus ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban 

most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök." 

János 9,39-41 

 

Van H. G. Wellsnek, a század első felében élt jeles angol írónak egy novellája. A címe: A 

vakok országa. Arról szól, hogy az ecuadori Andokban egy vulkánkitörés és hegycsuszamlás 

teljesen elzárt a külvilágtól egy mélyen fekvő völgyet, amelyben néhány család élt. Ezek az 

emberek soha többé nem tudtak onnan kijönni, és a helyzetüket nehezítette, hogy egy 

különös betegség miatt fokozatosan elveszítették a látásukat is. A gyermekeik pedig már 
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vakon születtek Kialakították a maguk vak világát ott a völgyben. Bizonyos államrendszert 

alapítottak, törvényeket, vezető testületet, sőt még egyfajta sajátos filozófiát is 

kialakítottak maguknak, ami nemzedékről-nemzedékre szállt. 

 

Évszázadok óta éltek már így ebben a völgyben, amikor egy baleset miatt egy alpinista 

közéjük zuhant. Ez az ember először csodálkozott azon, ami a szeme elé tárult, azután 

elhatározta, hogy megmutatja: a vakok között az a király, aki lát. Majd ő beszél nekik a látás 

tényéről, csodájáról, beszél nekik arról a távoli világról, ahonnan ő jött. Megpróbálja 

kiemelni őket ebből a beszűkült és eltorzult világból, amelyben élnek. 

 

Azonban bármit mondott, egy szavát sem értették és hitték. Nyelvileg értették 

egymást, mert valami eltorzult spanyol nyelvet beszéltek ezek a vakok a novella szerint, 

de fogalmilag nem értették, amit mond. Micsoda badarság, hogy szem, mi az? Miért beszél 

olyan sokat erről az érthetetlen, semmit sem jelentő szóról? Mi az, hogy látni? Olyan 

nincs. És azt mondták, hogy ez a közéjük csöppent ember elmebajos. Az egyik bölcs, vén 

doktor pontos diagnózist is állított fel. Azt mondta, miután többször is végigtapogatta: 

megvan. Az a baja, hogy a homloka alatt két mozgó daganat van és ezek nyilván nemcsak 

kifelé, hanem befelé is terjednek, és állandóan izgatják az agyat. Azért beszélt olyan sok 

butaságot fákról, virágokról, csillagokról, meg egyebekről. Ki kell operálni ezt a két daganatot 

és azonnal normális ember lesz és derék állampolgár. 

 

Kitűzték a műtét idejét, és hiába tiltakozott, magyarázott, mentegetőzött emberünk, 

nem volt menekvés. A végén nem tudott mást választani, mint hogy az utolsó napon mégis 

elmenekült a vakok országából, noha közben már a szerelem szálai is odakötötték egy vak 

lányhoz, de inkább választotta a fagyhalált, mint hogy kivegyék a szemét. 

 

Ez a részleteiben is nagyon tanulságos novella többször is eszembe jutott a múlt héten, 

amikor a vakon született meggyógyításának a történetét tanulmányoztuk. Mert Jézus 

Krisztus úgy jelent meg ebben a világban, mint a látó alpinista ott, a vakok országában. És 

beszélt nekünk Jézus egy másik világról, az Isten országának szépségéről, gazdagságáról. 

Beszélt egy másfajta látásról, a hitnek a csodálatos lehetőségéről, és egy szavát sem 

hitték el. Sőt Őrá is ezt mondták: magán kívül van. És akiknek megnyitotta a szemét és ad-

ta nekik a hit ajándékát, akik előtt egy sokkal gazdagabb valóság tárult fel, azokat is 
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bolondnak tekintették, betegnek, veszélyesnek bélyegezték, s mint ahogy láttuk ebből a 

történetből: lehetőleg kiküszöbölték őket. 

 

Mindezt azok tették, akik a szó lelki értelmében nyilvánvalóan vakok voltak, mert semmi 

érzékük nem volt Jézus igazságához. Vakok mondtak ítéletet látók felett, és bélyegezték 

őket betegnek. És hiába beszélt ez a látásra jutott, meggyógyított vak a farizeusoknak, 

azok egy szót sem értettek és hittek el abból, amit mondott. Nem tudták felfogni az ő 

bizonyságtételét. 

 

Jézus megjelenésének tehát volt egy ilyen jelentősége is, hogy azóta tudjuk, hogy 

vakon születtünk. Tőle tudjuk, hogy nagyobb a valóság, mint amekkorán tájékozódni 

szoktunk. Hogy mi annak csak egy részét érzékeljük hit nélkül. Jézus óta tudjuk, hogy 

Őnélküle mindannyian sötétben tapogatózunk. Mióta a világ Világossága, a fény 

felragyogott ezen a sötétbe borult embervilágon, azóta tudjuk, hogy sötétben élünk. 

 

Jézus megjelenésének azonban nemcsak az volt a fő célja, hogy lelepleződjék az, hogy 

nélküle sötét van, hanem Ő azonnal felkínálta mindenkinek ezt a világosságot, így olvassuk: „Az 

igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert." (Jn 1,9). Hát ezért 

jött el. Nemcsak azért, hogy szégyenkezzünk, bánkódjunk, kétségbeessünk amiatt, hogy 

most már tudjuk, hogy sötét van, hanem azért, hogy világosságra jöjjünk és lássunk, hogy 

többet érzékeljünk, és úgy tudjunk élni és egymást is segíteni. 

 

Jézus azért jött, hogy visszaadja az elvesztett lelki látásunkat, a hitet. Hogy éppé 

tegyen minket, fogyatékosokat, egésszé, egészségesekké tegyen minket, betegeket. Jézus 

emberré lételének ez volt a célja, hogy a látás nagy lehetőségét újra felcsillantsa és 

mindenkinek felkínálja. 

 

Hogyan fogadták ezt az emberek? „A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem 

ismerte meg Őt. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt." (Jn 1,10-11). 

 

Meglepő! Miért nem fogadták be őt? Azért, mert azt mondták, hogy ők látnak. Ők Jézus 

nélkül is egészen jól el tudnak tájékozód ni. Nekik nem kell az, amit Jézus hoz. Igaz ugyan, 



175 

 

hogy sötét van, de megvannak már a maguk hagyományai, vannak törvényeik, vannak vének 

és doktorok, ők egészen jól megvannak így, ahogy eddig voltak, ők nem akarnak látni. 

 

Ez az, amiről a mai igénkben Jézus tanít. Ő nemcsak azt leplezi le, hogy nem látunk, 

hanem az Ő közelében az is lelepleződik, ha nem akarunk látni. Különös dolog az emberi 

léleknek ez az ellenállása! Ez a dacos közöny, ez a gyanakvó bizalmatlanság Jézussal 

szemben. 

 

Elmondtam már, hogy mennyire meglepő volt számomra az a két kisgyermekkel 

folytatott beszélgetés, amikor mindenről tudtunk derűsen, közös nyelven csevegni, de 

amikor próbáltam az ő nyelvükön Jézus szeretetéről beszélni, éppúgy bezárkóztak, mint 

a felnőtt társaik. Velünk születik ez az elzárkózás. Nem kell Jézus! Nekünk az, amit Ő 

hoz, nem kell! Pedig érezzük, hogy így nem jó, sejtjük, hogy az segítene, ami nála van. És 

ő kínalja és adja — de nem kell. Ha ő adja: nem kell! Tőle — köszönjük szépen — nem 

kérünk. 

 

Ezeknek a farizeusoknak, akikkel Jézus vitázik, ez volt a bűnük. Nem a vakság volt a 

bűnük A mi lelki vakságunk nem bűn önmagában, az szomorú adottság. Ez tény, így 

születtünk. Ez a vakság akkor válik bűnné, ha valaki ragaszkodni kezd hozzá. Vagy ha 

valaki tagadja, ha valaki azt mondja: én látok, pedig nyilvánvalóan nem lát. Ha egy vak azt 

mondja a megnyílt szeműre, hogy beteg, nem normális. Ha valaki annyira megszokta a 

maga sötét világát, hogy fél a világosságtól, és ezért utasítja vissza Jézust, ez a bűn! 

Ezek a farizeusok itt ebbe a bűnbe estek. 

 

Legyünk megértők azért, nem volt könnyű hinniük. Azt mondják, hogy sok szimuláns 

vak volt ebben az időben Izraelben, akik visszaéltek az adakozó emberek 

jószívűségével. Ne csodálkozzunk tehát, ha nem hiszik el neki mindjárt, hogy ő vakon 

született és most megnyitotta a szemét Jézus. Hívatják a szüleit, mondják el, hogy va-

lóban így van-e. Rendben van, elfogadjuk ezt a gyanakvást, végére járnak. 

 

Azután azt is látnunk kell, hogy egészen más volt Jézus, mint ahogy ők elképzelték a 

Messiást. Másról beszélt, másféle szabadítást hirdetett és hozott, mint amilyet ők 

vártak. Igaz ugyan, hogy az ószövetségi próféciák sorra-rendre beteljesedtek Jézus 
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életében, ugyanakkor zavaró momentumok is voltak. Nyilvánvalóan megszegte a szombatot. 

Miért csinál ilyet, ha Ő a Messiás? Vagy ha nem Ő az, akkor miért mondja magáról? Nem 

tudták hová tenni Jézust, nem tudtak mit kezdeni vele. Nekik sem volt könnyebb 

hinniük benne, mint nekünk. 

 

A bajuk az volt, hogy amikor kiderült, hogy Jézus egészen más, mint amilyennek ők 

elképzelték, akkor nem a maguk elképzeléseit vizsgálták felül, hanem Jézust állították 

vizsgálóbizottság elé. És itt derült ki az, hogy ők nem az igazságot akarták 

szenvedélyesen megtalálni, hanem a maguk igazságát akarták szenvedélyesen bebizonyí-

tani. Mielőtt számoltak volna, már leírták a végeredményt, aminek ki kellett jönnie, így 

nem lehet eljutni tiszta, igazi, teljes felismerésre. 

 

Azt olvastuk a történetben, hogy már előbb megegyeztek, hogy ha valaki Krisztusnak 

vallja Öt: „rekesztessék ki a gyülekezetből." Tehát nem az volt a nagy kérdésük, hogy 

ez-e a Krisztus, hanem az, hogy mivel ez nem lehet a Krisztus, mi történjék azzal, aki 

mégis annak vallja Őt. Ez a vakság, ami ellen itt Jézus tiltakozik, és amiről azt mondja, 

hogy ez nem egyszerűen csak az, hogy nem lát valaki, hanem az, hogy nem akar látni. 

Nekik ilyen Krisztus nem kell! Kellett volna sokféle kérdésre válasz, sokféle 

nyomorúságból kiút, sokféle problémára megoldás, de ez a válasz, ez az út, ez a megol-

dás nem felelt meg nekik. Aki így szólt: „Én vagyok — nemcsak a kiút, hanem — az út, az 

igazság, az élet" —, azt félretették, kiküszöbölték, keresztre feszítették. 

 

Elvetették Jézust, mielőtt megismerték volna, mert attól féltek, hogy ha 

megismerik, fel kell ismerni benne az elküldött Szabadítót, és ez őket is kötelezi. 

Inkább behunyták a szemüket, hogy ne lehessen felelősségre vonni őket, és így 

kezdtek el kiabálni: látunk, mi látunk, a többiek nem! Itt még sötétség van, nem jött el 

a világ Világossága, és ezért mondja Jézus nekik: „Ha vakok volnátok, nem volna 

bűnötök, de mivel azt mondjátok: látunk, azért a ti bűnötök megmarad." 

 

A képmutató — talán jó szándékú képmutató —, vallásos embernek a tragédiája ez. 

Egy rettenetes lelki öngyilkosság, amikor a fuldokló látja, hogy mentőövet dobnak felé, 

de mivel ez nem olyan, amilyennek elképzelte, behunyja a szemét és megfullad. Ugye, hogy 

szinte érthetetlen, hihetetlen? És hányan mennek így tönkre lelkileg, és így mennek a 

kárhozatba, mert nem egyszerűen csak nem látnak, hanem nem akarnak látni. Mert 
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ahhoz, hogy beismerjék, hogy csakugyan nem látunk, sok mindent be kellene vallani. 

Ahhoz meg kellene alázkodni, a nézeteinkből sok mindent el kellene ítélnünk. Ehhez nagy 

alázat kellene, magunkba kellene szállni. De az életet kapnánk cserébe! 

 

Itt értjük meg, milyen óriási dolog, ha valaki magába száll, és bűnbánatra jut. 

Istennek milyen csodálatos győzelme egy ember életében, hogy a maga igazát harsogó 

ember egyszer csak megcsendesedik, meghajol előtte, és vak koldusként engedi 

megajándékozni magát. 

 

Ezek a farizeusok sajnos nem ezt tették. Olyan árulkodó ez az indulatos kérdés, 

amivel Jézus csendes tanítására visszavágnak: „és hallották ezt némely farizeusok, 

akik vele voltak és ezt kérdezték: talán mi vakok vagyunk?" Ugye érezzük, hogy ez van 

mögötte: kikérjük maguknak, reméljük, nem miránk gondoltál? Csak nem képzeled, hogy 

mi is vakok vagyunk? — Amíg valaki kikéri magának, addig nem lehet tiszta látásra 

elsegíteni. Amíg valaki ragaszkodik a vakságához, addig meg is marad abban. Amíg valaki 

nem nevezi a bűnt bűnnek, addig nincs mit megbocsátani neki, és addig a halálban van, 

mert „a bűn zsoldja halál.'' 

 

Mi a mi bűnünk? 

 

Két héttel ezelőtt ezt a feleletet kaptuk Jézustól: „Nem hisztek énbennem." 

Minden bűnnek a hitetlenség a forrása. Ez maga a kárhozat is. A visszautasított 

kegyelem, a hitetlenséghez való ragaszkodás: kárhozat. Ezzel mondjuk ki magunk felett 

a halálos ítéletet: „ítélet végett jöttem a világra, — mondja Jézus —, hogy akik nem 

látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek." De nem Ő ítél minket. Mint ahogy az 

a szó, ami itt szerepel, nem azt jelenti, hogy elítélni, ítéletet hirdetni. Itt a krízis szó 

van a görögben. Jézus megjelenése mindig krízist jelent. Ahol Ő megjelenik, ott kiderül: 

mi micsoda. Ő szétválasztja, elkülöníti egymástól az össze nem tartozó dolgokat. 

 

Ez a szétválasztás történik meg szinte magától, ahol Jézus megjelenik. Itt is, most is. 

Kiderül, hogy mi az, amit valaki kész elvetni érette, és ha elveti azt, ami Jézustól 

idegen: a bűnt, a sötétséget, a hiúságot, a tekintélyt, akkor ezzel egyidejűleg Jézust 

választotta, és övé lett az életnek világossága. És ha ragaszkodik mindahhoz, ami Jézus 
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lényétől idegen, akkor ezzel egyidejűleg Jézust vetette el, s önmaga felett mondta ki 

a halálos ítéletet. Ezért fogalmaz itt Jézus ilyen világosan és keményen: „... azért a ti 

bűnötök megmarad." Nincs harmadik lehetőség! 

 

Egy héten át elemeztük a vakon született meggyógyításának a történetét. Vajon tudna-

e valaki mondani olyan szereplőt, aki semleges maradt ebben a drámában? Én úgy 

találtam, hogy nincs. Olyanok vannak, akik szerettek volna semlegesek maradni. A 

szomszé dók, akik feljelentik, hamar eltűnnek, még a szülei is igyekeznek semlegesek 

maradni, de nem sikerül nekik Mindenki kénytelen volt dönteni. Jézus mellett egyedül ez 

a vakon született dönt. Ő vállalta, amikor megbélyegezték ezzel: te az Ő tanítványa vagy. 

Az összes többi hanyatt-homlok menekült ez elől a gyanúsítás elől, hogy ők Jézus 

tanítványai lennének. 

Még arra is gyanakodtak, hogy esetleg összejátszik ez a meggyógyított ember 

Jézussal, s azért mondatták el vele annyiszor a történetet. Teljesen úgy, mint ahogy 

ez ma is ismétlődik. Egyre több olyan írás jelenik meg, és egyre több olyan filmet 

játszanak szerte a világon, amelynek az a régi ötiet az alapja, hogy Jézus és Júdás meg-

egyeztek abban, hogy végigjátsszak a szenvedés történetét, de ügyesen úgy, hogy azért 

Jézus bele ne haljon. Úgy, hogy Őt el kell kábítani a kereszten és így könnyű lesz majd 

a harmadik napon feltámadnia. Csak az volt a baj, hogy nem elég jól számítottak. 

Mellesleg azért igyekeztek megrendezni, hogy a lábát ne törjék el, hogy elme-

nekülhessen. De sajnos mélyebbre szúrta a római százados a dárdát, mint ahogy kellett 

volna. Megsértette a szívburkot és így meghalt Jézus a kereszten. 

 

Ez csak egy azok közül a szánalmas, szerencsétlen ötletek közül, melyeket 

feldolgoznak ma világszerte, de nagyon jó példa arra, hogy mindent képes kitalálni az okos 

ember. Csak a valóságot ne kelljen komolyan venni. Csak a szemtanúk bizonyságtételét 

ne kelljen elfogadnia. Csak hinnie ne kelljen! Jöhet minden, csak hinni nem! Mert 

ahhoz meg kellene alázkodni. És azt nem! Ha belepusztul, akkor sem. Utolsó erejével is 

azt bizonygatja a halálos beteg, hogy egészséges, s ebbe pusztul bele. 

 

Nos, ezek a farizeusok, akikkel Jézus itt vitázik, ilyen gyógyíthatatlanul egészségesek 

voltak. És közben halálosan betegek. „Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel 

azonban azt mondjátok, hogy látunk, a ti bűnötök megmarad." Ha csakugyan látnának, 

az egész nem lenne probléma. Ha belátnák, hogy nem látnak, lehetne rajtuk segíteni. De 
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mivel azt mondják, hogy látnak és közben vakok, nem látják Jézust, nem akarják 

elfogadni annak, aki, nem lehet rajtuk segíteni. 

 

„A ti bűnötök megmarad!" Ez szörnyű kijelentés. És valóban ebből a történetből is látszik, 

hogy mennyi erőfeszítést tettek a farizeusok azért, hogy fenntartsak a látszatot, hogy 

ők látnak, és ez a meggyógyított vak nem lát. Hogy ők az igazságot birtokolják, és Jézus 

téved. Mennyi ügyeskedés azért, hogy ne kelljen térdre borulva imád ni őt, aki egyedül 

imádatra méltó — mint ahogy ez a meggyógyított vak a végén tette. Inkább keresztre vele, 

csak leborulni ne kelljen előtte. 

 

Isten őrizzen meg minket ettől a fajta keménységtől. Attól, hogy ennyire féljünk a 

megalázkodástól. Valóban titokzatos, hogy miért félünk ettől ennyire. Fejet hajtani, 

térdet hajtani az előtt, aki erre mindenképpen méltó, aki egyedül méltó erre, és aki 

azonnal felemel, mihelyt leborultam előtte. 

 

Van-e kiút ebből a helyzetből? Vagy pedig azt kell mondanunk: vannak emberek, akik 

vakságra vannak kárhoztatva, nem lehet rajtuk segíteni, ragaszkodnak a vakságukhoz. 

Isten igéje azt mondja, hogy van kiút. Nagyobb az Ő kegyelme, mint hogy bárkit is végleges 

vakságra kárhoztatna. 

 

Mi a kiút innen? Két fontos igazságot veszünk észre Jézusnak ebből a mondatából. 

 

Az egyik, hogy az ő közvetlen közelében is el lehet kárhozni. Azt olvassuk, hogy némely 

farizeusok pedig, akik vele voltak, elkezdtek tiltakozni. A körülötte levő farizeusok közül is 

sokan elkárhozhat-nak, ha vakok akarnak maradni. 

 

A másik pedig az, hogy még ebből a nehéz helyzetből is el lehet jutni a látásra. Még 

azokat is meg tudja gyógyítani, akiknek nagyon nehéz látni. Vagy azért, mert nagyon sokat 

tudnak, vagy azért, mert mások azt feltételezik róluk, hogy ők már látnak. Vagy azért, 

mert nekik nehezebb eljutni erre a látásra, az élő hitre. De még nekik is lehetséges. Milyen 

úton? Úgy, ahogy^ Nikodémus eljutott. Ő is farizeus volt, a nagytanács tagja volt. 0 is 

törvénytudó és törvénytanító ember volt, hivatalból neki is látni kellett volna. De egyszer 



180 

 

rádöbbent, hogy nem lát. Hogy mennek az esztendők, évtizedek egymás után, és nem tudja, 

hogy mi lesz utána. Sok mindent tud, csak azt nem, hogy van-e örök élet, és van-e neki örök 

élete. És akkor elment Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akinek hivatalból ellensége kellett 

volna, hogy legyen. Elment hozzá és megkérdezte. Nem restellte. Ezen az úton lehet eljutni 

a látásra. Az alázat útján. Amikor valaki ahhoz megy, aki tud segíteni. És úgy megy, hogy 

lehessen rajta segíteni. Amikor valaki nem veszi személye elleni sértésnek, ha Jézus még 

neki is ezt mondja: „szükséges újjászületned!" 

 

Egyszer keservesen viaskodtam egy kedves, idős asszonnyal, aki súlyos betegen, teljes 

reménytelenséggel és összetörtséggel kiáltott, és nyúlt segítség után. Hiába próbáltam 

mondani, hogy ki a segítség, az nem kellett neki. Minduntalan két dolgot emlegetett: ő egy 

régi, nagynevű egyházi vezető unokájának az özvegye, és ő egy régi, jó hírű református 

leányiskolában végzett. Mondtam, hogy ez mindkettő nagyon tiszteletre méltó tény, de én 

most a mai Jézus Krisztusról beszélek, aki itt most őrajta tudna segíteni. Mert nem segít 

rajta sem a hitvese, aki elköltözött, sem annak a nagyapja, aki igen tiszteletre méltó és 

nagyhírű egyházi vezető volt, sem az iskolája, sem senki a világon. Én se, és más se. De 

Jézus Krisztus tud segíteni! Ő nem kellett... 

 

Kell-e nekünk most? Jézus Krisztus itt van most közöttünk. Egyedül Ő tudja, 

melyikünk mihez ragaszkodik görcsösen. Ő tudja, hogy csak vakok vagyunk-e, vagy nem is 

akarunk látni, és felkínálja nekünk a hit ajándékát. Nem mindenkié a hit! De aki vak 

koldusként meg tud alázkodni előtte, annak adja — ajándékként. „A világ nem fogadta be 

Őt" — de folytatása is van az igének: „akik viszont befogadták, hatalmat adott azoknak, 

hogy Isten fiaivá legyenek". (Jn 1,12). 

 

Akár itt most bármelyikünk Isten gyermekévé lehet, Jézus Krisztus atyjafiává, 

testvérévé és örököstársává. Aki engedi, hogy megajándékozza őt, aki kéri a hitnek az 

ajándékát. És akik itt elfogadják a hit ajándékát, azok majd odaát, ahol már nem hitben 

járunk, hanem látásban — látni fognak. De csak azok, akik itt hittek! 

 

így próbálgassuk a látásunkat, és a tekintetünket emeljük Jézus keresztjére: 

Jézusomra feltekintek a kereszt alatt, Nincs szívemnek nyugodalma 

vétkeim miatt. Óh ne büntesd, Uram azt, kit megtört a bánat. Szálljon reám 

irgalmadból béke, bocsánat! 
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(345,3 dicséret) 

 

Március 19 

 

Méltóvá  leszel a dicsőségre 

„Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten" (Zsolt 84,12) 

Éppen a kegyelemre van most szükségünk; ez el is érhető mindenki számára. Mit 

kaphatnánk meg könnyebben, mint a kegyelmet, ami ajándék! Ma megtartó, 

megerősítő, megszentelő és megelégítő kegyelmet nyerünk. Mostanáig Urunk 

mindennap megadta kegyelmét, a jövőben is számíthatunk irgalmára, és ez nekünk 

elég. Ha idáig csak kevés kegyelmet nyertünk, annak oka nyilván bennünk van, mert 

az Úr ezt készségesen és bőven adja. Kérjünk tőle annyi kegyelmet, amennyit csak 

akarunk, nem kell félnünk, Isten nem utasít el. Sőt, bőségesen és szemrehányás nélkül 

adja azt. 

 

Aranyat esetleg nem ad az Úr, de kegyelmet igen. Talán nem juttat nyereséghez, de 

adja kegyelmét. Szinte bizonyos, hogy megpróbáltatást is küld ránk, de kapunk ele-

gendő kegyelmet is, hogy azt elhordozhassuk. Lehet, hogy munkára és szenvedésre hív, 

de elhívásával együtt érkezik a szükséges kegyelem is. 

 

Milyen nagyszerű az „és" ebben az igeversben - „... és dicsőséget". Most még nincs 

szükségünk a dicsőségre, és nem is vagyunk méltók rá, de megkapjuk, amikor eljön az 

ideje. Miután megettük a kegyelem kenyerét, megihatjuk a dicsőség borát. Át kell 

mennünk a szentélyen - ami a kegyelem -, hogy elérkezzünk a Szentek Szentjébe - 

ami a dicsőség. Ez a két szó „és dicsőséget" elegendő kell legyen ahhoz, hogy 

örömünkben máris dicséretet énekeljünk. Még egy kis idő - és azután az örök 

dicsőségben lesz részünk! 

 

* 

 

A Mester 
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Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, 

megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a 

sokaság elé. (Lk 9,16) 

 

Egyszer, amikor Jézus nagy sokaságot tanított és meg is vendégelte őket, csak a 

férfiak mintegy ötezren voltak. Mit tanulhatunk Jézus, a tanítványok és a sokaság 

magatartásából? 

 

Jézustól először is azt, hogy e nagy csoda előtt elmélyülten imádkozott, s utána is 

elvonult magányosan egy csendes helyre ugyanezt tenni. Az emberekkel való nagy 

tetteit az Atyával való csendes imádság keretezi be. Tevékenysége abból táplálkozott, 

amikor nem tevékenykedett. A mi teljesítményközpontú, felpörgetett korunkban 

sokkal komolyabban kell vennünk az Isten előtti rendszeres elcsendesedésünk 

fontosságát. Aritmiássá vált az életünk: csak erőlködni tudunk, elernyedni, Isten előtt 

kitárulkozni alig. 

 

Másodszor, amikor megzavarta a sokaság Jézus csendjét, ő „örömmel fogadta őket". 

Nem háborog, hogy hagyják békén, nem emleget semmiféle „magánéletet", nem oktatja 

ki őket türelmetlenségük miatt - tudja, hogy sok nyomorúságuk van, segít rajtuk. Mi 

hányszor zúgolódunk, hogy alkalmatlan időben és erőszakosan igénylik a segítségünket! 

Vegyünk példát, és kérjünk szeretetet Jézustól a készséges szolgálathoz! 

 

S a harmadik: Jézus minden esetben ura maradt a helyzetnek. Türelmes volt az 

emberekhez, de mindig pontosan tudta, mi az Atya akarata, s attól nem lehetett 

eltéríteni. Nem engedi, hogy tanítványai éhen hazaküldjék a sokaságot, nem kevesellte 

az öt kis kenyeret és a két halat, és nem hagyta, hogy a végén királlyá tegyék őt, mivel 

jóltartotta az embereket Őt nem kell királlyá tenni, mert már az. Szelíden szolgál, de 

nem szolgál ki semmilyen emberi akaratot. Árad belőle a jóság és segítség, de nem lehet 

őt semmi módon irányítani. 

 

Hisszük-e, hogy a mi életünkben is ura minden helyzetnek, és bölcsessége és 

szeretete szerint tud segíteni? 
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* 

 

A hit energiái 

A mennyek országa erővel tőr utat és az erősek ragadják azt el. 

Máté 11,1. 

 

Igaz, hogy minden kegyelem, de ne tekintsd a kegyelmet a restség párnájának. 

Ellenkezőleg, a hit minden erőt mozgósít. Valamiké Izrael népe kegyelmi ajándékként 

kapta meg Kánaánt. Isten kezükbe adta Kánaán népeit is. Mégis súlyos harcok árán kellett 

az országot birtokba venniük és a győzelmet kiharcolniuk, noha minden ajándékba kaptak. 

- Péter elhívásánál a gazdag halfogás csodálatos ajándék volt, a tanítványok mégis 

verejtékezve és fáradozva von ták a hálóikat a partra. A hit is isteni ajándék elfogadása, 

de nem álomban hull az ölünkbe. A hitben, ha az valódi, van valami kényszerítő, sürgető 

vonás és szinte erővel ragadja magához a mennyet. A Urat szaván fogja, és nem engedi el: 

'Hiszen megígérted, és szavai kötelez, be kell azt rajtam teljesítened! Neved dicsősége 

követeli ez meg. El nem mozdulok innen, amíg meg nem szabadítasz a gonosz 

lelkiismerettől és az engem fogva tartó bilincsektől. Te magad mondtad Uram, hogy 

keressem arcodat. Szívem emlékeztet szavad rá. Te segítséget nyújtasz annak, aki hozzád 

fohászkodik, s így én, nyomorult ember, nem bocsátlak el téged. Uram, én ezt nem érdem 

szerint kérem. Nem lehet semmiféle igényem, de bízom a te könyörületességedben. 

 

Földi igényeinkben nem követelhetünk mindenáron segítséget tő le, de ahol az üdvösség 

kérdése forog kockán, ott szabad, sőt kell is erőszakoskodnunk és ne engedjük magunkat 

könnyen elutasítani Szabad ezt mondanod: 'Uram, meg kell tartanod engem!' Isten 

világosan tudtul adta akaratát: nem akarja, hogy egy ember is elvesz szén, nem akarja a 

bűnös halálát. Azt akarja, hogy mindenki eljusson az igazság ismeretére. Nem áll ellene a 

hitből származó sürgetésnek. Ennek egyik legszebb példája a kananeus asszony, aki elő az 

Úr Jézus nem tudott elzárkózni. Igaz, hogy ez az asszony még az is vállalta, hogy a kutyák 

közé sorolják, csakhogy részese lehessél az asztalról lehulló morzsáknak. Az Úr nem tudta 

őt elutasítani. 

 

Az üdvösségéért szorongó ember úgy látja magát, mint nagy bű nőst, mint istentelent és 

az Úr ellenségét. De éppen ez által lesz része az üdvösségben; hiszen Jézus elfogadja a 
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bűnösöket és Isten megigazítja az istenteleneket. - A kérő hit makacsul kitart, így erővel 

ragadja meg az Isten országát. 

 

* 

 

Az Atya a Fiúnak adta át az ítéletet 

„Az Atya az ítéletet egészen a Fiúnak adta. " (Jn 5,22/b) 

 

,,Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta" (Jn 5,22) Az Atya 

hatalmat adott a Fiúnak „ítélettételre is, mivelhogy embernek fia" (Jn 5,27) - 

olvassuk mintegy indoklásul néhány verssel tovább. Krisztus megmondja, hogy 

gyakorolja is ezt a hatalmat: „ítélet végett jöttem" (Jn 9,39). Jeruzsálemet is 

megítéli. Megjövendöli előre elpusztulását: „Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a 

prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam 

egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te 

nem akartad, íme, pusztán hagyatik nektek a ti házatok. Mert mondom nektek: 

Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az 

Úrnak nevében!" (Mt 23,37-39). Elmondja, hogyan jön majd el dicsőségében megítélni 

a világot, hogy ül be királyi székébe, hogy gyűjtetnek Eléje minden népek és hogy 

választja el a juhokat a kecskéktől, mit mond a jobb és bal keze felől állóknak? (Mt 

35,31-46). Ne feledje senki, az Ő ítéletei megfellebbezhetetlenek! 

Megváltó Krisztusom, tudom, hogy az Atya egészen Néked adta az ítéletet: a 

közbeesőket, az utolsót is. Adja nagy kegyelmed, hogy én is jobb kezed felől állhassak majd 

és felém is hangozzék: „Jertek én Atyámnak áldottai... " Taníts meg, Uram, hogy a Te 

nevedben lehajoljak az éhezőkhöz, a szomjúhozókhoz, a jövevényekhez, a ruhátlanokhoz, 

látogassam a betegeket, fölkeressen a foglyokat... Uram, légy irgalmas hozzám! Ámen. 

,,Ments meg Uram engem az örök haláltól, Ama rettenetes napon 

minden bajtól! Midőn az ég és föld meg fognak indulni S eljössz a 

világot lángokban ítélni. (Énekeskönyv 364. é. 1. v.) 

 

* 

„De ki a felebarátom?" 
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Lukács 10,29 

  

Nincs olyan gyermek, aki fel ne tenné ezt a kérdést. Van rá egy jó, vallásórára való 

felelet. Kína egyik falujában él egy öreg kínai. Kell-e szeretnem őt? - Világos, nem rám 

tartozik, nem ismerem, nem is találkozhatok vele. - De ez a kínai valahogy ide vetődött. 

Nyelvünkön nem tud, pénze elfogyott, az én kapumban összeesett az éhségtől. Most 

kell-e szeretnem őt? - Minden értelmes gyermek azonnal kitalálja a feleletet: így már 

igen! Rám szorul. Fel kell emelnem, és enni kell adnom neki. Ki tehát az én felebarátom? 

Aki rám szorul, akinek látom a nyomorúságát, akin képes vagyok segíteni. Fordítsuk 

meg: akire rá szorulok, aki látja az én nyomrúságomat, aki képes rajtam segíteni. Nem 

kapjuk-e rajta magunkat a gondolaton: „Gyalázatosak, rosszak az emberek. Nem látják 

meg bennem, nem szeretik bennem a felebarátot." így megfordítva tűnik ki 

világosabban, hogy ki az én felebarátom, akit a Krisztus parancsolata szerint köteles 

vagyok szeretni. Nézzek csak jól körül, nagyon hamar meg fogom találni! 

 

Jó Istenem, édes Atyám! Olyan jó kimondani ezeket a szavakat. És olyan ritkán 

gondolom meg, hogy Te nemcsak az én édes Atyám vagy, de az vagy a szomszédaimnak, 

sőt az ellenségemnek is. Édes Atyja vagy azoknak, akik engem gyűlölnek, megvetnek, 

akikre ránézni sem tudok. Édes Atyja vagy az alárendeltjeimnek, a szomszédaimnak. És 

ezzel engem mindezeknek testvérévé, atyámfiaivá tettél. Ha én nem vállalom ezt a 

testvériséget, Te nekik akkor is Atyjuk maradsz. Nem őket zárom ki a testvériségből, 

hanem magamat. Atyám, ne engedd, hogy én veszítsem el atyai szeretetedet! Segíts, 

hogy együtt örülhessünk annak, segíts, hogy testvérnek lássam a körülöttem élőket, a 

rossz testvéreket is! így formálj belőlünk közösséget, hogy jó legyen együtt érni, 

együtt dolgozni és együtt imádkozni! Adj nekünk, Atyánk, gyűlöletmentes, boldog, 

szerető életet! Ámen. 

 

* 

A megváltottak hálaéneke 

107. zsoltár 1-20 
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Az Istent dicsérő és magasztaló éneknek az ember ajkán és szívében nem volna szabad 

elhalnia soha, hogy mégis elhal, annak az a magyarázata, hogy az Úr örökkévaló 

kegyelmét csak azok magasztalják szüntelen, akik átélték a megváltás, szabadítás 

csodáját. Magasztaljátok őt, mert jó, mert örökkévaló kegyelme, mondják az Úr 

megváltottál. Az örökkévaló kegyelemre ugyanis csak azoknak van szükségük, akik 

tudatában vannak, hogy bűneik megújuló hatalommal és erővel sodornák őket a 

mélység felé, ha Isten kegyelme örökkévaló nem volna életükben. Más egyéb 

megtapasztalások múlandó értékűek. Nagy dolog, ha valaki tapasztalja Isten 

szabadítását a betegágyon, a nyomorúságban, hogy az Úr a kevés kenyeret 

megsokasította kezei között, a kopásnak induló ruhát megerősítette, és elég volt, amíg 

másikat szerezhetett helyette. Ha valaki megtapasztalta fizikai életére nézve a 

Gondviselő szeretetét, gazdag megtapasztalásokban lehet része. Ezek azonban 

megfogyatkoznak. Ahol mindig szükségünk van kegyelemre, az a mi bűneink területe. 

Bűneink ugyanis kiújulnak bennünk. Ismételten előtör testi életünk követelményeivel. 

Jönnek a démoni lelkek, a sötétség hatalmasságai, ennek a világnak a fejedelme, 

hogy megint igájába hajtson és visszafordítson a bűn korlátai közé. Csak az Úrnak 

nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Éppen azért csak aki a kereszt 

szabadítását átélte, aki a kereszt csodáját átélte, aki Istent a golgotái kereszten 

ismerte meg a Jézus Krisztusban, az tudja zengeni az Úr örökkévaló kegyelmét 

igazán. 

 

A nyomorúságnak a végső oka a szorongató. Ez a világ éppen ott téved, és ebbe a 

hibába esnek bele Isten gyermekei is sokszor, hogy azt gondolják, test és vér ellen 

van tusakodásuk. Pedig, ha sodró és vonzó hatalommal ér el a kísértés, nem szabad 

elfelejtened, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a szorongató ellen, 

a levegőbeli hatalmasság ellen, az ördög ellen. Nem arról van szó, hogy a szenvedély 

rabságából kilép az ember, hogy ezután egyszerűen igazat mondok, mostantól 

kezdve elhatározom és őszinte leszek, mostantól kezdve nem lesznek kívánságaim. A 

legerősebb akarat is csődbe jut, összetörik valahol, nyilvánvalóvá válik, hogy 

erőnkön, képességeinken felül való hatalmassággal kell a harcot megharcolnunk. A 

szorongató tart fogva téged, a sötétség hatalma szorít, mint ahogy a kicsiny madár 

benne van az ember markában, és várja, mikor végső szorítással szorítja össze szívét, 

és hiába próbálja szárnyait, hogy majd szétfeszíti a vasmarkot, nem képes rá. Úgy 

nem vagy képes bűneid, szorongató bűneid bilincseiből kiszabadulni te sem. Hiába 

minden ígéret, hiába sírsz és könyörögsz. Pál felsír, amikor látja és áltéli az új és ó 
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ember harcát, felzokog belőle: óh, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halál 

testéből? Tehetetlenül fekszel neki a páncélfalaknak, melyek körülvesznek. A 

szorongató szorongat téged. Be van zárva az ember egy páncélburokba. Minél inkább 

akar szabadulni, annál jobban a nyakára szorul. 

 

Valaki jött, és letörte az ujjakat, amelyek szorították a csuklódat, és vittek a mélység 

felé. Megváltott a szorongató hatalmából. Ezt élték át Isten megváltottai, akik az ő 

királyi széke előtt énekelnek. A föld minden népe közül, minden népből és nyelvből, 

ágazatból váltotta meg magának az Úr. Isten országa internacionális, nem nemzeti. A 

nemzeti érzés a bűn következménye. Az Isten internacionálissá teremtette az embert, 

hogy mindenkit testvérének tudjon tekinteni, tekintet nélkül arra, hogy milyen nyelvet 

beszél. A különböző népek, csoportok kifejlődése a bűn következménye, úgy szintén az 

is, hogy nemzetekké esett széjjel ez a világ. Ma nemzetek állanak nemzetekkel 

szemben. Isten viszont a legkülönbözőbb nyelvből és ágazatból váltotta meg népét. 

Előtte nincs magyar és angol vagy német és orosz, csak bűnös és Krisztus vérében 

megmosott ember van. Nincsenek faji különbségek. Isten különböző földekről, napnyu-

gatról, északról, keletről, mindenünnen összegyűjti népét. A Jézus vérében megmosott 

fehérruhás seregben nem lesz különbség faj és faj között, hanem mind együtt mondjuk: 

bizony, tied, Uram, a dicsőség, miénk pedig orcánk pirulása. 

 

Földi bujdosásunk sivataghelyéről a magunk erejéből sohasem találjuk meg a menny felé 

vezető utat. Szívünk pedig oda sóvárog. Az ember nem tud belenyugodni a 

mennynélküliségbe. Sóvárog és vágyakozik a paradicsomba, és nem talál másutt 

nyugalmat, csak az aranyutcákon. Onnét jött és oda megy vissza. A lélek, amely 

Istenből van benned, e sáros földön sohasem találhat nyughelyét. Noé galambja sem 

talált magának nyugvóhelyet, ahol leszálljon, és a Szentlélek galambja odáig kereste a 

nyugvópontot, amíg Jézus Krisztusban megnyugodhatott, és elmondhatta: „Ez az én 

szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm." A te lelked sem talál megnyugvást e földön. 

Akármilyen királyi oszlopot építenek neki, szennyesnek találja, és akármilyen 

aranykelyhet, remek ötvösmunkával, akkor is azt mondja: nem erre vágyom. Csak a 

lakóvárosokban, az aranyutcákon, a mennyei Jeruzsálemben, amely Istentől száll alá, 

mint a férje számára felékesített menyasszony, ott nyugszik meg. Ide azonban nem 

talál magától utat. „Bujdostak a pusztában, a sivatagban, lakóváros felé utat nem 

találtak." Az emberi élet bujdosás. Mennyit bujdostál bűneid, kísértéseid, nyomorúságaid, 

betegségeid elől. Csupa bujdosás, nyugtalanság és rettegés az élet. A bujdosó élete 

nyugtalan. A te életed bujdosás, nincs gyökered a világban. Csak úgy vagy, mint az 
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ördögszekér, amelyiket felkapja a szél, és viszi tovább, maga sem tudja, hova. Nincs 

gyökere. Egyszer majd kiszáradsz, és menned kell. Hová, merre? Azért vágyik szíved a 

lakóváros felé. Mennyit kerestél, mennyit futottál, és nem találod őt. 

 

A sivatagban eleped a lelked. „Éhesek és szomjasak valának, lelkűk is elepedt bennük." 

Mit jelent az, amikor eleped bennem az én lelkem? Talán már láttál elapadt vizet, 

amikor a maga kristálytisztaságából egyszerre pocsolyává válik. Azon a vidéken, ahol 

születtem, sok ilyen elapadt pocsolya volt. A frissen hullámzó víz bűzös mocsárrá 

apadt. Megszűnt benne az élet elevensége. Ott hagyták a békák, bogarak, melyek benne 

éltek, mert nem találtak benne életet tovább. Elapadt bennem az én lelkem. Ilyen 

pocsolyává vált, beszennyeződött. Nincs benne semmi üdeség. Ami virágzás volt benne, 

elszáradt, elhervadt. Elepedt bennem az én lelkem. Megrepedezett, megszáradt lesz 

az életed. Ez a következő állomása a mocsaras vidéknek. Jön az augusztus, amikorra 

szélesen megreped a föld. A fű teljesen kiszárad, olyanná lett a föld, mint a 

csont. Ilyenné lesz a lelked. Az üde zöldellésnek semmi nyoma benne. Elepedt bennem 

az én lelkem. Az Úr látja, amikor eleped benned lelked, látja a szomjú földet, látja 

a kiszáradt szívet. És „kimenté" őket. Vezeté őket egyenes úton, hogy a 

lakóvároshoz jussanak. Tudod, ki az egyenes út, aki a lakóvároshoz vezet? Jézus 

Krisztus. Senki más által nem juthatsz oda, minden más út pusztába, sivatagba 

vezet. Az atyai házhoz, ahol a béresek is bővölködnek kenyérben, csak Jézus 

Krisztus vezethet vissza. Ha még nem jutottál vissza, azért nem, mert Krisztust 

mellőzted. Más utakon akartál visszatérni. Nem vezet senki más a lakóvároshoz, 

csak Jézus Krisztus egyedül. Csak Ő az az út, aki az életre, üdvösségre vezet. Az 

egyenes út. Az út, amelyiken a bolond sem téved el, mondja Ézsaiás által a Szentlélek 

Isten. Egy Békés megyei faluban volt egy falu bolondja, húsz év körüli fiatalember, 

aki, ha megtudta, hogy oda megyek, kötéllel sem lehetett megkötözni, hogy el ne 

jöjjön a bibliaórára. Búcsúzáskor megfogta a kezem, és könyörgött, hogy tessék 

máskor is eljönni. Nem lehetett vele egy szót sem váltani értelmesen, de ezen az úton 

még ő sem tévedt el. Egyenes út. Nem kell jobbra-balra menni. Nem olyan, mint a világ 

útja. Egyenes út, oda vezet a lakóvároshoz, ahol a kitárt gyöngykapu van, ott várják 

azokat, akik elfáradtak, ellankadtak a sivatagban. A lakóvárosnak drága oltalma és 

erőssége alatt találsz menedéket. Az Úr az, aki elvezet erre az útra. Kézen fog és 

megmutatja. János evangéliumában így szól a mi Urunk: „Minden, a mit nékem ad az 

Atya, én hozzám jő." A te mennyei Atyád kézen fog téged, és oda vezet téged 

Jézushoz, hogy nézd, itt az út, lépj erre az útra, és ez vezet a lakóvároshoz. 

Kézen fogott-e már téged a Szentlélek Isten, és elvezetett-e az egyenes útra, 

vagy még kerülő utakon jársz? Jól vigyázz, mert a lakóvároshoz az egyenes út vezet, 
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Jézus Krisztus. Amíg a szükségben a kiáltás felhívás nélkül szakad fel az ember 

szívében, addig ahhoz, hogy hálát adjon, fel kell szólítani. „De az Úrhoz kiáltanak 

szorultságukban, - adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért." Mondd meg csak, 

hogy nem így van- 31. vers e? Amikor bajban vagy, kiáltasz biztatás nélkül, de mikor 

megszabadultál, meg kell kérdezni, hogy megköszönted-e, gyermekem. Nem ilyen 

neveletlen vagy-e és nem ilyen neveletlen maradsz-e életed végéig? Imanaplómban át 

szoktam nézni néha a kéréseket és a megköszönnivalókat, és szégyellem, hogy 

milyen kevésért adtam hálát, és milyen sokat kértem. Aránytalanul több bennem a 

kérés, mint a hálaadás. Mennyi hálaadás van a te szívedben? Nem méltó, és idején 

való-e a felhívás, hogy „ad-31. vers játok hálát az Úrnak az Ő kegyelméért". Óh, hát 

markolj bele a húrokba, és zendüljön az ének Isten dicsőségére és magasztalására. 

Zengjen az ének, elnyomni sem hagyjuk, dalban dicsérje szívünk a dicsőt. A Halleluja 

énekeskönyv, elfogultság nélkül mondhatjuk, a magyar evangéliumi énekirodalom egyik 

legsikerültebb kiadása. Ha végignézem, mégis azt kell mondanom, hogy nem jól sikerült, 

mert talán két vagy három ének van benne olyan, amelyik dicséret. Mindegyikben 

kunyerálás van, mindegyik azzal kezdődik vagy végződik. Nincs benne ének, amelyik csak 

neki adna dicsőséget és őt magasztalná, íme a mi hálátlan szívünk. 

 

Az éhezőket és a szomjazókat Ő elégíti meg, az éhező lelkeket betölti jóval. 

Csodálatos volt az, amikor jött az ősz, és a megrepedt föld egyszerre betelt. 

Megteltek repedései vízzel, és ott, ahol csupán kiszáradt fenyér látszott, egyszer 

csak elkezdett zöldellni. Üde, gyönyörű szép pázsit mindenütt. Jött a tavasz, és pompás 

virágok nyíltak. Egyik a másik felé bólogatott a kiapadt és megrepedt földön. Nézd a 

te kiapadt, elrepedt lelked, amelyik olyan rút, és visszataszító volt, mint egy pocsolya, 

egyszer csak megelégszik, betölti Isten jóval. Valami csodálatos az, hogy emberek, 

akik rútságot tajtékoztak, és undokság tört elő szívükből, akiktől irtózattal fordult el 

az ember szíve, hogyan lettek mássá. Nézd meg, gyűlölettől lihegve megy Saul 

Damaszkuszba, hogy fogva vigye azokat, akik az Úr követői, miután pedig az Úrral 

találkozik, így tud szólni: „De szívélyesek valának tiközöttetek, amiként a dajka 

dajkálgatja az Ő gyermekeit." A vad oroszlánból kezes bárány lesz. Hogy elevenedik meg 

a kiszáradt lelked, hogy lesz egyszerre célja és értelme életednek, mert van-e drágább 

értelme és célja, mint az, hogy én pedig örömet áldozom, és esem áldozatul a ti 

hitetek papi szolgálatánál. 

 

A bűn szellemileg és fizikailag egyaránt megkötöz. Az a megdöbbentő, hogy a sötétség 

hatalma nem csak szellemi rabságban akar tartani téged, hanem azt akarja, hogy 
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cselekedeteid egy megkötözött ember cselekedetei legyenek. Vasba ver, megkötözi 

kezed, lábad, nem oda mész, ahova akarsz, és nem azt csinálsz, amit szeretnél. Azt 

akarja, hogy egészen megkötöztess, egészen az övé légy, vassal, nyomorúsággal kötöz 

meg téged. Nyugodtan mondhatjuk, hogy fizikailag a legszorosabb értelemben is 

valósággá lesz ez a megkötöztetés. Egy nemzet, amelyik a bűnnek adta oda magát, 

rabigában görnyed, vasigát raknak nyakába. Az a nép, amelyik engedetlen lesz a 

mennyei látások iránt, rá kell, hogy döbbenjen arra, hogy meg van kötözve, nem ura 

többé akaratának, nem úgy cselekszik, ahogy jónak látja, hanem igába veretik. 

Vasbilincseket hordoz magán. 

 

így jársz te is a világban, bilincseket csörgetve. Megcsörren, amikor szeretni akarsz, 

az önzés bilincse, amikor kedves akarsz lenni valakihez, ott van mellette a haszonlesés 

gondolata. Meg vagy kötözve bilincsekkel. Megaláztatásunk előzménye mindig az Isten 

iránti engedetlenség. Isten nem akar földhöz verni téged. Nem az a célja, hogy sárba 

hempergessen, azt akarja, hogy felemelt orcával járj. Azt mondja Káinnak: „Ha jól 

cselekszel, emelt fővel járhatsz." Azért kell újra meg újra megaláztatni, mert 

ellenszegülsz, ellenállás van szívedben vele szemben. „Megalázta az Úr őket." Isten 

akaratának a mellőzése mindig megaláztatás, mindig megszégyenítés. Hány ifjú életet 

láttam már, akik mellőzték Isten tanácsát akkor, amikor házasságra léptek, majd 

visszatértek megalázva, összetörve. A maguk szerezte nyomorúságból is kimenti az Úr 

azokat, akik hozzá kiáltanak. Isten kegyelmének egyik legnagyobb mélysége ez. Mi 

magunk mentünk az engedetlenség útjára, mi magunk mentünk olyan ösvényre, amely 

ellentétes Isten akaratával, és amikor hozzá kiáltunk, mégis visszavezet az egyenes 

útra. Kimenti az Ő szolgái lelkét. Elmegyünk Jónás útjára, és Isten halat küld 

megmentésünkre. Jónást kidobták a hajóból, és éppen abban a pillanatban megy arra a 

cet, mely megtartja a gyomrában. Engedetlenségének az útján, amikor hozzá kiált 

kétségbeesve, egyszerre egy nagy hullám kidobja a halat a szárazra. Ott már várják, 

akik lesben állnak, felhasítják a halat, és kilép belőle a próféta. Kegyelem. De azért, ha 

el akarsz indulni a magad útján, gondolj arra az időre, amit Jónás a cet gyomrában 

töltött. Mert mégis kényelmesebb lett volna neki Ninivébe hajóval utazni, mint a cet 

gyomrában. Minden kényelmetlenség ellenére is jobb az ő útja, mint a mi 

engedetlenségünk útja. De ha úgy érzed, enned kell bűnödnek gyümölcseiből, akkor se 

ess kétségbe, kiálts az Úrhoz, mert ő ott is megtart, kiálts az Úrhoz, és ő 

megkönyörül rajtad. Kiszabadít téged a sanyarúságból. „Kihozá őket a sötétségből, és a 

halálnak árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá." A szabadítás személyes. Isten maga 

oldozza meg a köteleket, köteleidet, nem jöhetsz ki másképp. Hogyan jöhetett volna 

ki Jónás a cet gyomrából, a mély sírból másként? Isten keze szabadította ki őt. 
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Édesanyám kedves szórakozása volt, hogy kiment az erdőre, felszedte tövestül a 

vadnövényeket, elültette kertünkben, és ott nevelgette. Isten ezt teszi velünk. Lenyúl, 

felemel, és átvisz az ő szerelmes Fiának országába. Igazán megvilágítja ezt a példázat, 

amelyik szerint a bűnös ember a kút fenekén van. Arra megy Mohamed, és azt 

kérdezi: miért nem vigyáztál, minek estél bele? Arra megy Buddha, és azt mondja: ha a 

gödör széléig fel tudnál kapaszkodni, kihúználak. Arra megy az Úr Jézus Krisztus, 

leereszkedik érte és kihúzza. Megy az elveszett után, míg megtalálja, vállára veszi, haza 

viszi. Jön utánad a te Urad, és kihoz a sötétségből a világosságra. Kisleányomtól 

kaptam egy cserép virágot. Ékesség gyanánt betettük a szobámba, az asztalra, és a 

virág elkezdett sápadni. Ekkor oda tettem, ahol nap éri, újra megelevenedett és virá-

got hozott. Ilyen dolog történik. Ott a sötétségben kínlódsz, és valaki áttesz a 

napsugárra. Oda visz az ő dicsőségének napfényébe és élettel ajándékoz meg. 

Sötétségből a világosságra. Széttépi a köteleket, menj, szabad vagy. 

 

Az Úr ember iránti csodadolgai valók. Értünk cselekszik, értünk törettettek össze az 

érckapuk és vaszárak. Adjatok hálát az Úrnak az emberek iránt való csodadolgaiért. 

Isten nem önmagáért cselekszik csodákat a világban. Vannak emberek, akik a maguk 

szórakozására építenek maguknak házat, rendeznek be maguknak lakosztályt. Isten 

érted cselekszi, amit tesz. Az, ami a golgotái kereszten végbement, érted történt. 

Nem azért töri össze az érckapukat, hogy lássa a világ, hogy milyen hatalmas és erős, 

hanem érted. Amiként a középkori lovag elrabolt menyasszonyáért széttörte az akadá-

lyokat, hogy hozzá jusson és kimentse. A te meg váltó Urad azt mondta, ha a pokolba 

kell mennem érted, oda szállók alá. „Szállá alá poklokra." Emberi testnek formáját 

kellett magára öltenie, azt is megtette, hogy kimentsen. Érted cselekszik cso-

dadolgokat Isten. Néha beleszédül az embernek agya, amikor látja, milyen 

csodadolgokat cselekszik Isten érte. Egy dunántúli faluban súlyos beteg lett egy 

fiatalember. Nővére egy Duna-Tiszaközi faluban volt alkalmazásban. A fiú hitetlen volt, 

nővére hívő. A nővér el akart menni, hogy az öccsét ápolja, mondván, hogy ő úgy érzi, az 

meg fog halni, szeretné elvezetni előbb az üdvősség útjára. De alkalmaztatásának 

helyéről nem mehetett. Tusakodott, vergődött, hogy neki mennie kellene. Egyik nap 

három gyerek megbetegedett kanyaróban, aztán hat, végül be kellett zárni 

bizonytalan időre az iskolát. A leány mehetett ápolni beteg testvérét. Eltelt vagy hat 

hét, a beteg testvér megtalálta az utat a „lakóvároshoz," a leány hazatérhetett, és 

akkor megnyitották megint az iskolát. Csodadolgokat cselekszik az övéiért az Úr, hogy 

kimentse az Ő szolgái lelkét. Összetöri az érckapukat, leveri a vaszárakat. 
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Nincs ennek a világnak olyan lánca, amelyikkel be lehetne lakatolni valakit, akit Jézus 

magának szeret. Tudom, hogy még testem börtönéből is kiszereti lelkemet, ha egyszer 

haza akarja vinni. Bar mennyire akarja magához szorítani és megtartani ez a test, 

nem lesz hatalma hozzá. 

 

Ez a világ és emberi testünk azért romlott meg, mert bűn van benne. „Minden étket 

utált az ő lelkűk." Akik egyszer beleesnek a bűn hatalmába, a bűn testileg is 

rontásukra lesz nékik. Az igazi szabadítás azonban nem csak lelki, hanem testi is. Ha 

egyszer a lélek felett úrrá lesz a Szentlélek Isten, akkor a lélek úrrá lesz a test 

felett. Ha mérlegre tétetnék a szervezetem, akkor az a meggyőződésem, hogy hozzá 

értő orvos már tizenöt évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy nagyon fontos 

nyugalmas életet élni. Ezek után következtek az utazások, minden izgalmukkal, 

fáradságukkal, álmatlanul töltött éjszakák, és itt vagyok. Azt mondom, hogy csak 

mindenkinek olyan egészsége legyen, mint nekem. És miért? Azért, mert az Isten 

Úrrá lett a lelkem felett, és a lélek úr a test felett. Nem azt jelenti ez, hogy nem 

verhet le betegség, de lelki megújulás nélkül azóta már régen a halál kapujában 

járnék. Csodálatos az, amikor Isten megújítja valakinek a lelkét. Isten országa 

történetében a példáknak egész sora van erre. Valaki elmondta, hogy a legszigorúbb 

diétát kell tartania, és csak olyan feltételek mellett jöhet Alcsútra, a Lelki Szolgálat 

házába. Ez megoldhatatlan volt. Elkezdte enni a neki nehéz eledelt, és hinni 

kezdett. Haza ment azzal, hogy soha ilyen étvágya nem volt. A lélek úrrá lett a  

test felett. Az Úrhoz kiáltanak szorultságukban, sanyarúságukból kiszabadítja őket. 

Kibocsátá az Ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből. A verem 

szája kitárult, és megszabadultunk. Jól vigyázz, mert sokszor lelkileg vagy veremben, 

ezért vagy testileg is nyomorult. Nem törvény ez, amit ki kell mondanunk, de igen sok 

esetben lelkileg kell rendbe jönnie az embernek, hogy fizikailag is talpra álljon. Hogy 

kiszabaduljon a veremből. Amikor kiszabadult, más lesz minden. Visszanyeri a hangját, 

látását, hallását, és sok egyéb történhet. De nem ez a döntő, hanem az, hogy kimenti az 

Ő szolgái lelkét a veremből. És ekkor felcsendül ajkadon a megszabadultak hálaéneke: 

„Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme." Magasztaljátok hát 

az Urat! Zengjetek éneket az Istennek, dicsérjétek szent nevét minden népek, szívvel, 

szájjal hirdessétek!  

 

Március 20 
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Isten  felöltöztet 

„Ha pedig a mező füvét, amely ma még van, és holnap a kemencébe vetik, így 

öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kishitűek? (Mt 6,30). 

 

Drága a ruhanemű. A szegényebb hívők aggodalmaskodhatnak, hogy miből vásárolják 

meg legközelebb a ruhájukat. Hamarosan elszakad a cipő: miből veszünk újat? Nos, 

lássuk, mit mond az Úr aggodalmaskodásunkra! Mennyei Atyánk olyan pompásan 

öltözteti még a mező füvét is, hogy „Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy": 

hát akkor a saját gyermekeit ne ruházná fel? Bizonyosak lehetünk benne, hogy 

megteszi. Talán nem a miénk lesz a legszebb ruha, esetleg kopottas is lesz, de lesz 

ruhánk, és az megfelelő lesz. 

 

Egy szegény igehirdető ruhája már annyira kopott volt, hogy csaknem szétfoszlott. 

Mint az Úr szolgája, Mesterétől várta az új ruhát. Történetesen e könyv írója 

szolgált egyszer az illető imaházában, és azt a gondolatot kapta, hogy rendezzen 

gyűjtést a számára. Ennek eredményeképpen összejött a ruha ára. Sok egyéb esetből 

is meg kellett tapasztalnunk, hogy az Úr mennyire gondot visel a neki szolgálók 

ruhatárára. Ő, aki az embert olyannak teremtette, hogy a bűneset után ruházatra 

volt szüksége, irgalmában készített ruhát az ember számára. Ez az Úrtól kapott ruha 

sokkal jobb volt annál, amit az ember maga készített magának. 

 

* 

 

A tanítványok 

Ti adjatok nekik enni! (Lk 9,13) 

 

Tanítványait Jézus három lépcsőn vezeti fel, amíg aktív részesei lesznek a 

kenyérszaporítás csodájának. 
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Először azt javasolják Jézusnak: Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek és 

szerezzenek maguknak élelmet! Küldd el őket, oldja meg ki-ki maga a problémáját! S még 

gondoskodóknak is képzelhetik magukat, hogy ez eszükbe jutott. Gyakori kísértés: 

lerázni a másik gondját, nehogy nekem kelljen magamra venni azt. 

 

Jézus azonban ezt mondta nekik: „Ti adjatok nekik enni!" Erre elkezdenek számolni: 

kétszáz dénár is kevés lenne, de ennyi pénz sincs, ilyen sok kenyér sincs itt - nem 

tudjuk megoldani. Amink van, magunknak is kevés. Elindul horizontális, vízszintes síkon a 

tervezés, ötletelés, de nyilvánvaló a tehetetlenségük. 

 

Akkor Jézus veszi kezébe az irányítást, és az öt lángosforma kenyér és a két 

szárított halacska az ő kezében megsokasodik: adja a tanítványoknak, ők viszik az 

embereknek, visszajönnek Jézushoz üresen, majd újra az éhesekhez megrakottan - s 

ebben az áldott ingajáratban maguk is tevékeny szereplői lesznek az isteni teremtő 

csodának, aminek a végén több lesz a maradék, mint ami a kezdő mennyiség volt. 

 

 

Minket is kísért: ne foglalkozzam mások gondjával, mert van nekem is elég! Jézus 

mégis szolgálatba küld. Akkor kiderül a tehetetlenségem. De kész vagyok-e azt a 

keveset, amim van, odavinni hozzá, és visszakapva szolgálni vele? Ő ma is meg tud 

sokasítani mindent: erőt, gondolatot, türelmet, még az időt és a pénzt is. Próbáljam ki 

hittel! 

 

* 

 

A jó lelkiismeret áldása 

Mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. 

Zsidók 10,2. 

 

Igazán nagy boldogság a jó lelkiismeret. Sokan bizonygatják: 'Nekem nincs rossz 

lelkiismeretem, senki sem vethet semmit a szememre!' Az alvó lelkiismeret azonban 
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még nem jó lelkiismeret. Igaz ugyan, hogy nyugton hagyja az embert, mint akár egy 

elviselhetetlen embertől is nyugtunk van, ha alszik. De amint felébred a lelkiismeret, 

oda a nyugalom. Egymásután jönnek a vádak és önvádak. Vannak, akik megpróbálják 

lelkiismeretük vádolását saját maguk elfojtani, igyekeznek azokat elhallgattatni 

vagy elkábítani. Azonban a kábítószer még nem gyógyszer. A morfium például 

átmenetileg érzéstelenítheti a testi fájdalmakat, de az még soha senkit nem gyó-

gyított meg. Ha sikerül is valakinek a szíve mélyéből előtörő kellemetlen intő hangot 

elhallgattatnia, ugyan mit nyert vele? Jaj, annak az embernek, aki lelkiismeretén 

erőszakot követ el. Ha az ember elzárkózik Isten szava elől, megtörténhet, hogy 

Isten többé egyáltalán nem szól hozzá. 

 

Ha a lelkiismereted szorult helyzetbe hoz, akkor az egyetlen kivezető út, amely 

valóban célhoz vezet: menekülj Jézus keresztjéhez! Csak egy orvosság van a 

megsérült lelkiismeret számára: Jézusnak, az Isten Fiának a vére. Egyedül ez 

tisztíthatja és gyógyíthatja meg a lelkiismeretet. Ő benne találsz nyugalmat és 

bizonyosságot, hogy bűnöd egyszer s mindenkorra elvétetett. - Egy asszony, miután 

súlyos betegségből felgyógyult, ezt mondta: Amikor magam előtt láttam a halál 

lehetőségét, a szívemben csodálatos békességet éreztem, mintha soha életemben 

semmi bűnt nem követtem volna el. Addig súlyos lelkiismereti válságokon mentem 

keresztül, most Jézus Krisztus vérének az ereje által teljes békességre jutottam.' 

Megszabadulva a gonosz lelkiismerettől és minden szorongástól - ez a 

megkegyelmezett bűnös boldog állapota. 

 

Az a lelkiismeret, amelyet az Úr Jézus vére megtisztított, finom és érzékeny 

mindarra, ami Isten előtt helytelen. Olyan, mint a szem, amelyet a legkisebb 

homokszem is könnyen megsért. Megsérült lelkiismeretünk a kegyelem révén gyógyul 

meg, s ismét zavartalanul működik. - Törekedj arra, hogy csak az Isten által 

megtisztított lelkiismeret szavára figyelj, és vigyázz, hogy jó lelkiismeretednek 

benső, finom érzéke és derűje soha többé el ne vesszen. 

 

* 

 

„Szeresd felebarátodat, mint magadat." 
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Van egy barátom, jószívű, hívő keresztyén ember, aki az ellenségeinek is 

szívesen segít. Mégis állandó lelkiismeret-furdalása van, mert képtelen arra, hogy 

egy bizonyos emberfajtát szeressen, s emiatt Isten ítélete alatt tudja magát. 

Többször vitatkoztunk azon, mit is jelent szeretni. A görög nyelvben, az 

Újszövetség eredeti nyelvében három szó fejezi ki a szeretetet: filosz, jelenti a 

kedvelést. Szeretem a jó ételt, a szép ruhát, stb.; erosz, jelenti annak szeretetét, 

amire vagy akire vágyom, nekem szükségem van. De az igazi, a bibliai szeretetet 

mindig a harmadik fejezi ki, az agapé, az önzetlen, az adakozó szeretet. A filosz és 

az erosz érzelem. Az agapé nem az. Az érzelmet nem lehet parancsolni. Isten nem 

azt kívánja tőlünk, hogy repessen a szívünk az örömtől, ha meglátjuk 

ellenségeinket. A bibliai szeretet azt jelenti, hogy mindig készen állok arra, hogy 

segítsem embertársaimat, ha azoknak szükségük van rám. Mindig kész legyek arra, 

hogy segítsem ugyanarra, amit magamnak kívánok. Nem kell a barátságát vagy a 

vele való találkozást kívánni, de ha rád szorul, segítsd! Ez a parancs értelme. Erre 

pedig minden ember képes. Nem könnyű, de ha Istent szereted, meg tudod tenni. 

 

Istenem, olyan jó lenne minden ember iránt úgy érezni a szeretetet, ahogy 

Jézus érezte a földön! Köszönöm, hogy ezt nem kívánod tőlem. Amit megkövetelsz, 

az nem is olyan nehéz. Olyan jó érzés, amikor alkalmam van segíteni azon, aki gyűlöl 

és minden aljasságot elkövetett ellenem. Jó érzés látni csodálkozását, 

megszégyenülését. De olyan rossz, amikor az tesz nekem szolgálatot, akit én 

vetettem meg. Kérlek, bocsásd meg, amikor csak azért sem segítettem. Amikor én 

mutattam ki gyűlöletemet. Meg is fizettem érte rossz lelkiismeretemmel. Add meg 

inkább annak örömét, amikor azért adhatok neked hálát, hogy segítettem ott, ahol 

nem is várták! Ámen. 

 

* 

GYERMEKGYILKOSSÁG 

Máté 2,16-18 

Nem győzöm eleget hangoztatni, hogy Isten kiválasztottjainak népét nem okvetlenül 

jellemzi az, hogy különbül viselkednek vagy emberhez méltóbb színvonalú életet élnek 

másoknál. Az egyetlen megkülönböztető jegy rajtuk az, hogy ők Istenéi. Vagy Isten 
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tőrvényei szerint élnek Krisztusban a Szentlélek ereje által, és akkor ennek erős és ható 

a bizonyságtevő ereje, vagy átok alatt élnek, és egész életükön rajta az átok súlya és 

bélyege. 

 

Krisztus bevonulását életünkbe különösképpen elesett állapot szokta megelőzni. 

Reménytelen, sötét, kilátástalan állapotba kell jutnunk, hogy kiálthassunk hozzá a 

mélységből. Akinek még maradt valamiben másban reménykedése, az nem hívhatja 

Krisztust szabadítóul, elébb még abból az utolsó reményből is ki kell ábrándulnia. A 

Krisztus eljövetelét megelőző percekben jutott az ember legtávolabbra az Éden kert-

jétől, sem eledelre jó, sem tekintetre kedves nincs már többé az életében semmi sem. 

 

Az Újtestámentom ebben a helyzetünkben ehhez a helyzethez méltóképpen 

vigasztal bennünket. Megmutatja sötét borzalmait mindennapjaink sivár pusztaságának 

kendőzése nélkül, őszintén. Mennél bizonyosabbak vagyunk, annál vigasztalanabb a 

helyzetünk emberi mérték szerint. Nincs jövője. Nem az a legegyszerűbb esetünkben, 

hogy éppen most, talán csak átmenetileg, sem a tengő életünk folytatása nincs biztosítva 

számunkra, sem az élet folytatásának reménysugara, az öröm nem hajnallik fel sehol 

horizontunk egyik világtája felé sem. Az a legirtózatosabb, hogy mindez így marad, így 

veszett, mert jövőnk reménységét elhervasztották, létünk folytatását induláskor 

lemészárolták zsarnok, heródesi, pokolbéli, fekete hatalmak. 

 

A legirtózatosabb halálnak halálával kell elvesznünk, mert nem a mánk forog 

veszedelemben, hanem a holnapunk. 

 

Ezt egyszer (kinek éppen most, kinek máskor) meg kell éreznie mindenkinek, egyéni és 

közösségi életében egyaránt. 

 

Az evangélium a gyásznak és fájdalomnak ebben a csillag-oltó sötét éjjeli percében 

egyetlen vigasztalással szolgálhat csupán, igaz, hogy teljes ez a vigasztálasa. Ne 

féljünk, mert a Gyermek életben maradt, és biztonságban él. Minden megsemmisült, ami 

az élet folytatására lehetne zálogunk, de Ő Egyiptomba jutott, s majd visszajő. Isten 

választott népére különösen lesújtó és szégyenletes tény ez, mikor meg kell éreznie, hogy 

mindaz, ami Isten országát és az ember istenfiúságát jelenti, az ő életének keretein 
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kívülre szorul és ott jelentkezik. Hányszor kényszerülünk ezt látni. A keresztyénségből 

minden erő kifolyt, a pogányság őrzi még egy csecsemő gyermek életmegnyilvánulásának 

gyönge, alig észrevehető mértékig mindazt, amit neki kellene jelentenie. A keresztyén 

világon belül sötét hatalmak terpeszkednek és dúlnak. Az Éden-kert tekintetre kedves 

és eledelre jó kincseire már csak a szemenszedett pogányság tart igényt és nyert 

ígéretet. 

 

Komor fellegek ezek, de keresztültör rajtuk egy színes, szép szivárványív: ne 

féljetek! Türelem! A Gyermek él! 

 

Hah, de mily panasz, hogy e kor méhe meddő!  

íme, látok, látok ... megnyílt a jövendő  

Távolban közelben:  

Kiről annyi jósnak zenge ihlett szája,  

Megszületett, érzem, Judának királya  

Kicsiny Bethlehemben! 

Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez: 

De tudd meg, de tudd meg, vérszopó Heródesz, 

Hogy ő nincs elveszve! 

Napjaid számitvák, megifjult az idő, 

És, kitől rettegsz, nem féli fegyverid ő, 

Az I g e, az E s z m e! 

 

Arany János: Ráchel siralmá-ból 

 

A NAGY FA ALATT 

l Mózes 2,16-17; 3,1-13 
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Ne, ne, ne vitatkozzunk rajta, hogy miért éppen az alma és a kígyó, és hogy emberi 

nyelven szólott-e a kígyó Évához. Ne idézgessük a természettudósok megfigyelési 

eredményeit se, hogy igazán ravasz állat-e a kígyó, legokosabb, legravaszabb 

valamennyi állattársa között. Ne éljünk metaforákkal, kihasználván a kígyó simaságát 

és nesztelen siklását. Elsikkad így ennek a résznek a leglényege. 

 

A bűnről szól ez a rész, egészen másképpen, mint ahogy a bűnt mindennapi formájában 

elképzelni szoktuk. Bűnös vagyok és bűnös vagy te is, mert nincsen ember bűn nélkül való. 

Ezt, testvérem, vagy nem szoktuk elismerni, vagy nem tulajdonítunk neki valami nagy 

fontosságot. Hiszen ha minden ember bűnös, akkor ez a megállapítás nem jelent semmit. 

Ha minden ember egyforma jó futó volna, nem volna érdemes futóversenyt rendezni. És 

amúgy sem tehet az ember róla, ha beleszületett a bűnbe. Egyszerűen nem felelős érte. 

így gondolkozik a bűnről az emberek nagyobbik fele. A kisebbik fele komolyan fogja fel 

a bűnt, de éppen ezért nem hajlandó bűntudatot érezni. Igenis, van bűn, mondja, de én se 

nem loptam, se nem raboltam, se nem csaltam, se nem öltem, még csak nem is 

hazudtam, én nem ismerem el, hogy bűnös vagyok. 

 

Próbáljunk meg a bűnről a Biblia alapján egy harmadikféle módon gondolkodni. 

Ismerjük el a magunk bűnös voltát, és ismerjük el azt is, hogy gyötrő, kínos, keserves, 

földreszegező, emésztő, halálnál borzasztóbb állapot a bűn rabságában élni. Mert nézzük 

csak, mi történt első szüléinkkel az Éden kertjében. 

 

Megkapták Istentől az egyetlen tiltó parancsot. A jó és gonosz tudásának fájáról, 

arról ne egyél; mert amely nap ejéndel arról, bizony meghalsz. Ha minden zavaró és 

lényegtelen vonást lehántunk erről a jelenetről, ez marad ott: ember, bízzál bennem és 

engedelmeskedj nekem. Mindegy, miféle gyümölcs termett azon a fán: csak az 

engedelmesség árán lehetett az első emberpárnak szakítani róla. A bűn tehát nem 

vérontás, lopás, csalás, hazugság, más efféle, hanem engedetlenség Istennel szemben. 

 

Ha még mindig azt hiszed, hogy ment vagy ettől a bűntől, gyere, kövessük tovább az 

első bűnt a maga végzetes útján. Hogy válik az első emberpár engedelmes gyermekből 

engedetlen gyermekké. Enged a kígyó csábításának. Kígyó vagy nem kígyó (ha tigris lett 

volna, azt kérdeznéd, miért éppen tigris), egészen bizonyos, hogy az ember kísértője 
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az a valami, ami közös benne a kígyóval és minden egyéb földi teremtménnyel: a por és a 

hamu, a föld, amelyből vétetett, a testisége. Óh, a por nagyon jól érti a por szavát, nem 

szükséges tömünk rajta a fejünket, milyen nyelven társalognak. Elhiszem, hogy nem 

loptál, nem öltél, még csak nem is hazudtál soha életedben (majd eljön az ideje, mikor 

rájössz, hogy ez is csak önáltatás), de ugyebár, azt mégsem tagadod, hogy te is a földnek 

porából vétettél, s ami föld benned, az mindvégig húz is a földhöz benned, tagadja 

Istent benned és dacol vele. 

 

Kérdezheted azt is, miért tudás fája a tiltott fa? És nyomban utána fűzheted a 

másik kérdést is: hát bűn a tudás, amit legfőbb jónak hirdetnek minden iskolában? 

Nehéz felelni ezekre a kérdésekre, de nem lehetetlen, feltéve, hogy a Bibliából 

kérdezed mind a kettőt, nem a Biblia ellen. A tudás nem bűn, hanem következménye a 

bűnnek, a bűn megint csak és mindvégig az Isten ellen való engedetlenség, a por és hamu 

szava bennünk. Isten parancsa ellen szakítunk le gyümölcsöt a fáról - a tudás 

fájáról szakítottunk. Nagyon könnyű ezt megérteni. Míg engedelmesen haladsz 

édesapád oldala mellett, akármilyen éjszaka, vihar, sűrű erdő, kacskaringós út, többnapi 

járó föld nehezíti a megérkezéseteket, neked nincs külön gondod semmire. Amely 

pillanatban megtagadod az engedelmességet, kivonod a kezedet az ő kezéből, külön útra 

térsz, abban a pillanatban a jó és gonosz tudása rád szakadt, vagy azzal, hogy 

tudatára jutsz az eltévedésednek, vagy azzal, hogy valahogy mégiscsak hazavergődsz, 

vagy azzal legalább, hogy érzésed szerint sem tehetsz róla, ha titokzatos 

véletlenségből hazacseppentél valahára. 

 

És ha nem érzed a bűnöd terhét egyszerű engedetlenséged formájában, nem 

sarkantyúz vérig vagy nem ver bilincsbe tehetetlenségig testiséged, lehetetlen, hogy ne 

erezd a jó és gonosz tudásának halálos kínját. Szörnyű kötelezettség ez, hogy mennél 

előbbre halad az emberiség élete a világtörténelem tengelyén, annál több mindent kell 

tudni, egyre lehetetlenebb eleget tudni, és minél többet tud az ember, annál inkább csak 

azt az egyet tudja, hogy mezítelen. A tudás fájáról ehetik az ember, az élet fájáról 

nem. Ez az, a-mi a tudást öröm helyett vigasztalan bánattal tölti el. 

 

Engedetlenség, testiség, tudás. Lehet-e ember bűn nélkül való? Érzed-e már, hogy 

bűnös vagy te is? A bűn veled született, nem szabadulhatsz tőle, mint ahogy a 

bőrödtől, csontvázadtól és szíved dobogásától sem szabadulhatsz. Legalábbis szabadító 
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nélkül, magad erején nem. Nem is ez a fontos, az a fontos ezúttal, fáj-e neked a bűnöd, 

szeretnél-e szabadulni tőle? 

 

 

 

Március 21 

 

Nem csúszol el 

 „Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg" 

(Péld 3,23) 

Ha mint Krisztus hűséges követői, a bölcsesség és a szentség útját járjuk, Isten 

megőriz minket ezen az úton. Aki világosságban közlekedik az úton, az védelem alatt 

van. Minden embernek megvan a maga útja, azaz élethivatása. Ha istenfélelemmel és 

buzgón járja ezt az utat, Isten megőrzi a gonosztól. Esetleg egyszerűen járjuk ezt az 

utat, de biztonságban. Talán nem tudunk úgy sietni, mint a fiatalok, de tudunk úgy 

járni, mint istenfélő emberek. 

 

A legnagyobb veszélyt a lábunk jelenti: hamar beleütjük valamibe és megbotlunk. 

Kérjünk ezért Istentől egyre több szellemi látást, hogy botlásra való 

hajlandóságunkat legyőzhessük. Sokszor azért ütjük meg magunkat, mert nem látjuk 

meg az utunkban lévő követ: a bűnt. Csak Isten kegyelme tehet képessé arra, hogy a 

bűnt meglássuk és elkerüljük. Bízzunk ebben az ígéretben és abban, aki megtartja 

választottait. 

 

De mert sajnos a tulajdon gondatlanságunk a legnagyobb veszély számunkra, 

gondoljunk mindig az Úr Jézus figyelmeztetésére: „Vigyázzatok és imádkozzatok!" 

 

Bárcsak Isten kegyelméből ez a nap botlás nélkül telne el! Nem elég, hogy nem esünk 

el, kérjük és akarjuk azt is, hogy a legkisebb botlás se legyen életünkben, hogy majd 

Őt imádhassuk hálával, hogy „biztonságban jártunk és lábunkat sem ütöttük meg." 
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* 

 

A sokaság  

Ettek és jóllaktak mindnyájan... (Lk 9,17) 

 

A sokaság utánamegy Jézusnak, megzavarja a csendjét, és kiköveteli, hogy velük 

foglalkozzék. Hozzák a betegeiket, gondjaikat és szomjas szívüket. A sokaság 

gyakran tapintatlan, figyelmetlen, követelőző, erőszakos, önző. Akárcsak mi. Ezek 

nagyon gyakori bűnök, és megrontják az emberi együttélést. Ha van bennem ebből 

valami, kérjem Jézust, hogy szabadítson meg tőle! Nem vagyunk tekintettel 

másokra, nem tudunk várni, lemondani, a másikat előreengedni, önmagunkat 

megtagadni, a gyengébbet előzékenyen segíteni. 

 

A sokaság csak élvezni akart. Természetes nekik, hogy Jézus egész nap tanít, a 

betegeiket meggyógyítja, utána mindnyájukat jóllakatja. Kapni, kapni, kapni. Adni 

semmit - még hálát se, Istent sem dicsőítik, mint ahogyan sok beteg megtette 

gyógyulása után. Jöhet minden, Jézus azért van, hogy adjon, én meg hogy 

elfogadjam. Az ilyen embernek az sem jut eszébe, hogy esetleg továbbadhatna 

másoknak abból, amit kapott. Isten őrizzen meg vagy gyógyítson ki ebből bennünket! 

 

A sokaságnak tetszik, hogy Jézus jóltartotta őket. Ilyen király kellene! Tegyük hát 

királlyá, s akkor le van kötelezve nekünk, majd mi a háttérből irányítjuk - gondolják. 

Mennyire nem ismerték Jézust! Nem ismerték fel benne a teremtő Istent, nem 

tisztelték benne a mindenható Urat. Az ember ősbűne ez: megpróbál Isten fölé 

nőni, istenkedni, miközben tehetetlen, éhes és beteg, szegény és vak. 

 

Jézus Krisztus felszabadítja a benne hívőket a hálára, Isten dicsőítésére, a tőle 

kapott javakkal való boldog sáfárkodásra, s a neki való önkéntes engedelmességre. 

Erre a felismerésre: te vagy a királyok Királya, én pedig szolgád akarok lenni. 

 

* 
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Isten gyermekeinek a boldogsága 

Én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá 

lesztek - így szól a mindenható Úr. 

2Korintus6,17-18 

 

Micsoda nagyszerű Ige! A mindenható Isten kitárt karokkal közeledik felénk: 'Magamhoz 

fogadlak, és szeretetem körébe vonlak titeket. Atyátok akarok lenni, aki gondoskodik 

rólatok, megtart, vezet és oltalmaz titeket.' Ennél nagyszerűbb és boldogítóbb dolog nem 

történhetik az emberrel. Ennek azonban van egy előfeltétele: menjetek ki közülük és 

szakadjatok el tőlük! Ezt a feltételt azonban nem mellőzhetjük. Ha nem tudjuk 

elhatározni magunkat arra, hogy szakítsunk az istentelen világgal és a bűnnel, Isten a 

fent említett boldogságot megtagadja tőlünk. 

 

Sokan mindkettőt szeretnék megtartani: Isten barátságát, a világ és a menny javait, 

de az érzéki és a lelki örömöket is. Ez azonban nem megy, vagy-vagy. Ez az oka annak, hogy 

olyan sokan nem ismerik meg az igazi öröm ízét. Valami nyomás nehezedik rájuk, nem 

szabadultak még ki e világ vonzásából. Nem akar az ember bizonyos kapcsolatokat 

felbontani, titokban olyan viszonyt ápol, amely Isten akaratával ellenkezik. Lehet, hogy 

néhány gyökeret kitépett, amely odaköt e bűnös világ talajához, azonban az óember 

szívének gyökere nem lett átvágva. Ezért Isten az ilyen lelket nem tudja felüdíteni. 

Krisztus nem tud benne kibontakozni. Legfeljebb valami gyatra kezdetig eljut, valami 

kicsírázik, de az lassanként el is szárad. Milyen jó, hogy Isten segít minket 

gyengeségeinkben. Gyakran irgalmas irgalmatlansággal szakít el minket dolgoktól. Néha a 

világ is segít ebben, becsapja az ajtót előttünk, ha túlságosan nehezünkre esik a tőle való 

elválás. Kiközösít minket, hogy az elszakadást megkönnyítse. 

 

Milyen balgák is vagyunk, ha oly sokáig tépelődünk, a világ kegyeire pályázunk, pedig 

Isten kegyelme mindennél nagyobb. Ha az emberek el is vetnek minket, Isten felemel. 

Figyeljük csak meg, hogy is mondta: „a mindenható" Isten. Ehhez a mindenható 

Istenhez olyan bensőséges kapcsolat fűzhet minket, mint a gyermeket az apjához. 

Hatalmában áll a testet és a lelket a kárhozatba vetni, de az is hatalmában áll, hogy örökre 

boldoggá tegye. - Valóban semmit nem veszítünk, ha hátat fordítunk a bűnös világnak; 

Isten bőven kárpótol minket mindenért. 
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„Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig 

felült rá." Márk 11,7 

Csodálatos ünnep volt Virágvasárnap. Ujjongott a tömeg, büszkén vonultak fel a 

tanítványok. Ott volt az ujjongó tömegben, alázatosan lógatva fejét és nevetséges, nagy 

füleit, a szamár. Csak egy egyszerű szamár. Nem nézett rá senki. Azaz lehet, hogy 

nézték, csodálkozva vagy éppen megbotránkozva: hát a bevonuló nagy király nem talált 

magának egy lovat? De az ünnep teljességéhez erre a szamárra is szüksége volt 

Jézusnak. Ő az alázatosság, az egyszerűség, az egyszerű, szegény nép szamarán kívánt 

bevonulni az ünneplő Jeruzsálembe, hogy elfoglalja örökre szóló trónját a világban, így 

akar ma is bevonulni sok hajlékba, sok lélekbe, végül az egész világba, ahogy megígérte. 

Nem a nagy hatalmak, nem is a nagy egyházfők által, nekik is megvan a maguk szerepe. 

De a lelkekbe egyszerű, névtelen bizonyságtevőkön át vonul be az Ő szeretete. Ott 

pedig éppen olyan dicsőséges, életet adó, boldog ünnep az, amikor Őt befogadják, mint 

Virágvasárnap nagy ünnepe. Oldd el magad e világ sok megkötözöttségétől! Tedd magad 

szabaddá Krisztus szolgálatára! Boldog leszel, ha a te szavadon, tetteiden, 

bizonyságtételeden át valóban beköltözik Krisztus néhány szomorú ember szívébe. 

Uram, használj fel engem országod szolgálatában! Nem kívánok semmiféle dicsőséget, csak 

szolgálni kívánok, mint az a virágvasárnapi szamár. De boldog lennék, ha körülöttem is úgy 

örvendenének, olyan boldogok lennének mások, legalább néhány ember, néhány család. 

Használj fel boldogságteremtésre, békességteremtésre, használj fel arra, hogy rajtam át 

mutasd meg szeretetedet annak a sok embernek, akik körülöttem szomorúak, 

reménytelenek, örömtelenek, talán már gonosszá is lettek a nyomorúságban. Használj fel, 

hogy szebb legyen az élet, és több az öröm! Tudom, nem általam fog az megvalósulni, de 

Te megteheted, hogy nekem is részem legyen benne. Ámen. 

* 

11. Zsoltár 

AZ ÚRHOZ MENEKÜLÖK! 

Itt egyszerűen bizonyságtételről van szó. (A chászáh = menekülést jelent.) Az Úrban, 

Jahveban bízom! Benne rejtőzöm én! Ő az én menedékem. Amit kihangsúlyoz a vers 

második fele: nem a hegyekbe menekülök a szorongattatásban, hanem Jahve az én 

menedékem. Nem félni kell, az Urat kell az embernek megtalálnia. Őnála lenni, akkor 

nem kell más, Ő az ember egyetlen, semmi mással fel nem cserélhető erőssége! Az 
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Isten iránti bizalom, a Benne való hit, nem a lábak dolga, hanem a szívé. Aki Istenre 

bízza magát, annak semmi másra nincs szüksége, az nem futkos ide-oda. 

 

Nem jó az, mikor az ember a lábaira bízza magát és menekül, mint Illés is menekült 

Jézábel elöl. Ki a pusztába, majd a Hórebhez. És ezzel elhagyta azt a helyet, ahová 

Isten állította őt. És megtelt a szíve félelemmel. Úgy képzelte, hogy egyedül marad, aki 

bízik az Úrban. Szörnyű érzés lehetett: egyedül maradtam! Nincs mellettem senki más. 

Ez a félelem, a magára maradottság érzése. (1. Kir. 19,1 kk). Mikor kérdezi őt Isten: mit 

csinálsz itt Illés? Nyugodtan fordíthatnánk így is: merre tekeregtél Illés? Én 

rendeltem neked a prófétaság helyét és te azt elhagytad! Nevetséges helyzet az, mikor 

Isten gyermeke menekül! Ilyen helyzetbe került Jónás is, aki nem volt hajlandó oda 

menni, ahova Isten küldte. Ninive helyett egy hajón találta az Úr. Menekült. Valójában 

Mózes is menekült, Egyiptomból (2. Móz. 2,15). Valójában elhagyta Isten által rendelt 

helyét. És Midián földjéről vissza kellett mennie oda, ahonnan elmenekült. Nem 

lelkesen tér vissza, nehezen vehető rá, hogy szemtöl-szembe álljon a fáraóval. (2. Móz. 

3 kk). 

 

Gondolnunk szabad a prófétai bizonyságra: Akinek szíve reád támaszkodik, megőrződ 

azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. (És . 26,3). A békesség, nyugalom, biztonság 

nem a veszélyeztetettség hiánya. Ez Isten kijelentésének bizonyossága, ami a 

szívünkben hat és él. „Egy hitetlen ember megkérdezett egy asszonyt: - Mi az, amit 

olvas? - Isten szavát olvasom, hangzott a válasz. - Isten szavát? Honnét veszi, hogy ez 

Isten szava? - Maga Isten mutatta meg. — Tényleg? És hogy tudta ezt bizonyítani? — 

kérdezett tovább a hitetlen. Az asszony így válaszolt: - Be tudja bizonyítani, hogy a 

Nap létezik? - Hát persze! A legjobb bizonyíték az, hogy meleget és világosságot ad. -

Pontosan így van, válaszolta az asszony. Számomra a legjobb bizonyítéka annak, hogy a 

Biblia valóban Isten szava, hogy tapasztalom a melegét és a világosságát!" (Spurgeon). 

Jeremiást kérdi meg Isten: „Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal 

versenyezni? Ha csak nyugodt földön érzed biztonságban magad, mit csinálsz a Jordán 

sűrűjében? " (Jer. 12,5). 

 

Istennek nem az a célja, hogy kimenekítse az embereket a világból, hanem az, hogy a 

helyükön maradjanak, és ott tegyék, amit rájuk bízott Isten. Gyakran téveszti el az 

ember a saját dolgát, azt, amit rá akar bízni Ura: emberek figyelmét Istenre és 

tetteire irányítani. Isten helyet, megbízást és szolgálatot rendelt ki a számunkra. Ott, 
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ahol vagyunk. Olyan körülmények között, amik bizony néha igen nehezek, veszélyesek. 

Dániel kerülhet oroszlánok vermébe, a barátai, társai pedig a tüzes kemencébe, ők 

éppen ott és éppen ezzel tehetnek bizonyságot hitükről és Istenük hatalmáról. Ilyenkor 

Isten Fia (a negyedik) is a lángok között jár, mert a gyermekei tüzes kemencében 

vannak. (Dán. 3,25). Vagy Isten angyala ott van az oroszlánok vermében, hogy befogja az 

oroszlánok száját. (Dán. 6,23). „Az olvasztár soha sincs messze az olvasztó tégelytől, 

amiben aranyát tűzben tartja. " (Spurgeon). 

 

Az igaz ember tehát nem fut! Isten az ő védelme és ez a védelem erősebb, 

megbízhatóbb, mint a menekülés, a nyugalmat ígérő hegyek. A sónak ott a helye az 

ételben, miközben megsemmisül, meg is ízesít! A fénynek ott a helye a lámpatartóban, 

nem azért gyújtják meg, hogy a véka alá dugják, hanem azért, hogy lámpatartóba 

tegyék és világítson azoknak, akik a házban vannak. A lámpatartóban elfogy ugyan az 

olaj, de közben betöltötte a hivatását! Fényt adott. Helyesen látta meg ezt a próféta: 

Olyan lesz Jákob maradéka sok népek között, mint a harmat, mint a zápor a fűnek. A 

harmat eltűnik, megsemmisül, miközben megitatja a megfáradt füvet vagy falevelet. A 

zápor megitatja a földet, a növényzetet, de közben őmaga eltűnik. Elvégezte nagyon 

fontos szolgálatát, miközben megsemmisül önmagára nézve! Ez az Isten gyermekének a 

hivatása a földön. 

 

Jézus erre a legnagyszerűbb példa. „A Golgotán, ott szenvedett és bűnömért tett 

eleget. Ott áldozott szent vérivel, éltet adott gyötrelmivel. Ó, Golgota, gyásznak 

hegye, hol Jézus értem vérezett! Ó, Golgota, áldás hegye, hol megszerezte üdvömet!" 

Jézusnak meg kellett halnia, hogy mi élhessünk. Ő lesz az emberiség életében a só és 

a harmat! Enyhületet, megbékélést szerez ott, ahol befogadják és hisznek benne! „Én 

azért jöttem, hogy életük legyen sőt bőségben éljenek." (Jn. 10,10). 

 

„Mert a bűnösök feszítik már az íjat, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. " (l 

1,2). Feszítik az íjat és lőnek. Valóban munkálkodik a világban a hitetlenség. A 

hitetlenség többek között azért is van, hogy a hit megpróbálódjék! Lőnek a tiszta 

szívűekre. Nem mindig azért, hogy halálra sebezzék. Legtöbbször azért, hogy 

megsebezzék. Hitetlen az ember és éppen ezért a másikra lövöldöz. Azt akarja, hogy 

az is a kétségek között hányódjék! Meg akarják rendíteni, el akarják venni 

bizonyosságait! A kifeszített íj nem mindig valóságos íj. A hitetlen azért lövöldöz, hogy 

kimozdítsa a hívőt a békességéből, megrontsa lábai alatt a talajt. Jézus körül rengeteg 
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ember fordult meg. Azért, hogy higgyenek benne? Nem, nem. Azért, hogy kihasználják, 

próbára tegyék, hálóba fogják. Lépten-nyomon hallunk arról, hogy megkísértik. 

 

A hívő ember nem azért van a világon, hogy sikeres ember legyen. Az emberek 

elvárják tőle, hogy rendkívüli legyen. Rendkívüli dolgokat csináljon! Ki akarják 

használni, és meg akarják próbálni. Rombolják a hitét, el akarják bizonytalanítani. Ki 

akarják nevetni! Meg akarják rázni, lába alól kihúzni a szőnyeget. Hitének alapjait meg 

akarják rongálni. És mikor bizonytalanná vált, mert ő is ember, akkor ki akarják 

dönteni. Aki meginog, az abban a veszélyben van, hogy ki is dőlhet! Belső egyensúlyom 

alaptörvénye ilyenkor az, amit a próféta fogalmazott meg: Elestem ugyan, de felkelek, 

mert meghallgat engem az én Istenem! (Mik. 7,7-10). 

 

Mi a megmaradásom titka? Nem én. Ez a titok nem bennem van. Ez rajtam kívül van! 

Mikeás így fogalmazza meg: „De én az Urat várom a szabadító Istenben 

reménykedem; meg is fog hallgatni Istenem!" (Mik. 7,7). A zsoltáros is az Úrról beszél, 

tudja, hogy az Úr, akinek trónja a mennyekben van, lát minket és ügyünket. Mi tehát a 

hívő megmaradásának a titka? Az a várakozás és reménység, hogy miközben én 

megrendültem, Ő rendületlenül ott van az égben, ott a trónja, benne nem változott meg 

semmi! A hit ereje abban van, hogy látja Istent hatalmában, igazságtételében, bízik 

ígéreteiben! Látni, de nem a szemünkkel. „Látom őt, de nem most; szemlélem de nem 

közel!" (4. Móz. 24,17). Az Isten iránti bizalom nem a szemünk dolga. Aki lát, nem a 

láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. (2. Kor. 4,18). Azaz hitben járunk, nem 

látásban. Aki minket erre elkészített, Isten az! Ő a Lélek zálogát adta minekünk. Aki 

mindenkor maga előtt látja az Urat, nem a szemeivel szemléli Őt. (Ap.Csel. 2,25). 

Becsukott szemekkel is látja Őt. Ez az a látás, amit senki el nem vehet tőlünk. 

 

 (cházáh) = látás, prófétai látás, láttatás, amit Isten gyermekei előtt tesz világossá, 

láthatóvá! Jahve adhat bárkinek ilyen látást. Igéjét is ezzel láttatja és érteti meg! (2. 

Sám. 24,3; Ez. 3,14; Jer. 1,11-13). A (báchan) jelentése elsősorban nem megvizsgál, 

hanem inkább: megpróbál, megkülönböztet. Isten látása lényeglátás. Kipróbál, igaz 

vagyok-e vagy hamis. Ami az igaznak meg-menekedés, az a hamisnak végzetes bukás. 

 

A megpróbáló erő ítélet és kimenekedés. A tűz is próba. Lám, Isten Dániel társait a 

tűz próbájából is kimentette. Az Úr igaz, szereti az igazak tetteit, a becsületes 
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emberek pedig meglátják arcát. Jézus ezt így mondja: „Boldogok, akiknek szívük 

tiszta, mert ők meglátják az Istent." (Mt. 5,8). Ki láthatja Istent? Akinek tiszta a 

szíve. Hogy lehet a mi szívünk tiszta? Úgy, hogy megtisztítja az Úr Jézus, a tiszta szív 

tehát megtisztított szívet jelent. A tiszta szívet Jézus irgalma és szeretete 

tisztogatta ki szennyeiből. És meg fogjuk ismerni Istent az Ő Fiában. „Aki engem lát, 

látja az Atyát. " (Jn. 14,9). Jóllehet most még tükör által homályosan, de majd egyszer 

láthatjuk Őt színről színre. (1. Kor. 13,12). 

 

Légy alázatos!  

„...az alázatosoknak pedig kegyelmét adja" (Jak 4,6). 

 

Az alázatos szív kegyelemre vágyik, és azt meg is kapja. Kiszolgáltatja magát a 

kegyelem szelíd uralmának, és ezért egyre nagyobb mértékben nyeri el azt. Az 

alázatos szívűek a völgyekben lakoznak, ahol a kegyelem folyói kanyarognak, és bőven 

isznak azokból. Hálásak a kegyelemért, dicsőítik érte az Urat, aki - önmagához 

híven - meg is adja azt nekik. 

 

Jöjj, kedves olvasóm, alázd meg magad! Légy kicsiny önmagád előtt, hogy az Úr 

naggyá tehessen! Talán így sóhajtasz: nem vagyok eléggé alázatos, de lehet, hogy ez 

már az igazi alázat szava. Vannak, akik büszkék arra, hogy mennyire alázatosak: ez a 

büszkeség egyik legrosszabb fajtája. Tehetetlen, gyámoltalan, méltatlan, kárhozatra 

méltó teremtmények vagyunk, minden okunk megvan az alázatra, ne legyünk 

beképzeltek és büszkék! Alázzuk meg magunkat az alázatosság elleni vétkeink miatt, 

hogy képesek legyünk az Úr irgalmát elfogadni. A kegyelem megtapasztalása tesz 

igazán alázatossá, és az alázatos ember aztán még több kegyelmet tud elfogadni. 

Hajoljunk meg Isten előtt, hogy felemelhessen! Érezzük magunkat szellemben 

szegényeknek, hogy Isten meggazdagíthasson! Legyünk alázatosak, hogy Istennek ne 

kelljen megaláznia, hanem kegyelméből felmagasztalhasson bennünket! 

 

* 

Azért jött, hogy életünk legyen 

„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. " (Jn 10,10/b) 
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„Jó Pásztorunk, Jézus, azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Egyedül 

Jézus tud olyan életet biztosítani számunkra, amely méltó az élet elnevezésre. 

Jézus nemcsak testi, hanem lelki életünkről is gondoskodik, sőt arról is, hogy 

„bővölködjünk". Ő az isteni, örök „gyökér". Életünket nem szabad csupán testi 

vonatkozásban tekintenünk, mint oly sok ember szeretné, hanem lelki 

vonatkozásban is. Az emberek - fájdalom - lelkűkkel kapcsolatban nagyon 

igénytelenek, de annál igényesebbek testi dolgaikban. Isten országának tagjai jól 

tudják, hogy életünk fönntartásához szükségünk van testünk táplálására, de nem 

azért élünk, hogy „együnk". Lelki táplálékunkról mennyei Atyánk gondoskodik 

Egyszülött Fia és Szentlelke útján. Azért áraszt el minket bőséggel, hogy a 

szűköl-ködőknek is tudjunk ebből juttatni. Azt várja tőlünk, hogy élő víznek 

folyamai ömöljenek bensőnkből. Már előbb mondja: „A ki hisz én bennem, élő 

víznek folyamai ömlenek annak belsejéből" (Jn 7,38). Krisztus követői csak azért 

bővölködhetnek, hogy élő vizek folyamai ömöljenek belsejükből szomorú világunk 

szomjazó tömegei felé. Élő vizek vagyunk-e? Élő vizek ömlenek-e bensőnkből? 

Megváltó Krisztusom, köszönöm, hogy olyan bőségesen táplálsz lelki eledellel. Tudom, 

tőlem is azt várod, hogy élő vizek folyamai ömöljenek az én bensőmből is. Erősíts 

kegyelmedből, hogy sohase fáradjam meg ebben, hogy áldás lehessen életem sokak 

számára. Segíts, hogy így tudjam szolgálni dicsőséged! Maradj, Uram isteni 

táplálóforrásom! Ámen. 

„Jöjj és lakozz bennem: hadd legyen már itt lenn 

Templomoddá szívem-lelkem! 

Mindig közellévő: jelentsd magad nékem, 

Ne lakhasson más e szívben; 

Már itt lenn mindenben csakis Téged lásson, 

Leborulva áldjon!" 

(Énekeskönyv 165. é. 6. v.) 

 

* 

„...»Ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk.'« Jézus ezt 

mondta neki: »Ha lehet valamit tennem? - Minden lehetséges annak, aki hisz.« 
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Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: »Hiszek, segíts a 

hitetlenségemen!«" Márk 9,22-27 

Mindent megtett volna, mindent megfizetett volna a beteg gyermek apja, hogy a fia 

meggyógyuljon. De olyan feltételt kapott, amire nem volt képes. Annyi nagy erejű orvossal 

és kuruzslóval volt már dolga, hogyan tudta volna látatlanban, előre elhinni, hogy Jézus 

más, mint a többi? Te hiszed? Persze, hogy hiszed. Azért is olvasod ezt az igét. De ha 

annak a sorsa, akit a legjobban szeretsz, attól függne, mennyire, milyen őszintén, milyen 

kételkedés nélkül hiszed, hogy Ő mindent megtehet a te és a tieid életében is, ami 

lehetetlennek bizonyult eddig, nem beszélnél másként, mint az a kiábrándult, ezerszer 

csalódott apa. Kérj hát segítséget attól, aki egyedül képes azt megadni! Istentől kérj 

nagyobb, igazi, töretlen hitet! Ő megbocsátja hited gyengeségét, és úgy áld meg, mintha 

valóban hibátlan, teljes hited volna. Hiszed-e ezt? 

Hiszek, Uram. Hiszek benned, valóságodban, hatalmadban, szeretetedben. Azt is hiszem, 

hogy minden, ami eddig szép volt az életemben, a Te ajándékod. Hiszem, hogy segítséged 

volt ott mindenütt, ahol valami eredményem volt az életben. Hiszem, hogy Te vagy az Úr 

egész világunk felett. De látod, Uram, amikor jövendő dolgokról van szó, amikor 

határozottan ki kellene mondani, hogy segítséged ott lesz, ahol kérjük, amikor egészen és 

kizárólag rád kellene bíznom a jövőnket, olyan gyakran megbicsaklik az én erősnek gondolt 

hitem. Mit tehetnék mást, mint ismét hozzád fordulni* Bocsásd meg hitem gyengeségét! 

Tedd újra erőssé! Fogadd el úgy, ahogy eléd tudom tárni, hiányosan, gyengén, mégis beléd 

kapaszkodva! Add, hogy minden gyengesége ellenére hitem legyen erőforrásom, 

világosságom, reménységem! Te add meg annak erejét, Uram! Ámen. 

* 

12. Zsoltár 

AZ EMBER SZAVA ÉS ISTEN SZAVA 

 

Utasítással kezdődik, mint már sok előbbi és következő zsoltár. Ez az utasítás a 

karmesternek szól. Nem ismerjük pontosan ennek az utasításnak az értelmét. Sokak 

szerint nem is tartozik szorosan a tartalomhoz. Annyit azonban jelez, hogy a 

zsoltárokat énekelték, és már az ószövetségi gyülekezetben hozzátartoztak a 

gyülekezet énekléséhez, az istentiszteleti rendhez. A református szertartásban nagy 

jelentősége volt és van a zsoltárok éneklésének. A gyülekezet fordul ezekben, mint 

imádságokban az élő Istenhez. Azt azonban semmi képpen nem szabad felednünk, hogy a 

zsoltárok bármelyike imádság, amelyben a gyülekezet áll Isten elé hálaadásával, 
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panaszával, - ugyanakkor szorosan hozzátartozik az írott Igéhez, azaz a zsoltárok 

Isten kijelentésének a részei. A zsoltárokat nemcsak énekeljük, hanem, mint Isten 

Igéjét prédikáljuk is. 

 

A 12. zsoltár abban is, ahogyan szembe állítja Isten szavát (imeráh) az emberi szóval 

(dábár), hatalmas segítséget jelent az Isten elé álló embernek, mert azt tárja elénk, 

hogy az Isten szava áll, megbízható, ígéretei érvényesek. És amint az emberi szót, 

elragadja a szél, mint a pelyvát, Isten szava nem a szélbe szórt, elsodorható szó. Isten 

erejét, állandóságát hordozza, aki Isten nevét hívja segítségül, az megmenekül! 

(Ap.Csel. 2,21). 

 

A (jása) szónak széles körű jelentése van. Jelent segítséget, oltalmat, de ugyanakkor 

győzelmet is. Sőt jelent üdvöt, szerencsét is. Végső soron ebből származik a nevek 

egész sora: Isten az én segítségem (Zsolt. 121,2; 124,8), olyan értelemben is, hogy 

mindennemű szükségünkben megszólíthatjuk Istent. Aki segítségül hívja az Úr nevét, 

megtartatik (Róm. 10,13; Jóéi. 3,5 stb.). Isten az, aki ránk árasztja kegyelmét, aki 

Szabaditól küld népének. Végső soron Jézus a Messiás. Ő mondja magáról a samáriai 

asszonynak. „Én vagyok az, aki veled beszélek." (Jn. 4,25-26). 

 

Isten az, aki mindennemű szükségünkben megelégíthet minket. Dávid úgy érezte, hogy 

fojtogatja őt a szükség, mert elfogyott (gámar) a kegyes. Olykor az emberre 

ránehezedik a jóakarata emberek hiánya. Ez nem pusztán a magára maradottság 

érzése, hanem olyan hiány, ami félelmesen nehezedik rá az emberre. A kenyér, a víz 

hiánya hasonló, a lelki ajándékok hiányához, mikor szabadításra várunk, de úgy érezzük, 

el kell vesznünk. Lehet-e kiáltani, kaphat-e az ember segítséget? 

 

Nagy meglepetés az, szinte eláll a lélegzetünk, mikor ezt olvassuk Jézus szavaiban: 

Boldogok, akik éheznek, szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek! (Mt. 5,6). Bár 

Dávid valóságosan éhezik és szomjazik egy kis kedvesség után, egy kis nyájasság után 

(chászíd), nem talál ezt sehol az emberek között, odafordul ahhoz, akitől jönnek ezek az 

áldások! Boldog, mert Istentől kaphat minderre feleletet. Ez az, amire Jézus felfigyel, 

mikor bejárta a városokat, falvakat mind. „Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, 

mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. " (Mt. 9,35-36). 
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Miért boldog az, aki igazán szükséget lát, aki éhezi és szomjazza Isten ajándékait? 

Azért, mert megszánja öt az Úr, asztalt terít és eledelt ad bőven! (Zsolt. 23,5). 

 

Betölti azt az igazságot, hogy aki kér, kap, aki keres, az talál és a zörgető előtt ajtó 

nyílik. (Mt. 7,7). Isten megáldja azt a bizalmat, amellyel feltárjuk kívánságainkat előtte. 

(Fil. 4,6-7). 

 

A zsoltáríró nemcsak azt tapasztalja, hogy valamiben hiány van, hanem hogy miközben 

hiány van hálaadásban, Isten és emberek iránti hűségben, nagy bőségben árad a 

hiábavaló, hamis szó. Elárad, betölti a világot a kár omló szó, csalárd, hamis beszéd, 

álnokságnak, hazugságnak, istenkáromlásnak, a gyalázatos és szemérmetlen beszédnek 

hatalmas áradatai öm lenek ki emberek száján. A hívek eltűntek, de előálltak a hazugok, 

sima szájjal, kétszínűén beszélnek. Uram, megfulladunk az emberi szó förtelmes 

áradatában! Mert a száj arról árulkodik, mi van a szívben, a szív teljességéből szól a 

száj. Aki félreértette Isten parancsolatát, az össze fogja téveszteni azt, amivel Is-

tennek tartozik és amivel embereknek tartozik. „ Belülről, az ember szívéből jönnek elő 

a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, 

kapzsiságok, gonoszságok, valamint kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg és 

esztelenség. " (Mk. 7,1-23). Ilyen esetben már nem csupán arról van szó, hogy a szív 

csalárd, hanem arról, hogy a szív romlott, az ember beszéde is romlott, és a bűzt, 

amit magából áraszt, azért nem utálja meg, mert ilyenné lett a szó. 

 

Segíts, Uram! Az egész életünket ellepi, romlasztja a szenny sokféle áradása. Ahol 

elárad a fórtelem, ott cselekedni kell! Az ember romlott, te segíthetsz rajta, Uram, 

Istenem! Ez végveszély, világromlás. Mindenütt ez uralkodik, torkunkig ér a szorosság. 

Mit kérhet az, aki kér? Irtson ki az Úr minden sima szájat! Mert az emberek azt 

vallják, nagy segítség a száj, nem lehet azt elhallgattatni! Isten kiirtotta. Jézusban 

büntette meg, a mi szánk büntetését rajta hajtotta végre. Ő pedig alázatos volt, 

kínozták, de száját sem nyitotta meg. Olyan volt, mint a bárány, amit mészárszékre 

visznek, Ő sem nyitotta meg a száját. Kortársai közül ki törődött azzal, hogy mikor 

kiirtották a földön élők közül, népe vétke miatt érte a büntetés! (És. 53,6-8). Jézus 

Krisztus meghalt a nyelvünk bűneiért is, méltó hát, hogy Istenhez térjünk! A 

keresztségben vele együtt el is temettek bennünket, és vele együtt fel is támadtunk 

Isten erejébe vetett hit által. Csodálatos Krisztus diadala, mert eltörölte a minket 

terhelő adóslevelet, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztre. (Kol. 2,12-15). 
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Jézus ereje által, benne feltámadva, vetkőzhetjük le ó emberünket, vethetjük el 

magunktól a test cselekedeteit. És az új embert felöltözve lehet háládatos életünk és 

nyelvünk és lakhat bennünk Krisztus beszéde gazdagon úgy, hogy taníthatjuk egymást 

zsoltárokkal és dicséretekkel, hálát adva szívünkben az Úrnak. (Kol. 3,9-16). 

 

Isten megbizonyította irántunk való hűségét és bár hű embert kicsoda találhat (Péld. 

20,6), kellethetjük magunkat Krisztus ékességeivel. Az a száj, amelyik elfogadta 

Krisztus áldozatát, nem járhat új életében a nyelv bűneiben! Nem jöhet ki ugyanabból 

a szájból többé áldás és átok! Ugyanabból a forrásból nem meríthetünk soha többé 

édeset és keserűt! (Jak. 3,1 kk). 

 

Jézus sebeiért kérhetjük tehát: 

1. Isten szeretete tegyen velünk csodát, szabadítson ki a hazugságok tengeréből! 

2. Segítsen meg, hogy ne legyünk árulói Jézus Krisztusnak, áldozatának. El 

ne csüggedjen a szívünk és merjünk az ő dicsőségére élni! 

 

3. Még ellenakcióként se éljünk többé a nyelv bűneiben! 

4. Tisztán hirdessük Isten tiszta Igéjét, se ne keveredjünk a hamisság, ha 

zugság semmiféle áradatába! 

5. Példa legyen előttünk Krisztus egyenes beszéde! 

6. Engedje meg, hogy új életünk vigasztalás lehessen fuldokló embereknek. 

Ne legyünk soha restek, hogy a kísértés idején üdvünk reménye vegye birtokába 

életünket és nyelvünket! 

 

* 

 

Karácsony Sándor, Hatalom alá vetett ember 

 

A NÁZÁRETI LAKHELYE 

Máté 2,19-23 
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Engedetlenség, testiség, tudás. Megszülettem, gyermekségemnek ideje letelt, 

fiatalemberré cseperedtem, elzúgott mellettem a világháború, forradalmi utószelével 

egyetemben, férfiúvá értem, fiatal házas, ifjú családapa lett belőlem, még mindig ez a 

három kényúr uralkodott életemben: engedetlenség, testiség, tudás. Nem tartoztam 

soha a nyílt istentagadók felekezetébe. Tudásom megértette a vallás fontosságát, a 

keresz-tyénség jelentőségét, Krisztus központi szerepét a megváltás dogmájában. Jó 

és gonosz tudásának fájáról szakított gyümölcs volt a theológiám egész rendszere. A 

testiségem lefordította ezt a theológiai szöveget és tolmácsává szegődött mindvégig. 

Pontosan értelmezte esetről esetre: ez vagy az a tétel mit jelentsen úgy, hogy hús, vér, 

ideg és vágy meg ne rövidüljenek azért csorbítatlan jogaik érvényesítése közben. Ehhez 

képest alakult az életem, mely az adott körülmények között nem is lehetett más valami 

egyéb, mint Isten parancsával minduntalan ujjat húzó, engedetlen élet. 

 

Hiába tudtam Jézusról, hiába igyekeztem fegyelmezni testiségemet, nem voltam 

engedelmes, tehát változatlanul leláncolt, megrontott, hazuggá tett uram és 

parancsolom, a bűn. 

 

Azt hittem akkor s azután is még jó darabig, hogy azokban a napokban nem élt és nem 

hatott bennem még az Úr Jézus Krisztus. Ma, valahányszor visszagondolok életemnek 

ama szakaszára, világosan látom már, hogy akkor is a Krisztusé voltam. Az az idő 

csöndes előkészítése, sőt észrevétlen beteljesedése volt a későbbi időszakoknak. Apró, 

áruló kis jelek mutatják, hogy „balcsillagzat" alatt eltelt életem is program szerint múlt 

el és folyt le, „hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak". 

 

Csak akkor még nem tudtam. Fogalmam sem volt róla, mi miért alakul éppen úgy, 

ahogy. Mint ahogy magának Jézusnak gyermekkori sorsmozgatója, József sem tudott 

lényegeset. Élt, ahogy lehetett. Álomban megintetve Egyiptomba futott, a veszedelem 

elmúltával visszatért önként vállalt számkivetéséből, viszont élvén a gyanúperrel, nem 

ment Júdeába, a galileabeli Názáretben telepedett le. Mit sem sejtve. Gyanútlanul. A kis 

egzisztenciák máról-holnapra élő lépésenként való moccanásával viszi előbbre szegény 

kis mindennapjuk óvatos történetét. És éppen ezáltal hagyja maga után áruló nyomul 

az üdvtörténet előre megrajzolt térképének vonalvezetését. 
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Néha sötétben tapogatózva, bután élünk, és csak a mában teng nyomorult 

kérészsorsunk. Tudjuk is mi, mivégre, hogyan, miért esnek meg velünk a dolgok, tolja 

egyik napunk a másikat gondolattalanul egymás után. Pedig mirajtunk is mindig újra meg 

újra az üdvtörténet eseményei telnek be éppen ilyenkor is. 

 

Szürke, történéstelen évekről kiderül utólag, hogy saját egyéni vagy közösségi 

pusztában vándorlásunk napjai morzsolódtak lefele akkor éppen, bajok, sze-

rencsétlenségek, ismételt csapások idejéről bizonyos távolból az tetszik meg, hogy 

prófétai intések váltak valóra engedetlen fejünk felett. 

 

Még nem vált akkor életünkben nyilvánvalóvá, hogy Krisztuséi vagyunk, s Ő az úr 

mirajtunk. De már elindult, hogy egykor általunk is názáretinek neveztessék. 

 

Március 23 

 

Biztos kézzel vezet 

 „Vezetem majd a vakot olyan úton, amelyet nem ismertek" (Ézs 42,16). 

Gondoljuk csak el: Ő, a végtelenül dicsőséges Úr - mint a vakok vezetője. 

Micsoda határtalan együttérzés van ebben! A vak ember nem képes megtalálni az 

olyan utat, amelyet nem ismer. Még ha ismeri is az utat, akkor is nehezen tud menni 

rajta; de egy ismeretlen úton vezető nélkül nem tud járni. Természet szerint 

valamennyien vakok vagyunk, az üdvösség útját nem találjuk meg, csak ha az Úr 

rávezet bennünket. Ő vezérel mindaddig, amíg elérünk hozzá, hogy azután megnyissa 

szemünket. Mindnyájan vakok vagyunk a jövőnket illetően is: nem látjuk előre még azt 

sem, hogy egy óra múlva mi lesz velünk. Az Úr Jézus azonban vezet bennünket egészen 

utunk végéig. Áldott legyen az Ő neve! 

 

Mi nem sejtjük, hogyan érkezhet szabadulás a számunkra. Az Úr azonban tudja, és 

vezet bennünket, amíg meg nem menekültünk minden veszedelemtől. Boldogok azok, 

akik a jó Pásztor kezébe teszik a kezüket, és teljesen rábízzák útjukat és 

önmagukat is. Az Úr mindvégig vezeti őket, és amikor végül hazaérnek a dicsőség 
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honába és végigtekintenek majd az úton, amelyen Isten vezette őket, szívből jövő, 

őszinte hálaének tör majd ki belőlük nagy jótevőjük dicséretére. 

 

Uram, vezess ma engem is, szegény vak gyermekedet a te utadon, mert én nem 

ismerem a helyes utat. 

 

* 

Mindig ugyanaz  

Nem jött még el az én órám. (Jn 2,4) 

 

Meghívták Jézust és tanítványait is egy menyegzőre Kánába. A többnapos 

együttlét során elfogyott a bor. Nagy szégyen lett volna a háziaknak, ha ezt 

kénytelenek bevallani. Anyja szólt Jézusnak: nincs boruk. Ő nem azonnal, de 

segített: a nagy mosdóedényekben levő vizet borrá változtatta. - Mi a tanulságos 

Jézus magatartásában, és mi Máriáéban? 

 

Jézus mindenkihez elment, aki hívta. Nem volt személyválogató. És mindenütt 

áldás kísérte a jelenlétét. Elment ebbe a lakodalomba is, elment Lázár sírjához, 

együtt evett a megvetett vámszedőkkel, de elfogadta egy tekintélyes farizeus 

meghívását is. Én meghívtam-e már Jézust, hogy együtt éljek vele? 

 

Jézus a menyegzőn részt vett rokonai örömében, de nem duhajkodott, nem 

részegeskedett, ott is az maradt, aki: Isten szent Fia, aki mindenben Atyjától 

függött. Abban is, hogy mikor és hogyan segít a bajba jutottaknak. És ebben nem 

sürgethette őt sem a szükség, sem anyja kérése - amikor az Atya mondta, akkor 

segített. Ez nem rám és nem rád tartozik -mondta Máriának. 

 

Ő tehát nem volt közömbös a kis emberek hétköznapi problémáival szemben, 

átérezte, hogy milyen kellemetlen lenne nekik, ha nincs több bor, de csak azt tette, 

ami a küldetésével összhangban volt, amit az Atya parancsolt neki. Ezért lett ennek a 

gyümölcse ez: meglátták az ő dicsőségét, és hittek benne tanítványai. 
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Mennyire függnek döntéseink, akcióink Istentől? Aki így figyel rá, és 

engedelmeskedik neki, annak az élete szintén Isten dicsőségét és mások javát fogja 

szolgálni. Vajon mi is minden helyzetben ugyanazok maradunk? 

 

* 

„Amit az isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak." 

Apostolok cselekedetei 10,15 

Olvassuk el az egész történetet! Tudnunk kell, hogy zsidó nem mehetett be egy 

pogány házába., mert az az ő számára tisztátalan volt. Lehetett ez a Kornéliusz 

akármilyen nagy ember, Péter azelőtt soha nem szánta volna rá magát, hogy hozzá 

menjen, vele egyék, neki szólja Isten igéjét. Bizony, nagyon sok keresztyén magyar 

ember nem ülne ebédhez egy cigánykunyhóban! Te se tennéd meg akárkivel. És milyen 

megszégyenítő, amikor adott esetben kiderül, hogy az a megvetett másik sokkal 

különbül áll ki az igazság mellett, különbül segít valakin, aki mellett te csak elmentél, 

vagy éppen neked tesz olyan szolgálatot, amit te nem tennél meg neki, mert nem 

találod arra méltónak. Ne féljünk attól, hogy beszennyez a másik! Lehet, hogy Isten 

előtt tisztább, mint magunk. Próbáljunk úgy tekinteni minden emberre, hogy Krisztus 

érte is meghalt. És akkor meglátjuk, hogy a legutolsóban is van érték, megbecsülendő 

ajándéka Istennek. És szebbnek fogjuk látni a világot, és boldogabbak leszünk. Mert 

nincs nagyobb boldogság, mint tiszta lelkek között élni. Keressük a tisztaságot, és meg 

fogjuk találni! 

Kegyelmes Istenem, alázattal hajtok fejet előtted, úgy ismerem be, mennyi gőg van 

bennem, amire soha nem is gondoltam. Természetesnek tartom, hogy bár vannak nálam 

különb emberek, de sokan vannak, akik nem méltók arra, hogy kezet fogjak, hogy asztal-

hoz üljek, hogy barátkozzam velük. Mert én mégiscsak valaki vagyok, azok pedig senkik 

hozzám képest, vagy olyan bűnösök, hogy rossz fényt vetne rám, ha velük látnának. Adj, 

Uram, bátorságot ahhoz, hogy minden emberrel egyenrangúan tudjak szóba állni, és hogy 

ezt megtehessem, adj olyan hitet, és az emberek előtt is olyan becsületet, hogy soha ne 

kelljen fémem attól, hogyan ítéli meg a világ, ha én barátomként beszélek még 

legmegvetettebb embertársammal is. Ámen. 

* 

A testi kívánságok veszedelme 
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,,Ne uralkodjék a bűn a ti halandó testetekben..." (Rom 6,12) 

Jézus Krisztus azért táplálja olyan bőségesen a lelkünket, hogy ne uralkodhassak többé a 

bűn halandó testünkben. A nagy apostol kéri római híveit, de kér mindnyájunkat: ne legyünk 

testünk rabjai, mikor az kívánságaival ostromol minket és el akarja rabolni lelkünket 

Attól, aki drága vérén vette meg. Krisztus azért táplál minket lelkiekkel, hogy ne szánjuk 

oda tagjainkat a hamisság fegyvereiül a bűnnek, hanem szenteljük magunkat egészen 

Istennek, mint akik föltámadtunk a halálból az életre, tagjainkat pedig az igazság 

fegyvereiül (Rom 6,12-13). Még erőteljesebben csendül ki ez az Isten Szentlelkétől 

ihletett kívánság a levél későbbi fejezetéből: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek 

irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves 

áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem 

változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, 

kedves és tökéletes akarata" (Rom 12,1-2). Legyen testünk, lelkünk, mindenünk egész valónk 

maradéktalanul Istené! 

Megváltó Krisztusom, köszönöm, hogy Szentlelked ilyen határozott fölhívást intéz 

mindnyájunkhoz, akiket egyszeri tökéletes áldozatod átmentett a halálból az életre. Add, 

hogy ez a drága üzenet szüntelenül ott csengjen ne csak fülemben, hanem a szívemben, a 

lelkemben is, míg egészen a Tiéd nem lesz minden porcikám, minden gondolatom, minden 

érzésem. Könyörgök Hozzád, hogy a bűn veszítse el fölöttem is hatalmát. Nagy 

irgalmadból. Ámen. 

„Csodálatos Felség, hadd dicsérlek Téged: 

Hadd szolgáljon lelkem Néked! 

Angyaloknak módján Színed előtt állván 

Bárcsak mindig orcád látnám! 

Add nékem mindenben Te kedvedben járnom, 

Istenem, Királyom!" 

(Énekeskönyv 165. é. 3. v.) 

* 

Isten munkája a megváltott nép életében 

107. zsoltár 23-43 
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Hálátlan szívünket nem szólíthatja fel elégszer hálaadásra a mi Urunk. Isten kegyelme 

minden ember életében nyilvánvaló, és kiváltképpen nyilvánvaló választottainak életében. 

Itt nyilatkozott meg leginkább az Ő kegyelme, az ember újra meg újra mégis a maga 

útjára tér. Megfeledkezik a hálaadásról, Isten nevének magasztalásáról és 

dicséretéről. Megdöbbentő ténye az emberi életnek, hogy kevesen térnek vissza hálát 

adni. Ritkán jut eszükbe az embereknek Isten dicsérete és magasztalása. Ebben a 

zsoltárban négyszer csendül fel a felhívás: adjatok hálát az Úrnak az Ő kegyelméért és 

az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. A te életedben is nyilván időszerű, hogy 

felszólítson Isten Szentlelke a hálaadásra. Legyen szívedben hangos a hála szava. Ne 

mindig azon legyen tekinteted, amit elveszítettél, hanem fordítsd azok felé a drága 

ajándékok felé, melyekkel Isten Jézus Krisztusban megajándékozott téged és 

mindenek felett fordítsd tekinteted az örök hálára kötelező kereszt felé, ahol a maga 

teljességében nyilatkozott meg Isten szerelme a Jézus Krisztusban. Örök életed sem 

lenne elég zengeni dicséretét ezért a kegyelemért, amit megmutatott szerelmes 

fiában. Adj hálát neki, zengje szíved az Ő dicséretét. 

 

A hála és öröm csak abban a szívben maradandó, amely áldozatra kész. Vannak emberek, 

akik nem szűnnek meg hálálkodni és mondogatni Isten nevét. Hálaimádságokat 

mondogatnak, de hiányzik a hálaáldozat. Azért szívükben nem lesz állandóvá az öröm. A 

hálálkodás üres szólammá válik, megüresedett a szív, kifáradt, erejét vesztette és 

elgyöngült, mert hiányzik az áldozat. Szóbeszéddé válik Isten nevének magasztalása. 

Puszta kegyes szólammá süllyed Isten dicsérete, holott az Úr hálaáldozatot vár. 

„Áldozzanak hálaadásnak áldozataival." Mindnyájunknak megvan a maga oltára, melyet 

Isten megmutat, hogy azon áldozzunk. Az Úr megmutatta, mi az áldozat, amit áldoznod 

kell. Lehetséges, hogy időben kell áldoznod. Vannak, akik nehezen teszik ezt. Nehezen 

hozzák meg az áldozatot, hogy elmenjenek látogatni atyjukfiát, aki szükségben van, 

hogy részt vegyenek Isten gyermekeinek közösségében. Nehezen szakítanak időt az Úr 

igéjének olvasására. Van idejük mindenre és van a szívükben hálálkodás is, de az Úr 

számára nem jut idő. Lehetséges, hogy erődből kell áldozatot hoznod az Úrnak, vagy 

békességet. El kell tűrnöd türelmetlen ember nyugtalanságát, békétlenségét. 

Lehetséges, hogy anyagi javaidból kell áldozatot hoznod. A legnehezebben és a 

legutolsó sorban hozzuk meg az Úrnak ezt az áldozatot. Áldozat nélkül azt vesszük 

észre, hogy hiányzik életünkből az öröm. Nagyhangúvá, közömbössé válik a keresztyén 

élet. Bár ajkadon hangzik a hálaadás szava, nem adtad oda egészen életedet neki 

tetsző hálaáldozatul, így aztán az ige unalmassá válik, Isten gyermekei életében egy 

csomó foltot találsz, ítélgetni, bírálgatni kezded őket. Mert nem hoztad meg az 

áldozatodat. Voltak énekeid, imádságaid, de nem voltak áldozataid és nincs az 
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életedben öröm. Hidd el nekem, de hidd el az Úrnak, hogy csak az áldozatok teszik 

örömtelivé életedet az Úr útján. 

 

Csak a szolgálatot vállaló lelkek ismerik meg az Úr csodáit és mélységeit. Akik nem 

vállalják Isten országában az áldozatokat, akik nem hallgatói az igének és nem válik 

életük környezetükkel szemben igehirdetéssé, azok nem ismerik meg az Úrnak nagy 

mélységeit. Vannak, akik mindig csak kívülről szemlélik az Úrnak dicsőségét, nem 

lesznek ennek közvetlen szemlélőivé. Az a csodálatos, amikor valaki fedetlen orcával 

szemlélheti az Úr dicsőségét. Elképzelem, hogy valaki messziről szemléli egy menyegző 

eseményeit. A harmadik utcából hallja csak a lakodalom odaszűrődő zaját, megcsapja 

az orrát a gazdagon terített asztal illata, de csak bosszantja, bántja őt. Hányan 

vannak, akik így messziről szemlélik Isten dicsőségét. Közel jöhetnének hozzá, 

lehetnének élvezői a javaknak, de nem azok, mert távol vannak tőle, mert nem vállalják 

a szolgálat kockázatát. Elmennél az igehirdetésről meggazdagodva, elmondanád 

másoknak, amit kaptál, amit adott neked Krisztusban Isten kegyelme, és akkor 

tárulnának fel előtted Isten mélységei és csodái. Csak, akik hajlandók hajóikon 

tengerre szállni, és kalmárkodni a rájuk bízott javakkal, azok felett hangzik el 

Istennek a kijelentése: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak 

ezután." Azok felé pedig, akik mindig csak maguknak tartották meg az igét, olyanok 

voltak, mint a sivatag homokja, amely elszívja a vizet a zöld pázsittól, ez hangzik: 

„Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy kemény ember vagyok, aki ott is takarok, ahol 

nem vetettem, ott is aratok, ahol nem vetettem, miért nem adtad ezért az én 

pénzemet a pénzváltók asztalára." 

 

Drága lélek, aki régóta hallgatod Isten beszédét, vajon tengerre szálltál-e és 

vállaltad-e a szolgálat kockázatát? Milyen csodálatos szolgálni az Urat és járni vele. A 

Zsidókhoz írt levél n. részében felsorolja az ige egy sereg ember életét, akik hit által 

országokat győztek le, hit által halottakat nyertek vissza, hit által mélységekbe 

szálltak alá, tengerre szálltak és kalmárkodtak, fogadták Isten drága javait. Micsoda 

nagy csodáit tapasztalták meg Istennek! Milyen szegény ugyanakkor a mi életünk Isten 

csodái és gazdagsága nélkül, mert nem forgatjuk azokat a javakat, melyeket Isten ránk 

bízott, hanem magunknak tartjuk meg. Hol vannak, akik vállalják a szolgálat kockázatát, 

akik elmennek és készek beszennyezni ruhájukat bűnösök nyomorúságával, és hol vannak, 

akiknek elázik zsebkendőjük mások könnyének törlése közben, meggörnyed hátuk 

mások terhének hordozása közben, meggyöngül a látásuk, mert másokért éjszakáznak, 

megráncosodik az arcuk, korán megöregszenek, mert mások fiatalságát és üdeségét 



221 

 

mentették. Hol vannak, akik vállalják a szolgálat kockázatát, akik áldoznak és áldozatul 

esnek? Milyen kevesen vannak ezek, és milyen sokan vannak, akik élvezői az üdvösség 

javainak, akik csak gyönyörködnek a lelki ajándékokban és nem forgatják azokat. 

 

A háborgatások, viharok szerzője az Úr. Ő az, aki szélvészt támaszt és felduzzasztja 

a habokat. Megmotozom Jeruzsálemet, mondja az Úr. Más edénybe eresztem át 

Moábot. Kiemellek hétköznapi életed taposómalmából. Gondoskodom róla, hogy ne 

vessz bele ebbe a világba. Felduzzasztom a habokat, és csónakod, amely simán siklott a 

habokon, egyszer csak vad táncot kezd járni és vitorlád tombolva üvölt. Rémülten látod, 

hogy jaj nekünk, ha az Úr nem fordul hozzánk irgalommal. Jaj Isten népének, ha 

belemerült a semmittevésbe. Jaj, ha letelepszik a vizek forrásaihoz, a sivatagban 

pedig életek pusztulnak el. Ilyenkor Isten felduzzasztja a habokat, szélvész csap a 

tengerre és forgatni kezdi a megülepedett hajókat. Ne gondold, hogy lehetsz békés és 

zavartalan élvezője Isten kegyelmének. Gondoskodik róla, hogy borsót hintsen 

lepedődre és ne találj nyughelyét, hogy a hajlék leromboltassék, amit magadnak 

építettél, az összerakott kincsek, melyekben gyönyörködtél, megetessenek a moly és 

rozsda által, és te egészen kifosztva állj előtte. Egyszer csak emésztő gyötrelem és kín 

szakad reád, és gyötrelmeid közepette emlékezel az Úrról. 

 

Tanulja meg Isten minden gyermeke, hogy a hitnek hullámzásai vannak. Az igaz hit nem 

bigott valami, amely mindig egyenes síkon halad, mint az alföldi országút. Az igazi hitnek 

hullámverései vannak. Minél nagyobbak mélységei, annál mélyebbek a hullámverései. Nézd 

meg Illés hitét! Belekapaszkodik az égbe és lehozza tüzet onnét. Az Istentől küldött 

tűz felnyalja az oltárra öntött vizet és rá néhány órára remegve menti életét egy 

nyomorult pogány asszony előtt. Aki félistenként áll ki Baál papok ezreivel szemben, 

egyedül mert szembeszállni egy világgal, most retteg egyedül. Nézd csak, az egész világ 

füle belecsendül, amikor Luther kalapácsa megüti a wittenbergi templom kapuját: Mit 

törődöm én a római pápával, Isten parancsol, és ha az egész világ ellenem van, akkor sem 

tehetek mást, minthogy engedelmeskedem. Máskor viszont háromszor volt magányos 

csendességben és zokogott így: ha nem segítesz, leteszem az egészet és nem viszem 

tovább, elég immár, nem bírom. Egyszer csak ott van az ember a mélységben 

magatehetetlenül, nem bírja tovább, míg fel nem karolja Isten irgalma. Kedvesem, ne 

ejtsen kétségbe, ha rád szakadnak és mély völgybe visznek a aggály hullámai és 

szorongva kérdezed, hol van az Úrnak karja, szerelme. Némelykor szédítő mélységek 

nyílnak meg lábaid előtt, úgy látod, nincs megállás a feneketlen kárhozatig. Azután újra 

jön a hullámhegy, és aki a mélységben vergődtél, ott vagy magasra tartva, megváltó 
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Urad karjaiban. Micsoda szépséges példája az Ószövetségnek, amikor így szól az Úr: 

hordoztalak titeket sasszárnyakon. Tudod, mit jelent az, amikor a sas hordozza a 

kicsinyeit? Felrepül velük a csillagok magasságáig, aztán hirtelen szárnyaira hagyja 

őket. A maguk erejéből kifejtett szárnycsapásaik eredményeképpen mind alább és 

alább süllyednek, majd mikor úgy látszik, hogy a kiugró sziklán halálra zúzzák 

magukat, akkor újra alájuk repül az anyamadár és emeli a magasságok felé. Amikor a 

hited szárnyai ellankadtak és úgy érzed, hogy összezúzod magadat a földön, 

körülöveznek Jézus Krisztus karjai, és megint felemelnek a magasságba. „Az égig 

emelkednek és fenékig süllyednek, és lelkűk elolvad az ínségben." Az ilyen időkben 

minden emberi okosság és bölcsesség csődbe jut. Véget ér minden emberi akarás, nincs 

tovább út. Ki az, aki meg tudna vigasztalni és meg tudna erősíteni? Hol van az az emberi 

tudás, képesség, bölcsesség, amely meg tudná magyarázni nekem azt, hogy nincs a 

halálon túl semmi. Hiába az emberi ész kutatása, okoskodása, minden analízis csődöt 

mond, mikor egyszer a mélységbe száll alá az ember lelke, és ott vergődik a porban, 

tántorog, mint a részeg, és minden bölcselkedés hiábavaló. Menj el és vigasztald meg 

emberi értelemmel azt, aki koporsót kísér utolsó útjára. Magyarázd meg neki, hogy 

nincs semmi értelme a gyászának. Amit most megkönnyezel, aki a koporsóban van, az hús 

és vér, és azok az érzések, amelyek szívedben vannak, állati indulatok, majd idők 

folyamán el fognak múlni és nem fájnak többé. Próbáld megmagyarázni nekik és 

megvigasztalni őket. Próbáld bebizonyítani, hogy nincs értelme a fájdalomnak, hiszen 

minden emberi életnek ez az útja. Nem nyugtathatod meg őket. De a te szívedet sem 

nyugtatja meg semmiféle értelem. Szédülsz, amikor az igazi mélységekbe beletekintesz. 

Amikor nagy nehézségek szakadnak rád, igazi próbák jönnek, bölcsességed, felállított 

életszemléleted kudarcot vall, kibillensz belőle. Ilyenekért nem szoktál sírni, ezzel nem 

nyugtalanítod magad, egyszer mégis azt veszed észre, hogy fáj a szíved. Hullani 

kezdenek könnyeid, majd jajveszékelsz és zokogsz. Hiába minden csillapítás, vigasztalás 

és bölcsesség. Fáj és fáj a szíved, mert a megpróbáltatások idején az emberi bölcsesség, 

a hideg számítás felborul. Semmi más és senki más nem vigasztal meg téged, csak 

Isten kegyelme. 

 

Senki más nem könyörül meg rajtad, csak az Úr, ha segítségül hívod Őt. Az Úrhoz 

kiáltottak nyomorúságukban és a sanyarúságból az Úr kivezette őket. Kiálts az Úrhoz, 

mert a nyomorúságból Ő vezethet ki téged. Az embernek ugyanis újra és újra szüksége 

van erre. A hívő lélek ne gondolja, hogy el lehet intézni az Urat úgy, hogy egyszer 

rendbe hozatta lelki házatáját, és aztán élete végéig minden rendben van. Elképzelem, 

hogy valakinek sikerül olyan helyen házat építenie, hogy amíg él, nem kell többet 

költenie rá, de olyan lelki hajlék nincs, amelyiken ne kellene újra meg újra könyörülnie az 
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Úrnak. Éppen ebbe a hibába vesznek el sokan, amikor azt gondolják, egyszer segítségül 

hívták az Urat konfirmáció idején, megáldatták életüket házasság kötés alkalmával, 

nagy megpróbáltatás idején, a szükségben tatarozást végeztettek az Úrral lelki há-

zukon, most már minden rendben van. Az Urat újra és újra segítségül kell hívnod, 

mert újra és újra mélységbe jut életed, és szükség, hogy legyen irgalmas hozzád és 

könyörüljön rajtad. 

 

Az Úr az, aki csendet parancsol és elvezet a béke partjaihoz. Ő az, aki megállította a 

szélvészt, hogy csillapodjék és megcsendesedtek a habok. Csodálatos az, amikor 

utolsót csapnak a hullámok, a habok elsimulnak, minden elcsendesül. „Szelíden 

engednek mind nekem, csend legyen, csend legyen." Beleparancsol az Úr a zajba, belekiált 

a zajgásba. Kísértéseid vadul forgó árja felett elhangzik megváltó Urad szava, és 

csendesség, békesség támad. Szíved elcsitul, magához vonz a te Urad. Csendesség, 

békesség, üdvösség vár, szelíd karjain pihenés, megnyugvás várja szívedet. Olyan vagy, 

mint a kormányvesztett ladik, amelyet hányt-vetett a hullám, ide-oda dobott az élet. 

Keservesen kapaszkodtál a csónak oldalába. Egy szempillantás és felborul az egész. 

Mindennek vége, meddig még, Uram? Míg-len egyszer csak csendet parancsol és 

megérkezel kívánságaid partjaihoz. 

Mi a legnagyobb kívánságod? A békesség! Hogy ne fájjon a szíved. Ne kelljen 

nyugtalankodnod. Ne jöjjön a szorongás éjszakája, ne kelljen újra meg újra felvenni a 

mindennapi élet gondját. Ne for dúljon újra élére a kereszt. Egyszer csak ott leszel 

kívánságaid partjain. Előttem van egy-egy eset, amikor megvadultak a lovak, és az emberi 

erő minden megfeszítésével sem lehetett a zabla által lecsendesíteni őket. Ekkor 

odament hozzájuk a gazda, megfogta a zablát, megveregette a lovak nyakát, és 

megsimogatta szügyüket és lecsendesedtek. Nem tágultak többé orrlyukaik, nem 

hegyezték riadtan a fülüket. Csodálatos az emberi lélek. Nem kiált, hanem elcsitul. 

Szinte kitépi magát a pólyából a gyermek, amíg egyszer csak elcsitul anyja kebelén. 

Megváltó Urad karjai várnak téged, a hegyi patak szikláról sziklára szökken, de mikor 

beérkezik a folyóba, elhallgat, így várnak megváltó Urad karjai. Hánykolódó, felzaklatott 

szív, Megváltód szerelme vár, hogy megállítsa a szélvészt, hogy elcsendesedjenek a 

habok és békességet találj. 

 

Isten gyermeke, ne elégedj meg azzal, hogy szíved csendességében hálát adsz az 

Úrnak, adj hálát neki ne csak szobád csendességében, hanem mindenek hadd tudják 

meg, hogy az Urat dicséred. Lehetetlen, hogy megelégedj azzal, hogy a négy fal tudja, 

hogy örvendezik a szíved. Ha megváltott az Úr, akkor más történik, az, ami történt 
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Luther szobájában, aki megértette, hogy hit által kegyelemből. Kicsapta cellája ajtaját, 

végigfutott a folyósón és kiáltotta: megtaláltam. Amikor az ember szíve átéli a 

szabadulás csodáját, azt akarja, hogy min denek tudják meg. Dicső király az én 

Megváltóm, mindenki hadd lássa meg. Istennek népe, miért zárkózol be a falaid 

közé? Isteni gyermek, miért teszed véka alá a világosságot? Ha eltöröltettek a 

bűneid, akkor legyen szíved hangos, mondd el mindenkinek, hogy szabad vagy, a 

te Urad megszabadított bűneid terhétől, a börtön láncától. Hadd tudja meg 

mindenki, hogy hogyan szabadított meg téged. 

 

„Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak kegyelmet ad." Volt 

Istennek egy áldott életű bizonyságtevője, Notker, akinek bölcsessége messze 

földön híressé vált. Minden kérdésre meg tudott felelni. Meglátogatta egyszer 

egy pap, aki irigyelte Notker hírét. Elhatározta, hogy megszégyeníti. Olyat 

kérdez tőle, amire nem tud megfelelni. Elébe állott és így szólt: Azt hallottam, 

hogy mindent tudsz, hát mondd meg nekem, mit csinál most Isten? Notker 

szelíden ránézve így szólt: Isten most is azt csinálja, amit mindig csinálni szokott, 

a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Valóban, Isten 

legcsodálatosabb munkája, hogy a folyóvizeket szárazzá, a gyümölcstermő földeket 

állóvizekké teszi. Aki azt gondolja, hogy gazdag vagyok, így szól hozzá Isten 

Szentlelke, te vagy a nyomorult és vak és mezítelen. Aki üres jel 3,i7 kézzel áll 

előtte az ígéretek reménységében, azoknak így szól: Búsulásom felbuzdultában 

elrejtem orcámat egy szempillantásig előled, de örök irgalmassággal könyörülök 

rajtad, azt mondja megváltó Urad. Ha rettegsz életed gyümölcstelenségéért, ha szorongat 

lelked pusztasága, hogy nincs virág a fán, csak levél, ha fáj, hogy megette gyümölcseidet a ragya, 

a szöcske és hogy leverte a jég, akkor az Úrnak lelke a pusztaságot tavakká teszi. Ha úgy érzed, 

hogy minden sivatag és sivár és nincs semmi, amivel dicsekedjél, meggazdagít. Az élet bőségével 

és gazdagságával ajándékoz meg Urad. Jaj a kevélyéknek, akik felemelik fejüket, mert a 

folyóvizeket pusztává teszi, és a gyümölcstermő földeket meddő földdé. Istennek gyermeke, ha 

meg akarsz maradni a gyümölcstermés útján, az alázat útján kell megmaradnod. Ha azt akarod, 

hogy életed ne szűnjék meg a gyümölcsterméstől, mélyebbre kell hajtanod a fejedet. Jobban 

össze kell törnöd a kereszt előtt, nagyobb mélységből kell szemlélned a Golgotát. Minél 

mélyebbre bocsátód gyökereidet, annál bőségesebben nyered meg az élet forrását. Minél 

mélyebben aláznak meg, annál mélyebbre hajol hozzád az Úr irgalma és kegyelme. Mindig az 

éhezők, a szűkölködők, a lelki szegények azok, akiket meggazdagít az Úr. Éhezőket telepít le, 

hogy lakóvárosokat építsenek. Mezőket vétenek be és szőlőket plántálának, hogy hasznos 

gyümölcsöket szerezzenek. Megáldá őket és igen megszaporodának és barmaikat sem 

kevesbítette 38. vers meg. Vajon, aki itt ülsz az igével szemben, éhező szívvel ülsz-e Krisztus 
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evangéliumánál? Azt a szomorú megtapasztalást kellett és kell tennem Isten országa 

szolgálatában, hogy csak igen kevesen vannak, akik éhezik az Úr beszédét. Sokkal 

többen vannak, akik odaülnek az ige mellé, de nincs bennük éhség, csak turkálnak az 

evangélium javaiban. Isten lelke kitárja igéjét, kitárja szívét, megrakja az evangélium 

asztalát a lélek ajándékaival, szíved legdrágább gyümölcseivel, oda teszi a kereszt 

minden javait, édességét és gazdagságát. És vannak, akik csak turkálnak benne, 

akiknek nem kell. Unottan félre teszik, ínyenc falatok kellenek nekik, de nem kell a 

közönséges kenyér. Nem vagy-e azok közül való te is?  

 

Van-e benned sóvárgás Isten igéje után? Akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, 

azok megelégíttetnek. Azok mezőket vetnek és szőlőket plántálnak, azoknak az élete 

gyümölcstermő élet lesz, akik pedig csak turkálnak benne, éhen mennek el, 

kielégítetlenül és szomjasán távoznak. 

 

Van még itt egy megrettentő „de". Ó bár a te szívedet is megrettentené. „De 

megkevesedtek és meggörnyedtek vala ínség, nyomorúság és keserűség miatt." Ott 

vannak mint élet, mint bőség, aztán egyszer csak megkevesbedtek. Megkevesbedtek és 

elpusztultak, mint amikor a szöcske, az egér és a cserebogár elpusztítja a vetést, és 

csak imitt-amott látszik egy szál. Megkevesbedett benned az élet, aki az életben 

dúslakodtál és bőségben jártál, most roskadozol a szívedben levő nyomorúság és 

keserűség miatt. Kemény az Úrnak a keze, amikor lerázza életünk gyümölcseit és 

elhervasztja életünk reménységeit. Szertefoszlik minden reménység. Kifosztva, semmi 

nélkül, megcsúfolva vergődik a lélek, és akkor következik a megrendítő, a csodálatos 

„de". Ez az ő szívének a mélysége és szerelmének titka: de felemelé a nyomorultat az 

ínségből. Koldus sok van előtte, tisztátalanok, szennyesek, a Jerikói útfélen vérben 

fetrengők, Mária Magdalénák, aranykoporsóba zárt Zákeusok, útszéli condrások, akiktől 

mindenki undorral fordul el. Ott van előtte a te bűnös szíved. Kétség szaggatta, 

nyomorúság gyötörte, mélységbe taszított, a sötétség van benne. Szennyes, undorító 

ösvények, mennyi rútság, mennyi szenny és képmutatás. Te vagy Isten igéjének 

hitelrontója, miattad káromoltatik Isten neve a pogányok között. Már várnak 

körülötted, hogy rád rontsanak és porba döntsenek, aki tetten kapattál és nem ér-

demelsz mást, mint hogy megkövezzenek téged. És valaki odahajol hozzád és így szól: ne 

sírj. Emeld fel a fejed. Szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való. Ólomporba 

rakom köveidet. Felemeli a nyomorultat előtte. Ó, sírj hát te is. Bár Isten Lelke úgy 

szólna hozzád, hogy emberi szíved összetörne és sikongna bűneid miatt, és megtelne 

házad jajgatással a bűnbánat miatt. Rádöbbennél, hogy nem lehet így menni tovább. 
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Kifosztottságod mi den tudata utolérne és irgalmat esedeznél a magad számára: 

könyörülj rajtam. Akik ott sírnak előtte a porban, azokkal csoda történik. Az a csoda, 

ami történt Máriával, amikor zokogott fájó asszonyi lelke és nem elégítette ki semmi, 

mert neki Jézus kellett, őt csak Jézus elégítette ki. 

 

Fájóan kiáltott: Uram, ha te vitted el őt, mutasd meg, hová tetted őt és én elviszem őt. 

Ekkor lépett hozzá Jézus és így szólt: Mária. Feléd fordul, jön hozzád a te Urad. 

Felemelte a nyomorultat az ínségből és hasonlóvá tette a nemzetségeket a juhnyájhoz. 

Az eltévedt bárányt visszahozta. 

 

Majd eljön az idő, amikor meglátja mindenki az Ő népe iránt való buzgó szerelmét. 

Istennek levert, bolondnak állított, kicsúfolt népe: örülj! Akik hangosan beszélnek 

csúfságot, suttogni sem mernek, amikor megmutatja, hogy mennyire szeret téged. 

Nevedet sem merik kimondani többé, olyan nagy lesz a te dicsőséged. 

 

Isten gyermeke gondolja végig az Úrnak tetteit: „Aki bölcs, az eszébe veszi ezeket, de 

meggondolja az Úrnak kegyelmességét." Most felejts el mindent, ne emlékezz semmi 

egyébre, csak a kereszt legyen előtted. Csodálatos ez, emeld fel tekinteted erre a 

csodára. Isten szeretett téged a Golgotán. Dicsőséges Megváltónk van, Jézus Krisztus. 

Isten népe vegye eszébe Isten kegyelmének tetteit. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette 

érettünk. A mi Urunkat, aki győzvén odaült Isten dicsőségének jobbjára, hogy onnan 

legyen eljövendő. Isten népe vegye eszébe Isten kegyelmének tetteit. Eljön a mi 

Urunk, hogy magához vegyen és dicsőségével koronázzon meg minket. 

 

Március 25 

 

 

Üdítő álom 

 „Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol" (Péld 3,24). 

Talán betegágyhoz vagy kötve hosszabb, vagy rövidebb időre, kedves olvasó? Ne 

szomorkodj ezen! Vedd szívedre az ígéretet: „Ha lefekszel, nem rettensz fel". 
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De akkor is, amikor este aludni térünk, ez az Ige simítsa el párnánkat. Mi nem 

tudunk vigyázni magunkra, amikor alszunk, de az Úr vigyáz ránk. Akik abban a 

tudatban alszanak el, hogy az Úr őrzi őket, nagyobb biztonságban érezhetik magukat, 

mint a királyok palotáikban. Ha este, mikor aludni térünk, minden gondunkat meg 

becsvágyunkat is letesszük, akkor reggel felüdülve ébredünk, olyan nyugodtan és 

kipihenten, ahogyan az aggodalmaskodók és pénzsóvárak sohasem. A rossz álmok 

eltávoznak tőlünk, de ha mégis jönnének, kitöröljük hatásukat az emlékezetünkből, 

hiszen tudjuk, hogy csak álmok. 

 

Ha így tudunk aludni, jó dolgunk lesz. Milyen édesen tudott aludni Péter, hogy még az 

angyal fényessége sem keltette fel. Az angyalnak meg kellett löknie az oldalát, hogy 

felébressze. Pedig börtönben volt, és másnapra várhatta a halálos ítéletet, így aludtak 

a mártírok is máglyahaláluk előestéjen. „Akit az Úr szeret, annak álmában is ad 

eleget" (Zsolt 127,2). 

 

De ahhoz, hogy ilyen nyugodtan tudjunk aludni, a békességnek kell uralkodnia minden 

cselekedetünkben és gondolatunkban, vérmérsékletünkben és társainkhoz való 

viszonyunkban, tehát egész életünkben. 

 

* 

A rosszat jóval győzzük meg! 

„Ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia!" Rom 12,20/a) 

Az emberi lélek legcsodálatosabb ismerője, az Úr Jézus Krisztus azt ajánlja nekünk - 

nagy apostola lelkén keresztül - hogy a rosszat jóval győzzük meg. Nem elég az 

ellenünk vétkezőknek hétszer megbocsátanunk. Még az sem elég, ha hetvenhétszer 

bocsátunk meg nékik (Mt 18,21 -22). Ennél is tovább kell mennünk: jóval kell őket 

meggyőznünk, megnyernünk. Ha éhezik ellenségünk, adjunk ennie. Ha szomjúhozik, 

adjunk innia. Ha valamiben szükséget lát, tőlünk telhetőleg pótoljuk azt. így gyűjtünk 

eleven szenet fejére: így nyerjük meg nem a magunk, hanem az Örökkévaló Isten 

számára. Legyünk ebben az Úr Jézus Krisztus hűséges utánzói. Imádkozzunk mi is a 

minket megbántókért, amint Ő is imádkozott az Őt keresztre-feszítőkért: „Atyám, 

bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek" (Lk 23,34). Kezdi már belátni a 
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világ is, hogy megtorlással, gyűlölettel senkit sem nyert még meg, senkit sem hódított 

meg senki! A rosszat jóval meggyőző Krisztus legyen számunkra is minden mindenekben! 

Uram, adj szívembe az engem megbántókkal szemben is megbocsátani tudó, igaz 

szeretetet! Ne tudjam nézni, ha valamiben szükséget szenvednek: segíts tőlem telhetőleg 

mindent megadni, pótolni számukra. Adj Uram, nékem erőt, hogy a rosszat jóval 

igyekezzem legyőzni. Ne engedj megfáradni ebben. Segíts meg abban, hogy az engem 

megbántóknak is segítségükre tudjak lenni a Te megtalálásodban és követésedben! Hall-

gasd meg könyörgésem! Ámen. 

,Jézus, Menedékem! 

Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül! 

Lelkem a viharból, 

Bűnből, minden bajból Hozzád menekül. 

Bár a föld mind romba dőlt, 

s ha a pokol hada hány tőrt: 

Jézus maga áll őrt!" 

(Énekeskönyv 294. é. 2. v.) 

* 

„Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így 

szólt tanítványaihoz: »Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.« 

Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát [Jánost és Jakabot]... így szólt 

hozzájuk: »Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok 

velem!« ...Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt 

Péterhez: »Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? ...a lélek 

ugyan kész, de a test erőtlen.«" 

Máté 26,36-41 

Ennyit ér az emberi vigasztalás. Közvetlenül halála előtt Jézus úgy gyötrődik, mint bárki 

más. Őbenne az isteni és az emberi természet nem keveredett. Egyik vonatkozásban 

tökéletesen Isten, másikban tökéletesen ember. Itt és a kereszten emberként szenved, 

mint barid más. „A test erőtlen", az ember Jézus pontosan tudja, tudatosan készül a 

legkínosabb halálra. Barátokra, részvételre, együttérzésre, vigasztalásra vágyik. Nem 
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akarta őt három leghűségesebb tanítványa magára hagyni, dehogy akarták. De a nap 

szörnyű feszültsége után kimerültek voltak - elaludtak. Nem ők indultak a keresztre. 

Felülhaladta őket ez a kérdés. Nem bírták. Kikapcsoltak. És Jézus, aki értük vállalta a 

keresztet, magára maradt. Nem utoljára. Hányszor marad magára nagyon fontos 

pillanatokban, amikor nekünk kellene virrasztani mellette, az Ő ügye mellett cselekvő 

virrasztással. És elalszunk. Próbáljunk ébren maradni! 

Jó Istenein, annyi a gond, melyben emberek segítségedet várják, és én volnék az, akit 

Te virrasztásra, éber szolgálatra hívsz melléjük, s én elalszom, vagy belekábulok valami 

értelmetlen foglalkozásba. Ha rám számítasz, Uram, sokszor maradsz magadra. Pedig 

nem így akarom. Értékes szolgád, munkatársad kívánok lenni. Olyan jó, amikor sikerül. 

Én mindig számítok rád, és soha nem hiába. Te ébren vagy, és ott állsz mellettem, ha 

bántanak. Ha szomorú vagyok, elég hozzád fordulni, és megvigasztalsz. Én is úgy 

szeretnék melletted állni, amikor rám van szükséged. Megint csak Tőled kérek erőt. 

Állíts mások mellé, és ne hiányozzak, ha munkára szólítasz! Ámen. 

* 

Mennyit látunk a valóságból? 

Jézus erre így szólt: „Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta..." 

(Jn 12,7) 

Néha nagyon felszínesen értékeljük az eseményeket. Nem is sejtjük, mi lehet egy-

egy mondat, mozdulat, cselekedet mögött. Márpedig helyesen értékelni csak az tud, aki 

a teljes valóságot látja. Jézus Krisztus erre tanít minket. 

 

Ő feltámasztotta Bethániában Lázárt. Utána Lázár testvérei meghívták 

sokadmagával egy vacsorára. Nagy szenzáció volt: Lázár, aki halott volt, ott ül Jézus 

mellett. Márta felszolgált, Mária pedig...? 

 

Mária eltűnt, majd visszajött egy kis edénykével, amiben drága illatos kenet volt, azt 

mind Jézus lábára kente, s a hajával megtörölte. Mindenki látta, hogy ez kincset érő 

kenet, amiből legfeljebb egy cseppet szoktak a nagyon tisztelt vendég hajára tenni. De 

nem így eltékozolni! 
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Júdás azonnal számol: legalább háromszáz dénárt (egyévi átlagkeresetet) ért. Ő is 

szívesen fogadta volna, vagy a szegényeknek kellett volna adni. 

 

A jelenlevők nem is sejtik, hogy Mária milyen hálás Jézusnak, hogy visszaadta a 

testvérüket. A hála mellett ott van benne az Istennek kijáró tisztelet és imádat is. 

Élete legnagyobb kincsét adta oda, és eszébe sem jut számolgatni, mert mindent 

szeretne Jézusnak ajándékozni. 

 

Közben pedig ő sem tudja, hogy ennél még többről van szó. Egy héttel később Jézus 

már meghal a kereszten, és gyorsan kell majd eltemetni, a szokásos kegyeleti megkenés 

nélkül. Ezért mondja a Mester: az én temetésem napjára szánta ezt. Mária tehát 

tudtán kívül részt vett Isten üdvterve megvalósulásában. 

 

De jó lenne a dolgok mélyére látni, és így mindig helyes ítéletet alkotni! 

 

Uram, segíts, hogy egyre többet lássak a valóságból, s hadd lehessek én is eszközzé 

a kezedben, tudatosan vagy tudtomon kívül is! 

* 

14. Zsoltár  

ÉL AZ ISTEN! 

A tartalma szerint két részre osztható. Az l-3.v. az egész emberi nemzetségre 

vonatkozik. A bűn egyetemességét hangsúlyozza. A 4-7.v. már két csoportra osztja az 

emberiséget. Isten népét üldözik a gonosztévők, az Úr azonban népe védelmére kell. 

 

Az l-3.v.-et általában az ateistákra értelmezték a legtöbben. A verseket Pál értelmezi 

helyesen Rom. 1,18; 3,20 közötti részben. A bűn az egész emberiségre jellemző. 

Mindnyájan megromlottunk és rászorulunk arra a kegyelemre, amit Isten Jézus 

Krisztusban adott meg. A (nábál) nem azt jelenti: balgatag. Azaz nem elsősorban ezt 

jelenti. Jelent kiszáradt, elaszott, hullaszerű, gyámoltalan állapotot. Valamit, ami nem 
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töltötte be a küldetését, értelmetlen életet, így jelentheti az Istentől elszakadt 

embert, az embert, aki úgy mer élni, mintha nem lenne Isten. Jelenti az Istentől 

elszakadt, magának való és magáért élő, céltalan embert. Nem a balgát jelenti a bölccsel 

szemben, hanem a szívében kiszáradt, válságba került embert. Nem az értelmükkel 

van baj, hanem a hozzáállásukkal, a magatartásukkal. Mi a szív megromlásának oka? 

Elszakadás a Teremtőtől, a teremtéstől. Nem tudja, nem akarja vállalni azt, hogy ő 

része a mindenségnek és egyúttal az emberiségnek. Mindentől és mindenkitől független 

akar lenni. Van egy szó a Bibliánkban: bűn. Ezt az ember nem könnyen veszi be. 

 

Pedig a bűn nem más, mint ebben a feszélyezett helyzetben lenni: elszakadni Isten 

akaratától, megtagadni Őt, mint a világ, az élet Teremtőjét, a mi személyes 

Teremtőnket. A természetes, magától értetődő helyünk a világban az, hogy imádjuk 

Istent, engedjük, hogy az Ő rendje érvényesüljön életünkben. Ehhez képest az ember 

mindent elkövet avégre, hogy szabad legyen. Pedig minél inkább magunk irányítjuk 

életünket, ez csak az Istentől való elszakadás bűnéhez vezet és annál inkább 

elszakadunk Istentől, embertársainktól, annál betegebbek leszünk. Annál inkább mar, 

rág, minden következményével együtt a beteg, elsorvadt élet. Isten úgy teremtette a 

világot, hogy ne éljen önző, magának való életet az ember. Valójában a másik ember 

nélkül nem élhet egész séges életet. Isten az embert szeretetre teremtette és az, aki 

gyűlölködik, vét Isten törvénye ellen, megrontja az élet és a természet egységét. Ott 

dörömböl saját romlásának, embertársai romlásának ajtaján. Uralkodni akar a termé-

szeten, uralkodni akar embertársán és nem jut uralomra, hanem egyre inkább beteg 

lesz. Ez a bűn mindnyájunkra elhatott. Ahogyan ember által jött a világba a bűn, a bűn 

által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vetkezett! 

(Rom. 5,12). 

 

Az engedetlenség, önállóság, Isten akarata helyett a magunk akaratát cselekedni, ez a 

bűn. Ebben a tekintetben nincs különbség. A zsidók is, a görögök is mind bűnben vannak. 

Isten hiába figyel, hiába tekint le az égből, csak azt tapasztalja: „Senki sem tesz jót, 

egyetlen ember sem. " (14,3.b). Isten áldásul adta az életet, mi pedig állandóan 

boldogtalanok, zúgolódók vagyunk benne. Isten megvizsgálta azok szívét, akik ezt vallják: 

Ők szeretik Istent. És rá kellett jönnie, hogy nincsen senki, aki jót cselekedjék! (Rom. 

3,10). „Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs aki jót tegyen. Nyitott sír 

a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel 

van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, a békesség 

útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. " (Rom. 3,12-18). 
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Nagyon nehéz ezt magunkról kimondani. Pál is küszködött önmagával, mikor mindenki 

bűnösségéről és mindenki kárhozatáról beszélt. De fel kellett tárnia a római 

gyülekezet tagjai előtt a rettenetes valóságot. Bűnösök a pogányok mind, és bűnösök a 

zsidók is mind. József Attila is ezt a törvényt fedezi fel önmagában: 

„Én úgy hallgattam mindig, mint mesét, a bűnről szóló tanítást. 

Utána nevettem is - mily ostoba beszéd! Bűnről fecseg, ki 

cselekedni gyáva! 

Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. Azt 

hittem, mamája ringatja úgy elalva gyermekét, ahogy dadogva 

álmait kínálja. 

Most már tudom. E rebbentő igazság nagy fényében az 

eredendő gazság szívemben, mint ravatal fékeiül. 

És ha én nem szólnék, kinyögné a szájam bár lennétek ily 

bűnösök mindnyájan, hogy ne maradjak egész egyedül. " 

 

Istennek a kijelentése nem az ítéletért van. Isten felfoghatatlan kegyelme éppen 

abban van, hogy szereti, minden bűne ellenére az embert és szeretetében készítette 

el a Jézus Krisztushoz vezető utat, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen! 

Isten szeretetéből fakad, hogy elhozza Jézus Krisztus által a szabadulást. Isten 

keresi az övéit a világban. Isten szeretetének következtében találhatja meg az 

ember a megmaradás és az élet útját. Amiről a 14. zsoltár csak annyit tudott: Isten 

az, aki kezdeményezi, hogy rátaláljon az emberre, Pál már a római levél elkövetkező 

fejezeteiben arról beszél, hogy talált rá Isten az emberre, és hogyan mutatja meg 

a Jézus Krisztushoz vezető utat! Isten „ az igazságát most nyilvánvalóvá tette a 

Krisztusban való hit által mindenki számára, aki hisz!" (Rom. 3,22). Isten látta az 

ember vergődését, minket, mint ellenségeit megbékéltetett önmagával, Fia halálával! 

 

Isten ragaszkodott az emberhez. És ahogyan egynek vétke (az első emberpáré) lett 

minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek igazsága (Jézus Krisztus 

kereszthalála) minden élet megigazulása. (Rom. 5,10-18). Ne feledjük el soha, hogy a 

bűn miatt képtelenek vagyunk a jóra. Rajtunk csak valaki olyan segíthetett, aki tiszta 

volt és ártatlan. Isten tehát úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta 
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érte. (Jn. 3,16). Ő volt engesztelő áldozat a vétkeinkért, így van, mit álmélkodunk 

azon, hogy milyen szeretetet tanúsított irántunk! Ám de nem elég ámuldoznunk. Isten 

megismert szeretete arra kényszerít minket, hogy ismerjük meg bűneinket, bánjuk 

meg és hagyjuk el azokat, így érhetünk el ahhoz: „Nincs tehát semmi kárhoztató ítélet 

azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye, 

megszabadított téged a Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől!" (Rom. 8,1). 

Aki tehát megbánja bűneit, részesülhet az élet örömében, mert „Aki tulajdon Fiát 

nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt 

mindent? " (Rom. 8,32). 

 

Mivel felelhet erre az ember? Add nekem a te szabadításod örömét! Aki megismerte 

a szabadítás örömét, az nem száraz ág többé! Az örömmel ujjong és hálával tartozik 

Isten szabadításáért. Van Isten! (1. Kor. 2,7 kk; Rom. 8,19 kk). 

 

Ezt már nem láthatta a zsoltáríró, de azt igen, hogy mindazok, akik az Úrhoz nem 

kiáltottak, úgy eszik Isten kimentett népét, mint a kenyeret. A kárhozat fiai 

magukkal akarják rántani a megsemmisülésbe Isten megmentett gyermekeit is. Ez 

következik a természetükből. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A 

veszedelem gyermekei arra törekszenek, hogy az Isten választottak csúffá tegyék. 

De az Úr megmenti az övéit. „Jóra fordítja népe sorsát, ujjong Jákob és örül 

Izrael!" (14,7) 

 

A választott nép örvendező nép. Mikor tehát szemben áll velük a világ, nemcsak 

kicsúfolja őket, hanem meg is*kívánja keseríteni az életüket. Isten az, aki által 

megterem bennünk a hála gyümölcse. Nincs nagyobb dicsekedése a gonoszoknak, mint 

mikor Isten gyermekeit megszomoríthatja, kétségekbe kergetheti. Isten gyermekei 

harcban állanak ezzel a kísértéssel. A kegyelem ben élő ember arra törekszik, hogy a 

reményeit és ne az aggodalmait szaporítsa. Sok bátor lélek van kitéve rettenetes 

kísértéseknek, de nekünk nem szabad feladnunk a harcot. Istenre, szabadítására, a 

Krisztusban adott élet csodáira kell figyelünk. Mert várunk a reménység 

beteljesedésére, örök ígéreteinkre. Tudjuk, hogy Isten nemcsak ígérte, de be is 

teljesíti, „hogy jóra fordítja népe sorsát." (14,7) „Miattad gyilkolnak minket naponta, 

vágójuhoknak tekintenek. " (Zsolt. 44,23). De mindezekkel szemben diadalmaskodunk 

azáltal, aki szeret minket!" (Rom. 8,36-37). 
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Március 26. 

LÁTÁS SZEMÉLYES TISZTASÁG ÁLTAL 

„Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják." Máté 5, 8. 

 

A tisztaság nem ártatlanság: annál sokkal több. A tisztaság az Istennel való 

állandó lelki összhang eredménye. Növekednünk kell a tisztaságban. Az Istennel 

való élet zavartalan lehet, a belső tisztaság makulátlan maradhat, mégis a külszínen 

levő hamvas lehellet néha-néha beszennyeződhetik. Isten nem oltalmaz meg minket 

ettől a lehetőségtől, mivel ezen a módon értjük meg a személyes tisztaság által 

való látás fenntartásának szükségességét. Ha Istennel való életünk lelki 

hamvassága a legkisebb mértékben is csökkenőben van, mindent ott kell hagynunk, 

hogy ezt rendbe hozzuk. Gondolj arra, hogy a látás a jellemtől függ: a tiszta 

szívűek látják meg Istent. 

 

Isten tesz minket tisztává az ő mindenható kegyelme által, de valamire: a 

testi életre nekünk is ügyelnünk kell. Ez által jutunk kapcsolatba más emberekkel 

és más szempontokkal és ezek azok, amik beszennyezhetnek. Nemcsak benső 

szentélyünket kell Istennel helyes viszonyban megőriznünk, de a külső udvarokat is 

tökéletes összhangba kell hoznunk azzal a tisztasággal, amelyet Isten ad nekünk 

kegyelméből. A lelki megértésen nyomban folt esik, mihelyt a külső udvar 

beszennyeződik. Ha az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat meg 

akarjuk őrizni, ez azt fogja jelenteni, hogy egyes dolgoknak nemcsak a meg-

tevésétől, de még a gondolatától is borzadva el kell fordulnunk, sőt vannak olyan 

törvényes dolgok is, amelyeket még érintenünk sem szabad. 

 

Hogy másokkal való viszonyunk közepette hogyan őrizzük meg mocsoktalanul a 

személyes tisztaságot, annak igen jó módja, ha így szólunk magunkhoz: Ez a 

férfi, vagy ez a nő tökéletes Jézus Krisztusban! Ez a barátom, vagy ez a rokonom 

tökéletes Jézus Krisztusban! 

 

* 
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Viselj gondot a szegényekre 

„Az Úr enyhülést ad betegágyán" (Zsolt 41,4). 

 

Jól figyeljük meg (2. vers), hogy ez az ígéret azoknak szól, akik törődnek a 

szegényekkel. Te is ilyen ember vagy? Ha igen, akkor neked is szól ez az Ige, de csak 

akkor! 

 

Lásd: betegség idején, hogy megáldja a szegények Istene az olyan embert, aki 

törődik a szegényekkel! Örökkévaló karjával támogatja lelkét, enyhülést ad neki, 

betegágyát puhává, kényelmessé teszi. Milyen gyöngédnek és együttérzőnek ismerjük 

meg Istent ebben a képben; milyen közel hozza Istent betegségre hajlamos, erőtlen 

életünkhöz. Ki hallott valaha arról, hogy a pogány istenek bármelyike, Jupiter, vagy 

akár az indiai vagy kínai bálványistenek ilyet tettek volna, így csak Izrael Istene 

beszél. Ő „betegápolóként" áll oda az övéi ágya mellé, és gondozza őket. „ő megsebez, 

de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít" (Jób 5,17). Még ájulásunk is áldott, 

ha az Úr keblén tudhatjuk magunkat (keblére hanyatlunk), és ott nyerhetünk új erőt. 

A kegyelem a legjobb gyógyszer; az isteni szeretet a legjobb serkentő a betegeskedő 

számára. Erőssé teszi a lelket, még ha a soványságtól a csontok át is látszanak a bőrén. 

Nincs különb orvos az Úrnál, nincs jobb gyógyszer, mint az Ő ígérete, nincs jobb bor, 

mint az Ő szeretete. 

 

Kedves olvasóm, ha idáig elmulasztottad a szegények iránti kötelességedet, lásd 

meg, mit vesztesz el ezzel, légy ezután a szegények barátja és segítője. 

 

* 

 

S. O. S. 

Uram, ments meg minket, elveszünk! (Mt 8,25) 

 

Egy átdolgozott nap után este Jézus azt kérte tanítványaitól, evezzenek át a 

Genezáreti tó túlsó partjára. Ő a halászbárka hátsó részében fáradtan azonnal elaludt. 
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Váratlanul azonban lecsapott az ismerős bukószél a tóra, és nagy vihar támadt. A 

tanítványok egy része halász volt, hozzáértőén küzdöttek a vízzel, de a hajó már 

majdnem megtelt. Ekkor elhangzott az S. O. S.: Uram, ments meg, elveszünk! Jézus 

rászólt a viharra: hallgass el!, és nagy csend lett. Ők pedig csodálkoztak: „Ki ez, hogy a 

szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?" 

 

Ez a néhány évtized itt a földön olyan, mint egy nagy átkelés. Elindulunk egy csónak 

formájú bölcsőben, s megérkezünk a túlsó partra egy csónak formájú koporsóban. 

Közben pedig különféle viharok tesznek próbára bennünket. Mire kell ügyelnünk? 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy van túlsó part. Erre sokan nem gondolnak. Pedig nem 

mindegy, hol kötünk ki. Itt dől el, hogy az üdvösség felé vagy a kárhozat felé haladunk. 

Ez felelős gondolkozásra és hitre serkent. 

 

Tudnunk kell, hogy az elemek erősebbek, mint mi. Tudományunk és technikánk sem 

tud minden kérdésre választ adni, minden helyzetben megtartani. Ez alázatra indítja 

az embert: nem vagyok mindenható. 

 

A megmenekülés feltétele, hogy ott legyen velünk Jézus, ne nélküle hajókázzunk, így 

is kerülhet viharba az életünk (hitünk, egészségünk, egzisztenciánk, házasságunk...), de 

van kihez bizalommal kiáltani: ments meg! Neki van hatalma minden ellenséges erő 

felett. Ez a benne való bizalmunkat teszi szükségessé. Ő nem a viharoktól őriz meg, de 

minden viharban megtart. 

 

Kiáltsunk hozzá bizalommal, minél előbb! 

 

* 

 

Krisztus velünk van a világ végezetéig 

„íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. " (Mt 28,20) 
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A földről mennyei világába visszatérő Úr Jézus Krisztus utolsó szavai ezek 

tanítványaihoz. Ebben egyfelől komoly figyelmeztetés, másfelől drága biztatás 

foglaltatik. Komoly figyelmeztetése az, hogy lát minden lépésünket, 

cselekedetünket, mulasztásunkat, hall minden szavunkat, Róla való 

bizonyságtételünket, avagy Őt megtagadásunkat. Drága ígérete az, hogy lát 

minden nehézségünket, látja bajainkat, erőtlenségeinket, a minket támadó ellenség 

nagyságát. Itt van velünk, megsegít minket. Ha az egész világ támadna is ellenünk, 

ne féljünk: nincs olyan magas hullám, aminek ne parancsolna, nincsen olyan 

félelmetes fegyver, amit el ne némítana. „Nekem adatott minden hatalom mennyen 

és földön" (Mt 28,18). Imádkozik érettünk Atyjához: „Nem azt kérem, hogy vedd 

ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól" (Jn 17,15). Imádkozik 

értünk, mint egykor Péterért, hogy „el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel 

megtérvén, a te atyádfiait erősítsed" (Lk 22,32). „Légy hív mind halálig, és néked 

adom az életnek koronáját" (Jel 2,10/b). 

Uram, imádkozom, hogy ne szűnj meg figyelmeztetni, hogy soha sem tehetek semmit, 

amit nem látnál, sohasem mondhatok semmit, amit nem hallanál. Figyelmeztess, ha az 

ellenség nagyságának láttára elfog a félelem, hogy velem vagy és ha velem vagy, mindig 

többségben leszek, mert a győzelem mindig a Tiéd! Könyörgök, Uram, hogy sohase 

féltsem egyházad, hisz Te magad biztosítottál minket afelől, hogy a pokol kapui sem 

vehetnek azon diadalt. Biztass, hogy hű legyek mindhalálig és nékem adod az élet 

koronáját! Erőtlenségemben mutasd meg erődet! Ámen. 

„Minden múló perc Hozzád visz közel, Kegyelmed űzi 

kísértőmet el, Nincs más vezérem, nincs más Mesterem, 

Fényben, borúban, ó, maradj velem." (Énekeskönyv 511. é. 

3. v.) 

 

* 

 

Jézusban megszentelődve 

Jézus mondta Pálnak: „. hogy a bennem való hit által megkapjál bűneik 

bocsánatát,... és örökséget nyerjenek a megszenteltek. 

Cselekedetek 26, l 
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A „szent" jelző Isten gyermeke számára megtiszteltetés, bár a világ ezt 

gúnyolódásra használja. A világ gyermekei nem nyugszanak, amíg valami hibát vagy 

gyengeséget fel nem fedeznek a hívőkben, s ezért úgy vélik, ők képmutatók, 

szenteskedők. Nem látják a kegyelem csodáját, amely a bűnöst szentté teszi. Nem 

tudják, hogy minden őszinte megtért lélek alapjában véve megtisztult a bűntől és Is-

tennek van szentelve. - Az, hogy valaki megigazult és megszentelődött, ugyanazt 

fejezi ki. A megigazulás felől nézve a bűn vétek, hiba, adósság; a megszentelődés 

szemszögéből pedig tisztátalanság, lényünk romlottsága. A megszentelődés tehát azt 

jelenti, hogy az ember megtisztul ennek a világnak a szennyétől és el van különítve Is-

ten számára. Valójában csak Isten számára létezik, az Ő rendelkezésére, szolgálatára 

áll. 

 

Isten végzi el a megszentelődésünket is, és éppen olyan egyszeriben, egy 

szempillantás alatt, mint a megigazulásunkat. Nem apránként, hanem amikor hitben 

megragadtuk az Úr Jézus Krisztust. Isten ajándéka, hogy megigazultunk, viszont az 

már a mi feladatunk, hogy igazán éljük is, amit hiszünk, hogy az elnyert megigazulást 

lelki-szellemi és testi életünkben kifejezésre juttassuk. Ha megszentelődtünk, akkor 

már kell - és tudunk is - „szentül" élni. Persze ez sok ingadozás és gyengeség 

közepette megy végbe. De azért mégis szentek vagyunk, akiket Jézus vére 

megtisztított és megszentelt minden tisztátalanságtól. 

Lényünk legmélyén már tiszták vagyunk Isten előtt. Ezért mondhatta Jézus a 

tanítványainak az utolsó együttlétük alkalmával: „Ti már tiszták vagytok." Még sok 

hibát követtek el, sőt, mind elhagyták Őt. - A megszentelődés mint isteni cselekvés, 

egy pillanat alatt megy végbe, részünkről azonban egy egész életen át tart a megélé-

se. Mennyi bukdácsoláson, elsötétedésen át vezet az út! Sajnos, a szentség 

ajándékát nem őrizzük gondosan, néha helyet adunk a bűnnek, bár ellene kellene 

állnunk. - Tehát nem bűntelenül, de mégis megigazulva, nem szeplő nélkül, de mégis 

Jézusban megszentelődve, a felszínen gyakran beszennyezetten, de a szív mélyén 

mégis tisztán - ez Isten gyermekeinek a titka. 

 

* 

 

„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak 

feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek." Máté 2,9 
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Igen, így kell eljutni Jézusig. A csillag, mely hozzá vezet, előttünk ragyog, a fejünk 

felett. Nem mindig látjuk, mert elfelejtünk feltekinteni. Vagy azért, mert valami más 

vonja lefelé a tekintetünket, vagy azért, mert azt hisszük, már megérkeztünk. 

Valamikor feltűnt előttünk. Talán akkor, amikor az első kis esti imádságot megtanította 

az édesanyánk. Talán később el is indulunk a Jézushoz vezető úton. Szép helyekre, 

nagy élményekre, emlékezetes találkozásokra számítunk - amilyen szép lehetett olyan 

hosszú út után Jeruzsálem a bölcsek szemében. Mennyire megbíztak Heródesben! 

Milyen szíves fogadtatásban részesülhettek! De nem torpantak meg a díszes 

nagyvárosban. Továbbindultak. És akkor látták, hogy a régi csillag, amit kezdet óta 

láttak, de elfelejtettek ráfigyelni, ismét előttük ragyog és mutatja az utat. Akkor már 

nem álltak meg többé, amíg meg nem érkeztek. Testvérem, ha elvesztetted szem elől 

gyermekkorod, ifjúságod vezérlő csillagát, nézd, ott ragyog feletted, kövesd, ne 

veszítsd szem elől, míg meg nem érkezel igaz, felnőtt hittel Krisztus elé! 

Jézusom, Királyom, olyan nehéz egy életen át felfelé tekintve jár-ni! Annyi hamis szépség 

kínálkozik az utamon, és annyi valódi veszedelem. Mindegyik lefelé vonzza a 

tekintetemet. Annyi hamis heródesi kedvesség állít meg és irányít tévútra! Ne várd, hogy 

én találjam meg a hozzád vezető utat! Ismersz, tudod jól, magamra hagyva gyenge vagyok 

én ahhoz. Add nekem is megígért Szentlelkedet. Szeress engem és az enyéimet annyira, 

hogy Te magad vezess, és ne hagyj se megtorpanni, se eltévedni! „Fogjad kezem, az út 

sötét előttem, ha fényeddel meg nem világítod, de így, Uram, e, mennyből jövő fénynél, 

reád tekintve bizton indulok."' Ámen. 

 

Március 27. 

 

 

Istenhez közeledni 

„Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok" 

(Jak 4,8). 

 

Minél jobban közeledünk Istenhez, Ő annál kegyelmesebben jelenti ki magát nekünk. 

Mikor a tékozló fiú hazafelé közeledik, apja elébe fut. Mikor a kibocsátott galamb 

visszatér a bárkához, Noé kinyújtja a kezét, hogy beemelje. Amikor a szerető hitves 
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közeledik férjéhez, az a szeretet szárnyain repül hozzá. Jöjj, drága barátom, 

közeledjünk Istenhez, aki olyan kegyelmesen vár ránk, sőt élénkbe jön! 

 

Feltűnt már neked az Ézsaiás 58. rész 9. verse? Itt az Úr szinte felkínálja magát 

népének, amikor ezt mondja: „Itt vagyok!", mintha azt kérdezné: „Mit akarsz mondani 

nekem? Mit tehetek érted? Alig várom, hogy megáldhassalak!" Miért habozunk hát? 

Miért nem közeledünk hozzá? Isten közel van, hogy megbocsásson, megáldjon, megvi-

gasztaljon, segítsen, megelevenítsen, megszabadítson. Legyen életünk fő célja az 

Istenhez való közeledés! Aki ezt teszi, az mindent megtett! Ha az embertársainkhoz 

közeledünk, ők hamarosan megunhatnak és elhagyhatnak minket, de ha az Urat 

keressük, megtapasztaljuk, hogy ő nem változik, hanem egyre közelebb jön hozzánk, 

és egyre teljesebb és boldogabb közösségre léphetünk vele. 

 

* 

 

Rendkívüli lélek 

Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli 

lélek volt benne... (Dán 6,4) 

 

Dánielt tizenéves korában hurcolták el Júdából a babiloni fogságba. Ott idővel 

magas rangú tisztviselő lett a királyi udvarban. Istenfélő ember a pogány 

környezetben. Lépten-nyomon kiderült, hogy van valamije, amire gyakran szükségük 

van a többieknek, de ami nincs meg mindenkiben, így emlegették: rendkívüli lélek 

van benne. 

 

Miben állt ez? Dániel olyan kérdésekre is tudott válaszolni, amikre az udvar 

bölcsei nem. Olyan segítőkészség volt benne, amit csodáltak. Olyan becsületesen 

végezte hivatali munkáját, hogy nem lehetett hibát találni benne. Csendesen élt, de 

az élő Istennel való közösségét bátran vállalta, akkor is, ha ezért szenvednie 

kellett. Sugárzó ember volt: az Istennel való lelki közösségben feltöltődött, és 

olyan értékeket tudott továbbadni, amelyekre mindenki vágyik, de az ember 

magából nem tud árasztani. Átjárta Isten szentsége, és ez rendkívüli jellemet 
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formált ki benne, ami a leghétköznapibb helyzetekben is megnyilvánult. A pogány 

világ pedig rászorul azokra a kincsekre, amelyeket Isten Lelke ad a benne hívőknek. 

 

Jézus Krisztus ezt a rendkívüli lelket, az ő Szentlelkét minden benne hívő 

számára hozzáférhetővé tette. Isten ad Szentlelket azoknak, akik neki 

engedelmeskednek (ApCsel 5,32). Ne érjük be kevesebbel, ne legyünk kis igényűek a 

hívő életben! Isten újjászületett gyermekei kapják ezt a rendkívüli lelket, s a 

Szentlélek jézusi jellemet formál ki bennünk. Megtanít mindig ugyanannak maradni, 

hitetlen közegben is tiszta életet élni, ad olyan bölcsességet, szeretetet, ami 

túlmutat rajtunk Istenre, s amikor az emberek látják tetteinket, dicsőítik mennyei 

Atyánkat (Mt 5,14). A világnak nagy szüksége van azokra, akiket Isten Lelke vezet. 

 

* 

 

Teljes győzelem Krisztus Jézusban 

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a 

Krisztus Jézusban vannak. Róma 8, l 

 

Nincsenek többé kényszer alatt, akik Jézus Krisztusban vannak. Sem a bűn, sem pedig a 

Sátán, aki a bűn mögött áll, nem tarthat igényt többé rájuk. E két szövetséges, a bűn és a 

gonosz, nem tarthat minket többé leigázva és fogságban. Aki hittel az Úrra tekint és 

hitben van, megoldást kapott erre a kínzó talányra: ki szabadít meg engem, nyomorult 

embert? Jézus Krisztusban eldőlt a csata sorsa. És mégis, mindezzel a belső hasadtság 

még nem nyert végleges elintézést. Nem kerülünk egy csapásra a Római levél 8. 

fejezetének áldott talajára. Visszaesések és hanyatlások jönnek még. 

 

A hitbeli látás elhomályosulhat. Régi életünk sötét hatalmai ismét uralomra juthatnak, 

és máris elbukunk. Ilyenkor új bűnbánatra, a váltság újból való megragadására van 

szükség. Az Isten törvénye, a Szellem törvénye még nem tudott egyszeriben mindent 

teljesen megvilágítani. A lelkünk életében még vannak fel nem tárt részletek. Az ember 

azt hiszi, hogy már mindenen túljutott, öröméneket zeng - mert még nem ismerte fel a 

maga mindent átható romlottságát. Idő kell hozzá, míg lassan mindenre fény derül. 

Rájövünk, itt-ott még nincsenek rendben a dolgok, ettől vagy attól a bűntől még nem va-
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gyok szabad. Új harc keletkezik, s lehet, hogy csak hosszas ingadozás után tapasztalunk 

újabb győzelmeket Krisztusban. Bizonyos kedvenc bűnök még mindig gonosz játékot űznek 

velünk, s a harag, a türelmetlenség, a meggondolatlan beszéd újra elgáncsolnak minket. 

Ezzel ismét visszakerülünk a Róma 7-ben leírt állapotba. 

 

Egyéb súlyos próbák is előjöhetnek, például a szenvedés. Igaz, hogy belső emberünk 

szerint megnyugvással elfogadjuk Isten akaratát, de az csak nehezünkre esik. Ezekben is 

csak Jézus által arathatunk győzelmet. Ez azonban nem megy rögtön. Gonosz szellemi erők 

vesznek körül és legyőznek minket. Kedvetlenség, ellenszenv vagy gyűlölet lesz úrrá 

felettünk. Ilyenkor elítéljük önmagunkat, és legszívesebben kifutnánk Isten iskolájából. - 

Az legyen a célunk, hogy a Római levél 8. fejezetében leírt állapotban maradjunk 

állandóan és teljesen, s ne csak a bűnbocsánatnak örüljünk, hanem mindenekben 

győztesek is legyünk. - Az legyen a célunk, hogy Jézussal járjunk, hogy mindenben Ő 

vezessen minket győzelemre egész életünkön át. 

 

* 

 

Mindenre van erőm Krisztusban 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. " (Fil. 4,13) 

Pál apostol szíve mélyéből örvendez, mert a filippibeli gyülekezet megújult a felőle való 

gondoskodó szeretetében. Nem arra rászorult-volta készteti őt boldog örömre, mert - 

mint mondja - megtanult minden körülmények között megelégedett lenni: tud 

megaláztatni, tud bővölködni. Ismerős a jóllakassál is, az éhezéssel is, a bővölködéssel 

éppúgy, mint a szűkölködéssel. Mindenre van ereje a Krisztusban, aki őt megerősíti (Fii 

4,10-13). Pál örvend annak, hogy a filippibeliek, nyomorúságában ismételten 

„részesekké" lettek (14-16). Nem az ajándékot kívánja, hanem azt a ,gyümölcsöt", amely 

sokasodik hasznukra. Ismerjük-e mi is már ennek az Istennek tetsző léleknek a 

gyümölcsét? Boldoggá tesz-e már minket is ennek a haszna? Ez a segítésre szorulókkal 

együtt érző lélek képessé tesz minket arra, hogy mások nyomorúsága mellett a magunk 

testi vagy lelki nyomorúságát, gyarló voltát is megismerjük és leszoktat minket a 

dicsekedésnek minden neméről. Ez az együtt érző lélek minden szegénységünk mellett 

diadalmasoknál feljebbvalóvá tesz minket, mert tudjuk, hogy Isten „a világ nemtelenjeit 

és megvetettjeit választotta ki magának, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne 

dicsekedjék Ő előtte egy test sem " (IKor 1,28-29). 
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Megváltó Krisztusom, Te megtanítasz arra, hogy tudjak „ részes " lenni mások 

szükségeinek meglátásában és enyhítésében. Áldom kegyelmed, hogy több rászoruló 

léleknek lehettem és lehetek „ részese " és ennek a léleknek gyümölcse az én hasznomra is 

gyarapodik. Tarts nagy alázatban, hogy kegyelmeden kívül nem dicsekedjem 

semmiben/Hallgass meg engem! Ámen. 

„Jézus, nyájas és szelíd, Láss meg engemet: El ne 

engedd, hű Megváltóm, Már kezemet!" (Énekeskönyv 

469. é. 5. v.) 

 

* 

„Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a 

disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek 

titeket." Máté 7,6 

Nagyon fontos és nagyon veszedelmes utasítás. Annál veszedelmesebb, mert 

közvetlenül ezelőtt az áll az evangéliumban: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!" Itt 

pedig nagyon is szigorú és felelősségteljes ítéletre kapunk parancsot. Embereket kell 

kutyáknak és disznóknak ítélnünk, és aszerint kell beszélnünk velük. De a 

gyakorlatban ez nem is olyan nehéz. Szent gyöngyeinket, az ige igazságait és hitünk 

bizonyságtételét fel kell mutatnunk minden ember előtt. De ha azt látjuk, hogy csak 

azért kérdeznek, hogy kigúnyoljanak, ha alig várják, hogy csúffá tegyenek, nem is 

személy szerint minket, hanem hitünket és Istenünket, akkor, mint mindenben, csak 

Jézus példáját kell követnünk. Az őszintén érdeklődő Pilátusnak bőven felelt, pedig 

tudta, hogy hiába. Az ellenséges tanács előtt egy mondattal elmondta 

bizonyságtételét, de nem vitatkozott velük. A gúnyolódó Heródest egy szóra se 

méltatta. A velünk beszélőnek meg kell éreznie, hogy ha szent dolgokra kerül a sor, az 

nekünk szent és sérthetetlen. Ahogy véletlenül sem engedjük meg, hogy anyánkkal vagy 

feleségünkkel gúnyolódjanak, ugyanúgy nem engedjük meg hitünk szent dolgaival 

kapcsolatban sem. 

Jó Atyánk, bölcsességet kérünk az emberek megítélésében. Nem abban, hogy milyen jók 

vagy rosszak önmagukban vagy velünk szemben, de abban, hogy mikor, hogyan kell 

beszélnünk a Te szent dolgaidról. Segíts, hogy legyen bátorságunk bizonyságot tenni 

hitünkről a leghitetlenebb vagy legzüllöttebb embertársunk előtt is, ha komolyan 

meghallgatja, de ne engedjük azt nevetségessé tenni senki előtt! Magunk is nevetségessé 

válunk, ha igéd méltóságát meg nem őrizzük. De azt se engedd, hogy félelmünkben akkor 
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is kibújjunk a bizonyságtétel feladata alól, amikor beszélgetőtársunk talán éppen szomjas 

lélekkel vágyik igéd vigasztalására! Ámen. 

* 

Istennel hatalmasan cselekszünk 

108. zsoltár 

 

Az Úrnak éneket zengeni csak a Szentlélek által elkészített lélek képes. Felcsendülhet 

ajkainkon az éneknek szava, akár elbájolólag, vagy elragadóan énekelhet valaki, ha szép 

hangja van hozzá, betanult és jól betanított énekkarok zenghetnek éneket az Istennek, 

lehetséges, hogy felséges műélvezetben lesz része azoknak, akik a zenéhez értenek, 

mégsem történik az Isten dicsőségére az egészből semmi. A mi szívünk énekelni csak 

akkor tud, amikor Isten Szentlelke elkészült vele. Ezzel szemben akárhogy hangozzék 

az ének, lehetséges, hogy érzékeny fül számára sérelem esik, Isten előtt pedig kedves, 

mert szívből fakad, szívből származott az Ő dicsőséges neve magasztalására. „Kész az 

én szívem ó Isten, hadd énekeljek és zengedezzek." Minden dicsőségben, minden 

emberi vágyakozásban, szívemnek minden húrja és minden sóvárgása csak egyet 

szeretne, dicsőséget adni neked, és magasztalni a te nevedet azért, mert csodálatos 

dolgot cselekedtél velem. Olyan dolog ez, mint amikor az elmúló fagyos, dermesztő 

tél után egyszerre megszólal a tavasz muzsikája. Zenéje van a zöldnek, hallani a fű 

növését, a bogarak mászását a fű között, hallani, ahogy pattannak a rügyek, és 

benne van az egész természetben valami csodálatos ének, magasztalása a 

Teremtőnek, aki feltámasztotta az életet. Amikor átéli az emberi szív a szabadulás 

csodáját, akkor zengeni kezd Istennek. Addig csak üres műélvezet, vagy 

hangpróbálkozás minden éneklés, amíg szíved nem énekel az Úrnak. Amikor egyszer 

szívedből fakad fel Isten dicsérete és magasztalása, amikor szíved feloldódik a 

hideg tél merengéséből megmelegedett forró szeretetre, odaszentelésre az Úr 

iránt, akkor zenghetsz szívedből éneket. Tudod, hol és mikor? Amikor meglátogat a 

naptámadat a magasságból, amikor forrón tűznek Isten szeretetének sugarai 

szívedbe, teljes lesz a visszaverési szög, és teljes épséggel hevíti szívedet Isten 

szerelme. Amikor megállsz a kereszt előtt és látod, átéled, nyilvánvalóvá lesz, hogy 

mit tett érted Isten a Jézus Krisztus által. Akkor kezd igazán zengeni az ének, 

akkor lesz szíved kész dicsérni és magasztalni őt, amikor egészen az övé, amikor 

maradék nélkül a kezébe vette. Amikor semmit sem tartottál vissza belőle. Amíg 



245 

 

szíved olyan, mint a márciusban felengedett hó, hogy ott, ahol árnyék van, még várja 

a további havat, imitt-amott még fagypontok vannak benne, addig nem képes igazán 

éneket zengeni Istennek. Csak amikor egészen feloldódik. Amikor így szólsz: kész az én 

szívem, nincs már semmi ellenállás benne. Nincs már semmi kérdés, semmi dac semmiért. 

Nem vonom már felelősségre az Urat, kérdezem, miért vezet ezen az úton, miért 

bánik így velem, miért nem másképp, egészen készen oda teszem az Ő kezébe, zeng 

ajkamon: kész az én szívem ó Isten, hadd énekeljek és zengedezzek, az én dicsőségem is 

kész. 

 

A zenét, a különböző hangszereket, és azt a csodálatos összhangot, melyet a zene 

világában teremtett, mind azért adta Isten, hogy feltámasszuk vele a hajnalt. Az 

ember, mint mindennel, ezzel is visszaélt, és alantos, tisztátalan érzést kelt a különböző 

hangszerek által. Rútságot tajtékzó, tisztátalan ösztöneit juttatja kifejezésre az 

énekszó. Ezért szólaltatja meg a lantot és a hárfát, ezért zúgnak és harsognak a 

trombiták, pedig Isten azért teremtette azokat, hogy felkeltsék a hajnalt, és 

feltámadjon a hajnalcsillag az emberi szívben. Azért kellene zengenie életednek, hogy 

emberi szívekben támadjon fel Isten dicsősége, hogy emberi szívek az énekeken 

keresztül is közelebb kerüljenek hozzá. Azért adatott ajkadra hang, azért adattak a 

skálák, az emberi képesség, hogy emberi szívek érezzenek meg valamit a hajnal 

csodálatos világosságából, Isten szerelméből a Jézus Krisztusban. 

 

A felkészített szívnek a hálaadását nem lehet véka alá tenni. El lehet hallgattatni az 

éneket, amelyik csak a szájból fakadt, amelyik csak a hangszálakon tombol. De nem 

lehet elhallgattatni az éneket, amelyik a szívből ered. Ha egyszer szíved kezdi 

énekelni szerelmi énekét, akkor azt mondod Pállal együtt: jaj nekem, ha az 

evangéliumot nem hirdetem. Ha szíved éneket zeng Istennek, akkor úgy szólsz, mint 

Jeremiás: elhatároztam, hogy nem emlékezem róla, sem az Ő nevében többé nem szólok, 

de mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztve. Akárhol, akármilyen 

körülmények között, újra és újra felcsendül ajkadon az ének, szívedből az Isten 

dicsérete. Ahogy a jégkéreg elkezd muzsikálni, amikor rásüt a tavaszi napsugár, úgy kezd 

el a te szíved is énekelni, és nincs többé erő és hatalom, amely megnémíthatja dallamát 

szívedben. 

 

Isten kegyelme az egekig felemel, és hűsége a felhők között is megtart. 
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„Nagy, az egek felett való a te kegyelmed, és a vers felhőkig ér a te hűséges voltod." 

Ott vagy a porban, ott vergődsz a sárban, iszapban, olyan vagy, mint egy tarka szárnyú 

pillangó, amelyiket levert az eső a sárba. Jön az Isten kegyelme és felemel az egekig, 

az ég dicsőségébe. 

 

De aki sár és földszagú vagy, aki beszennyeződtél és tisztátalan vagy, téged magasra 

emel Isten kegyelme. Csodálatos a Jelenések könyve kifejezése, amikor így szól: 

„kezében tartja a hét csillagot." Az a jelenet jutott ennek kapcsán az eszembe, amikor 

egy karácsonyi pásztorjátékban az angyal a kezében tartja a csillagot jó magasra, és 

a pásztorok indulnak a csillagok nyomába. Ilyen csodálatos magasságba emel, az egekig 

az Isten kegyelme. Téged, bűnben vergődő, bűnnel megterhelt szívet, akit senki sem 

venne fel a földről, aki mellett annyiszor elmentek. Senki szemében nem vagy ekkora 

érték, hogy lehajolna érted. Legfeljebb rúgnak rajtad egyet, akinek csak a rútságát 

szemlélik, tisztátalanságodat ítélgetik, örvendeznek messziről romlásodon, felvesz 

Isten a sárból, egekig emel az Ő kegyelmessége, és az Ő hűsége a felhők között is 

megtart. 

 

Ó, milyen szorongató tudat a felhők között járni, amikor a felhők egészen eltakarnak, 

és egy lépést sem tudsz tenni, amikor úgy látod, hogy a következő pillanatban 

eltévedsz. Minden lépést bizonytalanul teszel. Amikor úgy érzed, hogy egészen magadra 

maradtál, nincs körülötted senki, amint a könnyeidet morzsolod ujjaid között, oda 

lehetne írni föléd, hogy: egyedül. Lehet, hogy sokan vesznek körül, és mégis magad 

vagy, még a szíved is elhagyott téged. Nincs senki, csak a sötét, fojtó, vigasztalan 

fellegek telepednek rá lelkedre, és nem tudsz kiszakadni belőle. Futnál a magasságok 

felé, hogy újra meglásd az Ő dicsőségében a napot, de akármerre mégy, mindenütt 

felhő. Nincs semerre 5. vers kivezető út. De a felhőkig ér az Ő hűsége. Szíved bánata 

mint sötét gyászfátyol vesz körül, finom selyemszállal telepszik rád, és hiába akarod 

széttépni, keményen és gorombán akarsz belevágni, újra és újra bebonyolódik a kezed 

és nincs szabadulás. A gyász selyemszálai fonódnak rá szívedre. Köd és homály, 

bizonytalanság és reménytelenség. De nézd, a te Istenednek, a te Megváltódnak 

hűséges karjai vannak melletted. Amikor már-már úgy érzed, hogy utolsót dobban a 

szíved, még egy utolsó erőfeszítéssel akarsz lépést tenni, azután összeroskadsz, akkor 

valaki karjaiba emel. A felhők közt is hordoznak hűséges karjai. 
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A megújult szív számára nincs forróbb óhajtás és sóvárgóbb kívánság, minthogy 

éneket zengjen Istennek a mennyei dicsőségben és beteljék az Úr széles dicsőségével 

mind a széles föld. „Magasztaltassál fel, ó Isten, az egek felett, és dicsőséged e. vers 

legyen az egész földön." így csendül ez vissza az újszövetségi könyörgésben: jöjjön el a te 

országod és legyen meg a te akaratod, mint a mennyekben, úgy itt a földön is. Nem lehet 

Isten gyermeke számára forróbb kívánság, mint az, hogy felmagasztaltassék Isten 

neve az egész földön az egekig, az egek felett, és minden térd meghajoljon előtte, és 

minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Lehet-e 

forróbb vágyakozása a te felhők között elgyötört szívednek, mint az, hogy egyszer 

éneket zengj a felségesnek az Ő dicsőségének királyi széke előtt. Mondd meg nekem 

te, aki megmosódtál és megtisztultál a Bárány vérében, és újra meg újra tövisek közé 

bonyolódik az életed, amikor vissza kell kullognod hozzá, hogy megint beszennyeztem a 

fehér ruhát, amikor újra meg újra felé kell tárnod bemocskolt tenyeredet és hozni 

kell hozzá megsebzett szívedet, lehet-e sóvárgóbb vágyakozása szívednek, minthogy 

egyszer tiszta lábbal járhass az arany utakon és tiszta kézzel kapaszkodhass bele 

kegyelmének karjaiba. Tiszta szívvel és megtisztult ajakkal zengeni neki éneket. 

Amikor olyan hideg és rideg a világ, amikor a szeretet sokakban meghidegül, amikor 

minden olyan borzalmas, arról beszél, hogy magának való és bűnbe merült ezen a földön 

az ember, mi lehetne forróbb vágyakozása a szívünknek, akik megmosódtunk, 

minthogy: „magasztaltassál fel, ó Isten az egek felett, és dicsőséged legyen az egész 

földön!" Minden ajak vallja, és minden szív dicsérje, hogy méltó a megöletett Bárány, 

hogy vegyen dicséretet, tisztességet hálaadást és áldást. Isten hívő gyermekei nem 

adhatják lejjebb, minthogy még a pokolban lévők is Jézusnak adjanak dicsőséget, ott 

is kénytelenek legyenek belátni, akik ott vannak, hogy benne botlottak és kárhoztak el 

és zuhantak le a kárhozat borzalmaiba. Amíg ebben a földi életben vagyunk, addig nem 

mondhatjuk el magunkról, hogy megérkeztünk. Sőt inkább állandóan szükségünk van az 

Úr jobb kezének a segítségére. Azt mondja Pál: „Nem mondom, hogy már elértem, vagy 

hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott 

engem a Krisztus Jézus." Nehogy azt gondolja valaki, hogy azáltal, hogy megállt a mi 

Urunk Jézus Krisztus előtt, kegyelmi ajándékot nyert és a bizonyosság részesévé lett, 

most már félretolhatja Isten kezét, hogy azt mondhatja, hogy rendbe hoztam 

dolgaimat, életemet, most már aztán nincsen tovább szükségem a segítségedre. Most 

már félre tolom a te jobb kezedet, boldogulok magam is. Éppen ez a fogyatkozása és 

itt keresendő erőtlensége sok keresztyén embernek, életnek, hogy eljutottak egy 

bizonyos pontig az Úrral való közösségben, és azt gondolják, hogy már nincs olyan 

mértékben szükségük Istenre, mint amilyen mértékben szükségük volt reá. Olyan lenne 

ez, mint hogyha valaki, akit kihúztak a mélységből, összetört karokkal ott feküdne an-

nak karján, aki kiemelte, amikor a mélység fölé jutott azt mondaná, hogy már 
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elengedhetsz, nem vagyok lenn a mélységben, a tisztátalanságban, a sárban. De mi 

lenne, ha akkor elengednének azok a kezek? Visszazuhannál oda nagyobb és súlyosabb 

zuhanással. Nehogy azt gondold, hogy azért, mert bizonyos keresztyén ismeretekre 

jutottál, megtapasztalásaid vannak, mert némelyeknek tanácsot is tudtál adni arra 

nézve, hogy mi az Isten gondolata, most már nincs szükséged Isten jobb kezére. 

Éppen olyan tehetetlen csecsemő vagy, mint mikor elindultál. Kapaszkodj csak 

szorosabban azokba a karokba, ne engedd el egy szempillantásra sem, ne bocsásd el 

magadtól, kiálts és könyörögj: légy irgalmas hozzám, szólíts magadhoz! Mint ahogy 

egyik énekünk mondja: Karod szorosan fogjon át... Nem úgy van, hogy egy bizonyos idő 

után a magad lábára állíthat téged az Úr, hanem végig kell hordoznia, míg haza nem érsz, 

még a halál árnyékának völgyén is ő visz át. Azért erőtlen és gyenge a szíved, mert 

megpróbáltál a magad lábán járni. Hányan vannak, akik úgy gondolják, hogy most már 

megpróbálom én magam, tudom én egyedül is. Egyszer csak nyilvánvalóvá válik, hogy nem 

segíti őket az Úrnak jobb keze és ők megint ott vannak visszaroskadva a kételkedés 

hullámai közé, a kísértések árja által nyomorgatva és ingadozva. 

 

„Segíts a te jobb kezeddel és hallgass meg engem." Valaki leereszkedik a mélységbe, 

hogy bűnben és nyomorúságban vergődő életeket hozzon fel, a másik pedig tartja azt, 

aki leereszkedik. És aki leereszkedett, kiált: hogy megszabaduljanak szeretteim, segíts 

a te jobb kezeddel. Karod szorosan fogjon engem, én csak akkor vagyok erős, ha te 

fogsz engem, akkor tudok szólni, ha te adsz szót számra, ha a te szíved szerelme 

áttüzesíti az én szívemet. Az én életem csak akkor terem gyümölcsöket, ha betöltőd 

virágzással. Jöjj és segíts a te jobb kezeddel, hogy segítségül lehessek másoknak, tölts 

meg a te szerelmeddel, hogy adhassak a szerelmed nélkül szűkölködőknek, tölts meg 

élettel, hogy életet adhassak a haldoklóknak, járj utánam, hogy én se fáradjak el a 

mások után járásba, hogy megszabaduljanak szeretteim, segíts a te jobb kezeddel. 

Isten ennek a világnak minden kincsét az Ő választottainak ígérte. Az Ő személyében 

szólott az Isten: Örvendezem, hogy eloszthatom Sikemet, és felmérhetem Sukkotnak 

völgyét. Tele van az Úrnak szíve örömmel, hogy ajándékozhat az Ő népének. Amint az 

édesanya ott áll a sok drága ajándék között, amit szét akar osztani gyermekeinek, 

Isten is ott áll a szétosztandó kincsek között, és így szól: örvendezek, hogy eloszthatom 

Sikemet. Micsoda öröm lesz az én népem számára, hogy adhat, hogy oszthat, 

ajándékozhat. Minden a tietek, mondja Pál. Az ég mindensége, csillagok pompája és 

gazdagsága, minden tiérettetek van. Mindent az Ő választottainak szánt az Úr. Az 

Isten az Ő gazdagságával vár téged, az Isten ajándékozó szíve az, amely téged körül 

vesz. 
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Az alávaló népet nagy méltóságra hívja el. Efraim és Manassé azok közül a törzsek 

közül valók voltak, akik leghamarabb elpogányosodtak. Egyrészűk összekeveredett 

Izrael ellenségével, és azt mondja Isten, hogy „Izrael az én fejemnek védelme." Azt, 

aki árulójává vált, aki eladta az Ő ügyét, aki pogányokkal szövetkezett össze, erre 

mondja, hogy Ő lesz az én fejemnek védelme. Milyen csodálatos, Isten megtölti az Ő 

dicsőségének házát vámszedőkkel és parázna nőkkel. Azt mondja Jézus: eljönnek majd 

keletről és nyugatról, és leülnek Ábrahámmal az Isten országában. Sokan, akik azt 

mondják, hogy nem megyek el, amikor az ő Atyjuk küldte őket munkálkodni, végül mégis 

elmentek. Mária Magdalénák, akikből hét ördögöt űzött ki, vámszedők, utolsók, a nép 

szemétjei és csúfsága. Azokat emelte fel, másokat pedig megalázott. „Enyém Géléát, 

enyém Manassé, Efraim az én fejemnek védelme. Júda az én törvényrendelőm." Mivé 

tud tenni Isten emberi szíveket és életeket! Aki belegázolt a törvénybe, az lesz az én 

törvényrendelőm. Jóllehet, magadnak is kevés reménységed van magadhoz, magad is 

csüggedten nézed nyomorúságod sorsát, Isten mégis így tud szólani rólad. 

 

Népének ellenségét megalázza Isten. „Moáb az én mosdómedencém, Edomra az én 

saruimat vetem, Filisztea felett kacagok." Edom a versenytárs, Ézsau maradéka, aki 

nem engedte átmenni az ő területén a népet, pedig megígérték, hogy nem térnek le az 

útról és nem tesznek semmi kárt, nem fogják legeltetni jószágaikat a környező 

mezőkön. Mégsem engedte át őket, és eljött az idő, amikor azt mondja az Úr, Edomot 

lábaim zsámolyává teszem. Moáb az én mosdó medencém. Micsoda megszégyenítés 

mosdótállá tenni egy népet. Edomra rávetem sarumat, Filisztea felett pedig kacagok. 

Akik miatt annyit szorongtatok, akik miatt nem mertétek kidugni a fejeteket a 

barlangok mélyéből, azok felett majd kacagtok. Mert az Isten megalázza népének 

ellenségeit. Jaj azoknak, akik fenn hordják fejüket és dicsekszenek Isten népe ellen, 

mert eljön az idő, amikor így alázza meg őket az Úr. 

 

Győzedelmet az Ő népének egyedül Isten adhat. A kerített városok a biztonság és a 

győzelem jelképei. A pusztán lakó népet a népvándorlások, az elvonuló hadak állandóan 

fenyegették. A lakóváros volt minden álmuk, a kőfallal körbevett menedék, ahol nem 

kell félni a népvándorlástól, eltiprástól, mert a kapukon belül biztonságban vagyunk. 

„Kicsoda visz el engem a kerített városokba, kicsoda vezérel engem Edomig? Nem te 

vagy-e Isten?" Jaj ha az Úr lever minket, akkor csak leverettetés a sorsunk, de boldog 

öröm és dicsőség, amikor az Ő népének élére áll, amikor kimegy a mi seregeinkkel, ha 

győzelemre viszi zászlóinkat és diadalra viszi ügyünket. Az emberi segítség ugyanis 
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hiábavaló, ki segíthetne rajtad bűneiddel szemben? Ki segíthetne nyomorúságoddal 

szemben? Ki oldhatná meg szíved emésztő kérdéseit? Talán van kéz, amelyik 

kiszabadíthatna a veremből, a kútból, amelyikben nincs víz? Ki tudna téged kivezetni a 

ködből és a felhőből? Annyian próbálták, olyan sokan megkísérelték elapasztani 

könnyeidet, és megnyugtatni, békességre vezetni, és nem sikerült. Annyinak pa-

naszkodtál, olyan sokszor elsírtad magad, és nem volt segítség. Emberi segítség 

hiábavaló. Az orcámról a könnyeket eltörülheti emberi kéz, de a szívemről csak Jézus 

keze egyedül. Emberi segítség hiábavaló. Hányszor kellett csődbe jutottan meg-

tapasztalnod, kétségbeesés között rájönnöd arra, hogy nincsen, aki segítsen, nincsen, 

aki megtartson, aki megtámogasson, de nála van szabadulás, neki van hatalma és kész 

megszabadítani téged. „Mert íme, Isten hatalmasan cselekszik, és Ő megtapodja 

ellenségeinket." Csupa kudarc az életed, csupa szégyen és leverettetés, újra és újra nem 

sikerül, végre sírva fakadsz a rommá lett reménységeid felett. És amikor hullani 

kezdenek könnyeid, oda lép hozzád megváltó Urad, és így szól: gyere, próbáljuk meg 

ketten. Együtt, majd én megyek elől. 

 

Istennel győzelmet nyerünk. Istennel hatalmasan cselekszünk. Gyakran eszembe jut az a 

bájos kis történet, amikor az édesapa hordta fel könyveit a földszintről az 

emeletre, és odalépett elé kis fiacskája, mondván: édesapám, én segítek. Aztán a 

kérdésre, hogy hogyan, a gyermek kezébe vett egy nagy könyvet, hogy most pedig végy 

fel engem, a könyvvel együtt, és vigyél. Istennel hatalmasan cselekszünk. Miért akarsz 

ott ülni csüggedten a batyud mellett, és sírni bűneid bilincseiben, amikor hatalmasan 

cselekedhetsz az Úrral. Óh, hát ne cseréld fel Isten dicsőségét tehetetlenséggel, ne 

cseréld fel Isten hatalmát a te emberi akarásoddal, hanem szólj: kész az én szívem, 

kész az én dicsőségem, jertek zengedezzünk éneket az Istennek, jertek adjunk 

dicsőséget az Istennek, a mindenség Urának. Jertek adjunk dicsőséget a mi Urunk 

Jézus Krisztusnak! 

 

Március 28 

 

Vezet az úton 

„Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá" (5Móz 28,13). 
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Ha engedelmeskedünk az Úrnak, Ő még ellenségeinkkel is megláttatja, hogy áldás van 

rajtunk. Noha ez egy ószövetségi ígéret, érvényes Isten népére az új szövetségben is, 

mivel Jézus Krisztus eltörölte az átkot, de az áldást megerősítette. 

 

A hívők dolga, hogy szent életükkel mutassák az utat a többi embernek. Ne a menet 

végén haladjanak, az emberi befolyások hatására ide-oda tévelyegve. Nem szabad 

meghódolnunk a korszellemnek, sőt, arra kell indítanunk korunkat, hogy az hódoljon 

Krisztusnak. Ha az Úr velünk van, nem arra törekszünk, hogy az evangéliumot megtűrjék 

a világban, hanem arra igyekszünk, hogy az első helyre kerüljön a társadalomban. Avagy 

nem pappá tette Isten az Ő népét? Tehát a tanítás a hívők dolga, és nem a hitetlen fi-

lozófiákból való tanulás. Avagy nem lettünk Krisztusban királyokká? Hogyan lehetünk 

akkor bűnös szokások rabjai és emberi vélekedések kiszolgáltatottai? 

 

Drága barátom, helyes az Isten ügyéhez való hozzáállásod? Túl sokan hallgatnak 

szégyenlősségből vagy éppen gyávaságból. Miért engedjük, hogy az Úr Jézus neve a hát-

térben maradjon? Jó az, ha hitvallásunk hátul vonszolja magát, mint valami farok? Nem 

inkább az első helyre kellene kerülnie, bennünk és másokban is a meghatározó erővé 

válnia? 

 

* 

 

 

 

Meg lehet ezt tanulni? 

Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. 

(Jn 3,6) 

 

Egyesek megtanulják a vallásos szóhasználatot és viselkedést, de ettől még nem 

születtek újonnan. Ügyesen forgolódnak ilyen közegben, de hamar meg lehet 

állapítani, hogy nincs bennük „rendkívüli lélek", csak vallásos álarc van rajtuk. Attól, 

hogy valaki magára ölt egy Ronaldo feliratú mezt, még nem lesz világhírű futballista. 
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Mások őszinte elszánással nekiveselkednek, hogy keresztények lesznek. 

Önfegyelemmel, olykor önsanyargatással fékezik ösztöneiket és indulataikat, 

pallérozzák beszédüket, segítenek, akinek csak tudnak, de egy váratlan helyzetben 

előbukkan igazi természetük, és szégyenkezniük kell. Aztán vagy lemondanak az 

erőlködésről, vagy megpróbálnak fenntartani egy kegyes látszatot, és képmutatók 

lesznek. 

 

És vannak, akiket Isten Szentlelke újjászült, és új természetet kaptak. Sajnos 

mindig megmarad a régi is, de nem az uralkodik. S a cél, hogy az új természet, „a hit 

által bennünk lakó Krisztus" erősödjék, a mi régi természetünk pedig ne kapjon 

szerepet, és egyre kisebb legyen. Ne mi takarjuk el Krisztust, hanem ő fedezze el 

sok hibánkat, gyengeségünket. 

 

Az igazi kegyességet, istenfélő életet, jézusi jellemet tehát nem lehet 

megtanulni, és nem lehet magunkat ilyenné nevelni. Arra csak újjászületni lehet. Egy 

kis csiga szeretett volna átmenni az autópálya túlsó szélére. Anyukája azonban ezt 

mondta neki: nem, nem, oda csak születni lehet. 

 

De Jézus szava: szükséges újjászületnünk, magában hordja a jó hírt is: lehetséges 

újjászületnünk. „Isten élő igéje által" szül minket újjá (IPt 1,23). Dániel is ehhez az 

igéhez ragaszkodott gyerekkorától kezdve, és ez formálta őt erős jellemmé. 

 

* 

 

A hit előretekintése 

Elizeus ezt mondta (Jóás királynak): Fogj íjat és nyilakat!... Nyisd a keletre néző 

ablakot és lőj!... Akkor így szólt: Az Úr szabadításának a nyila ez. 2Királyok 13,15. 

 

Elizeus próféta halálos ágyán feküdt. Jóás király elment hozzá é arcra borulva, sírva 

fakadt: atyánkat veszítjük el, olyan férfi távozik tőlünk, aki Izrael számára többet ér, 

mint sok harci szekér és lovas Egy hűséges imádkozó ember sokszor egy egész 
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hadsereggel feléi Persze Jóás is jobban ragaszkodott a prófétához, mint az Úrhoz. Is ten 

emberét a királynak ez a fájdalma mégsem befolyásolta, nem hatódott meg tőle. 

Szívében szikrája sem volt az önszeretetnek é: önsajnálatnak. Izrael népének a sorsa 

foglalkoztatta, akiket akkori bán a szíriaiak erősen szorongattak. 

 

A haldokló Elizeus még egyszer lehetővé tette népe számára az el lenség felett való 

győzelmet. Kérte a királyt, vegyen kézívet és nyilakat, s miközben az Úrhoz fohászkodott, 

kezét a király kezére téve megparancsolta, hogy a kelet felé a nyitott ablakon lőjön ki. A 

nyíl vessző, amely átszelte a levegőt, az Úr győzelmének és üdvösségének a nyila volt. A 

haldokló prófétának ebben a csendes órájában ott, abban a kis szobában eldőlt a szír 

háború és győzelem kérdése - Ugyanez történt a kereszten is abban a pillanatban, amikor 

Jézus felkiáltott: „Elvégeztetett!" Ott és akkor véglegesen eldőlt a bűn fe letti 

győzelem kérdése, bár senkinek még csak sejtelme sem volt róla. A szíriaiak is, még 

mielőtt Izrael harcba indult volna, már leveri ellenségnek számítottak. Ugyanez történt 

Kánaán népeivel is, még mielőtt Izrael népe Kánaánba nyomult volna. Gedeonnak ismételten 

azt mondja az Úr: „Kezedbe adtam Midjánt". 

 

Hinni annyit jelent, mint a Jézus Krisztus által tökéletesen elvégzett üdvösséget, 

győzelmet kétkedés nélkül elfogadni. Valaki panaszolta: 'Rajtam úgysem lehet segíteni, 

elveszett ember vagyok!' Mi az ilyen panasz gyökere? A hitetlenség. A győzelem számodra 

is már régen eldöntött kérdés. Készen áll a segítség. Ha valóban szabadulni kívánsz a bűn 

hatalmából, akkor tudd meg, hogy üdvösséged befejezett tény! Tombolhat még az ellenség 

ellened, ahogy csak akar, már elveszítette a csatát. Megváltód önmagára vállalta azt a 

bűnt, amivel a Sátán téged még vádolni próbál, bűneid láncait már széttépte. - Hidd, és a 

győzelem a tied! 

 

* 

 

Senki sem vethet más fundamentumot Krisztuson kívül 

„Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely a Jézus Krisztus." 

(I.Kor,) 

A lelki tanítóik miatt versengő korinthusbelieknek erőteljesen hangsúlyozza Pál 

apostol, hogy azok csak szolgák, csak plántálok, öntözők: egyedül Isten az, aki a 
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növekedést adja. Hangsúlyozza, hogy mint Isten munkatársa, ő csak 

fundamentumot vetett, erre kell nekik építeniük. Még nyomatékosabban 

hangsúlyozza, hogy „más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely 

vettetett, amely Jézus Krisztus". Saulus korában ő sem vallotta még ezt. Mióta a 

damaszkuszi úton találkozott az Úr Jézus Krisztussal és Krisztus kergetőjéből 

Annak legtántoríthatatlanabb apostolaként Pál lett, ezt vallja ő is boldogan, 

senkitől, semmitől nem félve. Hányan próbálkoztak már más fundamentumokkal! 

Mindannyian csődöt mondottak és mondanak. Mindannyian belátják, hogy vagy 

visszatérnek töredelmes szívvel az egyetlen fundamentumhoz, vagy fundamentum 

nélkül maradnak! Egyre többen kezdik belátni, hogy ma sincs más megoldás a világ 

égető kérdéseire, csak az Úr Jézus Krisztusba és tanításába vetett 

rendíthetetlen hitünk! 

Megváltó Krisztusom, én sem keresek Rajtad kívül más fundamentumot. Téged az 

Atya küldött a Világ Megváltójául. Boldogan teszek vallást én is arról, hogy az egész 

világ bűneiért haltál meg a Golgota keresztjén. Halálod nyitotta meg számunkra az 

örök élet kapuját. Add, Uram, hogy biztos zengésű trombitaként tegyek erről 

bizonyságot minden őszintén kereső lélek előtt. Hallgass meg kegyelmedből. Ámen. 

„Jóságod mély és mély a hála, Amellyel hozzád 

fordulunk; Bűnünkért mentél kínhalálba, Egyetlen 

Megváltó Urunk." (Énekeskönyv 343. é. 4. v.) 

 

* 

 

NINCS ITT VALAMI FÉLREÉRTÉS? 

„Menjünk ismét Judeába. Mondának néki a tanítványok: .. .újra oda 

mégy?" Ján. 11, 7—8. 

 

Lehet, hogy nem értem meg, amit Jézus mond, de veszedelmes dolog emiatt 

azt állítani, hogy Jézus tévedett abban, amit mondott. Sohasem helyes azt 

gondolni, hogy Isten valamelyik szavának való engedelmességem gyalázatot hoz Jézus 

fejére. Csak az engedetlenség hoz Reá szégyent. Sohasem helyes az Ö becsületéről 

vallott véleményemet annak a helyébe tennem, amire egész érthetően indít engem, 

még ha ez abból az őszinte vágyból fakad is, hogy elejét vegyem az Ö nyilvános 
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megszégyenülésének. Mikor egy ajánlat Istentől való, azt annak a csendes 

állhatatosságából tudom meg. Ha mérlegelnem kell a mellette és az ellene szóló 

körülményeket és közben kétely vagy vita támad bennem, akkor olyan elemet 

viszek bele a dologba, amely nem Istentől való és arra a következtetésre 

jutok, hogy az ajánlat nem volt helyes. Sokan vagyunk hűségesek a Jézus Krisztus 

felől vallott nézeteinkhez, de hányan vagyunk hűségesek őhozzá magához? A Jézus 

iránti hűség azt jelenti, hogy oda kell lépnem, ahol semmit sem látok. ( v. ö. Mt. 

14. 29). A saját nézeteimhez való hűség viszont azt jelenti, hogy előbb 

megtisztítom a talajt felfogóképességem segítségével. A hit nem az észre 

alapított megértés, a hit önmagam önkéntes kiszolgáltatása egy Személynek ott, 

ahol nem látok utat. 

 

Azon vitatkozol magadban, hogy a Jézusban való hitben tégy-e meg bizonyos 

lépést, vagy várj-e addig, amíg megérted, hogyan tedd meg azt a magad ere-

jéből? Engedelmeskedj Néki vidám és gondtalan örömmel. Ha vitatkozni kezdesz, 

amikor ő mond valamit, azért teszed, mert a becsületéről alkotott fogalmadnak 

semmi köze sincs az Ő becsületéhez. Jézushoz vagy-e hű, avagy a Róla vallott 

nézeteidhez? Hűséges vagy-e ahhoz, amit Ö mond, avagy próbálsz megalkudni 

olyan elgondolások alapján, amelyek nem Tőle származnak. „Valamit mond 

nektek, megtegyétek." (Ján. 2, 5). 

* 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! 

Megerősítelek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." 

Ézsaiás41,10 

A babiloni fogságban tengődő, megvert, szétszórt, rabságban sínylődő néphez szól 

Isten bátorítása. Abban az időben, a sokistenhit világában úgy tartották, hogy egy 

isten hatalma csak egy bizonyos területen érvényesül. Szegény rabok, teljes joggal 

gondolhatták, hogy isten nélkül maradtak, hiszen az ő otthoni Istenük otthon is 

elhagyta, nem mentette meg őket; mit várhatnak tőle itt, az idegenben. Azért volt 

olyan fontos Isten jelentkezése: Ne féljetek! Itt vagyok! Mindig, mindenütt veletek 

vagyok, ha kerestek. Ti hagytatok el, ide jutottatok, de én nem hagylak el. 

Imádkozzatok bátran, itt is hallom és meghallgatom. Bízzatok, jelen vagyok, én 

megsegítelek. Most, hogy hozzám kiáltasz, ne félj, itt vagyok! - Milyen szükségünk volt 

erre a biztatásra börtönben, deportálásban, hadifogságban sínylődőknek, vagy otthon, 
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elhagyatva, gyermekek gondjával a vállukon a rabok hozzátartozóinak. És Isten erőt 

adott. Ezután is erőt fog adni mindenkinek, aki nyomorúságában tőle kér segítséget. 

Uram, köszönöm ezt a mindennél többet érő biztatást. Minden napot ezzel szeretnék 

kezdeni, de talán éppen a mai napon van rá legnagyobb szükségem. Ez a világ állandóan tele 

van szorongással. Olyan bátortalanok vagyunk, sokszor szólni se merünk arról, ami a 

legjobban bánt, vagy amire a legjobban vágyunk. Félünk ellenségeinktől, sokszor még a 

barátainktól is, félünk a jövőnktől, sokszor még a múltunkat se merjük emlegetni, félünk 

még Tőled is, vétkeink, hanyagságunk, vagy éppen gyávaságunk miatt. De ha hitünk 

bizonyosan mutatja, hogy Te velünk vagy, kiegyenesedik a derekunk, felemeljük a 

fejünket, bátran nézünk bárki szemébe, hiszen a Tieid vagyunk, jelenvalóságod, védelmed 

árnyékában bátrak lehetünk. Ezt a bátorságot, Urunk, add meg nekünk naponként! Ámen. 

* 

15. Zsoltár 

ISTENNEL KÖZÖSSÉGBEN 

Felvetődik a nagy kérdés: ki lehet a sátrad vendége? A „lehet" így is fogalmazható: ki 

méltó? És ezzel kapcsolatban gondolnunk kell a vendégmarasztaló szeretetre. (1. Móz. 

18,1 kk.) De a sátor valamikor a nomád időkben lakóhely volt. És ez a kép a pusztában 

való vándorlás idején a szent sátorra is vonatkozott! Ki méltó tehát arra, hogy Istennél 

szállást kaphasson? Ez a sátor Isten lakóhelye volt, és később ezt fejezte ki a 

Jeruzsálemben épített templom is. Sőt, ha Isten országára vonatkoztatjuk, akkor az Ef. 

2,19 kk-re is kell gondolnunk, vagy éppen a mennyei polgárjogra (Fii. 3,20). Valóban 

felvetődik a kérdés, ki méltó arra, hogy ezzel a polgárjoggal rendelkezzék? És akkor 

előttünk van valaki, aki magát nem tartotta méltónak, hogy az Atya házába belépjen (Lk. 

15,11 kk), mégis befogadást nyert, mert azt mondta az Atya: ez az én fiam, aki meghalt és 

feltámadott, elveszett és megtaláltatott! Újra, meg újra megdöbbenéssel olvasom, mikor 

felvetődik a „ki a méltó?" kérdése. És sem az égben, sem a földön senki sem bizonyul 

méltónak és János nagyon sír ezen. (Jel. 5,1 kk). És a döbbent csendben elhangzik „ Méltó 

a megöletett Bárány!" És a Bárány felnyitja a pecséteket és láttatja az apostollal az 

elpecsételtek számát, azokét, akik méltók bizonnyal nem voltak, de akiket a Bárány ítélt 

méltónak arra, hogy mennyei polgárok legyenek! (Jel. 5,1 kk). Mi által lettek ezek méltók 

és honnan jőve kapták meg a fehér ruhát? „Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, 

és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. " (Jel. 7,14). 
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Maga Jézus is tesz fel ilyen kérdést a Hegyi Beszéd végén: Ki méltó arra, hogy 

bemenjen a mennyek országába? Jézus ismerősei ezek, mert a többieket el fogja 

utasítani: „Sohasem ismertelek titeket, távozóitok tőlem, ti gonosztévők!" És 

kérdhetjük, ki a bölcs és kit ismer Jézus? És ő felel: „Aki hallja tőlem ezeket a 

beszédeket, és cselekszi, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a 

házát!" Az embert ez teszi méltóvá az Isten országára, ha hallgat Jézus szavára! 

Akkor aztán ömölhet a zápor, jöhetnek az árvizek, feltámadhatnak a szelek és 

nekidőlhetnek a háznak. (Mt. 7,21-27). 

Ki a méltó tehát? Méltó Jézus Krisztus és méltó az, akit Ő elpecsételt magának, akit 

Ő ismer, befogadott, vérével megtisztogatott, aki viseli a megigazítás fehér ruháját. 

 

A 15. zsoltár is megfogalmazza a méltóság jeleit. Méltó az a láb, amelyik 

tökéletességben (tám), ártatlanságban jár. Méltó a kéz, amelyik igazságban (cedákáh) él, 

igazságot cselekszik. Méltó a szív, amelyik szilárd, eltökélt, amelyik „áment" mond az Úr 

dolgaira. Méltó a nyelv, amelyik nem rágalmaz, amelyik fontosabbnak tartja saját 

becsületénél a másokét. (Fil. 2,3-4). Aki nem mond gyalázatot másokra. Aki ellene 

mond a nyelv kísértéseinek. (Jak. 3,1 kk). Méltó a szem, amelyik tiszteli azokat, akiket 

az Úr megbecsül. Aki egyetért Istennel abban, amit cselekszik. Méltó az, aki nem vonja 

vissza esküjét, aki nem uzsoráskodik a rábízott javakkal. 

 

Ha szétnézünk és keressük azt, aki méltó lenne, hogy Istennel lakjék, van-e ilyen? 

Egyértelmű lenne a feleletünk, ha magunkra nézünk: senki sincsen, bizonyára senki! Még 

azt sem mondhatnánk, amit Illés: „egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el 

akarják venni. " (1. Kir. 19,14). Erre a kérdésre nem is embernek kell megadni a választ. 

 

Ha embernek kellene erre választ adni, a válasz talán úgy hangzana, mint Illésé. Csak 

én maradtam meg. És akkor elfeledkezne arról, amiről Illés is elfeledkezett: „ 

meghagyok Izraelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, 

minden szájat, amely meg nem csókolta meg azt." (2. Kir. 19,18). Ember nem méltó arra, 

hogy feleljen erre, mert embert Isten nem avatott bele örök tanácsába. Egyedül Ő 

tudja, ki az, akit megőrzött magának! Döbbenetes az, hogy mennyire téved ebben az 

ember. Aki 1-et lát a 7000 helyett! Az ember elveszítené azt, akit Isten a magáénak 
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rendelt öröktől fogva. Mert félelmesen megrendítő az ember ítéletének az aránya: 

l:7000-hez. 

 

Meghökkentő kérdés is ez. János szívében is megválaszolatlanul marad és sírni tud 

csak. A zsoltáríró így felel rá: aki így cselekszik, soha el nem bukhat. Dehát ez még 

megdöbbentőbb felelet. Jánosnak azt mondja az égi hang: ne sírj! Ezt a megnyugtató 

hangot csak az hallhatja, aki sírt, akinek fáj, hogy nincs ember, aki méltó arra, hogy 

Isten országának a polgára legyen. Sőt, János azt is láthatja, hogy Isten országa 

megtelik, mint a menyegzői ház. Isten végbeviszi a tervét, megvalósítja azt, ami 

embernek lehetetlen. És, ha a meghívottak nem méltók, akkor beterel embereket az 

utcákról és a terekről, mert meg kell telni a menyegzői háznak. (Mt. 22,1-10). 

 

Egy felelet van rá, nem méltóság szerint telik be a menyegzői ház, hanem kegyelemből, 

Jézus Krisztus által. Isten a meghívását nem méltóság szerint adja, hanem a Fiáért, 

Jézusért, kegyelemből! És aki nem alkalmas erre, azt Ő teszi és csak Ő teheti 

alkalmassá. „De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket 

szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal 

együtt, - kegyelemből van üdvössége tek! —, és vele együtt feltámasztott, és a 

mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő 

korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus 

Jézusban. " (Ef. 2,4-7). Másképpen: „Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett 

titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ó 

szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett Fiának 

országába. " (Kol. 1,12-13). 

 

Ki lehet hát méltó, alkalmas arra, hogy Isten sátorának vendége lehessen? 

 

Ki? Az, aki sír a bűnei miatt! Aki éhezi és szomjazza az igazságot, akit üldöznek az 

igazságért. Aki, mint só, elveszett a megízesített ételben. A meggyújtott lámpa 

világossága, aki miután mindazoknak világított, akik a házban vannak, ő maga elégett 

Isten dicsőségére és az emberek világosságára. (Mt. 5,6-10.13-16). 
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Március 29 

 

Rendíthetetlen hit 

 „...én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked" (Csel 

18,10). 

Amíg az Úrnak még volt feladata Pál számára Korintusban, addig nem árthatott 

Pálnak a nép dühe. A zsidók ellenálltak és káromoltak, de sem az evangélium hirdeté-

sét, sem a megtéréseket nem tudták meggátolni. Istennek hatalma van a 

legerőszakosabbak fölött is. Olykor tombol az emberek haragja Isten ellen, mégis 

látjuk az Ő dicsőségét, de még jobban megismerjük jóságát olyankor, amikor Isten 

féken tartja a dühöngök haragját, és neki van ehhez hatalma. „Hatalmas karodtól 

néma kővé válnak, míg átvonul a néped, Uram!" (2Móz 15,16). 

 

Ezért ne félj senki emberfiától, ha tudod, hogy kötelességedet teljesíted. Menj 

előre, ahogy az Úr Jézus tenné, és akik ellened állnak, megszégyenülnek és 

elhallgatnak. Sokszor volt már okuk az embereknek félelemre, és féltek is, de az 

Istenbe vetett rendületlen (rendíthetetlen) hit elsöpri a félelmet. Senki sem árthat 

nekünk, ha az Úr nem engedi. Ő, aki puszta szavával megszalasztja az ördögöt, 

uralkodik az ördög cimboráin is. Talán ezek máris jobban félnek tőled, mint te tőlük. 

Ezért haladj bátran előre, és ahol ellenségre számítottál, meglátod, barátokat fogsz 

találni. 

 

* 

A lélek tápláléka 

...napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta 

Istenét... (Dán 6,11) 

Mi erősítette Dániel új természetét? Mi tette lehetővé, hogy kedvezőtlen 

körülmények között is mindvégig megmaradjon Isten engedelmes, használható, 

sokak számára hasznos gyermekének? 

 

Mindenekelőtt az, hogy ismerte és komolyan vette Isten igéjét. Amikor 

elhurcolták Babilonba társaival együtt, nem volt hajlandó semmi olyan ételt 



260 

 

megenni, ami a Biblia szerint tisztátalannak számított. A leghétköznapibb dolgokban 

is Isten írott igéjéhez igyekezett igazodni. S ha ez nehéz volt, akkor is mindent 

megtett ennek érdekében. Isten áldása kísérte erőfeszítését (Dán 1,8.17). 

 

Elete ritmusát a rendszeres imádkozás adta: „napjában háromszor térden állva 

imádkozott, és magasztalta Istenét". S tette ezt akkor is, amikor átmenetileg 

megtiltották, és súlyos büntetés járt érte. Mert neki az imádkozás nem szokás 

volt, nem esetleges időtöltés, hanem létfeltétel. Olyan életszükséglet, mint másnak 

a légzés. Isten igéje volt a lelki tápláléka, a komoly imaélet a lélek oxigénje. 

 

 

És nagyon fontos volt neki a testvéri közösség hívő barátaival. Amikor 

Nebukadneccar király azt az őrült parancsot adta, hogy találják ki, mit álmodott, és 

úgy fejtsék meg azt, ellenkező esetben minden tudóst kivégeztet, Dániel azonnal a 

barátaihoz sietett, és együtt könyörögtek, hogy Isten segítsen nekik. És Isten 

meghallgatta és használta őt, hogy megmentse a pogány tudósokat és Dánielt is (Dán 

2,18). 

 

Ige, imádság, közösség - ez erősíti a hívőt, és teszi áldott eszközzé Isten kezében. 

 

* 

Jézus juhai hallják az Ő szavát! 

„Az énjuhaim hallják az én szómat, ...és követnek engem. " (Jn 10,27) 

Kik Jézus juhai? A Zsoltáros azt mondja: „Jöjjetek,... essünk térdre az Úr előtt, a mi 

alkotónk előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének 

juhai vagyunk..." (Zsolt 95,6-7). Ézsaiás egyik messiási jövendölésében ezt írja: „Mint 

pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a 

szoptatósokat szelíden vezeti" (Ézs 40,11). Jézus ezt mondja: „Az én juhaim hallják az 

én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: és én örök életet adok nékik;... és 

senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, 

nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből. Én 

és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,27-30). Van-e felségesebb kiváltság annál, mint Jézus 
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juhának lenni? Mégis hányan nem akarnak szavára hallgatni? Hányan nem is akarják Őt 

ismerni, követni! Elfelejtik, hogy csak Tőle nyerhetünk örök életet: Ő az ég és a föld 

Urával, Istenével egy! Elfelejtik, hogy az Atya Őreá bízta egészen az ítéletet! 

Megváltó Krisztusom, csak a Tiéd, a Te juhod vágyom lenni. Csak Teveled vágyom az élet 

útjait járni. Csak Tereád vágyom hallgatni, senki másra! Csak a Te szent kezedben vágyom 

megpihenni. Csak a Te sebeidben vágyom elrejtve lenni. Tudom, hogy Te egy vagy az 

Atyával és csak a Tjeidnek öröksége az örök élet. Add, Uram, hogy Tőled soha senki 

elszakítani ne tudjon: maradjak örökké a Tiéd és Te az enyém! Ámen. 

;?Én is juhod vagyok, Én is juhod vagyok, Nyáj adnak 

legkisebbje, Kit te megtéríthetsz, Bűnből kivezethetsz 

A szép kies helyekre. Kérlek azért hitből, Töredelmes 

szívből, Fogadj, végy kegyelmedbe." (Énekeskönyv 215. 

é. 2. v.) 

* 

„Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi." 

Ézsaiás 40,29 

Mindennapi tapasztalatunk: erőnk csak részben függ fizikai állapotunktól. Ha valamitől 

megijedünk, még összeesni is képesek vagyunk. Ha félünk, elvész a bátorságunk. Jó 

hangulatban, sikeres napjainkon olyan erősek és bátrak tudunk lenni, hogy később ma-

gunk is csodálkozunk rajta. Ezt ígéri Isten. Dicsekvő, nagyképű emberek omlanak 

össze, ha reményvesztetten magukra maradnak a bajban, de sokszor csodálkozva 

nézünk egy-egy beteges, nagyon szegény, magára hagyott öregasszonyra, aki mosolyogva 

segít nála erősebbeken, mert valahonnan belső erőt nyert. Ezt a belső, minden 

fáradságot és nyomorúságot legyőző erőt csak az a hit tudja megadni, hogy nem 

vagyunk magunkra hagyva. Hogy szerető Istenünk velünk van. Benne bízhatunk. Hitetlen 

emberek, ha őszinték, irigykedve figyelik hívő társaikat: Milyen jó nektek, ti mindig 

tudtok bízni, reménykedni. Milyen kár, hogy ez nekem nem adatott meg. Ilyenkor ne 

húzzuk ki büszkén magunkat, csak csendesen jegyezzük meg: Isten téged is éppen úgy 

szeret. Próbáld ki, te is erőt fogsz kapni tőle! 

Fáradtak, csüggedtek, erőtlenek vagyunk, Uram. Gyakran nézünk egymásra segítséget 

várva, és szomorúan látjuk: a másik sem különb. Feljebb emeljük tekintetünket, 

társadalomtól, politikától, világváltozástól várunk segítséget, és még szomorúbbak leszünk. 

„Nincs emberünk", amint a bethesdai beteg panaszolta. Közben életünk minden napján 
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rajtunk van a felelősség másokért, családunkért és idegenekért, és szól a te parancsod: 

segíts! Köszönöm, Uram, hogy erre adsz parancsot, hogy amit magamért megtenni nincs 

erőm, a többiekért meg kell tennem. Össze kell szednem magam. Új erőt kell nyernem 

mindennap. Te add meg azt, amire szükségem van hozzá. Bízom ígéretedben, hogy erőt 

adsz a megfáradtnak. Tégy engem is nagyon erőssé, hogy ne magamra nézzek, és naponta 

új erővel teljesíthessem parancsaidat! Ámen. 

* 

URUNK MEGLEPETÉSSZERÜ LÁTOGATÁSAI 

„Ti is azért legyetek készek."  Luk. 12, 40. 

 

A keresztyén munkásnak arra van a legnagyobb szüksége, hogy bármely 

pillanatban' kész legyen Jézussal szembe találni magát. Ez nem könnyű dolog, bár-

milyen tapasztalataink legyenek is. Nem a bűn, vagy a nehézségek, vagy a körülmények 

ellen kell küzdelmet folytatnunk, hanem a munkába való olyan nagymérvű elmerülés 

ellen, hogy nem vagyunk készek minden pillanatban szembe találni magunkat 

Jézus Krisztussal. Ez az egyetlen szükség, nem az, hogy a hitünket, vagy a 

hitvallásunkat, avagy a magunk hasznos voltának a kérdését vizsgáljuk: hanem 

az, hogy szembe találjuk magunkat Ővele. 

 

Jézus ritkán jelenik meg ott, ahol várjuk. Mindig ott szokott megjelenni, 

ahol a legkevésbbé várjuk és mindig egészen okszerűtlen összefüggések 

közepette. Egy munkás csak úgy tud hű maradni Istenhez, ha készen van az Űr 

meglepetésszerű látogatásaira. Nem a szolgálat számít, hanem az a mély lelki 

valóság, amely minden pillanatban várja Jézus Krisztust. Ez adja meg 

életünknek azt a csodaváró gyermeki magatartást, amelyet Ö kíván meg tőlünk. 

Ha készek akarunk lenni Jézus Krisztus látogatására, fel kell hagynunk az 

úgynevezett vallásossággal, (azaz a vallásnak mint a kultúra magasabb 

fajtájának a használatával) és lelkileg valódiaknak kell lennünk. 

 

Ha, megkerülve annak a vallásos kornak a hívását, amelyben élsz, Jézusra 

tekintesz és szíveddel az Ö kívánalmán, t. i. az Ö szellemében való gondolkodá-

son csüngesz, az emberek gyakorlatiatlannak és álmodozónak fognak nevezni, de 

amikor ő a nap terhe és forrósága közepette meg fog jelenni, te leszel az egyet-
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len, aki készen vagy. Ne bízz senkiben, még a földön járt legnagyobb szentben 

sem, ne is végy róla tudomást, ha akadályoz abban, hogy feltekints Jézus Krisz-

tusra. 

 

* 

 

Karácsony Sándor, Hatalom alá vetett ember 

GYÖNYÖRKÖDÜNK BENNE? 

Máté 3,13-17 

Milyen természetes, ősi, földi, örök, ösztönös a Keresztelő János visszatartó, 

késleltető, majdnem elutasító gesztusa a Krisztus felé, amint az közeledik hozzá, hogy 

minden igazságot betöltsön. Ezt minden ember így csinálta volna az ő helyében. Ezt 

minden ember így is csinálja, mihelyt Krisztus elközelít az életében. 

 

Mi ez a gesztus? A test tiltakozása az ellen, hogy Isten megjelenik a testben. A 

verejtéklepte, kínszaggatta testnek elviselhetetlen a megváltás kézzelfogható ténye, 

inkább tovább gyötrődik és fárad. Az Isten Lélek, ismételgeti görcsösen és 

hideglelősen, várja meg a maga testetlen dicsőségében, míg én közelítek hozzá. Nem az 

alázat és engedelmesség szava a Jánosé, hanem a Sátán, bűn, halál örökös rabjának 

az első önkéntelen feljajdulása, ugyanaz, amely az ördöngösből kiáltozó légióé: mi 

közöm nekem hozzád! Eredj innen, ne gyere közelebb, hagyj békében! Ismeretlen 

szenvedésektől félek! Péter szavából is van benne valami: ne gyere még közelebb! Én 

bűnös ember vagyok, be ne szennyeződj a közelemben. Szeretnélek megőrizni olyannak, 

amilyen ideálom eddig voltál: tisztának, fényesnek, távolinak. 

 

S milyen más világból, a mennyeknek országából jövő a Jézus válasza: nekünk mind a 

kettőnknek alkalmazkodnunk kell, hogy Isten akaratát betölthessük. Úgy, ahogy az Ő 

igéjében meg van írva, miként lesz majd minden szánalmas, verejtékes és kínos emberi 

erőlködés Krisztus ellenében a szokásos okoskodás ellenvetése: neki nem volt szükséges 
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megkeresztelked-nie, hiszen benne nem volt bűn, lemosnivaló. Hát persze, hogy rajta nem 

volt bűn. Nem neki volt szüksége keresztségre, mint ahogy nem neki volt szüksége 

kereszthalálra sem. Nekünk van szükségünk az Ő keresztségére és kereszthalálára. 

Nem Jézusnak volt arra szüksége, hanem Jánosnak, hogy Krisztus elmenjen hozzá 

megkeresztelkedni. 

 

Az emberről egyszer azt mondta Isten haragjában: bánom, hogy teremtettem. Most, 

ahogy a tisztítóvízből kilép Jézus, azt mondja Isten az emberről, aki ott áll előtte 

tisztán, bűn nélkül, megáldottan: gyönyörködöm, kedvem telik benne. 

 

Isten Szentlelke úgy nyugszik meg a Fiún, mint valami fehér galamb, és 

bizonyossága annak, hogy a Fiú által, a Fiú keresztsége után lemosódik az emberről az 

átok szennye, minden verejték sós és minden kín véres tajtékja, és Isten újra 

gyönyörködni tud az emberben. 

 

A verejték és kín elől nem szökhetünk meg tehát soha. De megtisztulhatunk átkának 

minden szennyétől Krisztus által. Az Ő bűn nélkül való, fehér, tiszta alakja közeledik 

hozzánk, aláveti magát a mi emberi gyarlóságunk minden törvényének, hogy minden be-

töltessék, ami írva vagyon, és így tisztulunk meg a verejték és kín minden átkos 

szennyétől és mocskától, nem pedig úgy, hogy a magunk erején akarnánk kifogni rajta. 

Magunk nem tisztulhatunk meg, de Isten szerelmes Fiának tisztasága és fényessége 

megtisztíthat. Ha az ő nevében mosdózunk meg az élő vizek forrásánál, már nem 

vagyunk többet az első Ádám átka alatt. Nem verejtékezünk és nem kínlódunk többé. 

Tiszták vagyunk. 

 

De vajon megérezted-e világosan e fürdő igazi titkát? Egyetlen titka van: nem én 

megyek Őhozzá, hanem Ő jön el hozzám. Nem én engedem meg neki, hogy betöltse velem 

együtt a törvényt, hanem Ő kényszerít engem, hogy életemből kivegye a részét. Hogy 

éljek többé nem én. 

 

Engedjem Krisztust életemben érvényesülni: cselekedni, hatni, ez a tisztaság egyetlen 

törvénye, s az átok alól mentesség egyetlen lehetősége. 
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Március 30 

 

Imádság, hálaadás, dicséret 

„Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor 

hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békessége, mely 

minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a 

Krisztus Jézusban" (Fil. 4,6-7). 

Ne aggodalmaskodj, hanem imádkozz. Ne félj, hanem keresd az Istennel való 

örvendező kapcsolatot. Add elő kívánságaidat életed Urának, lelked önzőjének. Ha 

imádságod kétharmad része könyörgés, egy harmad része őszinte dicséret legyen. 

Hálás bizalommal imádkozzál, ne kétkedve. Gondolj arra, hogy kérésedet már 

meghallgatta, és ezért adj mindjárt hálát is Istennek kegyelméért. O kegyelmét adja 

neked, te hálát adj neki. Ne titkolj el semmit! Ne engedd, hogy bármi kívánság 

ólomsúllyal meglapuljon a lelkedben! „Tárjátok fel kívánságaitokat!" Ne futkoss em-

berekhez! Csak Istenedhez fordulj, aki Krisztus érdeméért szeret téged! 

 

Ez meghozza számodra Isten békességét. Olyan békesség ez, amelyet nem fogsz 

megérteni, Isten határtalan szeretetét megsejtető békesség. Szíved és lelked 

elmerül a nyugalom tengerébe. Jöjjön élet vagy halál, szegénység, rágalmazás vagy 

akármi, te Krisztusban fölülemelkedsz a süvítő szeleken és a sötét felhőkön. Akarsz-e 

engedelmeskedni ennek a drága parancsnak? 

 

Igen, Uram, én hiszek benned; de kérlek, légy segítségül az én hitetlenségemben. 

 

* 

 

Emelkedett élet 

Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé... (Dán 6,11) 
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Dániel szakmai megbízhatósága és erkölcsi tisztasága egyre nagyobb tekintélyt 

adott neki, és Dárius alkirállyá akarta kinevezni. Korrupt ellenségei régóta irigyen 

nézték őt, de most elhatározták, hogy elteszik láb alól. Összeesküdtek ellene, 

kiagyaltak egy törvényjavaslatot, jóváhagyatták a mit sem sejtő királlyal, s mivel 

tudták, hogy Dániel a tilalom ellenére is fog imádkozni, biztosra mentek: büntetésül 

az oroszlánok vermébe kellett őt dobni. 

 

Milyen nagy különbség! Dániel emeleti szobájában dolgozik és imádkozik, ellenségei 

a földszinten (olykor a sötét alagsorban) főzik ki gyilkos tervüket. Dániel a birodalom 

érdekében fáradozik, ők a saját karrierjüket építgetik. Dániel Isten kezében vált 

áldott eszközzé mások javára, ellenségei az ördög kezében lettek gyilkos eszközzé 

mások megrontására. Dániel nyitott ablakai mutatják: Istentől kap világosságot, 

bölcsességet, vezetést, ellenségei pedig, mint a pincebogarak, szaladgálnak lenn, és 

keresik szennyes eszközökkel a maguk hasznát és érvényesülését. 

 

Más síkon folyt az életük. Dánielt Isten felülemelte minden kicsinyes szemponton, 

alantas célon és saját magán is. Nem akart ő senki fölé kerekedni, nem lett 

fölényes, csak emelkedetten gondolkozott és cselekedett. Tudta, hogy nincs magára 

utalva, Isten irányítja életét. 

 

A Biblia azt tanítja, hogy mindnyájan a „földszintre" születünk. S magunkban 

„belenehezülünk a sárba". Isten tud kiemelni innen, gyermekévé fogad, s boldogan 

vallhatjuk: „Az Úr az én kőszálam, váram és meg-mentőm... Lenyúlt a magasból, és 

fölvett" (Zsolt 18,3.17). 

 

* 

 

Izrael, vagy: éjszakából világosságra (I.) 

Jákob pedig ott maradt egyedül... l Mózes 32,2 

 

Izrael népe történelmének elején olvasunk a későbbi névadó ősatyának éjszakai 

tusakodásáról. Örök időkre szóló tanítást rejt ez magában. Lelki-szellemi harc volt, 
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de az ugyanakkor testi tusakodásban is kifejezésre jutott. A külső harc a belsőnek 

tükörképe volt. Jákob rögtön sejtette, hogy emberfeletti lénnyel van dolga, aki a késő 

éjszakai órákban elé állott. De hogy maga JAHVE volt az, ez csak később lett előtte 

bizonyos. Hóseás próféta úgy írja le számunkra, hogy egy angyal volt az. A Biblia 

gyakran beszél arról, hogy Isten angyal képében jelenik és szólal meg. - Csodálatos 

ebben a harcban az, hogy voltaképpen mindkét fél győzött, Isten csakúgy, mint Jákob. 

Isten most vette egészen kezébe Jákobot, rátalált; Jákob pedig Istenre. Végre 

igazán megtört, és elnyerte a teljes áldást. 

 

Itt-ott Isten már jelét adta annak, hogy Jákobot szereti, de még sok mindent 

elhordozott vele kapcsolatban, ami nem volt rendjén. De Isten tud várni. Húsz éven 

keresztül végtelen nagy türelemmel mennyi testi és vétkes dolgot viselt el Jákobbal 

kapcsolatban. Most azonban ütött az óra, hogy törésre vigye vele a dolgot és célba 

juttassa. És ez pontosan a legmegfelelőbb időpontban történt. Jákob ugyanis szorult 

helyzetbe jutott. Maga mögött Lábán felé felégette a hidakat, előtte pedig Ézsaú állt 

négyszáz fegyveres emberrel. Sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Mindentől 

el volt vágva. Szinte odakényszerült Istenhez. Érezte, hogy egyedül kell maradnia. Éj-

szaka volt. Lelkében már derengett, hogy mi is következik, s ő készen állt már az 

Istennel való nagy találkozásra. 

 

Hétköznapjaink zajában olyan nehezen halljuk meg Isten hangját. Aki fél a 

magányosságtól, soha nem tapasztalja meg a hívő élet mélyebb igazságait. Hiszen a 

szemünk is tisztábban és élesebben lát sokszor éjszaka, mint nappal. Az 

elcsendesedés percei vagy órái nélkül ellaposodik az életünk. Amilyen áldásos lehet a 

másokkal való közösség, annyira nélkülözhetetlen a csend a belső életünk számára. 

Akkor, a késő éjszakai órákban a Jabbók gázlónál Istennek komoly beszéde volt 

Jákobbal. Szó szerint és mélyebb értelemben is éjszaka volt. - A lélek tusakodásának 

éjszakájából egy életre szóló áldás születhet meg a te számodra is. 

 

* 

 

Krisztussal való találkozásunk hatása 

„Eredj el éntőlem, mert én bűnös ember vagyok!" (Lk 5,8) 
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Saulusra, a későbbi Pál apostolra földre sújtó hatással volt az élő Krisztussal való 

találkozása. Mikor megkérdezi tőle: „Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz néked 

az ösztön ellen rugódoznod." Saul azt kérdezi tőle: „Ki vagy, Uram? Jézus azt 

feleli: „Én vagyok Krisztus, akit te kergetsz" (ApCsel 26,14-15). Senki sem 

vonhatja ki magát a Krisztussal való találkozás hatása alól, mikor fölismeri Benne 

Isten egyszülött Fiát. A csodálatos halfogás után Péter is azt mondja Néki: „Eredj 

ei én tőlem, mert én bűnös ember vagyok" (Lk 5,8). Zákeus is, mikor azt mondja 

neki Krisztus: „Hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell lennem"- sietve 

leszáll és hazaérve, azt mondja Néki: „Minden vagyonomnak felét a szegényeknek 

adom és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négyannyit adok helyébe" (Lk 

19,5.8). Egyikünk sem találkozhatik Krisztussal úgy, hogy valami nagy fordulat ne 

következzék be az életében. Megtapasztaltuk-e már mi is ezt a nagy igazságot? 

Uram, hányszor hallottam igédet! Ennyit olvastam Rólad! Hányszor vettem magamhoz 

az értem is megtöretett testedre, az értem is kiontott véredre emlékeztető szent 

jegyeket! Hányszor éreztem jelenléted... De még nem merem elmondani, hogy egészen 

személyes találkozásom lett volna Véled: amikor egyedül lettem volna Véled és külön 

hozzám szóltál volna. Térj be hozzám, Uram, szívem mást nem kíván! Csak a Tied 

vágyom lenni, senki másé. Egészen, örökre csak a Tiéd... Ámen. 

„Ó Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz; Könnymarta 

kedves arcod oly búsan intve néz. Ó, áldott drága jóság, mely 

ennyit tűrve vár! Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár!" 

(Énekeskönyv 457. é. 2. v.) 

 

* 

MEGKEMÉNYEDÉS ISTENNEL SZEMBEN 

„Álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró." Ézs. 59, 16 

 

Sokan azért hagyjuk abba az imádkozást és keményedünk meg Istennel 

szemben, mert csupán érzelmeinkkel vagyunk érdekelve az imádságban. Jól hangzik, 

ha elmondhatjuk, hogy imádkozunk; könyveket olvasunk az imádságról, amelyek 

elmondják, hogy az imádság igen jótékony hatású, hogy lelkünk megnyugszik és 
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szellemünk felemelkedik, amikor imádkozunk; de Ézsaiás szavai azt tartalmazzák, 

hogy Istent álmélkodásba ejtik az efféle gondolatok az imádságról. 

 

Az imádat és a közbenjáró imádság kéz a kézben kell, hogy haladjanak; az egyik 

nem lehetséges a másik nélkül. A közbenjáró imádság azt jelenti, hogy összeszedve 

magunkat, Krisztus szellemében tudjunk gondolkodni arról, akiért imádkozunk. 

Isten imádása helyett tűi gyakran megállapításokat tákolunk össze magunknak arról, 

hogy miként hat az imádság. Imádjuk-e Istent, avagy vitába szállunk Véle: ,Nem 

látom világosan, hogyan fogod ezt végrehajtani.' Az ilyen beszéd biztos jele 

annak, hogy nem imádjuk öt. Ha elveszítjük Istent a szemünk elől, kemények és 

dogmatikusok leszünk. Saját kéréseinkkel árasztjuk el Isten trónját és szinte 

diktáljuk Néki, hogy miket kívánunk Tőle. Nem imádjuk Istent, arra sem 

törekszünk, hogy Krisztus érzületét alakítsuk ki magunkban. Ha megkeményedünk 

Istennel szemben, kemények leszünk az emberekhez is. 

 

Úgy imádjuk-e Istent, hogy összeszedve magunkat és Őt megragadva, 

kapcsolatba kerüljünk azzal, amit ö gondol azok felől, akikért imádkozunk? Szent 

viszonyban élünk Istennel, vagy kemények, dogmatikusak vagyunk? 

 

,De úgy sincs senki, aki helyesen tudna másokért imádkozni.' Akkor légy te 

magad az az egyetlen, aki imádja Istent és aki szent közösségben él ővele. Kezdd 

el a közbenjáró imádság igazi munkáját és gondold meg, hogy ez munka olyan 

munka amely minden erőt igénybe vesz; de olyan munka, amely nem ejt tőrbe. Az 

evangélium prédikálása tőrbe ejthet, de a közbenjáró imádság nem. 

 

* 

 

 

„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testei, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább 

attól féljelek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában."

 Máté 10,28 
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Bizony, félünk azoktól, akik megölhetik a testünket. Nem annyira a gyilkosoktól félünk, 

gyakrabban attól, aki elveheti a szabadságunkat, a munkánkat, a fizetésünket, aki 

kidobhatja az iskolából a gyermekünket. Jó, hogy van, akihez menekülhetünk. Aki 

biztat, hogy megvéd. Aki erősebb minden ellenségünknél. Aki olyan sokszor elmondja a 

Szentírásban - azért mondja, mert tudja, hogy okunk van a félelemre -, hogy „ne félj, 

én vagyok veled!". De ha Ő az egyetlen, aki megvédhet, milyen fontos az, hogy vele 

jóban legyünk! Ki védhet meg vele szemben, ha Ő ítél? Az O ítélete nem erre a néhány 

esztendőre szól, hanem mindörökre. Tudnunk kell, nem mindenki jut el az örök életre. 

Hogy hány százalék fog oda kerülni, nem ránk tartozik. De az biztos, hogy akire Isten 

kimondja, hogy „nem ismerlek téged", az úgy hull ki a létből, az öröklétből, mint a gyári 

selejt a szemétdombra. A gyehenna Jeruzsálem szemétégető telepe volt. Nehogy én is 

oda kerüljek! Azért kell sürgősen, még ma kérnem Isten kegyelmét, megbocsátó 

szeretetét. 

Ítélő Uram, nem akarok félni Tőled. Olyan jó biztonságban tudni magam gondviselésedben 

és ígéreteidben. Mégis sokszor olyan vagyok, mint a szemtelen gyermek, aki sírva 

kéredzkedik apja vállára, és mikor felvették, kinyújtja a nyelvét. Lehet, hogy amikor 

minden kérésemet meghallgattad, másnap káromkodva gyalázom nevedet, hálaadás helyett 

nagy hangon dicsekszem, vagy el is feledkezem rólad. Taníts hálára, amire nem neked van 

szükséged, hanem azoknak, akiket Te bízol rám. Add, hogy én képviseljem feléjük azt a 

biztonságot, amit Tőled már megkaptam, és biztassam a félőket: ne félj, veled van az Úr! 

Ámen. 

 

Március 31. 

ÉBERSÉG VAGY KÉPMUTATÁS BENNÜNK 

„Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, 

könyörögjön és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vetkezik." 

I. Ján. 5, 16. 

 

Ha nem vigyázunk éberen arra a módra, ahogy Isten Lelke munkálkodik 

bennünk, lelki képmutatókká válunk. Látjuk, hogy hol vetkeznek a többi emberek, 

mire ítéletünket csúfolódó bírálattá változtatjuk, ahelyett, hogy imádkoznánk 

értük. A kijelentéshez nem értelmünk élessége révén jutunk, hanem a Szent Lélek 

egyenes belénkáramlása által. Ha nem ügyelünk ennek a kijelentésnek a forrására, 

a bírálgatás középpontjaivá válunk és elfeledjük, amit Isten mond: „Könyörögjön 
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és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vetkezik." Legyen gondod 

magadra, különben képmutató lesz belőled, másokat akarsz minden erőddel 

megjobbítani, mielőtt önmagád leborulnál Isten imádására. 

 

Az Isten által valaha reánkrakott terhek egyik leggyengédebbje a többi lelkek 

megítélésének terhe. Azért jelent ki előttünk bizonyos dolgokat, hogy ezeknek a 

lelkeknek a terhét az ö színe elé vigyük s így kialakítsuk magunkban Krisztusnak 

felőlük való gondolatát. Amikor így imádkozunk értük, Isten így szól: „Életet ad 

annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik." Nem mi hozzuk kapcsolatba Istent a 

saját gondolatainkkal, hanem arról van szó, hogy annyira összeszedjük magunkat, 

hogy Isten képes legyen közölni vélünk saját gondolatát arra vonatkozólag, akiért 

közbenjárólag imádkozunk. 

 

Lát-e bennünk valamit Jézus Krisztus saját lelkének fáradozásaiból? Addig 

nem láthat, míg a Véle való teljes egység által fel nem emelkedünk oda, ahol meg-

értjük az Ő nézetét azok felöl, akikért imádkozunk. Bár megtanulnánk olyan 

odaadó szívvel imádkozni másokért, hogy Jézus Krisztus teljesen megelégedett 

lehessen vélünk, mint másokért imádkozókért. 

 

* 

„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az 

Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak 

meg, járnak, és nem fáradnak el." 

Ézsaiás 40,30-31 

Kétféle biztatást kapunk ezekben a gyönyörű verssorokban. Az első, hogy ne rémüljünk 

meg, ha elfáradunk és megbotlunk! Velejárója ez az emberi életnek. Nem lehet egy 

életen át folyton lelkesedni, egyfolytában boldog örömmel dolgozni, mindent pontosan, 

jól végezni. Igen, tudni kell, hogy el fogunk fáradni. Meg fogunk botlani. Hibákat 

fogunk elkövetni, és el fogunk keseredni. Csalódni fogunk önmagunkban és másokban, és 

nagyon szomorúak leszünk. Amikor ez bekövetkezik, tudnunk kell: igen, ez olyan 

természetes, mint nyár után az ősz. De azt is tudnunk kell, hogy ez akkor következik 

be, amikor eltévesztettük a helyes irányt. Olyankor meg kell torpanni, körül kell nézni, 

hogy újra megtaláljuk. A másik biztatás a fontosabb: tudatosítani kell magunkban, hogy 

Isten akkor is velünk van, tőle kaphatunk új iránymutatást, azzal együtt új erőt. Ha 
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benne bízunk, ha rá figyelünk, akkor ahogy a helyes irányt megtaláljuk az Ő 

segítségével, meg fogjuk kapni a hozzá való új erőt is. Erőnk megújul, szárnyakat 

kapunk, feladataink kedvesek lesznek, újra lendülettel vághatunk neki az élet 

rengetegének. De csak ha Istenben bízunk. Ez az, amit nem szabad elfelejteni. 

Jó Istenem, édes Atyám, elfáradt gyermekként jövök hozzád segítséget kérni. 

Megfáradtam, megbotlottam. Nagyon nehéz ez a mi életünk. Annyi a tévút, annyi az 

árok, annyi a veszedelem. Túl sok az, amit kérnek tőlem, nem vagyok hozzá elég erős. 

Nem tudok megállni, új erőt gyűjteni, a mindennapi hajszában egy kicsit megpihenni. 

Nem bízhatom másban, egyedül csak benned. Kérlek, adj új erőt, több erőt! Szállni 

szeretnék, repülni feléd és az emberek felé, jókedvvel, lendülettel végezni a rám váró 

feladatokat. Állj mellém, kérlek, és Szentlelked erejét újítsd meg bennem! Ámen. 

* 

Krisztusnak növekednie kell! 

„Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. " (Jn 3,30) 

Keresztelő János mondja ezeket a szavakat. Amikor a zsidók papokat és levitákat 

küldenek hozzá a Jordánhoz, hogy megkérdezzék, kicsoda, megmondja őszintén, hogy 

nem ő a várt Messiás. „Én kiáltó szó vagyok a pusztában" (Jn 1,20.23). Amikor újból 

ott járnak és elmondják, hogy Jézus is keresztel, és sokan mennek hozzá, akkor 

mondja magáról, ő a Vőlegény: Jézus barátja és „annak növekednie kell, néki pedig 

alábbszállania". Ennek kellene mindegyikünk élete vezérszavává válnia! Jézus sokunk 

számára nagy, de nagyságának tudata nem tölti be egész valónkat... Sokunk számára 

fontos a szava, de még nem az egyetlen hang egész életünk számára. Sokunk számára 

nagy erő, de még nem az egyetlen erő. Krisztus még nem „minden mindenekben" a 

legtöbb ember életében. Valóban igaza van az igének: „Annak növekednie kell, nekünk 

pedig alábbszállanunk!" Növekednie kell bennünk ismeretének (2Pt 3,18/a), mindenre 

elégséges kegyelmének. Mi még mindig nem szállottunk alá az alázat völgyébe, ahova a 

sátán sem tud lelőni nyilaival. Még mindig nem lett elég kicsiny az „én"-ünk! Még mindig 

ágaskodik bennünk. Még mindig nagybetűvel lehetne az „Én"-t írnia a legtöbb 

embernek, mint az angolok teszik. Még mindig nem tört össze egészen az énünk! 

Úr Jézus Krisztus, növekedj bennem. Töltsd be egészen életem. Emelkedj egyre 

magasabbra fölöttem, engem pedig szállíts alá, míg gyarló porszemnek nem érzem 

magam. Könyörgök Hozzád, tűnjék el lelkemből minden más vágy, csak az az egy maradjon 

meg, hogy Te légy minden mindenekben az én életemben is! Te légy erőm, igazságom, 
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reménységem, dicsekedésem: Te légy az életem, én csak Hozzád hívogató kiáltó szó vá-

gyom lenni. Nagy irgalmasságodból hallgass meg. Ámen. 

„Úr Jézus nézz le rám, Jöjj, mosd le bűnömet, Sok földi 

szenvedély kötöz: Jöjj, oldj fel engemet." (Énekeskönyv 

470. é. 1. v.) 

* 

Az élő Isten  

Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. (Dán 6,27) 

 

Dániel életét megmentette Isten, nem tépték szét az oroszlánok. Amikor 

sértetlenül kihúzták a veremből, Dárius király kiadott egy rendelkezést: mindenki 

tisztelje Dániel Istenét! Miért? Mert „ő az élő Isten... uralkodása végtelen. Ő 

megment, megszabadít... ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából". 

 

Úgy tűnik, merőben új volt Dárius számára, hogy van olyan Isten is, aki valóban 

létezik. Aki megőrzi a benne bízókat, parancsol a vadállatoknak is, aki ezek szerint 

hall, cselekszik, ténylegesen uralkodik. Úgy tartották, hogy minden nemzetnek 

megvannak a maga istenei, de azok nem szoktak így cselekedni. Sőt egyáltalán nem 

szoktak cselekedni. Nem véletlen, hogy Dániel ennyire ragaszkodik a maga 

Istenéhez, hogy még az oroszlánok vermét is inkább vállalta, mint a hitehagyást, az 

élő Isten megtagadását. 

 

Hinni sokszor azt is jelenti, hogy életveszélyesen rábízzuk magunkat az élő 

Istenre. Az egyetlen igazi életbiztosítás a hozzá való ragaszkodás, mert a vele való 

hitbeli közösség maga az élet, a teljes élet, az örök élet, az üdvösség. S a benne 

hívőt még a halál is hozzá viszi közelebb. 

 

Persze ezt a meggyőződést könnyen be lehet állítani úgy is, mint a többi 

úgynevezett isten és az azokban hívők megvetését. Pedig ez a megalapozott hit nem 

diszkriminál senkit, sőt éppen ez olt szeretetet és felelősséget az ember szívébe, 

hogy bemutassa az élő Istent másoknak is. 
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A Biblia nem a keresztény vallás kizárólagosságáról szól, hanem az élő Jézus 

Krisztus kizárólagosságáról. Egyedül Jézus mondhatta el: „Én vagyok az út, az 

igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14,6) A sok 

emberi vélekedés miatt is, és személyes üdvösségünk szempontjából is döntő, hogy 

hisszük-e ezt teljes meggyőződéssel. 

* 

Lélekjelenlét 

 „Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek 

a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától" (Féld 

3,25-26). 

Mikor Isten ítél, nem az övéit akarja megijeszteni. Nem azért ítél, hogy ártson az 

igazaknak, hanem éppen azért, hogy megvédje őket. 

 

Azt akarja, hogy népe bátor legyen. Akiket Isten jelenléte örömmel tölt el, 

tanúsítsanak lélekjelenlétet. Mivel az Úr maga is hirtelen jelenik majd meg, nem 

szabad meglepődnünk semmi váratlan történésen. Isten szeretetének felséges 

ajándéka, hogy a váratlanul támadt baj közepette is tudunk nyugodtak maradni. 

 

Az Úr választottainak legyen ítélőképességük, és lássák meg, hogy nem a gonosz 

támadása jelenti az igazi szerencsétlenséget a világ számára, hanem egyedül csak a 

bűn. A reá következő büntetés olyan, mint a tartósító só, amely megóv a bomlástól. 

Sokkal inkább féljünk a bűntől, amely a kárhozatra visz, mint a pokoltól, amely a bűn 

következménye. 

 

Ezért legyen az Úr népe szellemében nyugodt, csöndes. Bár a Sátán és cimborái 

rendkívül ravaszak, akik Istennel járnak, nem esnek rejtett csapdáikba. Menj hát, 

hívő testvérem és bízzál az Úrban! 

 

* 

16. Zsoltár (Messiási zsoltár)  
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ISTEN AZ, AKI MEGTART 

A (miketám) pontos értelmét nem ismerjük. Azért, mert akkád nyelven befedni az 

értelme, engesztelő zsoltárnak mondják. Luther így fordítja: arany ékszer! 

 

A zsoltáríró legelső kérése: őrizz meg, tarts meg a kegyelmedben. Menedékedbe 

futottam, tarts meg. A (chászáh) nemcsak a megőrzést jelenti, hanem tartalmazza a 

futást is, a menekülés útját is! És ha felmerül a honnan hová, ez egyúttal jelzi a futás 

kiindulópontját és a menekülés célját is. Bizonyára igazuk van azoknak, akik azt mondják, 

hogy a menekülés a kánaáni termékenységisteneknek való hódolástól az igaz Istenhez 

vezetett. A 4.v. a bálványáldozatok kultuszára utal és a bálványoknak bemutatott 

áldozatról, illetve ennek elhagyásáról szól. Baáltól Jahvéig. Kicsapongó, elzüllesztő 

életmódtól az Atyáig. Ahol a menekülőnek egy nagy vágya jut kifejezésre: Vetkeztem az 

ég ellen, bocsáss meg, ha cselédnek is, de fogadj be házadba. Megtisztulásra szorulok, 

tisztíts meg, védelemre szorulok, oltalmazz meg! Ahogy a költő írja: 

 

„ Meghurcolt a Vér, ez a Pokolba bomolva, romolva vágtató, tüzes fogat. S most 

lenget utánam jelt a Patyolat, most most szeretnék lenni bátran élettagadó, szűz, 

makulátlan, vágytalan és tiszta. " (A patyolat üzenete) 

 

Az, aki menekülésben megérkezett a menedékvárosba, sietett az oltárhoz és futástól 

lihegve kapaszkodott abba bele! Dolgát nem a bosszúálló ítélte meg, hanem a gyülekezet. 

A menedékvárost azonban el nem hagyhatta! (4. Móz. 35). Itt mindenesetre nem 

szószerinti értelemben van szó menedékvárosról. És a futás nem vérbosszúálló elől 

való menekülés, hanem a hamis istenektől az igaz Istenhez való futás, vagy éppen, 

megtérés! Isten bámulatos kegyelme az, hogy hozzá lehet menekülni, lehet megtérni! 

(Az áttáh) = te.) Csak te vagy nekem nincs senkim rajtad kívül. Senki más nem tarthat 

meg rajtad kívül! Te vagy az én menedékváram Te vagy az én egyetlen biztonságom! 

Nálad vagyok, végre itt, tenálad, tehát ki ne adj! Bocsáss meg, hozzád futottam 

oltalomért. Bizodalom és kapaszkodás kifejezése ez, de egyúttal a biztonság érzése is. 

Az írás széjjeltépve, szabad vagyok, szabad! Ártatlan, drága véred, áldoztad 

lelkemért! Íme, a megérkezés öröme: Lelkem a Jézus vére által igaz s boldog lehet! 

(Kol. 2,13-15). 
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Ám, nem elég odajutni, ott is kell maradni! Nem elég, ha az ember az Úrhoz menekül, 

nála is kell maradni. Mert a megmentést a megtartás követi. Ennek az a jele, ha 

egymást követik életünkben a megtartó Istennek a cselekedetei. „Akiket eleve 

kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez. Akikről 

ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, 

akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. " (Rom. 8,29-30). Isten 

munkájában folytonosság van, gyermekei útját végig kíséri. Kegyelme nem rész szerint 

van, hanem egész, teljes. Meg lehetünk róla győződve, „ hogy aki elkezdte bennetek a 

jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára." (Fil. 1,6). 

 

A „rajtad kívül nincs ami jó nekem" (16,2), elébünk helyezi a jót (thób), az Isten 

szeretetét és kegyelmét, amivel a hívőnek táplálkoznia kell. Az ember megtartatásában 

nemcsak folyamatosság van, hanem fokozatosság is! Előbb úgy szól hozzánk, mint a 

Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel táplál és nem kemény eledellel. Lépcsőről-lépcsőre 

lehet előrehaladni. Sokan jutalmul még a próbatételeket is megélhetik, „mert sok 

nyomorúságon át kell bemennünk Isten országába." (Ap.Csel. 14,22). Mennyi mindent 

el kell hagyni az Úrért! Csak akkor mondhatjuk el: feletted való jóm nincsen! A test 

szerint valók a test dolgaira gondolnak! De a testi törekvés végeredménye: halál. És 

akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 

 

„A szentekben és dicsőségesekben telik minden kedvem." Ez azt jelenti, hogy a test 

cselekedeteit felváltja a Lélek gyümölcse. (Gál. 5,16-23). Az Istenben való 

gyönyörködés öröme, új ízlést, új kapcsolatteremtést is hoz magával. Az atyafiakkal való 

közösség gyakorlásának a fontosságát! A hívő élet áldott szenvedélye: rátalálni azokra, 

akik „szentek", akik megmosódtak a Bárány vérében. Arra vágyni, hogy velük együtt 

egy lelki ételt és egy lelki italt kaphasson! Az, aki megtalálhatja az atyafiakkal való 

közösséget és gyakorolja azt, annak előhaladása van Isten dolgaiban. Az nem hiába él, 

mert gyönyörűséget talál az atyjafiaiban. Neki ott a helye, az Isten által kirendelt 

helye és ennek a gyakorlásában gyönyörűségét találja. Éspedig „minden kedvét". Ez az 

első pillanatra túlzásnak tűnik. De hát gondoljunk Pál szavaira: „Öltsétek tehát maga-

tokra, mint Isten választottal, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, 

türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek 

panasza volna valaki ellen. Mindezek fölé öltsétek fel a szeretetet, mert az 

tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben. 

Legyetek háládatosak... " (Kol. 3,12 kk). Jól értsük meg, ez nem az apostol kívánsága, 
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hanem a Krisztusban választott, teljes élet következménye. A Jézussal való együtt 

járás sohasem okoz fájdalmat, hanem valóságos és igaz gyönyörködést. 

 

Jaj annak, aki ezt elveszíti! Aki erre tette le az életét, azt nem zavarja a nyereség 

utáni vágy, az mindent megkap az Úrban és az Ő megváltottaiban. Aki otthagyta a 

bálványokat, az maradjon meg az Úrhoz való hűségben. „A keskeny útra térünk, ne 

rettentsen meg az; Ki elhívott, vezérünk, tudjuk, hogy hű s igaz. " (455. dicséret 2. 

verse) 

 

Ő hű volt a halálig. Ne legyünk hát mi sem hűtlenek. Vígan járjunk. És úgy járjunk, 

mint akik szent láncban összetartozunk. „Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős!" 

(455. dicséret 7. verse) A lemaradókat, megfáradtakat segíteni, ez lényeges, mert 

hiszen egymásért is felelősek vagyunk. Keresni és találni gyönyörűséget a szentekben és 

dicsőségesekben, ez a Krisztus gyermekeinek páratlan jutalma! Ne feledjük, hogy 

gazdag Istenünk van, Ő többet, jobbat, eleget kínál mindenki másnál inkább. (2. Krón. 

25,9). 

 

„ Uram, osztályrészem és poharam. " (16,5) Az Úr a mi osztályrészünk. Aki letette a 

gonosz poharát, annak a kezébe adta az Úr az Ő poharát. „Az ünnep utolsó napján 

felállt Jézus és így kiáltott: Ha valaki szomj ázik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz 

énbennem, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. " (Jn. 7,37-38). A hívők 

örömrésze az Úr kezében van, sőt valójában nem más ez, mint maga az Úr! A müvelésre 

kiosztott örökrészt kötéllel mérték. (Ez. 47,21). Nagy megbecsülésnek számít: „Én 

leszek az örökségük, ezért ne adjatok nekik birtokot (a leviták), mert én leszek az ő 

birtokuk!" (Ez. 44,28). Ez olyan kitüntetés, amit nem kaphat más, csak az, aki szolgálja 

az Urat! Olyan kiváltság, ami valóban kies helyre esett és ami méltán nagyon tetszik 

azoknak, akik ebben a kiváltságban részesültek! Ők, már most, itt a földön 

örvendezhetnek abban, „ nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz 

rájuk, sem semmi más hőség, mert a Bárány, aki középen, a trónusnál van, legelteti 

őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz és az Isten letöröl a szemükről minden 

könnyet. " (Jel. 7,16-17). 

 

„Az Úrra tekintek szüntelen..." (16,8) Valójában azt kell kimondanunk: „Mi néked 

életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? - Az, hogy testestől, lelkestől, 
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mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, 

Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért 

tökéletesen eleget tett, engem az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy 

megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről; sőt 

inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon; azért engem Szentlelke által is 

biztosít az örökélet felől, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy 

ezentúl Őneki éljek. " (Heid. KT. 1). Az ember élete Krisztusban átfogja a jelent és 

jövőt. Krisztus feltámadása a követőinek is utat mutat a jövő reménysége felé. Krisztus 

története nem fejeződött be a Gecsemánéban való nagy küzdelemmel, de még csak a 

golgotái éjszakával sem, hanem a húsvét reggelével. Nem sötét éjszakával zárul, hanem 

a húsvét hajnalának a fényével. 

 

„Ezért örül a szívem... " (16,9) Már itt átélhetjük a húsvéti halleluját: Jézus él, vele 

élek én is. Jézus győzött, vele együtt győzök én is, Jézus uralkodik, vele fogok 

uralkodni én is. Akinek a számára Isten a legfőbb jó, annak az élet a legmagasabb 

gyönyörűség. 
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