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Napi Ige 

 

(Gyülekezeti használatra összeállította Orbán Kálmán ny.lelkipásztor) 

 

 

 

Októberi 1. 

 

 

Megemlékezik szövetségéről 

 „Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére" (Zsolt 111,5). 

Az istenfélőknek nem kell tartaniuk az ínségtől. Hosszú éveken át az Úr mindig 

adott eledelt gyermekeinek, akár a pusztában voltak, vagy a Kerít-patak (IKir 17,3) 

mellett, akár fogságban voltak, vagy éhség közepette. Nekünk is megadta az Úr 

mindezidáig a mindennapi kenyeret, és nincs kétségünk afelől, hogy ezután is meg 

fogja adni, amíg csak földi eledelre szükségünk lesz. 

 

A kegyelmi szövetség szellemi áldásaival azonban örökkön-örökké el fog halmozni 

bennünket Isten, mindig olyan mértékben, ahogyan arra szükségünk van. Isten nem 

feledkezik meg szövetségéről, és sohasem cselekszik úgy, mintha megbánta volna, hogy 

megkötötte azt. Akkor is emlékezik szövetségére, amikor olyan kihívóan viselkedünk 

Vele szemben, hogy megérdemelnénk, hogy elpusztítson, ő nem szűnik meg szeretni, 

védelmezni és vigasztalni minket, amiképpen azt megígérte nekünk. Szövetségének 

minden egyes szavára és részletére emlékezik, és soha egyetlen szava sem marad 

beteljesületlenül. 

 

Mi azonban sajnos keveset gondolunk az Úrra; pedig Ő szüntelenül kegyelmesen 

törődik velünk. Ő nem felejtkezik el sem egyszülött Fiáról, a szövetség pecsétjéről, 

sem a Szent Szellemről, akinek a működése révén jött létre a szövetség, sem saját 

becsületéről, amellyel elkötelezte magát a szövetség mellett. Ezért „az Isten által 

vetett szilárd alap azonban megáll" (2Tim 2,19), és egyetlen hívő sem veszti el azt az 

örökséget, amelyet Isten a szövetségben biztosított számára. 

 

* 

 

Mit ér az ember, ha vén? 
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Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az 

elkárhozók között... (2Kor 2,15) 

 

Egy idős férfi ezt mondta egyszer: tudja, mit ér az ember, ha vén? Semmit. A 

nagy akaraterőmből megmaradt az akarat, és elszállt az erő. így pedig nem érdemes 

élni. 

 

Igaz ez? Valóban annyit ér egy ember, amennyit teljesít? Akkor egy csecsemő sem 

ér semmit, csak gond és munka van vele. És csak fizikai teljesítménnyel 

gazdagíthatjuk magunk körül az életet? Akkor miért mondta egy sokat dolgozó 

férfi az évek óta ágyban fekvő beteg anyósának egy este: Mama, ha maga nem lenne, 

nem bírnánk ki az életet? Mert annak az idős asszonynak a szíve tele volt derűvel, 

szeretettel, megértéssel, hálával, mert tele volt Krisztussal. Jézus Krisztussal 

töltötte a napjait otthon egyedül, és Krisztus jó illata áradt belőle este, amikor 

hazajött a család. Ezt lehet betegen és időskorban is „teljesíteni". 

 

Mit ér az ember, ha vén? Nagyon sokat érhet, ha nem a maga keserűsége, hanem 

Krisztus illata árad belőle. Azt a fontos szolgálatot végzik az ilyen öregek, amit a 

nagyvárosban a parkok. Kémények ezreiből dől a füst, de a fák oxigénnel tisztítják a 

levegőt. A füstöt mindenki látja, a fákból áradó oxigént nem. Ők úgy vannak jelen, 

hogy hatnak, áldásukat érzi a környezetük. Akkor derül ki, mit jelentettek, amikor 

már nincsenek. 

 

Egy erőtlen, magatehetetlen idős ember is sokat jelenthet a környezetének, ha 

olyan lelki kincseket tud adni, amelyekre nekik szükségük van, de nem tudnak 

hozzájutni. Egy Jézusban hívő, vele lelki közösségben élő, az ő igéjével táplálkozó, az 

imádság csendjében formálódó idős ember kimondhatatlan áldássá lesz mások 

számára. Sáfár lesz, közvetít Isten és a hajszában őrlődök között. Ha nem  

önmagával van tele, hanem Isten szeretetével, nem a magáét mondja, hanem helyén 

mondott igét. Legyünk hálásak az ilyen öregeknek, s készüljünk magunk is ilyen 

öregségre! 

 

* 

 

„A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, 

paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, 

viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, 

gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre 

megmondom nektek..., akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát."
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 Galata 5,1 9-21 

Csúnya tükör, de bele kell néznünk. Melyikünk volna az, aki e listán ne találna olyan 

bűnt, mely éppen rá illik? Nem valószínű, hogy egyenként mindegyikben bűnösök 

lennénk. Nagy a választék. Társadalmunkban azonban, sajnos, mind megtalálhatók. Ho-

gyan akarunk ilyen szennyesen bejutni Isten országába? Vannak optimisták, akik a 

jövőtől várják, hogy majd megokosodik és megtisztul az emberiség. Honnan veszi majd 

a megtisztuláshoz való bölcsességet és erőt? A mai eszmény a szabadság: mindenki azt 

teheti, ami neki éppen jólesik. Jól pedig gyakran az esik, amit testi ösztöneink 

kívánnak. Éppen ez az, amiből erkölcsi megújulást a legkevésbé várhatunk. Ma sokat 

emlegetett, egyetemes veszély a környezet elszennyeződése. Sokkal kevesebbet 

beszélnek a lélek és a társadalom elszennyeződéséről, pedig az sokkal veszedelmesebb. 

Nincs más lehetőség: magunkba kell néznünk az ige tükre alapján, és Istent kérni, 

adjon erőt a megtisztulásra. 

Ítélő Uram, előttem áll bűneink lajstroma, és félve ismerem fel benne saját bűneimet is. 

Hiába vigasztalom magam azzal, hogy nem mindegyikben vagyok bűnös. Nem gyilkoltam, 

de haragszom. Nem vagyok részeges, de kicsit bízom a horoszkópomban, így 

semmiképpen nem fogok bejutni a Te országodba. Egyetlen reményem, hogy Krisztus az én 

bűneimet is felvitte a keresztfára, és kész megadni bocsánatát. De azt is tudom, hogy 

hiába bocsátód meg tegnapi bűneimet, ha már készülök a holnapiakra. Ne hagyj magamra, 

Uram! Tisztíts meg engem úgy, hogy ellen tudjak almi testem ösztöni csábításának, és 

tudjak megmaradni az erkölcsi tisztaságban! Ámen. 

 

* 

Őrizkedjünk az engesztelhetetlenségtől 

Hányszor vétkezhet ellenem az én testvérem úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 

hétszer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy hétszer is, hanem hogy 

hetvenszer hétszer is. 

Máté 18,21-22 

 

Amíg a törvény alapján állunk, számítgatunk. A szeretet nem számolgat, nem méreget. 

Nincsenek szabályai, önmagában hordja törvényét; belső indítás irányítja, így a szeretet 

egyúttal igazi szabadság. A kötelesség emberei készen vannak, ha kiszabott teendőjüket 

teljesítették. A szeretet soha nincs készen. Jellemvonása a végtelenség, mint Istennek, 

aki maga a szeretet. Aki önelégülten azt gondolja, hogy megtette kötelességét, abban 

nincs semmi szeretet. 

 

A szeretet mindig adósnak érzi magát, akkor is, ha megbocsátásról van szó. Péter még 

a törvény talaján állt: „Hányszor kell megbocsátanom?" - úgy gondolta, hogy a 

legeslegtöbb hétszer. Utána már mondhatja: „Végeztünk, semmi közünk egymáshoz." De a 
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szeretet nem fárad el a megbocsátásban. Hát Krisztus elfárad abban, hogy 

bűnbocsánatban részesítse az összetört szívű bűnöst? Hányszor bocsát meg nekünk? 

Naponta csak egyszer? Meg lehet számolni, hányszor vétkezünk gondolatban és szóval? 

Tudunk-e valaha is, olyanok lenni, amilyeneknek Isten akar minket látni? Nem kell-e 

Krisztusnak ismételten esedeznie értünk? Ha túl nagynak tűnik előtted a másik vétke, 

gondolj saját bűneidre Istennel szemben, amik sokkal nagyobbak! Ha nehezedre esik a 

megbocsátás, gondolj mulasztásaid tömegére. Akkor kisebb lesz a másik bűne, szégyelled 

engesztelhetetlenségedet és szívből megbocsátasz. 

 

Ha viszont valamit teljesen megbocsátasz, azt el is felejted. Ha még titokban 

felrovod, akkor hazugság azt állítanod, hogy megbocsátottál! Ha szívből megbocsátasz, 

megnyílik előtted a kegyelem ajtaja. Az engesztelhetetlenséggel falat építünk Isten és 

a lelkünk közé, és az összes, előzőleg megbocsátott bűnünk visszazúdul ránk. Ezt mutatja 

az adós szolga története. A király elengedi az óriási tartozást az irgalomért könyörgő 

szolgájának, ez azonban szolgatársa hasonló kérésére süket volt, aki pedig csak egy 

csekélyke összeggel tartozott neki. Az volt a baj, hogy „eltávozott" urától. Nagylelkű ura 

jelenlétében, aki olyan jóindulatúan bánt vele, aligha viselkedett volna így. - Ha nem 

maradunk meg a kegyelemben, akkor felülkerekedik szeretetlen, engesztelhetetlen 

lényünk. 

 

* 

 

Ha a Fiú megszabadít, valósággal szabadok leszünk 

„Jézus az életnek kenyere" (Jn 6,48) 

Jézus az örök életnek kenyere. Amikor néhány görög is felmegy Jeruzsálembe, 

hogy imádkozzék ott, a Betsaidából való Filephez mennek azzal a kéréssel, hogy 

látni szeretnék Jézust. Ekkor mondja Jézus: „eljött az óra, hogy megdicsőíttessék 

az embernek Fia. Bizony, bizony mondom nektek: Ha a földbe esett gabonamag el 

nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem" (Jn 12,23-24). 

Mióta a Golgota keresztjén meghalt, sok gyümölcsöt termett az örök életre. Ezért 

mondja: „aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és 

én feltámasztom azt az utolsó napon" (Jn 6,54). Mi mindannyian, mint drága áron 

termett gyümölcsök, boldogan ismételjük Jézusnak a zsidók hitetlenségével 

szemben mondott szavait: „ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok 

lesztek." (Jn 8,36). Szabadok lettünk-e már valóban? 

Megváltóm, áldalak és magasztallak Téged, amiért az én életemben is 

bebizonyítottad, hogy Te vagy az a földbeesett gabonamag, aki sok gyümölcsöt terem. 

Azt is, hogy akit Te megszabadítasz, az valósággal szabad lesz. Magasztalom szent 

Neved és kegyelmed ezért. Adja irgalmad, hogy boldogan tudjak erről bizonyságot 
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tenni, valahányszor módot és alkalmat adsz erre nékem, gyarló gyermekednek! Ámen. 

Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, Hallgass meg, ha 

bűnbánattal hozzád kiáltok! Vigaszoddal térj kegyesen beteg 

szívemhez, Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmezz!" 

(Énekeskönyv 345. é. 4. v.) 

 

* 

Isten kegyelme jobb az életnél 

63. zsoltár 

Az Isten népével való közösség drága ajándékát az tudja igazán értékelni, aki egy időre 

nélkülözi. A zsoltárosban is akkor ébred fel az Úr népe iránti vágyakozás, amikor 

távol kényszerül lenni Isten népétől, a szent helytől, a templomi gyülekezettől. 

 

Isten a kényszerű egyedüllét idején is mellettünk van, mindazonáltal sokkal 

megtapasztalhatóbb az Ő közelsége a közösségen belül, amiként ígéreteit is a 

gyülekezetnek tette. Ezért magától értetődő, természetes lelki vágyakozása minden 

embernek a közösség utáni sóvárgás. Aki nem érzi a közösségi élet fontosságát, annak 

az Istennel való személyes kapcsolata is orvoslásra szorul. 

 

Aki még nem tapasztalta meg a közösségtől való elszakadást, sokkal kevéssé tudja 

megbecsülni annak áldását. Töltene bár egy rövid időt a pusztában, hamar megtanulná 

értékelni a közösségi élet ajándékát. 

 

Testünk-lelkűnk számára egyaránt életszükséglet az Istennel való közösség. A 

zsoltáríró testében, lelkében sóvárog az Úrral való közösség után „a kiaszott, elepedt 

földön". Ahol nincs Isten, ott nemcsak a lélek, hanem még a test is elbágyad. Az Isten 

nélkül élő ember testileg is mind több nyomorúság és betegség hordozójává lesz. A 

szociális körülményeknek köszönhetően emelkedhet ugyan az átlagos életkor, aki 

azonban az Isten nélkül élő modern ember egészségi állapotát nézi, bizonyára 

megdöbbenve veszi tudomásul, hogy az emberek testi ereje nagymértékű hanyatlást 

mutat a régebbi korokhoz képest. 

 

Fokozottan igaz ez a lélekre. Az emberiség szellemi termékei egyre sekélyesebbek, 

mind kevesebb az igazi művészi alkotás, és mind többen merítenek a posványból az élet 

vize helyett. Az egyes ember egyre békétlenebb, egyre kielégítetlenebb, mind többre 

vágyik, ám sehol nem talál lelkének nyugalmat. 
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Isten bárhol megmutathatja hatalmát, erejét, azonban hatalma és dicsősége a szent 

helyen teljesedik ki. Nincs ennek a világnak olyan pontja, ahol a mindenható, mindentudó 

erős Isten ne volna jelen, mégis szeretetének és kegyelmének legvalóságosabb jelei, 

mindenhatóságának legnagyobb csodái az Ő gyermekei között tudnak megvalósulni. Az 

örökkévaló Isten ennek a világnak még elesett állapotában is végső és korlátlan hatalmú 

Ura, dicsőségének teljessége mindazonáltal akkor lesz az egész terem-tettség előtt 

nyilvánvaló, amikor megdicsőül az Ő szentjeiben és csodáltatik azokban, akik hisznek. 

Akkor majd Istennek sátra az emberekkel lesz, és Isten lesz velük, az ő Istenük. Csak 

a földre szállott mennyei Jeruzsálemben lesz maradéktalanul teljessé az Ő nagysága 

és ereje. Ott semmi ellentétes hang, se bűneink, sem a sötétség hatalmának 

fondorkodásai nem homályosítják el többé az O hatalmát és erejét. 

 

A kegyelem jobb az életnél. Az az élet, amely szemeink előtt játszódik, amelynek 

elszenvedői vagy cselekvői vagyunk magunk is, tulajdonképpen csak árnyéka a valóságos 

életnek. Csak haldoklás, illetve állandó küzdelem a halál szorító bilincseivel szemben, a 

megmaradásért. 

 

Haldokló életünkből egyedül Isten kegyelme emelhet át a valóságos életbe, amelynek 

teljessége a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Ő levetkezte ezt a teljes életet, amikor 

meghalt a mi bűneinkért, hogy feltámadásával bennünket is részesévé tegyen. Hát nem 

jobb ez a kegyelem az életnél? 

 

Mostani állapotunkban hasonlóak vagyunk a zsoltáríróhoz, aki elszakasztva élt a 

szent helytől, Isten népének közösségétől „a kiaszott és elepedt földön", melynek nem 

volt vize. Testével, lelkével sóvárgott a szabadítás után. Mi is kivetve élünk e jelenvaló 

világban mindaddig, amíg Isten kegyelme fel nem tárja előttünk a teljes élet kapuját, 

és részeseivé nem tesz az Ő gazdagságának. 

 

Aki egyszer már átélte ezt a csodát, az önfeledt örömmel énekli a zsoltárossal: „A 

Te kegyelmed jobb az életnél." Aki a halódásból való szabadítás csodáját 

megtapasztalta, annak a szíve a szájával együtt zengi: „Szívem-lelkem Téged áld, 

megújult lelkem így kiált: dicsérjük, áldjuk Istent!" Isten dicsérete megeleveníti az 

ember lelkét. 

 

A panasz, jajszó, zúgolódás, elégedetlenség olyan a léleknek, mint a májusi fagy a 

növénynek, vagy a tikkasztó nyári hőség: pusztító. A dicséret azonban, Isten nevének 

magasztalása, a Felségesnek való éneklés és csodáinak előszámlálása a lélek legédesebb 

tápláléka. Járjunk hát eleven, vidám lélekkel ebben a világban, Isten dicséretével az 

ajkunkon! 
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Ha valaki megpróbálná Isten tetteit végigszámlálni, soha nem jutna a végére, 

akárcsak az a fiúcska, aki az egyik esti ima alkalmával azt mondta az édesanyjának, 

hogy most nem imádkozik, mert nem tudja, mit imádkozzon, mire édesanyja azt 

tanácsolta, hogy csak sorolja el, mi minden jót kapott Istentől. Kisvártatva a gyermek 

szipogni kezdett: „Édesanyám, ha én mind felsorolnám, amit Istentől kaptam, reggelig 

sem mehetek aludni." 

 

A zsoltárban is ezt olvassuk: „Ha rád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad 

elmélkedem." Aki Isten csodatetteinek szemlélésébe merül, észre sem veszi az idő 

múlását: szíve és lelke csordultig megtelik hálával, amely kedves, jó illatú áldozat Isten 

előtt. 

 

Aki megtapasztalta Isten kegyelmét, az ragaszkodik a Szabadítóhoz, aki pedig 

ragaszkodik Őhozzá, az számíthat Isten jobbjának támogatására. Sokan könnyen 

lemondanak az Istennel való közösségről, nem tartják fontosnak a vele való 

kapcsolatot, mert nem tapasztalták meg az Ő kegyelmét. Aki kegyelmet nyert, úgy 

ragaszkodik Szabadítójához, mint a szökéséért halálraítélt rabszolga, akiért 

váltság¬díjat fizettek. Ragaszkodik a kegyelmet osztóhoz. Isten pedig jobbjával 

támogatja a hozzá fordulót, minden veszedelem közepette. 

 

Akin az Isten egyszer könyörült, azt ebben a könyörületben végig megtartja, aki 

pedig az Ő kegyelmébe fogadottait bántalmazza, olyan előtte, mintha Isten szeme 

fényét bántalmazná. Annak a hatalmas, dicsőséges és szent Istennel gyűlik meg a baja. 

Ne félj hát szívem, ha had támad reád, ne rettegj lelkem, ha „veszedelemre keresik 

lelkedet", mert „a föld mélységeibe jutnak; szablya martalékaiul esnek el, és a 

rókáknak lesznek eledelei", akik ellened támadnak. 

 

Lehetnek kételyeik azoknak, akik kívülről vagy távolról szemlélik Isten gyermekeinek 

az életét. Akik azonban Istent ismerik, tudják, hogy hű ígéretéhez, és jóllehet had 

támad „a királyra", és lelkét halálra keresik, mégis „örvendezni fog Istenben, és 

dicséri őt mindaz, aki őreá esküdött, mert bedugatik a hazugok szája", így teljesül 

majd be a prófécia: „íme, azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid 

előtt és megtudják, hogy én szerettelek téged." 

 

A kegyelem jobb az életnél, mert ennek a földnek minden reménysége, ígérete előbb-

utóbb a koporsó és a sír szívet bénító reménytelenségébe torkollik, míg a kegyelem 

kiszabadít ebből az árnyékvilágból, és meglátjuk Őt. Akkor majd megtudják mindenek, 

hogy kicsoda Ő nekünk, és kik vagyunk mi az Ő számára. 
 

 

Október 2 
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Vigasztalás a hazatérni készülő számára 

„Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan 

rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, 

amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak" (IMóz 50,24). 

 

József a testet öltött gondviselés volt fivérei számára. De meg kellett halnia, és így 

meg kell halnia olyan szerettünknek is, aki életünk útján sokat jelentett számunkra. 

József halála után Egyiptom soha többé nem lehetett már ugyanaz testvérei számára, 

mint életében, ahogyan számunkra is megváltozik a világ, és már nem ugyanaz többé, 

mint szeretett hozzátartozónk életében volt. 

 

De nézzük, hogyan enyhítette Isten fájdalmukat a nagy gyászban? ígéretet kapnak, 

hogy az élő Isten rájuk fog tekinteni. Mekkora kitüntetés ez! Micsoda vigasztalás! 

Szinte a földre jött mennyország! 

 

Ó Urunk, kérünk, tekints ránk ma! Térj be hozzánk, bár jól tudjuk, hogy nem 

vagyunk méltók arra, hogy gondolj ránk! 

 

Az ígéret azonban még többet is mond: az Úr elvezeti őket más földre. József 

halála után Egyiptomban egyre kevésbé lesznek kedveltek; fokozatosan a szolgaság 

házává válik számukra az ország. De nem maradnak ott mindvégig. Isten kiszabadítja 

őket és elvezeti az ígéret földjére. A mi itteni sírásunk sem tart örökké. Egyszer mi 

is elmegyünk innen a dicsőség hónába, ahol együtt leszünk szeretteinkkel. „... és így 

mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel" (ITesz 

4,17-18). 

 

* 

 

Tartam és tartalom 

Érett korban térsz a sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be. 

(Jób 5,26) 

 

Vajon az érett kor azt jelenti, hogy hosszú élettartam? Sokan ezt gondolják. Pedig a 

gabona sem attól lesz érett, hogy még tovább hagyják lábon állni, hiszen akkor 

kiperegne a szem, hanem attól, hogy eljön az ideje. Vannak magas kort megért 

emberek, akik mégis lelkileg éretlenek maradtak, és vannak érett fiatalok is. 
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Milyen jó, hogy Isten dönti el, hogy „idejében" érjen véget földi életünk. Dávidnak is 

nagy békességet adott ez a bizonyosság: „Életem ideje kezedben van" (Zsolt 31,16 - 

Károli). 

 

De vajon ki az, aki érett korban tér a sírba? Jézus Krisztus harminchárom éves volt, 

amikor kivégezték. Ő vajon érett korban halt meg? Igen, mert amikor számot ad az 

Atyának, így szól: elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál (Jn 17,4). Pál apostol is 

bizonyos volt abban, hogy amíg Jézus őt használni akarja, addig nem halhat meg. Utána 

pedig minek élne? Neki is az Istentől kapott küldetése volt fontos, az jelentette az 

életet. 

 

Ma általános lett az, hogy az életük tartamáért mindent megtesznek az emberek. 

De kevesen és keveset foglalkoznak az életük tartalmával. Hogy mivel bízott meg 

bennünket Isten, mi a tőle kapott feladatunk, mivel akar még megajándékozni, hogy azt 

továbbadjuk másoknak. S hogy ő mit akar elvégezni még bennünk. Mert van olyan, hogy 

nekünk már nem sok tennivalónk maradt, de még nem vagyunk készen arra, hogy 

megjelenjünk előtte, s ő még tisztogatni, formálni akar lelkileg. 

 

Ó, de nagy kegyelem, hogy Isten szabja meg földi életünk kezdetét és végét is! Ne 

csak a hossza izgasson bennünket, hanem a mélysége, tartalma, célja is! Aki a küldetését 

végzi, az boldog az élete során, s aki küldetését elvégezte, az megy haza békességgel 

az örök hazába. 

 

* 

Előkészület az úri szent vacsorához 

„És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. 

"(Jer 29,13) 

A babiloni fogságban egyes hamis próféták félrevezetik a népet. Ezekre azt mondja az 

Úr: „hamisan prófétáinak nektek az én nevemben. Mihelyt eltelik Babilonban a hetven 

esztendő, meglátogatlak titeket és betöltőm rajtatok az én jó szómat, hogy 

visszahozzalak titeket e helyre" (Jer 29,9-10). Mindenkinek, aki bűneinek rabságából 

szabadulni vágyik, keresnie kell a bűnöket büntető Urat. Ez az első föltétele a 

kegyelem királyi asztalához járulásunknak. Ezután figyelembe kell vennünk bűneinket, 

miként a Krisztust háromszor megtagadó Péter is mélységesen átérzi Krisztus 

háromszor való megtagadásának bűnét. Mikor Krisztus - mellette elmenőben - rátekint, 

„keservesen sír" (Lk 22,62). Nekünk is át kell ereznünk Megváltónkat eláruló bűneink 

súlyos voltát. Péterrel együtt a bűnbánat könnyeit kell hullatnunk. Ez a második 

föltétele a kegyelem asztalához j árulásunknak. Végül mélységesen át kell ereznünk, 
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hogy Isten sem bocsátja meg bűneinket, ha mi nem bocsátjuk meg azok vétkeit, akik 

minket megbántottak. Számba kell vennünk ezeket és csak akkor járulhatunk a 

kegyelem asztalához, ha megnyugtató feleletet ad a szívünk (Mt 6,14-15). Ez a harmadik 

elengedhetetlen föltétel. 

Áldom szent neved, Megváltó Krisztusom, hogy ilyen világosan tudtomra adod, milyen 

előkészület után járulhatok kegyelmed királyi asztalához. Adja irgalmad, hogy nagyon 

komolyan vegyem ezeket a föltételeket, nehogy a szent jegyeket méltatlanul magamhoz 

véve kárhozatot egyem és igyam. Hallgasd meg esedezésem. Ámen. 

„Győzhetetlen én kószálom, Védelmezőm és kővárom, 

A keresztfán drága áron, Oltalmamat tőled várom." 

(Énekeskönyv 346. é. 1. v.) 

 

* 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, 

hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig 

Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 

Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint." Galata 5,22-25 

Ez is tükör. Meglátjuk benne magunkat? Melyikben érezzük jobban magunkat, a 

megelőző versek bűnlajstromának, vagy e lista erényeinek lelkiségében? Ha ez a 

kívánatosabb, miért süllyedünk bele a másikba? Emberségünk nem elég erős az 

ösztöneink féken tartására. Ezek az erények a Szentlélek gyümölcsei. Csak akkor te-

remnek meg bennünk, ha a Lélek irányítása alá vonjuk magunkat. Különös kifejezés: a 

testet megfeszíteni. Nyilván nem fizikai értelemben. De legyőzni, igába fogni, jó 

célokra kényszeríteni testi ösztöneinket, ez a hit feladata. Jók azok az ösztönök, ha a 

jónak szolgálatába állítjuk őket. Jó anyagi javakat termelni mások számára is. Jó 

hűséges házasságban boldog gyermekeket nevelni. Jó versenyezve elöl járni Isten 

szolgálatában. Csak arra vigyázzunk, hogy ne a testi ösztön vezessen minket, hanem 

Isten Lelke fogja szolgálatra azokat, és mi éljünk a Léleknek, az önátadásnak, a 

szolgáló szeretetnek szabályai szerint. Akkor értjük meg a Krisztus követése minden 

törvény felett álló szabadságának boldogságát. 

Uram, köszönöm az örök eszményt, melyet e rövid felsorolásban ajándékozol nekünk. 

Mennyire más ez, mint amiben ma élünk! Ha alaposan, egyenként és együttesen 

végiggondolom a Léleknek e gyümölcsét, biztosan megkívánom az aszerint való életnek 

szépségét és boldogságát. Mintha a magam és társadalmam bűneinek rabságában, 

mintegy börtönszoba ablakán át nézném a kinti, örömteljes, szabad életet. Ha nekem 

nincs rá erőm, Uram, Te nyisd meg e börtönt, és adj erőt, hogy ebben a gyönyörű 

világban, Lelked gyümölcsét élvezve és teremve élhessem életemet, együtt 

családommal, lelki testvéreimmel, hozzád tért népem közösségében! Ámen. 
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* 

 

Készség a bocsánatkérésre 

Ha ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy testvérednek valami 

panasza van ellened,... békülj ki előbb testvéreddel 

Máté5,23-2- 

„Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!" Isten ezzel a szavává minden istentiszteleti 

ténykedésünket érvénytelennek jelenti ki, ha a felebarátunk iránti szeretet, irgalmasság 

és békülékenység hiányzik belőlünk. Sőt, akkor minden kegyességünk egyenesen utálatos az 

Ő szemében (Ézs 1,12-17). Nem szereti a templomba vagy a gyülekezetbe való járásunkat 

és imádkozásunkat, ha a szeretet királyi parancsát megsértjük, ha elbizakodottak 

vagyunk, és nem kérünk bocsánatot igazságtalanságunkért vagy bántó beszédünkért. Ha 

valaki megsért minket, azt nem felejtjük el, de ha mi vetkezünk a szeretet ellen, azt nem 

vesszük észre. Nagyon könnyen elfelejtjük. 

 

Ha bármilyen szeretetlenséged eszedbe jut, azt bizonyosan Isten mutatta meg neked. 

Ne késlekedj rendbe hozni a dolgot! Ez mindennél fontosabb. Ha úrvacsorához készülsz, 

előtte siess és kérj bocsánatot. Mielőtt imádkozol, menj el, kérj bocsánatot. Különben 

Isten nem áldhat meg és a menny zárva marad feletted. A halogatás veszélyes. Ki tudja, 

élsz-e még holnap, vagy él-e még az ellenséged? Isten ma érintette meg szívedet és 

lelkiismeretedet, holnap talán már nem így érzel, gőg és dac kerekedik felül benned, 

nem tudsz megalázkodni. Szíved még jobban be lesz zárva, mint eddig. 

 

Milyen elbizakodott is a szív! Milyen nehezen tudjuk kimondani: „Bocsáss meg, 

vetkeztem!", vagy „Bocsáss meg, ha megbántottalak!", vagy „Bocsássunk meg egymásnak és 

legyünk megint jó barátok!" A meg-nem-tört szív nem engedi, hogy nyíltan bevallja valaki a 

saját bűnét; fél, hogy akkor a másik fölébe kerekedik. Félre minden ilyen fontolgatással! 

Tedd, amit Isten kíván, bízd tetted következményeit Őreá! Felfelé nyitva az út. Isten 

meghallgatja imádságodat, felüdít Igéjével, megáldja úrvacsoravételedet, és az ítélet 

napján egy ellenség sem áll ki ellened, hogy kárhoztató ítéletet kérjen rád. 

 

Jól látom mások vétkeit, magamra nézni félek, 

mert Istennek törvényeit szörnyűbben szegtem én meg! 

Ó, távoztasd el bűnömet, Jézus, te oldj fel engem, 

és add győzedelmes Szellemed, hogy Úr legyen szívemben! 

 

* 

 

Atyám! 
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Olvasásra: Jézus főpapi imádsága L; Jn 17,1-5 

 

Jézus Krisztus, amikor befejezi tanítványaihoz intézett búcsúbeszédeit, János 

evangélista szerint egy imát mond. Ezt az imát a teológusok Jézus főpapi imájának 

nevezik. 

 

Az 1-5. versekben önmagáért imádkozik közvetlen halála előtt, a 6-19-ben 

tanítványaiért, végül a 20-26. versben az egyházért. 

 

Amikor Kálvin János többszöri olvasás után nemcsak megértette, hanem át is élte 

ezt az imádságot, térdre borult és így kiáltott fel: „Soli Deo glória! - Egyedül Istené a 

dicsőség!" (Később ez lett Kálvin jelmondata.) Valóban, aki hozzá hasonlóan elmélyülten 

olvassa, csak térdre borulhat, mint egykor Mózes a csipkebokor előtt. 

 

Ez az imádság Jézus legkedvesebb, legtovább élő tanítványa emlékeképpen maradt 

meg és maradt fenn. Milyen mély hatást tehetett Jánosra, hogy annyi idő múltán a 

búcsúbeszédeket befejezve, az imádság lényege is megmaradt benne, és a szívébe 

vésődött. 

 

Hogy is kezdődött ez az imádság? 

 

„Miután ezeket mondta Jézus [búcsúbeszédében], tekintetét az égre emelve így szólt: - 

Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged." 

 

Mielőtt a főpapi ima megközelítő megértésének magyarázatához kezdenék, szeretnék 

rámutatni a jézusi életritmusra. Előbb a tanítványokhoz beszél, utána Isten felé fordul. 

Imája után ismét a tanítványaival törődik. Valahogy így fogalmazhatnám meg Jézus 

életritmusát: az Atyától az emberig, azután az embertől az Atyáig. 

 

Mindazokat a hallatlan erőket, amelyeket az Atyától kap, ihletéseket és tanításokat, 

tüstént továbbadja. Amikor úgy érzi, föl kell töltekeznie, hogy legyen megint mit 

továbbadnia, egész lényével ismét az Atyára figyel. Ha egy nagyon mai és modern 

hasonlatot használnék, olyan, mint egy modern adóvevő-készülék, amely hol vételre, hol 

adásra van beállítva. - Mindezt csak azért mondom el, mert valójában ez kellene, hogy 

legyen a tanítványi életritmus is. Ez a tanítványi életritmus. Bármelyik fele hiányzik, 

életünk felemássá válik. 

 

Vannak jószándékú emberek, akik tele vannak emberszeretettel, segítőkészséggel, 

humanizmussal, és mindent elkövetnek a másik emberért - de a maguk erejéből. Két 

lehetőség fenyegeti ezt a jóindulatú erőfeszítést. Az egyik az, hogy összeroppannak, 

mert csak a maguk erejére támaszkodtak. A másik az, hogy rezignáltak vagy cinikusok 
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lesznek, mert az emberek szüntelen visszaélnek jóságukkal. Becsapják, kihasználják 

őket, kiszívják erejüket, idealizmusukat, pénzüket, s amikor már nem várható tőlük 

semmi, hátat fordítanak nekik. Csoda-e, hogy annyi jóakaratú, jószándékú, segítőkész 

ember ábrándul ki embertársaiból, és hagyja abba humanizmusból fakadó karitatív vagy 

egyéb embermentési szolgálatát? 

 

A másik veszélyes életforma azoké, akik csak Isten felé fordulva kívánnak élni. Hogy a 

hasonlat nyelvén beszéljek, akik szüntelen csak vételre vannak beállítva. Akik a felülről 

kapott erőket „szent önzéssel" megtartják maguknak, talán azért, mert félnek az 

emberektől, talán mert már kiábrándultak belőlük, vagy mert éppen magánügynek tart 

jak ezt a kapcsolatot. Azt is mondják, hogy csak Istennek kívánnak szolgálni, és olyan 

„szögben", olyan intenzitással fordítják fejüket Isten felé, hogy már észre se veszik az 

embert, észre sem veszik, hogy míg Isten felé fordulnak, hátat fordítottak az 

embernek. Ha nagyon erőteljesen fogalmaznék, azt is mondhatnám, hogy embertelen 

istenszolgálat ez, mert hiányzik belőle a másik ember. 

 

Egyre inkább azt tapasztalom, hogy aki a fölső adást, az onnan kapott üzeneteket és 

erőt nem adja tovább, annak előbb-utóbb „elhallgat" a készüléke. Ők azok, akik 

panaszkodnak, hogy maguk sem értik, miért romlott meg a kapcsolatuk Istennel. Pedig 

érthető volna: megromlott a kapcsolatuk embertársaikkal. 

Nos, Jézus főpapi imája nem véletlenül következik a búcsúbeszédei után, és nem 

véletlen, hogy főpapi imája után cselekvő módon szembefordul és elindul keresztje felé. 

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy elmélyült imádság és meditáció nélkül nincs jó 

és eredményes szolgálat embertársaink felé. És nem tudunk embertársainknak jól és 

eredményesen szolgálni, ha a szolgálatba belefáradva jézusi életritmus szerint nem 

fordulunk ismét Isten felé. 

 

Jézus, amikor imádkozott - azt olvassuk -, felemelte szemét az égre. Ma már tudjuk, 

hogy a világ nem „háromemeletes", tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van, nemcsak 

„fönt". De az akkori világ nyelvén ez azt jelenti, hogy Jézus Istenre állította, azaz adás-

vételre állította az adókészülékét. Ez a „fel" azt jelenti, hogy egész lényével Isten felé 

fordult. Ad és vesz! Imádkozik és odafigyel. Úgy mondhatnám, hogy ez a jézusi teljes 

ráhangolódás; és van-e annál nagyobb szükségünk, minthogy Rá hangolódva el ne 

tévedjünk?! 

 

Ha a beduinok a sivatagban úgy érzik, hogy utat tévesztettek vagy eltévedtek, 

bevárják az estét, megvárják, míg feljönnek a csillagok, és aszerint tájékozódva 

folytatják útjukat. A régi hajósok is a csillagok után igazodtak a tengeren. - Nekünk is 

szüntelen szükségünk van arra, hogy betájoljuk magunkat: felemelvén a szemünket. 

Jézus Istent Atyának szólította. Talán kissé már unjuk, hogy olyan sokszor halljuk, hogy az Isten 
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nem sors, nem gondviselés, nem kifürkészhetetlen végzet, hanem Atyánk. Erre tanít bennünket 

Jézus Krisztus ismét. Azért nem tudom elégszer hangsúlyozni ezt, mert emlékszem, egyszer az 

ifjúsági körünkben, ahol sokszor hangzott az Ige az Istenről mint Atyáról, több kérdés között 

föltettem írásban ezt is: Kicsoda az Isten? A kis fölmérő kérdőíveket beszedve azt találtam, hogy 

harminckét fiatal közül csak ketten válaszolták erre a kérdésre azt, hogy Atya, és egyetlenegy, 

hogy Atyám! Tehát egy a harminckettő közül! Vajon Atyánk-e - az eredeti szöveg szerint - 

Atyácskánk-e az Isten? Tudunk-e úgy gondolni Rá, mint egy nagyon jóindulatú, szerető, kedves és 

édes Atyára? Vajon milyen eredménye volna egy körkérdésnek, ha névtelenül arra kellene 

válaszolnunk: „Kicsoda neked az Isten?" Biztos, hogy ez a kérdés meglepetésszerűen érne 

bennünket. 

Jézus azt kéri az Atyától: „Dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged." - Vajon 

érthető ez? Én csak azt tudom elmondani, ahogy értem. Jézus azt kéri, hogy még a kereszten is 

tükrözhesse az Atya dicsőségét. Hogy úgy haljon meg, hogy még a halála is Isten dicsőségére való 

legyen. - S hogy valóban ez történt, a százados felkiáltásából tudjuk: „Bizony, Isten Fia volt ez!" (Lk 

23,47) 

 

Vannak Igék, amelyeket szinte lehetetlen, sőt illetlenség is magunkra vonatkoztatni. Ez is az. 

Mégis föl kell vetnünk a kérdést: akad-e életünknek néhány tiszta pillanata, amikor megdicsőül 

az Isten az életünkben, azaz föl tudunk valamit ragyogtatni, ami az embereket valamiképpen 

Istenre vagy Jézus Krisztusra emlékezteti? - Életem legmegrendítőbb élményei és emlékei azok, 

amikor valakinek az életében Isten dicsőségét láthattam fölragyogni. 

 

Ezek a ragyogások egy életen át világítanak bennünk, és éltető élményekként maradnak meg. 

Valamiképpen úgy, ahogy a legenda szerint az a római katona megőrizte dicsőségének ragyogását, 

aki egy keresztyént vitt az arénába, hogy ott kivégezzék. A katonának föltűnt az ember rendkívüli 

nyugodtsága. Ezért megkérdezte tőle: - Nem félsz? Hiszen néhány perc múlva le kell 

csapnom a fejedet! 

 

A keresztyén ránézett a katonára, s látta, hogy annak gyöngyözik a homloka és remeg a 

szája széle. Ezért így szólt hozzá: 

 

- Nem félek, de úgy látom, te izgatott vagy. Tedd a kezed a szívemre - megfogta a 

katona kezét, és egy pillanatra a szívére tette -, és akkor majd te is megnyugszol, és 

végre tudod hajtani a parancsot. 

 

A régi keresztyén legenda szerint ez a római katona később maga is Krisztus követője 

lett, és ő is mártírhalált halt. - Nos, ekkora ragyogást tőlünk nem vár az Atyánk, de 

elképzelhetetlen, hogy egy mai tanítvány anélkül élje le az életét, hogy életében 

legalább egyszer-kétszer mások számára föl ne villanjon Isten dicsősége. 
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„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a 

Jézus Krisztust." - Tehát az örök élet már itt a földön elkezdődik. Azzal kezdődik, 

hogy megismerjük az Istent és Jézus Krisztust. Pontosabban: Jézus Krisztuson 

keresztül az Istent. 

 

Ez az úgynevezett „megismerés" részben intellektuális, részben irracionális, 

körülírhatatlan, misztikus egyesülés szinte Isten lényével és Jézuséval. (A megismerés 

szót például az Ószövetség a legintimebb kapcsolatra használja férfi és nő között.) 

Tehát az az örök élet kezdete, amikor Istennel intim szférában élek együtt. Aki ezt 

már itt elkezdi, az úgy megy át a földi halálon, hogy Jézus ígérete szerint nem is fog a 

halállal találkozni. 

Végül Jézus imája elején mintegy jelentést tesz az Atyának: „Elvégeztem azt a munkát, 

amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem." Ezt még egyszer fogjuk tőle hallani, akkor már a 

kereszt kínjai között, egyetlen egy szóba tömörítve: „Elvégeztetett". Tehát Jézus élete 

nem tört derékba, nem befejezetlen, hanem tökéletes egész. 

 

Lehet-e egy mai tanítványnak nagyobb kérése az Atyához - de így is mondhatnánk: - 

szabad-e kevesebbet kérnünk, mint azt, hogy amikor elérkezik életünk vége, akkor mi is 

elmondhassuk: tulajdonképpen elvégeztük azt, amit Isten ezen a Földön reánk 

bízott?... 

 

Ám meg is fordíthatom a tételt. Meggyőződésem, hogy aki Jézus Krisztus mai 

tanítványa, az nem akkor hal meg, amikor egy betegség elviszi, hanem akkor jön el az 

utolsó órája, amikor mindazt elvégezte, amit Isten rábízott, s mivel itt, ezen a földön 

nincs már több tennivalója, indulhat haza, az Abbához, az Atyácskához. 

 

Október 3 

 

Az Úr lényének visszatükröződése 

 

 „Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, 

amikor fölébredek" (Zsolt 17,15). 

A világ fiait a földi javak gazdagítják és boldogítják, ezeket hagyják örökül 

gyermekeiknek is. A hívőknek azonban másféle kincseik vannak. Mi nem e világ gazdag-

sága után törekszünk, hanem magasabbra és távolabbra nézünk. 

 

A mi gazdagságunk kettős gazdagság. Itt örvendezhetünk Isten jelenlétének, 
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odaát pedig hasonlóak leszünk majd Őhozzá. Itt mint igazak nézhetünk Istenre, 

mert Krisztus Jézusban megigazultunk. Milyen nagy öröm a kiengesztelődött Úrra 

tekinteni! Isten dicsősége, ahogyan az Krisztus arcán tükröződik, valóságos földi 

mennyországot varázsol körénk, és ebben van eljövendő mennyországunk ígérete is. 

 

De nem elég csupán nézni, át is kell formálódnunk annak a képére, akire tekintünk. Ha 

reggel felébredünk, eszméljünk rá, hogy Urunk szépségeit kell visszatükröznünk. Ha 

hittel tekintünk Istenre, annak átalakító hatása lesz önmagunkra nézve is. Jézus 

Krisztus ábrázata mélyen belevésődik a szívünkbe, és az Ő lénye átformálja szívünket. 

Ez a legnagyobb öröm: meglátni Istent és Hozzá hasonlóvá válni. Mi többet kívánhatnék 

még? Dávid vallástétele a Szent Szellem által itt ígéretté válik a számunkra. Hiszek 

benne és várom beteljesülését. 

 

Uram, teljesítsd be azt rajtam is! Ámen. 

 

* 

 

 

Aki meglátta Jézust 

Most bocsátód el, Uram, szolgádat... békességgel, mert meglátták szemeim 

üdvösségedet... (Lk 2,29-30) 

 

Amikor az öreg Simeon a csecsemő Jézusban felismerte a világ Megváltóját, áldotta 

Istent, és békével kész volt meghalni. Mert megízlelt valamit az örökkévalóságból. Erről 

a lelkiállapotról egy igehirdetésben így tanított Joó Sándor lelkipásztor: 

 

„Az ilyen embernek az idő többé nem múlik, hanem telik. Mert, ha az idő múlik, akkor 

minden órával, esztendővel kevesebb van belőle, s egyszer egészen elmúlik. Ha azonban 

telik, akkor nő, minden nappal közelebb jut a kiteljesedéshez. Telik, azaz telítődik, mint 

egy pohár, egy edény - aztán egyszer egészen megtelik, kiteljesedik benne az élet. 

 

A múló idő viszi az életet, egyre messzebb. A telő idő hozza az életet, az örök életet, 

egyre közelebb. Aki felett múlik az idő, az rendszerint hátrafelé néz, a múltba. Aki 

számára telik az idő, az előrenéz, a halálon át is az örökkévalóság felé. A múló idő 

öregít, a telő idő pedig megérlel. Az idő múlása nyugtalanná és szomorúvá tesz, az idő 

telese pedig megbékéltet és vigasztal. Akinek telik az idő, az ősz hajjal nem a szép 

ifjúság elmúlásának, hanem a közelgő örökkévalóság dicsfényének a jelét látja már. A 

múló időben a halál kapuzárás, érthető hát előtte a pánik. A telő időben a halál 

kapunyitás, érthető hát előtte a nyugalom. A múló időben a halál az életünk vége. A telő 
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időben azonban a halál csak a múlandóság vége, és az örök élet kiteljesedése. 

 

A te számodra, testvér, múlik az idő vagy telik?" 

 

Simeon előbb meglátta Jézust, mint a halált. Az tud békességgel elmenni a földi 

életből, és átlépni az örökkévalóság küszöbén, aki nem akkor döbben rá arra, kicsoda 

Jézus, hanem már itt találkozott vele. Ez a hit lesz látássá odaát. 

 

* 

 

„Izrael fiai azt cselekedtek, amit rossznak lát az Úr... Elhagyták az Urat, atyáik 

Istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező 

népek istenei közül... föllángolt az Úr haragja Izrael ellen... Odaadta őket a 

körülöttük levő ellenségnek... Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok 

megszabadították őket szorongatóik kezéből. De mikor meghalt a bíró, ismét 

romlottabbak lettek őseiknél..." Bírák 2,1 1-19 

 

A Bírák könyve egyike a Biblia legnehezebb és legszomorúbb könyveinek. Mintegy 

négyszáz év történetét foglalja magában, a honfoglalástól a királyok koráig. A 

monoteizmus, az egyistenhit minden időben nehéz küzdelmeinek képét találjuk benne. 

A megszabadult, otthonra, hazára lelt nép unja láthatatlan, megfoghatatlan Istenét, 

s a szomszéd népek hatására látható, kézzelfogható isteneket, bálványokat imád. 

Ahogy elhagyja Istenét, ereje megbénul, idegen népek rabló uralma alá kerül. Mikor 

Istenéhez kiált, megtalálja hitét, öntudatát, megszabadul. Az új nemzedék újra kezdi, 

s ez így ismétlődik kínos egyhangúságban évszázadokon át. Sokan kérdezik: Miért szent 

ez a bűnnel, kegyetlenséggel, átokkal tele könyv? Azért, mert éppen ebben a 

szókimondó tragikumban van a tanulsága. Nagyon nehéz megmaradni a láthatatlan, 

mégis állandó helytállást követelő Isten szolgálatában, főleg idegenek és kényelmesebb 

vallások között. Most a passzív keleti vallások, jósnők, horoszkópok, vad szekták léptek 

a régi bálványok helyébe, bomlasztják népünk erkölcsét, erejét, gerincét. Megtartó, 

egységbe kovácsoló erőt ma sem adhat más, mint a megújuló hit az egyetlen, szerető 

Istenben. 

Istenein, Te mindig megtartottad a Te utaidon járó népeket, évezredeken át. 

Változtak a nemzetek, a szokások, kultúrák, de Te ugyanazt az erőt, erkölcsöt, 

közösséget, szeretetet adod minden kornak és minden népnek. Köszönöm, hogy én is 

abban élhetek. Kérlek, tartsd meg ebben a hitben a mi népünket! Ne engedd szét-

korhadni idegen tanítások zűrzavarában! Vonj minket és utódainkat újra közelebb 

magadhoz! Ne vond meg tőlünk hited és szereteted megtartó ajándékát! Ámen. 
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* 

A szent jegyek vétele előtt 

„ Töröld el az én bűneimet. ... Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten!" (Zsolt 

51,3/b. 12/a) 

A szent jegyek vétele előtt jól tesszük, ha fölidézzük lelkűnkben azokat a 

bűneinket, amelyek a legnagyobb súllyal nehezednek ránk és amelyektől leginkább 

szeretnénk szabadulni. Lehet, hogy alkalmanként más és más bűn szorongatja 

lelkünket. De az is lehetséges, hogy ugyanaz a bűn tesz minket nyugtalanná. Isten 

iskolájában többször kell egy-egy osztályt megismételnünk, különösen a 

legmagasabbak, a legnehezebbek közül. Egyik-másik bűnünk szinte hatalmába kerít 

minket és erősen tartja uralmát lelkünk fölött. Ezek ellen elszánt küzdelmet kell 

folytatnunk, míg Isten meg nem könyörül rajtunk és nem szabadít meg minket 

ezektől. Lehet, hogy egyik-másik fölött már győzelmet is sikerült aratnunk, de 

újból visszatér hozzánk. Ha szükséges, hívjuk segítségül lelki testvéreinket is. Az ő 

imádságaiktól megerősítve, folytassuk a küzdelmet. Milyen öröm lesz a mennyben, 

ha egy-egy ilyen küzdelem során megtörik a bűn hatalma, vagy megszégyenülten 

távozik, a már nem is velünk, hanem magával az Úrral küzdő sátán. 

Te ismersz engem, Uram. Ismered minden gyöngeségem, minden gyarlóságom. Tudod, 

milyen bűneimben bizonyulok gyöngének. Küldj segítségemre testvéri szíveket. Jöjj 

segítségemre Szentlelkeddel is. Űzd el a bűneimet erős kézzel marasztó sátánt és 

csapatát! Uram, ha minden lehetőség bezárult már, jöjj Magad! Könyörgök, ne hagyj 

magamra! Ámen. 

„Rútságát bűnünknek Űr Isten, ne nézzed, Hanem szent 

Fiadnak halálát tekintsed, És áldozatjának szent érdemét 

nézzed: Szegény fiaidat immár megsegéljed." (Énekeskönyv 

476. é. 9. v.) 

* 

Orvosság irigység ellen 

Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. János 3,2 

7 

 

Az irigység ártalmas, mérges gomba. Szétrombolja a közösséget. Olyan, mint a 

lisztharmat, mindent tönkretesz, ami jót csak kapott a lélek. Akiben irigység uralkodik, 

az tönkremegy. Isten semmit sem adhat az irigy embernek, sőt azt is elveszi tőle, amije 

van. Az irigy ember másoknak és önmagának is gyilkosa. Megfosztja magát az igazságtól, 

nem tud már igazságosan, részrehajlás nélkül ítélni. Mindent gyanús és visszás fényben 
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lát. Mindig valami rosszat tételez fel a vetélytársáról. 

 

Az irigység minden tekintetben borzalmas pusztítást visz véghez, de kitűnő orvosság 

ellene Keresztelő János kijelentése: „Az ember semmit sem szerezhet meg, csak ha a 

mennyből adatott neki." Rendkívül mély, hathatós szavak ezek. János nem ad helyet az 

irigységnek akkor sem, amikor ezt mondják: „Jézus keresztel és hozzá megy mindenki." 

Kétféle állásfoglalás van: vagy mindent maga akar megszerezni az ember, vagy mindent 

felülről kérés fogad. Mivel az irigység önzésből fakad, mindazokban ott van, akik csak 

harácsolnak. Szegények, mert a kívánt célt soha sem érik el! - Ha az Úrra nézek - nem 

támadhat irigység bennem. Ha csak a magam érdekét nézem, az a szívembe lopakodik, de 

ha Őrá nézek, akitől jön minden jó adomány, tudom, nekem is jót akar, még ha ezt vagy 

azt meg is vonja tőlem. Káromra lenne, ha azt kapnám, ami a másiké. Mindenki annyit kap, 

amennyit el tud hordozni (Mt 25,15). Javamra szolgál, ha mások mögé kerülök a sorban. Ez 

az alázatosság iskolája. 

 

Az adománnyal együtt a felelősség is nagyobb. Akinek sokat adtak, többet kívánnak 

tőle. Ezért ne irigykedj arra, akinek többje van, neki nehezebb dolga lesz a számadáskor. 

Ráadásul az a kevés, amit te kaptál, szaporítható is, ha hűségesen használod. Ne légy 

elégedetlen, és ne ásd el dacból az egy talentumodat, mert akkor mindent elveszítesz. 

Ha hűségesen használod azt, amid van, akkor többet kapsz. - Milyen nagyszerű mindent 

felülről venni! A sötét irigység helyett hála és öröm tölt be minket a másoknak jutott 

ajándékért is. Még a visszásságokban, kellemetlenségekben is ajándékot lát akkor az 

ember. A Megváltó egészében azoké, akik szívből vágyódnak utána. 

 

* 

 

Ébredj, bizonyságtévő lélek! 

Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a kö-nyörület és könyörgés 

lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen 

gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt 

szoktak. Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, amilyent Hadad-

Rimmónért szoktak tartani a megiddói völgyben. Gyászolni fog az ország, 

külön-külön minden nemzetség: külön Dávid házának a nemzetsége, asszonyaik is 

külön; külön Nátán házának a nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Lévi 

házának a nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Simei nemzetsége, asszonyaik 

is külön. A többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség, asszonyaik is 

külön. (Zakariás 12,10-14) 
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Isten Igéje tele van meglepetésekkel. A próféta szavai kérdeznek ismételten: „Ki 

irányította az Űr Lelkét, ki volt a tanácsadója, aki oktatta? Kivel tanácskozott, ki 

világosította fel őt" (Ézs 40,13-14)? Péter megdöbbent kérdése szembesít magammal: 

ki vagyok én, hogy megakadályozzam Istent" (ApCsel 11,17)? Isten szuverén 

mindabban, amit tervez, tesz vagy tenni készül. Ki vagyok én, hogy beleszóljak a 

dolgába, hogy tanácsoljam, vagy irányítsam őt? Péter nagyon is tisztában van azzal, mi 

a tiszta és mi a tisztátalan. S milyen egyszerű dolog meggyőzni őt Isten 

elképzeléseiről. „Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak" (ApCsel 

10,15). Isten sohasem szűnt meg létezni, hatalmát gyakorolni, megszólalni a 

legkülönbözőbb emberek által, a legkülönbözőbb időkben. Kaphat egész életére 

eligazítást egy gyermek is (ISám 3), ha nem is tud vele mit kezdeni. Illés legnagyobb 

megpróbáltatása idején érti meg, hogy Isten nem mennydörgés, szélvész, villámok és 

dörgések közepette szólal meg, hanem egy csendes, szelíd szóban (IKir 19,12).  

 

A Szentlélek kiönthető. Mi már úgy ismerjük, hogy ez az élő víz (Jn 4,14). Víz, amelyik 

az igazi kútfőből, Jézus Krisztus „belsejéből" ömlik, az élő vizek, a Szentlélek ereje. És 

úgy ismerjük, „élet kenyere" (Jn 6,48). És úgy is ismerjük, mint igazi szőlőtövet, és ha 

a szőlővesszők a szőlő tövön maradnak, él bennünk az Ő öröme, mint a szeretet élő vize 

(Jn 15). Tetszett Istennek, hogy „reánk árassza minden kegyelmét!" Van ennek 

különleges ideje, a valóságban azonban mindig ideje van. Ez az az idő, mikor „Dávid házára 

és Jeruzsálem lakosaira kiárasztja a könyörület és könyörgés Lelkét" (Zak 12,10)! Ez az, 

amit Jóéi prófétáit, „kitöltők Lelkemből minden halandóra és prófétáinak fiaitok, 

leányaitok, ifjaitok látásokat látnak, véneitek álmokat álmodnak, még szolgáimra, 

szolgálóleányaimra is kitöltők azokban a napokban Lelkemből" (ApCsel 2,17-18)! 

 

Az Istennek ez a jótéteménye nem kapcsolható azonban semmiféle dátumhoz, 

időponthoz. „Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész 

emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező, örök 

életre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja; és hiszem, hogy ennek a 

seregnek én is élő tagja vagyok, és mindörökké az maradok" (Heidelbergi Káté 54). 

Dávid háza, és Jeruzsálem lakói mellett tetszett Istennek kiszélesíteni a kiválasztottak 

körét az egész világra, és ő az emberi nemzetségből magának, Krisztus vérében 

megtisztított, örök életre választott sereget gyűjt! 

 

Már az is nyilvánvaló, hogy Ki is az, Akire rátekintenek? Akit átdöftek. Bár a Szentlélek 

ajándékában részesülni, kibeszélhetetlen öröm, mégis együtt jár ez a sírással. A 

Szentlélek kitöltetésének napján ezt olvassuk: „mintha szíven találták volna őket" 

(ApCsel 2,37)! Istent Lélekben és igazságban imádni elsősorban azt jelenti: sírni a 

tisztátalanságunkon, mintha szíven találtak volna. A Szentlélek ajándékában részesülni 

annyi, mint „kibeszélhetetlen örömmel örvendezni" (IPt 1,8). 

A megdicsőült öröm, hogy hogy nem, mindig együtt jár a sírással, a bűnbánattal is! 
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Isten jelenlétének megtapasztalása mély megrendülést jelent. „A bűnbánat 

szomorúsága édesebb, mint a bűn öröme" (Spurgeon). A „nagy gyász" nem túlzás. A 

bűnbánat sohasem lehet elég általános és elég mély. Valami titokzatos erő „megüti a 

szívet", és zokogni kell. A nagy öröm kiteljesedését, hogy én Isten gyermeke vagyok, meg-

előzi a hiábavaló élet elsiratása, búcsúztatása. 

 

Krisztus szabadító keresztjére nézni és sírni egyazon dolog. A Jézushoz vezető utat a 

kemény szív zárja el előttünk. A kereszt titkát megérteni annyi, mint sírni, sírni, sírni. Az 

a felsorolás, ami a 11-14. versekben jelezve van: azt jelenti Istennel találkozni nem lehet 

megbánás lelket megrázó zokogás nélkül. A bánjátok meg, és térjetek meg, nem sablonok, 

hanem az egész életet megrendítő tapasztalat szülöttei. A szél fú, ahová akar, 

jelentését és értékét nem csökkenti az a követelmény, hogy „aki nem születik víztől és 

Leiektől, nem láthatja meg Isten országát" (Jn 3,3). A hitetlenség, kemény szív közönye, 

mint égig érő köd, eltakarja előlünk Isten országát, és ha ez a köd megszűnik létezni, 

elveri felőlünk a szél, akkor derül ki, milyenek is vagyunk, szívünk mélyéből bánkódni kell, 

mert akkor látjuk, milyen bűnösök, elveszettek vagyunk. Ez a vezeklés nem kötelező. 

Jézus nem teszi feltételként elénk, mikor hívogat, hogy előbb bánjuk meg vétkeinket. A 

sírás olyan, mint a májusi eső! Ha nem esik, ez a hiány semmivel sem pótolható. 

 

Isten Szentlelkének fényében világosodik meg előttünk, hogy Jézus nélkül ott vagyunk 

mindenestől a kárhozatban. Mikor az ember a kereszt láttára sír, nem Jézust siratja. 

Jézuson nekünk nincs semmi, de semmi sírnivalónk. Ő ül az Atya Istennek jobbján, és 

onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Mikor Jézust keresztre feszítették, a népnek 

és asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus hozzájuk 

fordul és mondja: „Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és 

gyermekeiteket sirassátok" (Lk 23,27-28). 

 

Minden születésnél sírás hangzik fel. Ez annak a jele, hogy megszületett a gyermek és 

él! Bizony boldogok azok, akik sírnak, mert őket lehet megvigasztalni (Mt 5,4). Csak így 

érvényes: Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, majd vigadozással jön elő kévéit 

emelve (Zsolt 126,6)! Túl sokáig jártunk mélységben, tettük próbára Isten türelmét, 

simogattuk bálványainkat, vetettük meg a kívánatos földet, hogy amikor a Szentlélek 

erői feltámadnak az életünkben, sírjunk, sirassuk bűnben töltött időnket. 

 

Aki sír, az rátalál a vigasztalás helyére, könnyei letörlése idejére. Isten a vigasztalás 

Istene. Sőt atyafiúi kötelességgé teszi a vigasztalást is egymás iránt. Isten 

vigasztalását nem várja hiába az ember. 

 

Miért külön-külön? Azért, mert ez személyes ajándék. A bűnbánatomat nem sírhatja el 

más, lelkesedésemet nem érezheti át más. Külön-külön, azaz ki-ki! A másét senki sem 

teheti. Semmit sem ront az János örömén, hogy Péter is ezt veszi. A tizenkettő együtt 
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veszi a Szentlélek ajándékát, de egyúttal külön-külön is veszik. Együtt örülnek, mert min-

denik örül. 

 

Október 4 

 

 

A hatalmas mágnes 

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzók" (Jn 12,32). 

 

Istennek munkásai, gyertek, bátorodjatok fel! Attól féltek, hogy igehirdetésetek 

nem vonzza az embereket? Próbáljátok meg a megfeszített, feltámadott és mennybe 

ment Megváltót hirdetni. Ez a legnagyobb „vonzerő", amely valaha is nyilvánvaló lett 

az emberek között. Mert mi egyéb vont téged is oda Krisztushoz, ha nem Krisztus 

maga? Ha valami más késztetett arra, hogy „hívő" legyél, hamarosan el fogod hagyni 

„hitedet". De ha Krisztus lénye ragadott meg, akkor Ő meg is tart az élő hitben 

mindvégig. Miért kételkedel tehát abban, hogy Krisztus ereje másokat is magához tud 

vonzani? Indulj Krisztus Jézus nevében azokhoz, akik idáig megmakacsolták magukat, 

és majd meglátod, hogy az Úr Krisztus őket is magához fogja vonzani. 

 

Az Ő hívásának egyetlen ember sem tud ellenállni. Legyen fiatal vagy öreg, gazdag 

vagy szegény, tanulatlan vagy tudós, kiállhatatlan vagy szeretetreméltó - egyszer 

minden ember megérzi vonzóerejét. Krisztus maga a nagy mágnes. Ne keressünk 

másikat. A zene nem vonz Krisztushoz, sem az ékesszólás, sem a szép szertartás vagy 

ügyes hírverés. Önmagában mindez nem elég. Krisztus kell, hogy az embereket 

önmagához vonzza, és ő ezt meg is tudja tenni. Ne próbálkozz tehát semmiféle 

modern emberi ügyeskedéssel, hanem - mint Isten munkásaihoz illik - az ő módján 

dolgozzál. Krisztushoz hívd az embereket úgy, hogy magad is Krisztusban vagy, és 

meglátod: Ő rajtad keresztül hívja majd az embereket önmagához. 

 

* 

 

Fiatalos szívvel 

...akkor karjába vette (Jézust), áldotta az Istent... (Lk 2,28) 

 

Az idős Simeon lelkileg mindvégig nagyon fiatalos, felszabadult, boldog ember 

maradt. Miért? 

 

Isten igéjére figyelő ember volt. Kapott egy kijelentést korábban, és szívében 
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hordta Isten igéjét, bizonyos volt abban, hogy az igaz, és semmi nem hiúsíthatja meg. 

„Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja 

az Úr Krisztusát." 

Várakozó ember volt. Tudta, hogy Isten megtartja ígéretét, s reménykedve várta 

azt. Oly sok idős ember amiatt keserű, hogy már semmit nem vár az élettől. Fontos, 

hogy ismerjük Isten ígéreteit, és legyünk bizonyosak abban, hogy azok rendre 

beteljesednek. Egyebek közt az is, hogy azt a Krisztust, akiben most hiszünk, meg 

fogjuk látni olyannak, amilyen valójában. 

 

Simeont Isten Szentlelke vezette. A Lélek indítására elment a templomba, amikor a 

gyermek Jézust bevitték szülei. Aki időskorában is figyel Isten Lelkére, aki egész 

életében begyakorolta ezt az alázatot és engedelmességet, az lelkileg rugalmas, 

vezethető, fiatalos marad. 

 

És Simeon tudott örülni. Előzőleg azt olvastuk róla, hogy „várta Izrael vigasztalását". 

Nyomasztó, nehéz körülmények közt élt akkor a nép, Simeon is szenvedett a sok 

csüggesztő jelenség miatt. Ő azonban túllátott ezeken, és látta Jézusban a pogányok 

világosságát, saját népe dicsőségét és minden nép üdvözítőjét. Ez elég volt ahhoz, hogy 

öröm legyen a szívében minden ellenére. 

 

Mindez nekünk is lehetséges: megismerni Isten igéjét, reménykedve várni 

ígéreteinek teljesedését, engedni a Szentlélek vezetésének, és örülni az Úrban 

mindenkor (Fil. 4,4). 

 

* 

 

Alázatos vagy vitatkozó lelkület 

Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek 

tartsátok egymást magatoknál! Filippi2,3 

A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban 

egymást megelőzők! Róma 12,10 

 

A versengés sokszor vitatkozást, botránkozást és összeütközést vált ki. Mindenki 

hangoztatja a maga igazát, jogait, és abból nem akar engedni. Mindenből vitát csinál. 

„Ha valaki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsóruhádat, engedd oda neki a 

felsőt is" (Mt 5,40). Ez véget vet a vitának. „Ha valaki téged egy mérföld útra 

kényszerít, menj el vele kettőre." - Jézus idejében még nem volt rendszeres posta, 

mint ma. A római kormányzatok küldöncöket indítottak útnak, nehéz küldeményekkel 

megrakva. Ha az ilyen futár valakit útközben elkapott, kényszeríthette, hogy egy 

darabon segítsen neki cipelni a terhet. Ez persze mindenkinek nehezére esett, 

húzódozott tőle, kimagyarázkodott és próbált mást odatolni maga helyett. 
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Jézus Krisztus tanítványai ne hárítsák át másra a terhet, ne lázongjanak, és ne 

panaszkodjanak, ha valami kellemetlenség éri őket. Ellenkezőleg, zúgolódás helyett 

teljesítsék inkább a kétszeresét annak, amit tőlük kértek. Akkor vége a 

viszálykodásnak. 

 

Önző emberek mindig perlekednek, nem fogynak ki a panaszkodásból. A hiábavaló 

dicsőség keresése az érzékenykedés, a neheztelés és a harag kimeríthetetlen forrása. 

Az alázatosság szabaddá teszi az emberi együttélést a súrlódásoktól és a csúnya 

viszályoktól. Az alázatos tanítvány nem tartja magát méltónak a dicséretre, és hálás 

azért a meg nem érdemelt megbecsülésért, hogy Isten gyermeke lehet. Ehhez képest 

minden más értéktelen előtte. Az igazán meg-alázkodó hívők mélyen belelátnak a saját 

bűnös, romlott szívükbe. Ismerik magukat és ezért másokat különbnek tartanak 

maguknál, tisztelettel vannak irántuk. Ilyen alázatos, önzetlen, békesség keresők 

vagyunk-e, akikben a Megváltó báránytermészete uralkodik? 

 

„A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek!" Az az ember dicsősége, hogy 

Isten képére teremtetett. Ezt kell tisztelnünk a leg¬elesettebb emberben is. Még 

sokkal inkább kellene tisztelnünk Isten gyermekét, akiben ez az Isten képére 

teremtettség újra helyre¬állt. Ha mégis van benne Ádámnak néhány rút vonása, 

szemünk ne ezekre szegeződjék, hanem azt lássuk meg, amit Isten már megvalósított 

benne. 

 

* 

 

Úrvacsoravétel után adjunk hálát 

„Aki hálával üldözik, az dicsölt engem. " (Zsolt 50,23) 

 

Igénk arra buzdít minket, hogy Úrvacsora-vétel után adjunk hálát Istennek Tőle vett 

kegyelmi ajándékaiért. Dicsőítsük Őt, hogy kegyelme királyi asztalának vendégeivé tett 

minket. A zsoltár egyik előző verse is arra buzdít, hogy „hálával áldozzál az Istennek", 

és megtoldja ezzel: „teljesítsd a felségesnek fogadásodat!" (14.) Amikor nagy teher 

nyomja lelkünket és szabadulni szeretnénk attól, rendszerint fogadkozunk; ha Isten 

kegyelme megszabadít minket attól, megváltoztatjuk életünket. Az Ige lelkünkre köti, 

hogy teljesítsük az Úrnak tett fogadásainkat. Hány ilyen fogadás maradt 

teljesítetlenül mindegyikünk életében? Hány vádol minket, amikor újból valami nehézség 

szakad ránk? Hány figyelmeztet minket arra, hogy önmagunk zárjuk be ezzel a 

kegyelem ajtaját magunk mögött? Ezek lelkűnknek legnehezebben elhordozható vádjai. 

Az ilyen lélek szinte önmaga számára teszi lehetetlenné, hogy azt kérje újból Istentől: 
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„add vissza nékem a te szabadulásodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass 

engem!" (Zsolt 51,14). 

Uram, óvj meg engem a hálátlanság bűnétől. Különösen attól őrizz meg, hogy ne teljesítsem 

fogadásaim. Eleven szenet gyűjtök ezzel fejemre és sohasem tudom elnémítani az önvád 

szavát. Könyörülj rajtam, bűnös gyermekeden! Az önmagát mindannyiunkért a Golgota 

keresztjére adó Krisztusért kérlek! Ámen. 

„Nyisd meg azért az én ajakimat, Hogy az én szájam 

dicsérhessen téged! Ha az áldozat kedves volna néked, Nem 

kíméleném áldozatomat, De nem kell néked égő áldozat: Az 

alázatos lelket te szereted, Az tenálad a kedves áldozat; A 

töredelmes szívet meg nem veted." (Énekeskönyv 51. é. 8. v.) 

 

* 

 

A nyelv az ördög szolgálatában 

64. zsoltár 

Panaszunkat Isten érti meg a legjobban. Emberek előtt is jólesik kipanaszkodni 

magunkat, mert megkönnyebbül a szívünk, amikor kiönthetjük panaszunkat egy-egy 

megértő, részvevő lélek előtt. Szívünk igazi terhét azonban csak Isten tudja valóban 

levenni rólunk. 

 

Még inkább igaz ez, amikor ellenséges környezetben van az ember, barátaitól, 

szeretteitől távol. Ilyenkor nincs senki Istenen kívül, aki megértené. Nagy ajándék a 

hívő ember számára az Úrral való közösség, mert amikor az ellenségtől való félelem 

rettenti szívét, nyitva áll az út Isten felé, aki meghallgatja szavát, panaszát. 

 

A beszéd drága ajándékával nagyon sokan és sokszor visszaélnek. Rosszakaratból, 

gonosz szándékból vagy egyszerűen csak felelőtlenségből az ördög malmára hajtják a 

vizet beszédükkel. Nagy kegyelmi ajándéka Istennek, ha valakit elrejt a gonosz nyelvek 

elől, ha nem jut el hozzá mások rágalmazó beszéde, nem keseríti meg életét, nem teszi 

borzalmassá napjait. Amikor a zsoltáríró így fohászkodik: „Rejts el engem a 

rosszakaróknak tanácsa elől", bizonyára azért teszi ezt, mert tapasztalta már, milyen 

gyötrelmes dolog rossznyelvű emberek között élni, akik minden cselekedetét 

félremagyarázzák, és gyanúval fogadják a legjobb szándékú közeledést is. Adj hálát 

Istennek, hogyha megkímélt a gonosz nyelvek rágalom-hadjáratától! 

 

Gonosz dolog a felelőtlen pletykálkodás, hát még a szándékos rágalmazás! Vannak 
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emberek, akik nincsenek tudatában annak, hogy valótlan pletykáikkal mennyit ártanak 

embertársaiknak. Anélkül, hogy meggondolnák, hangoztatják véleményüket, téves 

következtetéseiket, miközben rossz hírbe kevernek embereket, szétzilálnak baráti 

kötelékeket, megkeserítenek békés életeket. Ennél is gonoszabb dolog irigységből, 

tudatosan gonoszt tervelni valaki ellen, szándékosan félremagyarázni tisztességes, be-

csületes cselekedetét, elidegeníteni tőle a barátait, kétségbeesésbe taszítani vergődő 

életét. 

 

„Minden hivalkodó beszédért... számot adnak majd az ítélet napján" - mondja a 

Szentírás. Jól vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem beszélünk-e felelőtlenül, nem áll-e a 

nyelvünk az ördög szolgálatában. Megállapításaink, megítéléseink mögött nem áll-e 

szándékos rosszakarat vagy irigység. 

 

Aki megátalkodott szívvel mások rontására tör, annak a nyelve olyan, mint az áspis-

kígyó nyelve, melynek marása nyomán méreg hatol a szervezetbe, és gyötrő kínokat 

okoz. Jakab apostol írja a nyelvről: „Kicsiny tűz nagy erdőt felgyújt," sok nyomorúság 

okozója. 

 

Elképzelem, mekkora fölháborodást váltana ki annak az embernek a cselekedete, aki 

úton-útfélen mérgezett tűket szurkálna a mellette elhaladó emberekbe. 

Meggyőződésem, hogy rövid időn belül a törvény kezére adnák, mint megátalkodott 

gonosztevőt, míg azokat, akik mérgezett nyelvükkel esetleg nálánál nagyobb károkat 

okoznak, tisztességes, becsületes emberekként tartja számon a társadalom. 

 

A rágalmazó ember szíve sötét, mint a félelmetes éjszaka. Jaj annak, akit a nyelvére 

vesz! Közelsége félelemmel tölti el az embert, mert sosem tudhatja, miből mit hoz ki, 

milyen álnok vádakat kohol. Szemtől-szemben hízeleg, majd pedig alkalomadtán visszaél 

a hallottakkal. 

 

A világ tele van ilyen emberekkel, akik az ördög szolgálatába állították nyelvüket, és 

rontanak, vermet ásnak, szakadékba taszítanak, elveszejtenek másokat. A gonoszság 

nem ismer határokat. A hívő ember azonban tudja, hogy Isten hatalmasabb a 

gonoszság minden sokaságánál: „Meglövi őket az Isten; hirtelen nyíl üt rajtuk sebet." A 

kimondott szó visszahull reájuk, saját nyelvük lesz ellenük. A rejtekben, súgva 

kimondott rágalom egyszer mindenki hallatára kéretik számon. Mi magunknak is 

szembesülnünk kell egyszer suttogva elhangzott beszédeinkkel. Megrendítő lesz a 

leleplezés, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy mi van a hízelgő szavak mögött, 

milyen kígyókkal, fertelmekkel van megrakva az emberi szív. 

 

A világ fiai értetlenkedve szokták kérdezni, hogy hol marad az isteni ítélet. Akkor 

viszont valamennyien látni fogjuk, ahogyan Isten cselekszik, és hogy mégsem az ördög 
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szolgálatába állt lelkeké az utolsó szó. Akkor majd Istent csodálva és imádva 

zenghetjük: „Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen... tisztességet és dicsőséget és 

áldást." Az ördög szolgálatába állt nyelvek pedig megbénulnak. 

 

A végső győzelem mégiscsak az egyenes szívűeké: „Örvendeni fog az igaz Istenben." 

Hozzá menekülnek és dicsekednek majd azok, akiknek az volt a szájukon, ami a 

szívükben, és nem éltek vissza a beszéd drága ajándékával. 

 

Én lelkem, vizsgáld meg magad, nem az ördög ideig való javait szolgálja-e beszéded, 

titokban elsuttogott vélekedésed, ahelyett, hogy mind most, mind a jövőben Isten 

dicsőséges országát építenéd. Az Úrban csakis az egyenes szívűek fognak dicsekedni. 

 

 

Október 5. 

Józan visszavonulás 

Most már a király jár előttetek, én pedig megöregedtem és megőszültem... 

(ISám 12,2) 

Sokak problémája, hogy nehezen tudnak visszavonulni. Van, aki belebetegszik abba, 

hogy nyugdíjba kell mennie. Az idős Sámuel próféta szép példát ad arra, hogyan teszi 

ezt Isten gyermeke. 

 

Ő Kr. e. 1000 táján élt, és népének legjelentősebb lelki vezetője volt évtizedeken át. 

Amikor úgy látta, eljött visszavonulásának ideje, egy meg-rendítően őszinte, szép 

beszéddel búcsúzott az emberektől (ISám 12). Három megállapítást tesz önmagáról, 

ebből ma az elsővel foglalkozzunk: megöregedtem és megőszültem. 

 

A tények józan megállapítása ez. Isten gyermekeit mindig jellemzi a józan 

egyszerűség. Az élet rendje az, hogy megszületünk, felnőtté válunk, aztán 

megöregszünk, és végül elmegyünk a minden földiek útján. Ezt a rendet Isten szabta 

meg, így a megöregedés sem tragédia, hanem isteni rend. Aki ezt tőle elfogadja, az nem 

akarja ezt tagadni, késleltetni, az ellenkezőjét mutatni, mert azzal csak nevetségessé 

válik. Vállalja természetesen az ezzel járó kellemetlenségeket is. 

 

Az Istenre figyelő ember pedig felismeri azt is, mikor kell abbahagynia, amit egész 

életén át gyakorolt. Sámuel ezért mondja: itt az új vezető, Saul, átadom neki a 

munkámat. Jobban szerette volna, ha a fiai követik őt, és Saul ellen is több kifogás 

felmerülhetett (Sámuel egyáltalán nem helyeselte, hogy a nép pogány mintára királyt 

választott), de így alakult, elfogadta, s ő visszalépett. Nem sértődötten, hanem 

emelkedetten és józanul. Neki soha nem saját személye volt fontos, hanem mindig, most 
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is Isten dicsősége és a nép jövője. 

 

Sáfárnak tekintette magát. Amit Isten rábízott, igyekezett hűséggel elvégezni. Most 

más folytatja. Lehet, hogy másként fogja csinálni. De a lényeg nem változik: Isten az 

marad, aki volt. Sámuel nem nélkülözhetetlen, Isten nélkülözhetetlen, de ő hű marad 

népéhez. Isten állította be őt a munkába, és most ő hívja vissza. Ez így van jól. 
 

* 

 

Amikor másokért kezdünk dolgozni, kezdünk igazán élni 

„Az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon... " 

(Mk 10,45) 

Kissé különösen hangzik, de valóban úgy van, hogy akkor kezdünk igazán élni, 

amikor a magunk önző világából kilépünk és mások számára kezdünk érni. Jézus 

Zebedeus fiainak kérésére felelve azt mondja: „Az embernek Fia sem azért jött, 

hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul 

sokakért." Péternek viszont a lábmosás után azt mondja: „példát adtam nektek, hogy 

amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek" (Jn 13,15). Pál is 

figyelmeztet minket arra: „közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal 

önmagának: mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg" 

(Rom 14,7-8). Rá kell jönnünk, hogy akkor vagyunk igazán szabadok, ha mások 

számára is szabadok vagyunk jót tenni. Krisztus közelében egyikünknek sem lehet 

„magánélete"! 

Köszönöm, Megváltóm, hogy példát adtál mindannyiunknak, nékem is, hogy közülünk 

senki sem élhet önmagának, senki sem halhat önmagának, mert akár élünk, akár halunk, 

az Úréi vagyunk. Köszönöm, hogy a Te országodban nem azok a nagyok, akiknek milliók 

engedelmeskednek, hanem akik millióknak szolgálnak. Köszönöm, hogy megtanítasz 

engem is arra, hogy nyomdokaidon haladva, az embereknek én sem a fejét, hanem a 

lábát igyekezzem mosni! Nagy kegyelmedből segíts erre! Ámen. 

„Uram, hozzám légy kegyelmes, Tedd Tieddé szívemet, 

Hadd lehessek engedelmes, Néked élő gyermeked!" 

(Énekeskönyv 299. é. 5. v.) 

 

* 

 

„Hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az 

evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak 

tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. ...nem is vártunk emberektől 
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dicsőséget..." IThesszalonika 2,3-6 

Az egyház munkájának örök alapszabálya. Az evangéliumot hirdetni kell, mert ez az 

Isten akarata. O bízta rá a mindenkori egyházra, és ha nem végzi úgy, ahogy kell, ő 

vonja vissza megbízását. De jaj akkor az egyháznak is, a népnek is. Kis-Ázsia és Észak-

Afrika romvárosai, a keresztyénség legelső nagy központjai a példái annak, mit jelent, 

amikor a megromlott egyháztól Isten megvonja a megbízását. Sajnos az egyházban ma 

is gyakran merülnek fel túlságosan emberi kívánságok, és elég gyakran engednek 

azoknak azok, akik embereknek akarnak tetszeni, és a „kemény beszédet", a tiszta, 

kellemetlen igazságot nem szeretik hallani. A 13. vers mutatja az ige hallgatóinak és 

hirdetőinek nagy felelősségét. „Amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett 

beszédét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint 

valóban az is, és annak ereje hat is bennetek, ha hisztek." Ha nem úgy hallgatjuk, 

semmiképpen nem érdemes hallgatni. Vagy Isten szavára van szükségünk, vagy kár a 

templomba menni. Isten szólni akar. Életet más nem adhat. Nélküle szétbomlik, elvész 

a társadalom, a család, az egyén erkölcse, maga az élet. Isten nem marad egyház nélkül, 

de mi lesz mivelünk? 

Urunk, Istenünk, szólj hozzánk Te magad az igében! Semmit sem éi az igehirdetés, ha az 

csak emberi szó marad. Add, hogy ott valóban a Te szavadat várjuk, s adj nekünk valódi 

pásztorokat, akik nem a magukét, hanem egyedül a Te üzenetedet mondják teljes hittel 

és tudománnyal. Ne engedj minket és gyermekeinket az ősi nagy egyházak sorsára jutni! 

Legyen bármilyen kemény a beszéded, csak hasson, Szentlelked erejével fordíts magad 

felé minket, hogy jövendője legyen népünknek! Tudjuk, hogy azt csak Te adhatod meg. 

Igéd erejével vezess minket! Ámen. 

* 

„Vigyázzatok rá azért, és őrizzétek meg…” Ezsd 8,29 

Olvasandó: Ezsd 8,24-36. 

 

Ezsdrás veszélyes vállalkozásba fogott, amikor a temérdek kincset Szomálián 

keresztül hazaviszi Izrael földjére, ugyanis a királytól nem kér fegyveres kíséretet. 

Helyette az Istennek mondott ima és a böjt (8,21) erejében bízik, és sértetlenül 

érkezik meg a konvoj az Isten házainak kincseivel: az ezüst-, arany-, és rézedényekkel. 

Ezeket bízza tizenkét papi fejedelemre (8,24) a következő szavakkal: Vigyázzatok rá 

azért, és őrizzétek meg! 

 

Isten már a teremtés hajnalán rábízza az emberre az Édenkert őrizését, vigyázását és 

annak megművelését. Ebből is kiderül, hogy az első emberpár nem henyéléssel és 

lustálkodással töltötte idejét, azonban ez a fajta vigyázás nem járt izzadsággal és 

keservvel, mint a bűneset utáni munka. Az ember ugyanakkor uralkodhat is a föld, és 
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különösen elsődleges vetélytársai, az állatok felett (1Móz 1,26.28). Azonban a veszély 

később felütötte a fejét azáltal, hogy a teremtés lehetőségei feletti uralom helyett a 

lehetőségek uralkodnak az emberben. 

 

Pál apostol arra figyelmeztet, hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk 

lakozó Szentlélek által (2Tim 1,14). Naponta kérdezd meg önmagadtól: mit és kiket 

bízott reád az Isten? Kérd Krisztus segítségét, hogy az őrzés és vigyázás feladatában 

ne aludj el, mint a Krisztussal lévő tanítványok a Gecsemáné-kertben, hanem erősödj 

meg abban Szentlelke által. Ámen! 

 

* 

 

Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert 

látták a jeleket, amelyeket tett. (Jn.2.23) 

Jeruzsálembe megy fel Jézus Húsvétra, együtt ünnepelni a várossal, lakóival a 

mindenfelől jövő zarándokokkal. Hatalmas a tömeg, hatalmas a nyüzsgés, ilyenkor, 

ünnepkor mindenkiben egyfajta felfokozott vallási nyitottság van, valahogy a 

gondolatok mindig az ünnep köré térnek vissza, ahogy jó esetben ma is tapasztaljuk. 

Karácsonykor bár a kereskedelmi tévék a szokásos hitványságaikat vetítik, de a nagy 

sztárok is írnak némi extra haszon fejében dalokat karácsonyi érzésekről, szeretetről, 

no és az üzletek kirakatai is az ünnepről beszélnek, költs most, mert milyen ember 

vagy, ha nem költesz, nincs is akkor benned szeretet... Húsvétkor már nem annyira, de 

még ott is megy a nyerészkedés a bevásárlóközpontok pultjain kiállított akciós 

nyuszikkal. Jézus korában is egy ilyen világ volt, hiszen ugyanazok csinálják akik 

akkoriban. Nem volt szent nekik a templom sem, hogy nyerészkedjenek, ahogy ma sem 

szent az ünnep szentsége, s az új kor új ünnepeinek templomává avattatják magukat az 

üzletek: átvették a szerepet a valódi templomoktól, most náluk van a tömeg, már 

megszerezték, már nem szükséges az igazi templomokban felállítani a kufár-

asztalokat, mert viszonylag ritkán kergették ki őket ostorral, s borogatták fel 

asztalaikat - ez lett az eredménye. Szóval ünnep van és az emberek gondolatai az 

ünnep körül forogtak, s természetes volt, hogy Jézus - az akkorra már ismert tanító - 

köré is sokan csapódtak. Kíváncsi szemek figyelték, mit tesz, hogyan gyógyít, milyen 

jeleket tesz - és ahogy az Ige írja, sokan hittek is Benne. Hittek, mert látták a csodát. 

Hittek, mert természetfelettit láttak. Hittek, hiszen mi mást tehettek volna, mint 

elhinni amit a szemükkel látnak. 

Nem volt baj, hogy hittek, de ez a hit nem ér sokat. Ha azt várod Istentől, hogy a 

körülötted levő dolgokat megváltoztassa, akkor te nem Istent keresel, hanem egy 

"dzsinnt", mint akije Aladinnak is volt. "Dzsinn, tedd meg ezt, tedd meg azt". Nagyon 

sokan képzelik Jézust ilyennek, Akiben jó hinni mert megoldja az anyagi 
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nehézségeimet, mert ad egyfajta biztonságérzetet, mert akkor nem kell félnem, 

hiszen ha a körülményeim nem tetsző módon alakulnak, akkor csak szólok Neki. Azok az 

emberek is ezt látták meg a csodatevő Jézusban. Csak, hogy nem az az igazi csoda, ha 

a körülményeid megváltoznak, hanem ha benned történik olyan csoda, amivel te magad 

leszel a körülményekkel szemben más. A Jézussal járás és a Benne való hit pedig 

alapvetően erről akar szólni. Jézus az életed Ura kar lenni, s nem a "dzsinned" aki felé 

végtelen kívánságod lehet. Ezt viszont nem látta Jézus ezektől az emberektől, hogy Őt 

az életükbe akarnák engedni, s ha csak az alapján hiszel, hogy Jézus mit tehet 

körülötted mit tehet a körülményeiddel, s ez képezi a hited alapját, az nem hit. Amikor 

emberek (akik persze a templom közelébe sem mennek általában) olykor szóba hozzák, 

vagy a velük való beszélgetésben szóba kerül Isten, legtöbbjük mondja is, hogy "Hiszek 

én is a magam módján". Aztán mélyebben belemenve a beszélgetésbe kiderül, hogy ez 

nagyjából arról szól, hogy különböző helyzetekben "próbára teszik" Jézust. Amikor 

már végigjártak minden természetgyógyászt, na akkor elő az Énekeskönyvet vagy a 

Bibliát, ha még megvan és imádkozzunk egyet az Istenhez is... "Higgyünk a magunk 

módján" a magunk sorrendje szerint, tegyük be Jézust a magunk irányította életbe a 

magunk felállította értékrendbe és ha megteszi amit mondunk, hiszünk is Benne. Ez a 

kereszténységre, a keresztény világra jellemző hit - sajnos. De ez nem hit. Jézus, amit 

tett, tetszett az embereknek és azt gondolták "ezt beilleszteném én is az életembe, s 

ha valaki beteg lenne otthon, csak füttyentenék Jézusnak". De ez nem hit. 

Ha csak akkor hiszel amikor Jézus olyat tesz ami tetszik, az semmi. Nem hit. Mi van 

akkor ha Jézus olyat tesz ami nem tetszik? Amikor felborította a kufárok asztalát, a 

sok kufár hogyhogy nem hitt? Hiszen Jézus jót tett velük is és a templommal is. Mert 

amit tett azt nem tudták beilleszteni az általuk megkoreografált életbe. Az a Jézus 

aki felborogatja az életemet, nem kell -gondolhatták. Az amelyik jeleket és csodákat 

tesz, az sokaknak kellett. Neked melyik Jézus kell? Kell az is, Aki ha indokolt, kicsit 

felborogatja az életedbe "illetéktelenül" került dolgokat, tevékenységeket? Kell az is, 

Aki ha indokoltnak látja kemény kezekkel megtisztítja az életedet, ezzel akár 

"veszteségeket" is okozva? Kell az a Jézus is, aki mindezt mielőtt körülötted csodás 

jeleket és csodákat tenne, előbb benned a Szentlélek Templomában végzi el? Jézus 

elsősorban nem a körülményeinket alakító Jézus, hanem elsősorban a bennünk munkát 

végezni akaró Jézus, Ő azért jött el, hogy ezt a munkát bennünk elvégezhesse és 

megtisztítson az áldozata által. Az, hogy a körülményeinkben ennek milyen látszata 

lesz, nagyban függ attól, hogy bennünk mennyire végezheti akadálymentesen ezt a 

nagyszerű munkát. Gondolj csak mondjuk Zákeus környezetére. Hányan imádkoztak 

pénzért, hogy megszabaduljanak a hitelüktől, s mennyire imádkozhatott Zákeus is 

azért, hogy az emberek megváltozzanak körülötte, hogy kedvességet találjon előttük, 

hogy ne köpjenek utána, ne legyen mindenki céltáblája ő, a vámszedő. S Jézus "jeleket 

és csodákat tett", hiszen megoldódtak hitelproblémák, megoldódott Zákeus kérése is, 

s az emberek valóban megváltozhattak felé, de előbb benne kellett egy változásnak 
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történnie. Te se csodát akarj látni előbb, ne nagy változásokat, hanem add oda 

magadat, a Szentlélek Templomát, s engedd, hogy Jézus ott kezdje a munkáját. 

 

Október 6 

 

A mi vezetőnk 

 

„De amikor eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes valóságra..." (Jn 

16,13). 

A valóság olyan, mint egy mélységes barlang, amelybe be szeretnénk hatolni, de 

amelyet egyedül nem tudunk végigjárni. A bejárati rész még teljesen világos, de ha 

beljebb akarunk hatolni és járatait fürkészni, vezetőre van szükségünk, különben 

eltévedünk. A Szent Szellem, aki az igazságot tökéletesen ismeri, minden hívőt el akar 

vezetni a teljes valóságra. Ő aszerint vezet minket, ahogyan meg tudunk birkózni a 

valósággal, egyik barlangüregből a másikba, hogy egyre jobban megismerjük Isten 

mélységeit és feltáruljanak előttünk Isten titkai. 

 

Drága ígéret ez az alázatosan tudakozódó léleknek, mert mi nagyon is szeretnénk 

megismerni a valóságot, és annak a mélyére hatolni, de tisztában vagyunk azzal, hogy 

milyen könnyen eltévedünk benne, és érezzük a vezető szükségességét. Ezért 

örvendezünk, hogy a Szent Szellem eljött közénk, és velünk is marad. A vezetőnk 

akar lenni, és mi hálásan elfogadjuk vezetését. Meg akarjuk ismerni a teljes valóságot, 

hogy ne legyünk egyoldalúak, és el ne veszítsük egyensúlyunkat. Nem szeretnénk 

tudatlanok maradni a kijelentés egy részletében sem, hogy el ne mulasszunk áldásokat 

és ne legyünk valamely bűn áldozatává. Isten Szelleme azért jött, hogy elvezessen 

minket a teljes valóságra: hallgassunk engedelmesen szavára és kövessük vezetését. 

 

* 

Üres kéz — tele szív 

Tanú az Úr veletek együtt..., hogy nem találtatok semmit a kezemben. 

(ISám 12,5) 

 

Miért tartja Sámuel fontosnak, hogy ezt mintegy jegyzőkönyvbe vegyék? Mit jelent 

az, hogy üres kézzel megy nyugdíjba? Több mindent: 

 

Jelenti, hogy amíg a nép bírája volt, senkitől nem fogadott el megvesztegető 

ajándékot. De nem élt vissza a pozíciójával sem, nem vett el erőszakkal vagy 
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fondorlattal senkitől semmit. 

 

Jelenti azt is, hogy senkinek nem adósa. Nem terheli kötelességmulasztás, megtett 

minden tőle telhetőt, nem vádolják teljesítetlen ígéretek. 

 

De jelenti ezt is: szabad vagyok, nem ragaszkodom semmihez, amit Isten a kezembe 

adott, elfogadtam, amit most visszavesz, visszaadom. Eddig is ő használta a kezemet, 

ezután is használja ő, amire akarja! Az ilyen ember nem keserű és boldogtalan, hanem 

kíváncsi, és kész elfogadni Urától az új feladatokat. 

 

Sámuelnek nemcsak a munka jelentette az élete tartalmát és értelmét. Sok ember 

élete üressé válik, ha már nem igénylik a munkáját, vagy nem tud dolgozni. Isten 

gyermekének az Úrral való közösség tölti ki az életét. Ezen belül megvan a munka 

szerepe is, de ha az háttérbe szorul, nem omlik össze semmi, mert az Urat nem 

veszítette el, élete értelme változatlan marad, szíve ővele van tele. 

 

Mennyivel gazdagabb egy ilyen üres kezű ember, mint az, aki visszavonulásakor 

szorongatja, amit megszerzett. Keze tele van rendjeleivel és sérelmeivel, vagy 

önmagával, s egyszer kiderül, hogy semmije sincs, érdemei elolvadtak, mint gyerekek 

markában a hó. 

 

Sámuel üres kezei ezt is tanítják: az öregség az alázat iskolája. Akkor még inkább 

Isten kegyelmére hagyatkozzék az ember! De ne feledjük: elég nekünk az ő kegyelme. 

 

* 

Egy test tagjai vagyunk 

„Sokan egy test vagyunk a Krisztusban... " (Róni 12,5/a) 

Az írás azt mondja: „sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig 

egymásnak tagjai vagyunk". Másutt ezt mondja: „Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és 

tagjai rész szerint" (IKor 12,27). Minthogy ilyen kapcsolatban kell lennünk egymással, 

„akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel 

illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind" (IKor 12,26). A segítségre 

szorulókkal szemben nekünk is irgalmas samaritánusoknak kell lennünk. Mikor egy 

törvénytudó megkérdi Jézustól, ki a felebarátja, feleletképpen elmondja az irgalmas 

samaritánus történetét. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba menet rablók kezébe esik. 

Kifosztják, megsebesítik és otthagyják félholtan. Arra megy egy pap, majd egy levita. 

Mindketten kikerülik. Egy samaritánus is arra megy. Könyörületességre indul iránta. 

Olajat és bort tölt sebeibe, szamarán a vendégfogadó-házba viszi. Másnap, mikor 

elmegy, rábízza a gazdára és kifizeti neki a költséget. A törvénytudót megkérdi Jézus: 
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mit gondol, ki volt a három közül a rablók kezébe kerülő felebarátja? Mikor azt feleli: 

az aki könyörült rajta, nemcsak annak, de mindannyiunknak azt mondja: „te is akképpen 

cselekedjél" (Lk 10,25-37). 

Légy áldott, Úr Jézus, hogy Benned sokan egy test tagjai vagyunk. Légy áldott, hogy azt 

kívánod követőidtől is, hogy ha egy tag szenved, vele szenvedjenek a többiek is mind, és 

hogy nem lehet a bajbajutottak mellett részvét nélkül továbbmennünk. Adja kegyelmed, 

hogy a bajbajutott testvéreink iránt mi is könyörülő szeretetre induljunk és mi is 

megtegyük, ami tőlünk telik! Hallgass meg, kegyelmedből! Ámen. 

„Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai, 

Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell vérünk ontani. Úgy 

szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk; Fájna 

néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk." 

(Énekeskönyv 395. é. 2. v.) 

 

* 

Az igazi istenfélő élet - alázatosság 

Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal cselekedtél. l 

Mózes 32,1. 

 

Az igazi kegyesség jele a szívbeli alázat, a meghajtás. Ki vagyok én hogy ennyire 

előrevittél? - kiált fel Dávid. Istenének ez a lehajló jósága felfoghatatlan előtte. 

Isten útja kicsivé akarja tenni az embert Jákobnak 20 évig kellett az alázatosság 

iskolájába járni fösvény, rideg nagybátyjánál, Lábánnál. Ott nem kényeztették, hanem 

kéményen bántak vele, kihasználták. Ez az ő feltörő, becsvágyó lényét letiporta. 

Belsőleg gyötrődött, de nem keseredett el. Istenének irgalmassága és hűsége most 

lett csak igazán naggyá előtte, ellentétben az emberi keménységgel és hűtlenséggel. 

Isten elárasztotta őt kegyelme jeleivel, ígéreteit beváltotta. Jákobot igazán ez 

alázta meg. 

 

A belső szerénység és őszinte alázatosság vonzóvá és szeretetre méltóvá teszik az 

embert mindenki számára; az elbizakodottság rideggé és taszítóvá tesz. Az 

alázatosságban mindig van valami meleg és megnyerő. „Miért nem szeret engem senki?" 

- kérdezik sokan keserűen. Mert teli vagy igényekkel és azt kívánod, hogy mindenki 

hozzád igazodjék. A szív alázatosságával együtt jár a hála és az imádat Isten 

kegyelméért. „Mivel érdemeltem ezt?" - kérdezi mélyen megindultan az alázatos lélek, 

amikor valami jóban részesül. Ha pedig nehézség éri, szívében belátja, hogy még 

rosszabbat is érdemelt volna, ha Isten a bűnei szerint bánt volna vele. De nem így a 

büszke ember, aki Isten jóságát természetesnek tartja, mintha jogcíme lenne rá. A 



35 

 

szenvedések zúgolódást, elégedetlenséget váltanak ki belőle. „Miért érdemeltem én 

ezt?" - hangzik szívéből és ajkáról a keserű kérdés. De az alázatos szívű meghajlik 

Isten hatalmas keze alatt és új kegyelmet nyer. Az irgalmasság új megtapasztalása 

még jobban a porig alázza. „Szeretnék a föld alá süllyedni, ha végiggondolom mindazt a 

kegyelmet, amit Istentől kaptam" - mondta egyszer egy súlyos beteg ifjú. Ha álmatlan 

éjszakákon gyötörte is a köhögés, szívében boldog volt. Mélyen felüdítette őt az a 

békesség, amit Jézus neki is megígért és meg is adott. 

 

Maradjunk alázatosak, nehogy úgy járjunk, mint azok a szőlőmunkások, akiket elsőnek 

fogadtak fel. Igényeik támadtak, megkárosítottnak érezték magukat a későbben 

felfogadottakkal szemben, majd zúgolódtak, követelőztek. Az elsőkből utolsók 

lettek. 

 

* 

„Te vagy az az ember!" 

2Sómuel 12,7 

Úgy kellett volna írnom: 2Sámuel 12,1-13. De ez a rövid mondat az ige fő 

mondanivalója. Dávid király paráznasága szégyenét takargatva hazugságba, 

képmutatásba, végül gyilkosságba keveredik. Bizalmas prófétája jelentéssel keresi fel. 

Egy embert hasonló, de sokkal kisebb bűnnel vádol. Dávid igazságos király, felháborodva 

jelenti ki: „Halál fia az az ember!" Erre csattan a próféta szava: „Te vagy az az ember!" 

Hányszor ítélkezünk mi is olyan bűnök felett, amiket titokban magunk is elkövetünk. 

Őszintén ítélkezünk, mert mások arcán sokkal undorítóbbnak látszik a bűn, mint a 

magunkén. Valóban szeretjük az igazságot, a becsületet. Nem képmutatás, amikor 

felháborodunk a bűn felett. A magunk bűnét is utáljuk. Éppen azért titkoljuk, mert 

rossznak, megvetni valónak tartjuk. De Isten nem huny szemet bűneink felett. Azért 

volna olyan fontos, hogy amikor mások felett magunk által is elkövetett bűnök miatt 

ítélkezünk, mindig csengjen a fülünkbe a prófétai szó: „Te vagy az az ember!" Nem 

elég, hogy Isten tartsa számon bűneinket. Mi magunk kell, hogy számon tartsuk 

mindaddig, míg a Dávid példája és gyönyörű bűnbánó zsoltára, az 51. zsoltár szerint 

őszinte bűnbánattal le nem tudjuk tenni Isten elé. 

Kegyelmes Istenem, tudom, én vagyok az az ember, aki naponta áthágom azokat a 

törvényeidet, melyeket őszintén szeretek, és követek el olyan bűnöket, melyeket 

őszintén utálok. Bocsásd meg nekem, amikor ítélkezek mások bűnei felett, 

elfelejtve, hogy én vagyok az az ember, aki ugyanolyan ítéletre és megvetésre méltó. 

Juttasd eszembe a saját bűneimet, hogy elnézőbb lehessek mások iránt, hogy 
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szeretni tudjam bűnös testvéreimet, hogy annál őszintébben tudjam kérni, és el is 

nyerhessem bocsánatodat a magam bűneire, a Miatyánk szavai szerint: „amint én is 

megbocsátok", nemcsak az ellenem vétőknek, de az általam megvetett többi vétkező 

embernek. Ámen. 

* 

C.H.Spurgeon, Ígéret szerint. Isten ígéretei minden keresztyén számára. 

8. Az ígéret ingyenes ajándék 

'Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg 

bennünket' (Isten) 

(2Pt 1,4) 

Figyeljük meg a 'megajándékozott' szót. Péter ezt mondja: 'Amelyek által igen nagy 

és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket.' Isten minden ajándékáért 

hálásak vagyunk. Isten jótékonyságából élünk. Mindent, amink van, ajándékul 

kaptunk, és minden, amit ezután kapunk majd, ugyanígy fog érkezni. 'A bűn zsoldja a 

halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet' (Rom 6,23). Mi nem vagyunk 

képesek kiérdemelni semmit, de Isten képes megadni mindent. Az üdvözülés is 

ajándék, ingyenes ajándék, az isteni szeretet spontán ajándéka. Az üdvözülés ígérete 

ugyanilyen természetű. 

 

'Nagyobb boldogság adni, mint kapni' (Csel 20,35); és Ó, aki mindenki közül a 

legáldottabb, az örökké áldott Isten, örömmel ad. Annyira természete az 

ajándékozás, ahogy a napé a ragyogás, vagy egy folyóé a folyás. Mennyire áldottak 

vagyunk, hogy mi lehetünk az elfogadók! Hangsúlyozni kell, mennyire fontos, hogy 

kapjunk, mert a dolgok, amikre szükségünk van, olyanok, hogy ha nem kapjuk meg 

őket, el vagyunk veszve most és mindörökre. Élet nélkül, fény nélkül, reménység 

nélkül és béke nélkül maradunk, ha nélkülözzük Istent. Ha Isten nem ad nekünk 

kegyelme gazdagsága szerint, akkor rosszabb nekünk, mint a meztelen, a szegény, a 

nyomorult embernek; teljesen és végképp tönkremegyünk. E gazdag ajándékokat nem 

lehetséges kiérdemelni. Még ha ki tudnánk is érdemelni bármit, ezeknek az 

ajándékoknak nincs ára, és nem vásárolhatók meg pénzen. Isten ígéretei kegyelemből 

fakadnak: nem követelhetjük, hogy Isten ígérje meg nekünk kegyelmét és a megfi-

zethetetlen áldásokat, amelyek bele vannak csomagolva. 

 

Ez megtanítja nekünk, milyen magatartást tanúsítsunk. A büszkeség rosszul áll az 

elfogadóknak. Aki ajándékokon él, az legyen alázatos és hálás. Koldusok vagyunk a 

templom Ékes-kapujában. Minden nap leülünk, hogy alamizsnáért könyörögjünk, nem 
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az istentiszteleten résztvevő hívőktől, hanem attól, akit az angyalok imádnak. 

Valahányszor Urunk arra jár, mi kérünk, és Ő ad; nem lepődünk meg, ha kapunk a 

szeretetéből, mert ő megígérte, hogy nagy irgalommal ajándékoz meg. Azt tanította 

nekünk, hogy ezt mondjuk: 'Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket', és ezért nem 

szégyellünk és nem félünk mindent tőle kérni. Életünk tőle függ, és mi örülünk, hogy 

így van. Édes dolog mindent megfeszített Urunk kezéből venni. Boldogító a 

szegénység, amely gazdaggá tesz minket Krisztusban. Semmire sem szolgálunk rá, 

mégis mindent megkapunk; háromszorosan áldottak vagyunk, hogy óránként 

részesülhetünk Isten ajándékában. 'Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel 

ajándékozott meg bennünket.' 

 

Szeretett testvéreim, e tanításnak, miszerint az ígéret valódi ajándék, bátorítania 

kell mindenkit, aki elveszettnek érzi magát, és beismeri, hogy bensejében csődben 

van. Ezek számára jó hír, hogy Isten mindent ingyen ad nekünk: miért ne adna nekik, 

és más ínségben szenvedőknek is? Azok közülünk, akik örvendeznek Istenben, 

mindent ingyenes ajándékul kaptak; miért ne kapnának mások is hasonlóképpen? Ők 

ezt mondják: 'Semmi sem ingyenesebb, mint az ajándék'; miért ne kapna az olvasó is, 

ahogy én kaptam? Annak, aki hajlandó adni, a rászoruló ember szegénysége ajánlás és 

nem akadály. Jöjj hát, te, aki szűkölködsz az érdemekben, majd Krisztus lesz az 

érdemed! Jöjj, te, akinek nincs igazsága, majd ő lesz az igazságod! Jöjj, te, aki úgy 

tele vagy bűnnel, mint egy tele edény a tartalmával, mert a megbocsátó Úr elveszi 

bűneidet! Jöjj, te, aki teljesen elhagyatottnak érzed magad, mert Jézusban 

gazdaggá válsz! A koldulás kielégít majd, és boldogulni fogsz; mert látom, hogy 

mardos az éhség, és üres a pénztárcád. Aki nem tud ásni, az ne szégyelljen 

koldulni. Egy koldusnak nincs szüksége raktári készletre. "Elnyűtt és foltozott 

saruk', kopott és szennyes rongyok - ezek alkotják a koldus ruhatárát, ami jól áll 

neki. Vajon szellemileg nem e divat szerint öltözködsz-e? Minél szegényebb egy 

nyomorult, annál szívesebben látják az isteni jótékonyság ajtajában. Minél kevesebb 

vagyonod van, annál szívesebben lát az, aki ingyen ad, és nem hányja a szemedre. 

Jöjj, szűkölködő, jöjj és légy üdvözölve, dicsőítsd Isten nagylelkűségét: Igaz 

bűnbánót és igaz hit, kegyelem, mely közelebb visz. Eljöhetsz Krisztushoz pénz 

nélkül, és vásárolhatsz a készletből. 

 

Igen, mindez ajándék. Azért küldött Isten, hogy ezt az evangéliumot hirdessük 

nektek: '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 bizonyságtétel pedig az, hogy 

Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van' (Un 5,11). Isten része, 

hogy mindent ad, a mi részünk mindent elfogadni. Isten már megadta az ígéretet, és 

ingyen adta; teljesíteni is fogja, és ingyen fogja teljesíteni. Isten nem úgy ad valamit, 

hogy aztán felszámítsa az árát. Nem kell jutalékot fizetnünk, amikor kegyelmét 
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megkapjuk. Ő nem kér és nem fogad el egy fillért sem; szeretete teljes mértékben 

ajándék. Ajándékul elfogadhatod az ígéretét: Ő nem alacsonyítja le magát azzal, hogy 

feltételekre hallgasson. 

 

A szövegben olvasható ígéret a legszegényebbeknek szóló félreérthetetlen meghívás. 

Ó, bárcsak bátorkodnának élni vele! A nagy harang zúg - azért zúg, hogy aki el akar 

jönni a végtelen bőkezűség nagy asztalához, az hallja meg és jöjjön el. Isten - ingyen, 

kegyelme gazdagsága szerint - üdvözülést és örök életet ígér mindazoknak, akik hisznek 

Fiában, Jézus Krisztusban, ígérete határozott és bizonyos - akkor miért van, hogy az 

emberek nem hiszik el? 

 

Kedves Olvasó, te mit szólsz ehhez az ígérethez, amelyet Isten ingyen adott minden 

hívőnek? Hiszed-e, és akarsz-e általa élni? 

 

Október 7 

 

Mindig első a közösségben  

„...előttetek megy Galileába: ott meglátjátok Őt, amint megmondta nektek" (Mk 

16,7). 

Jézus Krisztus idejében ott lesz, ahol tanítványaival találkozni szeretne. Ő mindig 

megtartja szavát és megjelenik a találkozón. Ha ígérte, hogy találkozni fog velünk a 

kegyelem trónusánál, a nyilvános istentiszteleten vagy a kenyér megtörésénél, 

biztosra vehetjük, hogy valóban ott is van. Mi, bűneink miatt, elmulaszthatjuk a Vele 

való találkozást, Ő azonban soha nem tesz ilyet. Azt ígérte, „ahol ketten vagy 

hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük" (Mt 18,20). Nem azt 

mondta, hogy „majd ott leszek", hanem hogy: „ott vagyok". 

 

Jézus Krisztus mindig elsőnek van ott a találkozón. „Előttetek megy". Szívből 

szereti népét, öröme van az övéiben, nem halogatja a velük való találkozást. Minden 

összejövetelünkre elsőnek megy el. 

 

Krisztus ki is jelenti magát az Őt követőknek. „Meglátjátok őt." Milyen örömteli 

érzés ez! A híres embereket nem nagyon kívánjuk látni, de ha lelki szemeinkkel 

Krisztust láthatjuk, az örömmel és békességgel tölt el bennünket. Valóban meglátjuk 

Őt, mert megígérte, hogy eljön a benne hívőkhöz és kijelenti magát nekik. Legyünk 

biztosak abban, hogy ez így is lesz, mert Ő mindent ígérete szerint cselekszik: „amint 

megmondta nektek". Ragadjuk meg ezt az ígéretet, és bízzunk abban, hogy végül 

velünk megcselekszi azt, amit megmondott nekünk. 
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* 

Imádság és útmutatás 

Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne 

imádkozzam többé értetek. (ISám 12,23) 

 

Sámuel búcsúbeszédének a végén elmondja, mi lesz az új feladata. Mit tesz az idős 

ember üres kezeivel? Ha Isten üresíti meg a kezünket, akkor az a kéz sohasem csupán 

üres, hanem szabad is. S az ilyen ember élete nem üressé válik, hanem szabaddá egy 

másik küldetés végzésére. 

 

a. Egyik feladatát abban látja Sámuel, hogy az eddiginél is többet, mélyebben, 

gyakrabban imádkozzék. Aktív korában mindenki amiatt panaszkodik, hogy nincs elég 

ideje az Isten előtti elcsendesedésre. Mindig tenni kell valamit, s alig van lehetősége 

csak lenni, Isten előtt állni. Most már nem tudja járni az országot az idős próféta, 

ezért az emberek gondját viszi Isten elé. A körülményei miatt nem tud másoknak 

Istenről beszélni, de annál inkább akar másokról Istennek beszélni. 

 

Az ilyen imádkozó öregek benne maradnak az élet pezsgésében, mindig friss 

információik vannak, láthatják Isten tetteit az emberek életében, fontos szereplőivé 

válnak Isten országa építésének, és áldássá azok életében, akiket imádságban 

hordoznak. 

 

b. A másik feladat: „tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra". Szabaddá vált 

kezét útjelzőként használja. Aki ismeri a helyes utat, annak kötelessége megőrizni 

másokat az eltévelyedéstől. Sámuel már nem közlekedik, de segíti a közlekedőket. Mint 

egy tapasztalt révkalauz, óvja a veszélyektől a többieket. S úgy látja, ha ezt nem 

tenné, vétkezne Isten ellen. 

 

S mit tegyen az az idős ember, aki még nem ismeri a helyes utat, amely az életre 

vezet? Ismerje meg, amíg arra ideje van, s ugyanígy áldássá lesz szerettei és mások 

számára. 

 

S mit tegyen, aki még nem öreg? „Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem 

jönnek a rossz napok..." (Préd 12,1) Mindenki fiatalon készíti elő az öregségét. Ez a két 

feladat mindnyájunk nagy lehetősége, minden életkorban! 

 

* 

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, 
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Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát." Máté 

7,21 

Elég általános elképzelés, hogy az élet és a keresztyénség két külön dolog. Az életet 

élni kell, ahogy szokás, Istent pedig imádni kell, olyan formák betartásával, ahogy a 

vallás előírja. Ezt cáfolja meg Jézus e néhány mondatban. A vallás minden formasága, 

beleértve az ige hallgatását és tanulását, sőt magát az imádságot is, eszköz. Áldott 

eszközei a Krisztus szerinti életnek. Arra valók, hogy képessé tegyenek, erőt, 

útbaigazítást adjanak küldetésünk igazi betöltésére, Isten országának építésére. Ez 

pedig nem kiüresedett szavak ismételgetésével vagy vallási szertartásokkal, hanem 

hitből és szeretetből fakadó tettekkel valósítható meg. Keresztyén hitünknek 

eredményei kell, hogy legyenek. Imádságunkban ehhez kell segítséget kérni, hogy 

minden tettünk a hitünkről beszéljen. Ez a Krisztus követése. 

Jó Istenein, én szeretlek Téged. Őszintén szeretlek. Szeretek templomba járni. Örömmel 

hallgatom igédet. Gyermekeimet imádkozni tanítom, s mikor teljes lélekkel tudok imádkozni, 

megnyugszom. De ha tetteimet nézed, nem vagyok biztos benne, hogy elnyerem tet-

szésedet. Segíts, hogy mindennapi munkámban, hivatásomban, emberekkel való 

bánásmódomban, segítőkészségemben, családi életem tisztaságában, tetteimben tudjon 

megmutatkozni az, hogy szeretlek. Tudom, nem ezekkel fogom kiérdemelni kegyelmedet. 

Nincs is arra szükség, Krisztus ezt elvégezte helyettem. De tettekkel szeretném 

meghálálni szeretetedet. Ebben kérem segítségedet. Ámen. 

* 

Szép cél 

... ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alábbvaló leszek magam előtt, akkor 

is tisztelni fognak a szolgálók, akiket te emlegetsz. 2Sámuel6,22 

 

Egyre kisebb - egyre nagyobb. Két ellentétes vonal ez, amelyen az emberek mozognak. A 

világ embere megbecsülést, gazdagságot és jólétet kíván; ideig való cél ez, és az ember 

önmagát tartja szem előtt. Saját előnye, nagysága, érvényesülése körül forog minden. Is-

ten emberének igazi növekedése a kisebbé léteiben van. Pál az IKorintusi levélben ezt 

írja önmagáról: „Én vagyok a legkisebb az apostolok között." Később Efezusba írja: „A 

legkisebb vagyok minden szentek között", s végül Timóteusnak kijelenti: „Első vagyok a 

bűnösök között." Minél mélyebben lát bele az ember a saját szívébe, ahol annyi 

gyengeséget, hiányt és mulasztást talál, annál kevesebbre értékeli önmagát. Minél inkább 

behatol valaki Isten szeretetébe, annál mélyebben érzi saját semmiségét, teljes 

méltatlanságát, lényének sokszor utálatos voltát. Többé senkit nem tart kisebbnek 

magánál. A legmélyebbre zuhant élettel is egy szinten látja magát. 

 

Dávid a szövetség ládájának ünnepélyes hazahozatalakor a kisemberek közé állt; szent 



41 

 

örömének túláradásában velük táncolt, mert szívből szerette Istent, akinek kegyelmére 

annyira méltatlannak tartotta magát. Nagy dolog volt már az is előtte, hogy Isten ráte-

kintett, és népe fejedelmévé tette őt. Most azonban teljesen elfeledkezett királyi 

méltóságáról. - Mikal, a felesége, más volt. Gőgösen és hidegen nézte, mennyire 

megalázza magát a király, nem törődve a rangjával. Gúnyos, bántó szavakkal fogadta 

férjét. Dávid azonban nem gerjedt haragra, hiszen el volt telve Istene kegyelmével. Kész 

volt még mélyebben megalázkodni a Mikal által megvetett szolgálók előtt is. Mikal és 

minden gőgös lelkű megveti Dávidot, amiért úgy megalázta magát, de ő nem törődött a 

büszke világ megbecsülésével. Többet ért neki az istenfélő hívőknek a megbecsülése - 

akik általában kisemberek. A gőgös ember szíve hideg, magára marad; az alázatos szívűt 

pedig mindig értékelik és szeretik. 

 

Semmisem kívánok lenni, csak törött edény vagyok. De, ha hasznom tudja 

venni, szent szavára hallgatok, így üresen várok raja, míg olajjal tölt meg Ő, 

Hogy belőlem élet árja s hála törjön majd elő. 

* 

Cselekedjünk jót mindenekkel 

„Míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek 

cselédeivel!" (Gal 6,10) 

A nagy apostol lelkünkre köti, hogy „cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen... 

hitünknek cselédeivel". Indoklásul több igét találunk. Már az Ótestamentum is erre 

tanít: „amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked" (IKrón 29,14/b). - 

„Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas" (Lk 6,36). Legfőbb 

indítóok a másokkal való jót cselekvésre az, hogy magával Megváltónkkal 

cselekszünk jót, ha megsegítünk valakit az Ő kicsinyei közül. Hiszen „aki inni ad 

egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony 

mondom nektek, el nem vesztheti jutalmát." (Mt 10,42) Mert „a mennyiben 

megcselekedtetek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtetek 

meg." (Mt 25,40) Viszont az ellenkezője is áll: „éheztem, és nem adtatok ennem; 

szomjúhoztam, és nem adtatok innom; jövevény voltam, és nem fogadtatok be..." 

(Mt 25,42-43/a). Pál azt mondja: „noha mindenkivel szemben szabad vagyok, 

magamat mindenkinek szolgájává tettem..." (lKor 9,19). Ha más szolgái vagyunk, az 

Úr Krisztus is szolgájának tekint minket! 

Megváltó Krisztusom, dicsőítem szent neved, hogy úgy tekinted minden adományomat, 

amit az arra szoruló felebarátaimnak juttatok, mintha Néked adtam volna. Adja 

kegyelmed, hogy az adakozásban sohase restüljek meg és a kezem sohase fáradjon el! 

Ne tudja a balkezem, mit cselekszik a jobb. Fölöslegemből mindig tudjak juttatni, 

különösen hitünk rászoruló cselédeinek. Ámen. 



42 

 

„Áldozom néked hálaadással, Nevedet minden nép előtt 

hirdetem, És fogadásom, mit előtted tettem, Megállóm 

minden előtt vígsággal." (Énekeskönyv 116. é. 10. v.) 

* 

Ahol Isten a legnagyobb 

65. zsoltár 

Isten nagysága és dicsősége legkézenfekvőbben a teremtésben van jelen. Aki a teremtés 

csodáit számba veszi, vagy csak nyitott szemmel beletekint, annak hódolattal és 

imádattal kell leborulnia azelőtt, aki alkotta: „Aki hegyeket épít erejével,. . . aki 

lecsillapítja a tengerek zúgását", csillagvilágot alkotott, és 7-8. vers mindeneket, 

úgyhogy valódi nagyságában ember azt soha fel nem foghatja. 

 

A teremtett világ láttán az ember szíve hódolattal és imádattal telik meg. „Nagy vagy 

Te Isten, nagy a Te hatalmad, világteremtő a Te szózatod!" - énekelhetjük. Milyen 

hatalmas Isten az, aki a semmiből alkotta ezt a világot! Aki a port megelevenítette, aki 

növényt, állatot, embervilágot teremtett, és megfoghatatlan, titokzatos szellemi 

lényekkel népesítette be a láthatatlan valóságot. A teremtő Isten nagysága 

felfoghatatlan. 

 

Még inkább rácsodálkozhatunk Isten nagyságára, amikor a népek életét, a történelmi 

események zajlását szemléljük hívő lélekkel. Ahhoz azonban, hogy valaki a 

történelemben meglássa Isten lábnyomát, a hitnek már nagyobb világossága és 

képessége szükséges. Hajlamosak vagyunk ugyanis mind az egyéni, mind pedig a nemzeti 

vagy a világtörténelmi események kiváltó tényezőit szemmel látható, kézzel fogható 

okokból - kisebb-nagyobb emberi hatalmasságok, céltévesztések, természeti és fizikai 

körülmények - eredeztetni. A hívő lélek azonban tudja, hogy Isten a történelem fölött 

is Úr. Ő csillapítja le „a népek háborgását", az Ő jeleitől félnek a „szélek lakói", és 

ugyancsak Ő az, aki „a napkelet és nyugat határait" megörvendezteti. Parancsol, gátat 

vet, utat készít, sorompókat zár le, ahogyan azt előre eltervezte. 

 

Amikor például Asszíria elbízza magát, ezt mondja   Isten:    „Vajon   vezéreim   

nem   mind királyok-e,... Avagy amit cselekedtem Samáriával és az ő bálványaival, nem 

azt cselekedhetem-e én Jeruzsálemmel és bálványképeivel?" Azt is mondja: Jaj 

Asszíriának, haragom botjának, mert pálca az ő kezében az én búsulásom!" „Ha majd 

elvégzi az Úr minden dolgát Sion hegyén, meglátogatja Asszíria királya nagyot akaró 

szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét." 
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Nem dicsekedhetik a fejsze azzal szemben, aki vele vág - a hívő ember szeme előtt ez 

válik nyilvánvalóvá, amikor a történelmet szemléli, hogy Isten az, aki csodálatos, 

hatalmas és nagy a történelemben is. 

 

Még ennél is csodálatosabb azonban, amikor Isten, mint áldást osztó ismerteti meg 

magát az emberrel. Nagy és félelmetes látvány, amint kemény kézzel gátat szab az 

előretörő hatalmasságoknak, ám gyöngéd szeretetéről, megértő szívéről tanúskodik, 

amikor Isten, mint az áldás osztója mutatkozik meg. Elrontani valamit, elvenni az életet 

nem csoda, azonban „elárasztani a földet" és „nagyon meggazdagítani", „megitatni 

barázdáit", „meglágyítani záporesővel" és „megkoronázni az esztendőt jóvoltával", 

valóban csoda. A pusztán végigvonuló csodálatos nyári záporok jutnak az eszembe, 

amelyek fölüdítik az eltikkadt fákat és a meghervadt növényzetet, megtöltik a 

földkérgen támadt tenyérnyi hasadékokat, és „csepegnek a puszta legelői", megújultan 

emelik az ég felé felüdült fejüket a növények. Ilyenkor minden Istennek az áldást 

osztó hatalmáról beszél. Vagy gondolhatunk az üde zöld mezőn legelő nyájra, az élettel 

teli hullámzó gabonatáblákra, amelyek örvendezéssel töltik el az aratókat, a 

gyümölcsöskertekre, a szőlőhegyekre - ezek mind-mind az áldást osztó Isten 

csodálatos gazdagságáról beszélnek. 

 

Hát még mennyire csodálatos az Isten, mint imádságot meghallgató és gondviselő 

Édesatya, amikor közel hajol hozzánk, és meghallgatja a por ember, a parányi féreg 

imádságait! „Ó könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test!" Csoda, nagyon 

is nagy csoda az ember számára, amikor szorultságában Istenhez kiált, és Ő meg-

nyitja előtte a szabadulás ajtaját, amikor a mélységből kiált, és alányúlnak örökkévaló 

karjai. Isten útjai leginkább olyankor mutatkoznak meg, amikor csődöt mondanak az 

emberi lehetőségek. 

 

És milyen jó átélni, megtapasztalni, hogy napról napra gondoskodik rólunk a mi 

szabadításunk Istene, ezer veszély között is megtart bennünket! Az Ő oltalmazó 

karja és az Ő csodálatos angyalai kísérnek az úton, amelyen járunk. Lehet-e ennél 

nagyobb, csodálatosabb, dicsőségesebb az Isten? 

 

Igen, lehet! Igazán nagynak és igazán csodálatosnak abban a tettében mutatkozik 

meg előttünk az Isten, amikor isteni nagysága és méltósága ellenére gyöngéd, alázatos 

szeretettel lehajol a bűnbe merült, megfertőzött szívű emberhez, hogy kiszabadítsa a 

mélységből és a nyomorúságból, a fertőből, amelybe a bűn vonta. 

 

„Bűneim erőt vettek rajtam" - olvassuk. Nem arról van szó, hogy még tudok erőmet 

megfeszítve küzdeni ellenük, hogy megkoronázott hősként vonulhatnék be a mennyei 

dicsőségbe, hogy a tör vénybeli igazság tekintetében feddhetetlen volnék, hanem 

arról, hogy tönkre vert, beszennyezett a bűn, amiként sárosra, véresre, holtra veri a 
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macska az egeret. Kinek volna gusztusa, hogy hozzám hajoljon, velem törődjön, 

magához öleljen? 

 

Isten mégis csodálatosan hozzánk hajol, kiemel a mélységből, a posványból, 

megtisztít, és kősziklára állítja lábunkat. Hát hogyne zendülne fel az emberi szívből a 

hódolat és imádat: „Nagy vagy Uram, és mily nagy a szerelmed!" Igen, akkor a 

legnagyobb és leghatalmasabb Isten, amikor szíve megmagyarázhatatlan 

szerelmében odahajol a bűnös, sárba és posványba esett emberhez! 

 

Aki ilyennek ismerte meg Istent, az csodálhatja Őt igazán, és hódolhat a 

Teremtő, Mindenható, Gondviselő, mindeneket Fenntartó és Bűnbocsátó Isten előtt 

azzal a boldogító tudattal, hogy Isten őt kiválasztotta, és magához fogadta, hogy 

lakozzék az Ő tornácaiban. Az megteljesedik az Ő házának javaival, az O 

templomának szentségével. Akik nem élték még át Isten szabadítását. még ha 

hódolattal állnak is Isten előtt, értelmetlenül, sőt megbotránkozva tekintenek 

azokra, akik megtapasztalták a bűnből való felemeltetés nagy kegyelmét. Azok 

számára Isten csak, mint Teremtő, Gondviselő és Fenntartó létezik, míg a 

kegyelmet nyert, bűnből megszabadult ember számára az üdvösség Istenévé lesz. 

 

Isten a mi üdvösségünk. Gondoskodásának a többi fölismerhető formája erre a 

jelenvaló életre irányul. A halál árnyékának a völgyén való átkeléshez azonban ezek a 

megtapasztalások nem elegendőek. Azon csak az üdvösség Istenének a hatalmas, erős 

karja tud átvezetni. 

 

Isten a kereszten a legnagyobb. Igazi hódolattal és imádattal csak a Kereszt Királya 

előtt hódolhat a szív. Az az imádat és hódolat, amelyik ott fakad, örökké tartó: 

átzeng az örökkévalóságba, ahol ezt zengi a fehér ruhás sereg: „Méltó a megöletett 

Bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet és hálaadást és áldást!" 

 

 

 

Október 8. 

Soha nem hagy magunkra 

„Nem mondanak többé elhagyottnak..." (Ézs 62,4). 

„Elhagyott" - milyen vigasztalan szó. Úgy hangzik, mint a lélekharang. Mély fájdalmat és 

nagy bánatot takar. A nyomorúság feneketlen mélysége tátong az „elhagyott" szóban. 

Elhagyott valaki, aki becsületszavát adta, hogy kitart mellettünk. Elhagyott egy igaz 

barát, akiben oly sokáig bíztunk. Elhagyott szeretett rokonunk, apánk, anyánk, 

mindenki!! Ez valóban rettenetes fájdalom, és mégis el tudjuk viselni, ha az Úr vigasztal 

meg bennünket. 
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De milyen lehet az, ha valaki Istentől elhagyottnak érzi magát? Gondoljunk csak a világ 

legfájdalmasabb kiáltására: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" (Mt 

27,46). Megéreztünk-e már valaha valamit ennek az elhagyatottságnak a keserűségéből? 

Ha igen, kérjük az Urat, mentsen meg bennünket ennek a kimondhatatlan fájdalomnak a 

megismétlődésétől, hogy soha ne térjen vissza az a sötétség. Rosszakaratú emberek 

mondhatják a hívőről, hogy „elhagyta az Isten, intézzük el mi is". Ez azonban soha nem 

igaz így. Az Úr szerető kegyelme csakhamar rákényszeríti ellenségeinket, hogy 

visszavonják azt, amit mondtak, vagy legalábbis elhallgassanak. 

 

Mindennek ellenkezőjéről szól Isten ígérete a vers végén: „Gyönyörködik majd benned 

az Úr". Ez a vigasztalás örömmé változtatja a sírást. Ti, akik úgy érzitek, hogy 

elhagyottak vagytok, halljátok meg az Űr szavát: „Nem maradok el tőled, sem el nem 

hagylak téged" (Zsid 13,5). 

 

* 

Ha  ismernéd 

Jézus így válaszolt: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól 

hozzád: Adj innom!, te kértél volna tőle..." (Jn 4,10) 

A samáriai asszony nagyon magabiztosan kezd tárgyalni Jézussal. Hozzáértőén 

beszél a vízmerítés technikájáról, különböző vallási kérdésekről, úgy tűnik, tájékozott, 

mint aki kapott vallásos nevelést. Jézus nem bántja meg őt, de szelíd határozottsággal 

mégis érezteti vele: nem erről van szó. Ő pontosan tudja, hogy e mögött az álarc 

mögött egy boldogtalan ember áll. 

 

Ezért mondja neki: ha ismernéd Isten ajándékát... Akkor nem ment volna tönkre 

minden házasságod, nem lennél emberkerülő, aki a déli hőségben jön vízért, nem bújnál 

vallásos elméleti kérdések mögé a megoldatlanságaiddal. 

 

Nem kísért-e minket is: magabiztos okoskodás mögé bújni életünk gubancaival? Ha 

ismernéd Isten ajándékát, Jézust, és azt a gazdagságot, amit ő a benne hívőknek ad, 

akkor nem ilyen légkör lenne otthon, nem lenne annyi rendezetlen kapcsolatod, nem 

lenne ennyi feszültség benned, ilyen félelem és büszkeség a szívedben. Ha ismernéd 

Isten ajándékát, és hogy ki Jézus, akkor ő lenne a legfontosabb számodra, öröm lenne 

a vele töltött idő, és nem halogatott kötelesség, akkor keresnéd a csendet, jobban 

ismernéd magadat, s régen átadtad volna már életed trónját neki. 

 

És akkor te kérnéd őt, hogy adja neked azt az életet, amelyet csak tőle lehet kapni, 

amely egyedül érdemli meg az élet elnevezést, aki tulajdonképpen ő maga. 
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A beszélgetésük végére megtudta ez az asszony, hogy ki Jézus, hogy mi az Isten 

ajándéka, és mindenről megfeledkezve boldog örömmel futott be a faluba, és hirdette 

az embereknek, kivel találkozott. Egy magányos, boldogtalan, kudarcos ember élete 

meggyógyult, és az evangélium boldog hírvivője lett. Olyan ajándékot kapott, amelyet 

azonnal megosztott másokkal is. 

 

Én vajon ismerem az Isten ajándékát, és hogy ki valóban Jézus? 

 

* 

„Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben... tartsátok meg 

magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát... 

Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a fűzből."

 Júdás 20-23 

 

Júdás apostolt (nem azt, aki elárulta Jézust, volt a tizenkét tanítvány között egy 

másik Júdás nevű is) nagyon elkeserítette az a sok, mai értelemben szektás tanítás, 

amely már az ő idejében is megjelent. Ezek ellen írta népies hangvételű, kemény 

levelét. Védeni próbálja Isten gyermekeit. Hűséges helytállásra, megmaradásra 

biztatja őket. Nagyon érdekes a gondoskodása azokról, akik hinnének, de gyengék a 

hitben. Akik keresik az igazságot, de kételkednek az apostoli tanítás teljes 

igazságában. Azt hinnénk, hogy egy ilyen kemény, ítélkező, kárhozattal fenyegető 

levélben őket is ítéletre vonja. De nem. Az apostoli szeretet itt is megmutatkozik. Aki 

hinne, de képtelen rá, arról tudja, Isten gyermeke, mert kopogtat az ajtón, csak még 

nem kapta meg a teljes hit ajándékát. Nem szabad elriasztani. Tudja, aki kopogtat, 

annak megnyittatik a kegyelem ajtaja. Milyen időszerű ez a biztatás! Talán neked is 

szükséged van erre, testvérem. Ha igen, keresd és kérd kitartóan a biztos, kételkedés 

nélkül való hitet. Ha te már megkaptad, fordulj szeretettel azok felé, akiknek 

szüksége van bizonyságtételedre. 

Istenem, köszönöm, hogy Te nemcsak azokat szereted, akik biztos hittel követnek. 

Mindig könyörülettel fordulsz a gyengék felé. Én is gyenge vagyok, Atyám. Gyenge a 

hitem. A mostani élet nagy rohanásában még arra sincs erőm, hogy alaposan tanuljam 

tanításodat. Pedig jól érzem, sok kísértésem és gondom között milyen nagy szükségem 

van a hit biztos irányítására, Krisztus irgalmának határozott biztonságára. Rajtam is 

könyörülj, Atyám! Amire én magamtól képtelen vagyok, Szentlelkeddel erősítsd meg 

hitemet! Adj mellém biztos hitű testvéreket! Adj nekünk olyan lelkipásztort, aki 

érthető, bátorító igehirdetéssel hozzád vezet. Ámen. 

 

* 
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A becsvágy szomorú példája 

Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket, gonosz szavakkal 

rágalmaz minket... 3János 9-10. 

 

A kis-ázsiai gyülekezetben két vén (presbiter) volt. Az egyik Gájusz az önzetlen szeretet 

embere, akit János apostol dicsér; a másik Diótrefész, aki becsvágyában az első akart 

lenni, és akit határtalan ön szeretet uralt. Sajnos, neki ma is sok követője van a 

keresztyénéi körében. Nem tűrnek meg senkit maguk mellett, nem engednél senkit 

maguk elé. Diotrefész még János apostolt sem engedte érvényre jutni, és nem engedte, 

hogy valaki is beleszóljon a dolgokba Ő maga is gonosz szavakkal ócsárolta a 

tiszteletreméltó apostolt Olyan merész volt, hogy lebecsülte, sőt kritizálta Jézus 

szemtanúját sőt rágalmazta őt. Jogtalanságában és uralomvágyában, nagy elbi-

zakodottságában odáig ment, hogy azokat a gyülekezeti tagokat akik az apostol tanítását 

kívánták, kirekesztette a gyülekezetből. 

 

A gőg és uralkodási vágy már végtelen sok gonoszságot okozott. Azokban talál helyet, 

akik önmagukkal vannak eltelve és megkövetelik, hogy mindenki hozzájuk igazodjék. 

Másoknak dirigálnak, zsarnoki módon parancsolnak, mint Diotrefész. Aki nekik útjában áll, 

azt lekicsinylik és bemocskolják. Általában szívesen mondanak másokról kellemetlen 

dolgokat azért, hogy így saját magukat előtérbe tolják, és így ők jobb színben 

tündököljenek. Mások hibái után nyomozódnak, közben pedig feszülten figyelik, mit 

beszélnek róluk. Ajtajuk a besúgók és hírhordók számára mindig nyitva áll. Aki személyüket 

sérti, felségsértést követ el. A lelkeket magukhoz akarják kötözni, és féltékenyen 

őrködnek, nehogy valaki bepillantást nyerjen a dolgaikba. Barátjuk csak az övék legyen, 

rajtuk kívül mást ne szeressen, mert az irigységet és féltékenységet vált ki belőlük. 

 

Ezek a lelkileg össze nem tört emberek maguk is boldogtalanok és másokat is azzá 

tesznek. Nyomást gyakorolnak az emberekre és teherré válnak; kritizálnak és végül is 

elszigetelik magukat. Az önszeretet „krónikus gyulladásában" szenvednek. Az ilyen 

nagyravágyó emberekről beszél az írás, amikor a keserű gyökérre utal, ami békétlenséget 

támaszt a hívő keresztyének között. A békétlenség és tisztátalanság kiapadhatatlan 

forrásai ők, ezért mindig zavart keltenek, kárt okoznak. - Adja Isten, hogy idejében 

felismerjük és kerüljük az ilyen veszedelmes mérget (Zsid 12,5)! 

 

* 

Egymás terhét hordozzuk! 

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét..." (Gal 

6,2) 

 

Az „egymás terhét hordozzátok" krisztusi törvény után egy, ezzel ellenkezni látszó 
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olvasható: „kiki a maga terhét hordozza" (5.). Ez az ellentét csak látszólagos. Azt 

jelenti, hogy a mi csip-csup terheinkkel ne terheljünk másokat. Ne vigyük azokat mások 

elé. Ha nehézségünk támad, egyedül Istenre bízzuk azt. A Zsoltáros is ezt mondja: 

„Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te 

igazságodat... (Zsolt 37,5-6/a). Péter azt ajánlja: „Minden gondotokat ő reá vessétek, 

mert néki gondja van reátok" (IPt 5,7). Viszont akinek módjában áll megterhelt 

testvérén segíteni és nem teszi ezt, szigorú megítélés alá esik: , A ki azért tudna jót 

cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak", mondja az apostol (Jak 4,17). Szinte 

beleremeg a lelkünk, mikor a bélpoklosok millióiról olyan gyakran hallunk mostanában és 

azt is halljuk, hogy az ebben a borzalmas betegségben szenvedőknek jó része bizonyos 

gyógyszerrel ma már gyógyítható. Abból a tengernyi pénzből, amit az emberek fényűző 

céljaikra fordítanak, az összes ilyen betegnek a gyógyszerét meg lehetne vásárolni. 

 

Jézus Krisztusom, aki a világ bűneinek terhét ártatlan vallóidra vetted, taníts meg 

engem is arra, hogy ahol csak tudok, a rászorulók segítségére siessek. Adj még 

nagyobb felelősséget szívünkbe, töviskoronás Királyunk, a ma már gyógyíthatóvá vált 

beteg megsegítésére! Irgalmadból indíts minket erre! Ámen. 

 

„Mert a gonoszok mind eltöröltetnek, De akik a nagy Istenben bíznak, E földnek azok 

örökösi lesznek: A gonosztevők szörnyen elhullanak. Majdan, ha ő helyüket 

megtekinted, Aholott laktak, üresen leled." (Énekeskönyv 37. é. 5. v.) 

 

* 

C.H.Spurgeon, Ígéret szerint, Isten ígéretei minden keresztyén számára 

9. Isten ígérete valóság 

 

Csodálatos dolog, hogy az örökkévaló Isten ígéreteket tesz saját teremtményeinek. 

Mielőtt szavát adta, szabadon azt csinált, amit akart; de miután ígéretet tett, 

szavahihetősége és becsülete kötelezte, hogy azt tegye, amit mondott. Számára ez 

valójában nem szabadságának korlátozása, mert az ígéret mindig uralkodói akara-

tának és tetszésének kinyilvánítása, és neki mindig örömet szerez, ha ígérete 

szerint cselekszik. Isten részéről nagy dolog, ha vállalja egy szövetség kötelékeit, 

mégis ezt tette. Az Úr az emberekkel megkötötte a kegyelem szövetségét, amelyben 

megerősítette az ígéreteit, nem csak azzal, hogy szavát adta, de meg is esküdött, 

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

bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő 

reménységet' (Zsid 6,18). 

 

Ebben a szövetségben sok becses ígéret van, amelyek mind megerősítést nyertek 
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Jézus Krisztusban, és örök időkre megalapozták Isten szavahihetőségét. Ez a mi 

reménységünk. Ahogy Pál írta Titusznak: 'Az örök élet reménységére, amelyet az 

Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért.' Isten ígéretet tett, és mi eme ígé-

ret szavahihetőségére építjük bizalmunkat örök időkre. Nem gondoljuk, hogy 

meggondolatlanság lelkünk üdvözülését hűséges Teremtőnk ígéretére alapozni. Hogy 

megkönnyítse nekünk a bizakodást, Isten az ígéreteket nemcsak szóban mondta el, 

hanem írásban is rögzítette. Az emberek szeretik, ha a szerződéseket írásba fog-

lalják, és ez esetben ez megtörtént: 'A könyvtekercsben írva van.' Az ihletett lapokon 

ott a feljegyzés, és amiként hiszünk a Bibliánknak, ugyanúgy bíznunk kell a benne levő 

ígéretekben. 

 

Sokak gyengeségének oka, hogy Isten ígéreteit nem tekintik valóságosnak. Ha egy 

barátjuk ígéretet tesz nekik, azt fontos dolognak tartják, és várják a hatást; de 

Isten kijelentéseit gyakran úgy tekintik, mint sok szót, amelyeknek kevés a 

jelentésük. Ez sérti az Urat, és ártalmas számunkra. Biztosak lehetünk afelől, hogy 

az Úr soha nem tréfál a szavakkal: 'Mond-e olyat, amit meg ne tenne?' Mindig 

megtartja az ígéreteit. Dávid mondta az Úr ígéreteiről: 'Örök szövetséget szerzett 

velem, benne elrendezett és biztosított mindent.' Isten meggondoltan beszél, kellő 

rendben és határozottsággal, és mi bízhatunk benne, hogy szavai csalhatatlanok, és 

beteljesülnek olyan bizonyosan, mint ahogy kiejtette őket. Csalódott-e már valaki, 

aki bízott az Ürban? Volt-e rá példa, hogy Istenünk megszegte adott szavát? A 

történelem egyetlen bizonyítékot sem tud felmutatni arra, hogy az ígérettevő Jahve 

visszavonta volna, amit mondott. 

 

Csodáljuk a hűséget az emberek iránt, és nem tudjuk elképzelni, hogy hiányozna 

Isten jelleméből, ezért biztonsággal számíthatunk rá, hogy Ő pont olyan megbízható, 

mint a szava. Vajon a Mindenható Úristen megszegheti-e az ígéretét? Nem, inkább 

megmozgatja a mennyet és a földet, megrázza a világegyetemet, mintsem hogy 

késlekedjen ígérete teljesítésében. Ő ezt mondta: 'Meg kell tennem. Megígértem - 

megígértem, halljátok?' Hogy teljesítse ígéretét, még a saját Fiát sem kímélte. 

Inkább haljon meg Jézus, mint hogy az Úr megszegje a szavát. Ismétlem: bízz benne, 

mert az Űr komolyan gondolja, amit mond, és ígéretének minden betűjét megtartja. 

De csak a választottak hisznek neki. Kedves olvasó, te hiszel neki? 

 

Akárki más hazudhat, de Isten igazat mond. Ha az egész világ összes igazságát 

összegyűjtenénk, csak egy csepp lenne a tengerben Isten igazságához képest. A 

legbecsületesebb ember szavahihetősége is csak merő hiúság Isten meg-

bízhatóságához képest. Még a legtisztességesebb ember megbízhatósága is csak 

olyan, mint a pára, de Istené olyan, mint a szikla. Ha bízunk a jó emberekben, sokkal 

inkább bíznunk kell a kegyelmes Istenben. Miért tűnik olyan rendkívüli dolognak 

megbízni Isten ígéretében? Sokak számára valami ködös, szentimentális, misztikus 
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dolognak tűnik; de ha higgadtan szemléljük, ez a leggyakorlatiasabb dolog a világon. 

Isten valóságos, minden más bizonytalan. Ő bizonyos, minden más vitatható. Neki meg 

kell tartania a szavát, ez abszolút szükségszerűség; különben hogyan lehetne 

Isten? Istennek hinni a józan ész cselekedete, és nem kell hozzá nagy erőfeszítés. 

Még ha fel is merülnek nehézségek, az egyszerű és tiszta szívű ember ezt mondja: 

'Igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok.' Ha nem hiszünk fenntartás 

nélkül Istenben, akkor megfosztjuk attól a tisztelettől, ami megilleti makulátlan 

szentségét. 

 

Istennel szembeni kötelességünk megköveteli, hogy elfogadjuk ígéretét, és aszerint 

cselekedjünk. Minden becsületes embernek joga van a bizalomra, és az igazság 

Istene még sokkal inkább megérdemli. Az Ígéretet úgy kell tekintenünk, mint magát 

a megígért dolgot, amiként egy ember csekkjére is úgy tekintünk, mintha 

ténylegesen fizetett volna. Isten ígéreteit is készpénznek vehetjük. Higgyük el, hogy 

megadja nekünk, amit imáinkban kértünk tőle. Ő kezeskedik ezért, és azt ígéri, hogy 

megjutalmazza az ilyen hitet. 

 

Tekintsük úgy az ígéretet, mint egészen biztos dolgot, cselekedjünk aszerint, és 

tegyük a legfontosabb tényezővé számításainkban. Az Úr örök életet ígér azoknak, 

akik hisznek Jézus Krisztusban; ezért ha valóban hiszünk benne, arra a 

következtetésre jutunk, hogy örök életünk van, örüljünk hát a nagy kiváltságnak. 

Isten ígérete a legjobb biztosíték; sokkal biztosabb, mint az álmok és látomások vagy 

a képzelt kinyilatkoztatások; és sokkal megbízhatóbbak, mint az érzések - akár 

öröm, akár bánat, írva van: 'Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre.' Hiszek Jézusban, 

ezért nem jutok ítéletre. Ez logikus érvelés, és a következtetés kétségbevon-

hatatlan. Ha Isten ezt mondta, akkor úgy is van, kétséget kizáróan. Semmi sem lehet 

bizonyosabb, mint az, amit maga Isten jelent ki; semmi sem történik meg 

biztosabban, mint az, amiért Ő kezeskedett saját aláírásával és pecsétjével. 

 

Amikor valaki ítélet előtt áll, az Űr fenyegetéseit a hit rendkívüli figyelemmel érzékeli, 

ami nagyon figyelemre méltó, hiszen megfélemlített hite a szívét elárasztó 

rettegésben és döbbenetben vesztegel. Miért ne fogadnánk el az ígéreteket hasonló 

felismeréssel? Ha eljut a tudatig, hogy aki nem hisz, az elkárhozik, akkor hason ló 

bizonyossággal kell elfogadni, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, hiszen az 

utóbbi ugyanúgy Isten szava, mint az előbbi. A tudatra ébredt elme hajlamos arra, 

hogy Isten szavának csak a sötét oldalát lássa, és annak érezze teljes erejét; 

ugyanakkor figyelmen kívül hagyja az írás világosabb oldalát, és kétségbe vonja azt, 

mintha túl szép lenne ahhoz, hogy igaz legyen. Ez dőreség. Minden áldás túl jó ahhoz, 

hogy megkapjuk, ha méltatlanságunkkal mérjük; de Isten számára egy áldás sem túl 

jó ahhoz, hogy megadja, ha az Ő mindent felülmúló tökéletességével mérjük. A 

szeretet Istenének természetéhez tartozik, hogy mérhetetlen áldásokat adjon. Ha 
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Nagy Sándor úgy adott, mint egy király, akkor Jahve nem úgy ad-e, mint egy Isten? 

 

Gyakran halljuk ezt a szólást: "biztos, mint a halál'; azt javaslom, hogy helyette 

mondjuk ezt: "biztos, mint Isten ígéretei'. Az isteni dolgok éppen olyan biztosak, mint 

a 'félelmetes dolgok az igazságban'. 'Aki hisz Jézusban, el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen.' Ennek így kell lennie, mert Isten mondta, és Ő nem tévedhet. 

 

Igen, az Úr komolyan gondolja, amit mond. Ő sohasem csúfolja meg az embereket 

üres és meddő szavakkal. Miért csapná be teremtményeit, és kérne tőlük hiábavaló 

bizalmat? Az Úr gyakran túlteljesíti az ígéretét, többet ad, mint amennyit ígért, de 

sohasem ad kevesebbet, ígéreteit a legnagyvonalúbb skálán értelmezhetjük. Ő 

sohasem ad kevesebbet, mint ami az ígéret értelmezése alapján várható. A hit még 

sohasem múlta felül az Úr nagylelkűségét. Fogadjuk el az ígéretet, és örvendezzünk, 

hogy anyag és nem árnyék. Már most örüljünk neki, mint reménységünk valóságának! 

 

Október 9 

 

A mi oltárunkon Krisztus vére van 

 „Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár 

szarvait..." (3Móz 4,7). 

 

Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat 

mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a Nagy Áldozat vérével van 

meghintve. Ez teszi istentiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött Fiának 

vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat. 

 

Fontos számunkra, hogy megértsük a bűnért való egyedüli áldozat vérének 

jelentőségét, hiszen bűnnel szennyezettek még legszentebb cselekedeteink is, és 

Isten legbuzgóbb megtérésünket, hitünket, imádságunkat sem fogadhatná el, ha nem 

volna bűneinkért való engesztelő áldozat. Sokan kigúnyolják a „vért", számunkra 

azonban ez a vigasztalás és a reménység egyetlen alapja. Az oltár szarvaira hintett vér 

legyen világosan a szemünk előtt, mikor Istenhez közeledünk. A vér ad erőt az 

imádságnak, ezért van az oltár „szarvain". „Az Úr színe előtt" van, ezért előttünk is 

ott kell, hogy legyen. Krisztus vére már az oltáron van, mielőtt mi tömjénnel oda 

járulnánk. Ott van, hogy hálaáldozatunkat és könyörgéseinket megszentelje. 

 

Gyertek, könyörögjünk bizodalommal, hiszen Jézus Krisztus, a nagy áldozat, 

megáldoztatott, érdeme a miénk. A vér a kárpiton belül van, és a hívők imádságai 

ezért lehetnek kedvesek Isten előtt. 
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* 

 

Mivel vagyok tele? 

...tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok 

örömmel. (2Kor 7,4) 

 

Mivel van tele a mi életünk? Gondokkal, feladatokkal, félelmekkel, hirtelen támadt 

nagy baj esetén kétségbeeséssel, van, aki önmagával van tele, vagy szerelemmel (fülig 

szerelmes), van, aki egy másik emberrel, vagy a semmivel - üres az élete. 

 

Sokan tapasztalják, hogy ha kitölti is valami őket, mégis marad hiányérzetük, még 

valami kellene a teljes boldogsághoz. Amikor pedig megszűnik az addigi tartalom (abba 

kell hagyni a munkát; meghal, akiért élt az illető...), összeomlik az életük. Csak az 

tartotta, s most nincs miért élni. 

 

Isten arra teremtett minket, hogy mint üres edények, ővele legyünk tele. Az iránta 

való szeretet (teljes szívedből) és tisztelet töltsön be, és így legyünk szerelmesek, 

szorgalmasak, szenvedők stb.! Aki ővele van tele, az soha nem veszíti el élete 

tartalmát, s benne minden más tartalom is a helyére kerül. 

 

Ezért hordozza az ilyen ember egészen másként a veszteségeket, próbatételeket. 

Istenben szerető Atyja van, akire mindig számíthat, akivel közösségben mindent 

megkapott, amire szüksége van ebben az életben és az örökkévalóságban. Hogy emellé 

olykor nehézségek is jönnek, azok őt is meggyötrik, de Isten a benne bízókat előre 

felkészíti erre, s ezért már előre kapnak vigasztalást és erőt is. Nem akkor kapkodnak 

valami segítség után, amikor bajok érik őket, legfeljebb akkor még erősebben kapasz-

kodnak szövetséges Istenükbe, aki a nehéz időkben még inkább érezteti gyermekeivel 

hatalmát és szeretetét. 

 

Ezért nem túlzás, amit itt Pál apostol ír. Abban az időben különösen is sok 

szenvedésben volt része. De Krisztussal való szoros közösségén ez nem változtatott. 

Az elég volt ahhoz, hogy megvigasztalt, reménykedő ember maradjon. 

 

Mi ismerjük ezt az elrejtettséget és lelki biztonságot? 

 

* 

 

„Foglyul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naámán feleségének a 
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szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáríai 

prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából." 

2Királyok 5,2-3 

Ez a történet egyike az Ószövetség legkedvesebb és legjellemzőbb történeteinek, 

feltétlenül el kell olvasni. Röviden: Naamán, Damaszkusz hadvezére leprás lesz. Izraeli 

rabszolgaleánykája naiv, de lelkes hitével Elizeus prófétához utasítja, s a hadvezér 

megfogadja a szavát. Elizeus csak kiüzen neki: fürödjön meg hétszer a Jordánban, és 

megtisztul. O haraggal, de megteszi, és meggyógyul, Jáhve híve lesz, egy zsák földet 

kér, hogy ha hivatalában kénytelen letérdelni a bálvány előtt, arra térdelhessen. 

 

Isten a rabszolga kislány naiv hitét felhasználta arra, hogy idegenben is boldog 

legyen, és másokat is azzá tudjon tenni. A zsidó király nem tudta elképzelni, hogy az ő 

saját vallásának ereje ilyen csodára lenne képes. A hadvezér felháborodott, hogy olyan 

keveset kérnek tőle gyógyulásához. Nagy áldozatokat szívesen hozott volna, de 

nehezen érti, hogy neki csak hinnie kell. Isten, aki annyira tiltja a bálvány szolgálatát, 

megengedte, hogy ha a hadvezért hivatala kényszeríti, letérdelhessen azelőtt. A 

történet minden egyes eleme művészi tökéllyel mutatja be a mi korunk legidőszerűbb 

kérdéseit és azok megoldását. Mindnyájan megtalálhatjuk benne saját lelki arcunk 

tükörképét. 

Jó Istenem, csodálatos az, hogy egy több ezer éves meseszerű történetben saját 

korunk és saját magunk kérdéseire is feleletet tudsz adni. Add, hogy ne tegyek úgy, 

mint Naamán első felháborodásában, hogy túl egyszerűnek találva utasításodat, eldobjam 

a gyógyulás csodás lehetőségét! Hallgassak egyházam tanítására akkor is, ha sokszor a 

saját hívei sem értékelik eléggé; és amikor nyomorúságom reménytelenné tesz, forduljak 

hozzád, és ajándékképpen fogadjam el lelkem és életem gyógyulását. Az én gyenge, 

sokszor bizonytalan hitemet tedd alkalmassá arra, hogy mások is megtaláljanak Téged, 

és békességet, üdvösséget nyerjenek általa! Ámen. 

* 

A krisztusi lelkület és annak ellentéte 

Mert Ő (Krisztus Jézus), Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, 

hogy egyenlő Istennel... Filippi2,6 

Természetünk szerint zsákmányleső lelkület él bennünk. A bűneset révén jutott el 

hozzánk. Előtte már egy angyalfejedelem - Lucifer - rablóvá lett; a teremtett világra 

vágyott, ami eredeti, Istentől alkotott pompájában állott szemei előtt. Zsákmányként 

akarta azt magához ragadni, úrrá lenni felette. Ez okozta bukását, önmagát akarta 

felemelni, ezért megaláztatott. Még most is fejedelem azért, és van hatalma, sőt ő „e 
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világ istene". De csak a sötétségen uralkodhat, ameddig a bűn elér. Csak annyiban van 

hatalma, amennyiben a világ a bűnben él. Hatalma van a halálon, de nem az életen. Ez az 

ős-rabló mindnyájunk gondolkozását megfertőzte. „Olyanok lesztek, mint az Isten" - 

suttogta az első embernek, az pedig engedve neki, magához ragadta azt, amit Isten 

kilátásba helyezett a számára. 

Isteni természet részese lett volna az ember, de ezt a célt csak az alázatos 

engedelmesség útján érhette volna el. Ajándékba kellett volna kapnia ezt a szép 

méltóságot, nem pedig önkényesen, zsákmányként elrabolni. Azóta, sajnos, ilyen az 

ember jelleme: amit szeret, azt magához akarja ragadni. Mindent magának - a többiek 

kárára is. Felfelé törekszik, másokat lehetőleg letiporva. Az emberiség egész 

története során állandóan megfigyelhetjük ezt az ellentétet az elnyomók és az 

elnyomottak között. A mi korunkban a gazdaságilag erősek akarják mindig leigázni és 

kizsákmányolni a gyengét. Az ember azt gondolja, ha azok kerülnek felülre, akik addig 

alul voltak, akkor jobb lesz. Nagy tévedés! Nem emberek-e azok is, akik eddig 

el¬nyomottak voltak? Nem ugyanaz az ő törekvésük is, hogy eddigi el-nyomóiknak a 

nyakára hágjanak? A zsarnoki gondolkozás öröklött természetünk alapvető hibája. Nem 

akarjuk elengedni azt, amit megnyertünk, hanem görcsösen fogjuk; ami pedig nem a 

mienk, azt minden eszközzel meg akarjuk nyerni. Némelyek nem riadnak vissza az 

igazságtalanságtól sem. Nincsenek tekintettel másra, ellökik és letapossák, ha 

útjukban áll. Ez mélyen él bennük, másként el sem tudják képzelni az életüket. -A 

kereszten függő Megváltónak ezt kiáltották: „Segíts magadon, szállj le a keresztről!" 

Ezeknek az embereknek sejtelmük sem volt az engedelmességből való önkéntes le-

mondásról. Mennyire más példát adott nekünk életével az Úr Jézus! 

* 

Látogassuk a betegeket, özvegyeket, árvákat! 

„ Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: 

meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban... " (Jak 1,27) 

Embertársaink iránt érzett szeretetünk és segítésre irányuló készségünk 

megmutatására a legjobb alkalom az, amikor valami betegség támadja meg és dönti 

ágyba az embert. Éljünk ezekkel az alkalmakkal jó szívvel. Sohasem tudhatja 

egyikünk sem, mikor nyílik alkalom, hogy véle kapcsolatban gyakorolják ezt mások. „Ki 

beteg, hogy én is beteg ne volnék?" (2Kor 11,29) A másik ilyen alkalom a magukkal 

szinte tehetetlen özvegyek és árvák látogatása, számukra tanácsadás, ügyes-bajos 

dolgaik elintézésében nyújtott segítség. Isten az özvegyek és árvák fölkarolását 

sok más igéjében is lelkünkre köti: „Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg" 

(2Móz 22,22); „Pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét" (Ézs 1,17/b). Mi sem 

hanyagolhatjuk el ezeket mennyei Atyánk megszomorítása nélkül. 

Add, Uram, hogy bármennyire elfoglalt legyen is életem, mindenkor legyen időm a 
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betegek, az özvegyek, az árvák ügyének felkarolására. Ne engedd elfelednem, hogy 

Véled, magaddal cselekszem azt, amit velük cselekszem és amiben segítségükre 

vagyok. Sohase engedd elfelednem, milyen kiváló alkalmak ezek Veled szemben 

fönnálló nagy adósságom törlesztésére. Bármennyit sikerül is törlesztenem, sohasem 

törleszthetem le egészen. Fogadd így el! Ámen. 

,;Vedd el rólunk, kérünk nagy haragodat És újítsd meg már 

minekünk a mi napunkat; Kegyelmes Úr Isten, tartsd meg mi 

házainkat! Dicsérhessünk mindörökké, mint szent Atyánkat!" 

(Énekeskönyv 386. é. 9. v.) 

* 

Örvendezz Istennek 

66. zsoltár 

 

Aki látja Isten műveit, dicséretet zeng nevének. Aki felismerte az Ő teremtő, 

gondviselő és mindeneket fenntartó hatalmát, annak a szívében hódolat, dicséret és 

magasztalás támad. 

 

A természeti világ minden egyes teremtménye külön csoda, nem beszélve az általános 

természeti törvényeket felülíró, kivételes természeti jelenségekről, amikor egy-egy 

esemény vagy történés túllép, és ezáltal túlmutat az általános törvényeken. Öröm, 

csodálat és hála fakad az emberben, ha ezekre tekint. 

 

Vannak népek, nemzetek, akik szívüket távol tartják Istentől, és elvetik az Ő Igéjét, 

megrövidítik az Ő dicsőségét. Amikor azonban Isten hatalma nyilvánvalóvá válik, akkor 

majd minden ellensége „hízelegni fog" neki, „az egész föld leborul előtte", és „énekel 

neki". Eljön az idő, amikor majd mindenek neki hódolnak mennyen, földön és föld alatt. 

Neki, aki által, és akire nézve teremtettek mindenek, aki képe a láthatatlan Istennek, 

akinek a kezébe adatott az ítélet is ezen a világon. Akkor majd lesznek olyanok, akik 

őszinte szívvel és hálaadással zengnek dicséretet az Ő nevének, és lesznek olyanok, 

akik kénytelenek lesznek ugyancsak az Ő nevét zengeni. A te szíved hogyan zengi majd az 

Ő dicséretét? 

 

Az Isten tetteire való emlékezés mindig a csodatettek sorozatát nyitja meg 

előttünk. Isten nem csak egyszer és kivételesen gyakorolja az Ő csodálatos hatalmát, 

megmentő szeretetét az övéin: a megtartatás és a kegyelem állandó. Nélküle egy 

lépést sem tudnánk tenni, kegyelme nélkül újra és újra igazságos ítélete alá esnénk. 

Csak az Ő folytonos kegyelme és hűséges gondviselése képes az Ő közelében, a 
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szabadítás és az élet útján megtartani. Ezért bármerre tekintünk ezen az úton, akár 

előre, akár a hátrahagyottakra, mindenütt az Ő csodáinak a sorozatát szemlélhetjük. 

 

Aki a tengert szárazzá változtatta, ugyanaz, mint aki a Jordán vizét 

kettéválasztotta. Aki lenyúlt a magasból, hogy a bűn tengeréből kiemeljen, ugyanaz, 

mint aki kézen fogva vezet, mígnem az Ő örök dicsőségébe megérkezünk. 

„Csodálatosak az Ő cselekedetei az emberek fiain." Aki ezeket szemléli, méltán 

örvendezhet szabadító, megtartó Istenünkben. 

 

Az engedetlenek tevékenykedéseinek is Isten szab határt. A hívő ember hajlamos azt 

gondolni, hogy a hitetlenek korlátlanul véghezvihetik saját elgondolásaikat és 

kívánságaikat. Némelykor valóban félelmetesen magasra csapnak körülöttünk a 

hitetlenség és az istentelenség hullámai: már-már elnyeléssel fenyegetik Isten népét. 

Azonban ha tekintetünket Isten felé fordítjuk, megláthatjuk, hogy Ő az, „aki 

uralkodik az Ő hatalmával örökké": „Szemmel tartja a pogányokat, hogy az 

engedetlenek fel ne fuvalkodjanak magukban." Ott és akkor, amikor Isten 

szükségesnek látja, megállítja az engedetlenek előretörését. 

 

A porból megelevenedni, az úton egyenesen járni magunktól nem tudunk: Isten az, 

„aki megeleveníti lelkünket, s nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak". Amikor 

lelkünk elalél, amikor erőtlenség és céltalanság kerít hatalmába, minden emberi 

erőfeszítésünk elégtelennek bizonyul ahhoz, hogy talpra álljunk. Istennek van hatalma 

arra, hogy a porba hanyatlott lelket magához térítse, a halál jeges karmai között 

vergődőket megelevenítse. Ám, miután Isten az Ő Lelke által megelevenített, akkor is 

folyamatosan szükségünk van az Ő kegyelmének a támogatására. Bizony, újra 

megtántorodunk, sőt elesünk, újra a porba hanyatlunk, elmerülünk a kísértések 

mélységeiben, ha a mi megtartó Istenünk erős karjaival meg nem tart bennünket. 

 

Isten útjai nem mindig a mi elgondolásunk és kedvünk szerint vezetnek. Mi 

számtalanszor más sorsot szeretnénk magunknak és szeretteinknek. Fontos tudnunk 

azonban, hogy a megpróbáltatások, még ha nagyon emberinek látszanak is, Isten 

kezéből jönnek: hálóba visz be minket, megszorítja derekunkat, sőt embert ültet a 

fejünkre, tűzbe-vízbe juttat, de kihoz bennünket bőségre. Isten meg akar tisztítani 

bennünket, mint ahogy az ezüstöt tisztítják. 

 

Ne csüggedjünk hát, ha Isten úgy látja jónak, hogy embert ültessen a fejünkre! A 

hívő asszonyt sokszor a hitetlen férj kemény keze alatt próbálja meg az Úr. A hívő 

munkatárs vagy alkalmazott olykor hitetlen főnöke önkényeskedéseinek van kitéve. 

Embert ültet fejére az Úr, megpróbáltatásai közben tűzbe-vízbe jut. Az acélt is edzeni 

kell, felhevíteni, majd újra lehűteni, míg elég kemény nem lesz ahhoz, hogy nehéz munkát 

végezzenek vele. De végül majd kihoz bennünket a „bőségre" a mi szabadító Istenünk. 
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A megpróbáltatások idején szükségbe jutott ember könnyen tesz fogadalmakat, ám 

ezek a fogadalmak csak akkor lesznek teljesek, ha meg is tartja őket. Vigyázzunk, ne 

hamarkodjunk ezekkel, ne ígérgessünk komolytalanul, mert a fogadalmat és ígéretet 

Isten komolyan veszi, számon tartja, és számon is kéri. Lelki életünk megsínyli az 

ígéretszegést. 

 

Nem másról, mint az Isten közösségében élő embernek a szükség idején Istennek tett 

odaszánásairól és ígéreteiről van itt szó. Az istentelenül tett ígéretek sokszor 

esztelenek, károsak, vagy akár ördögi fogadalmak is lehetnek, amelyek teljesítésétől 

Isten világosságában járva éppenséggel tartózkodnunk kell. A cselekedettel véghezvitt 

áldozatot ugyanakkor a szóbeli bizonyságtétel teszi teljessé. Az anyagi áldozat 

elégtelen, ha az ember szája nem az Úr dicséretét zengi eközben. Az áldozathozatalnak 

együtt kell járnia Isten dicséretével és magasztalásával. 

 

Imáink meghallgattatásának az előfeltétele a bűnnel való szakítás. Ez nem azt jelenti, 

hogy aki Istenhez folyamodik, annak bűntelennek kell lennie, különben nem számíthat 

imái meghallgattatására, ám igenis kell, hogy legyen a szívében őszinte vágyakozás és 

akarás szakítani minden bűnnel és hamissággal. A bűn és az ünneplés nem fér meg együtt 

Isten szentséges jelenlétében. Aki tehát imái meg-hallgattatását komolyan veszi, az 

vegye komolyan a bűnt és a bűn gyűlöletét is. 

 

Imáink meghallgattatása mindazonáltal kegyelem. Nem azért hallgattatunk meg, mert 

elfordultunk a bűntől, mintha Isten ezzel akarná jutalmazni elfordulásunkat. A bűnnel 

való szakításban nincs semmi jutalmazni való, hiszen csak javunkat kerestük, és 

kötelességünket teljesítettük Istennel szemben, amikor a bűnnek hátat 

fordítottunk. A meg-hallgattatás Isten kegyelmének újabb megnyilatkozása. 

 

Isten kegyelme kísér jártunkban-keltünkben, és aki ebben a kegyelemben jár, 

mindenkor örvendezhet az Úrban, mert tudja, hogy életének minden eseménye, 

minden megnyilatkozása az Úr kegyelmes jelenlétét bizonyítja. Aki ebben a 

kegyelemben él és jár, mi mást is mondhatna tehát: „Örvendezz Istennek, oh te 

egész föld!" 

 

Október 10 

 

 

Nyitott ajtó előtt állunk 

„íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be..."(Jel 3,8). 
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Az Isten igazságához hűséges szentek előtt nyitva van az ajtó. Én lelkem, mivel te 

már eldöntötted, hogy az Úr kijelentett Igéjét követed életedben és halálodban, 

nyitott ajtó előtt állsz. 

 

Be akarok lépni ezen a nyitott ajtón az Istennel való közösségbe. Ki tilthatná meg 

ezt? Krisztus Jézus eltörölte bűneimet, megajándékozott igazságával, ezért bátran 

beléphetek. Még is teszem, Uram, a Te kegyelmed által. 

 

Ezen a nyitott ajtón át beléphetek az Ige titkaiba, Isten mélységes titkaiba: a 

kegyelemből való kiválasztás, a Krisztussal való közösség, az O második eljövetelének 

megértésébe. Mindez előttem van, és örvendezhetek benne. Minden ígéret, minden 

tanítás feltárulhat előttem, egy se marad többé rejtve a számomra. 

 

Belső szobámban is nyitott az ajtó: szabadon Isten elé járulhatok. Az emberek 

között a szolgálat nyitott ajtaja áll előttem. Isten meg akar hallgatni és fel kíván 

használni. Nyitott ajtón át haladhatok előre a szentek mennyei gyülekezete felé, és 

nyitott ajtó vár a földi gyülekezet közösségében élő szentekre. Lehet, hogy egyesek 

megpróbálják bezárni ezt az ajtót előttem, vagy kizárni engem mindebből, de ez 

sohasem fog sikerülni nekik. 

 

Nemsokára megnyílik előttem a menny kapuja. Átmegyek majd gyöngykapuján az én 

Uram, az Úr elé, és mindörökké Istennél lehetek. 

 

* 

Kihallgatni vagy meghallgatni? 

...azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról... 

(Jn 18,37) 

 

Pilátust nagyon bosszantotta, hogy éppen a nagy ünnep alkalmával vitték hozzá 

Jézust, és követelték, hogy végeztesse ki. Ingerülten kezdte a kihallgatást: Ki vagy? 

Mit tettél? - Jézus szelíden válaszolt: Én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az 

igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Az én országom 

nem e világból való... 

 

Jézus arról beszélt, ami Pilátust nagyon érdekelte. Azonnal rá is kérdez: Mi az 

igazság? - De mielőtt Jézus felelhetne, feláll, kimegy, és tovább tárgyal Jézus 

vádlóival. 

 

Ez a rövid kérdés nagyon sokat elárul. Amikor elhangzik, a hivatalnokból egy 
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pillanatra előbújik az ember. Ez hiányzik Pilátus életéből, erre vágyik, de nem vallja 

be magának sem. Ő vallat, és nem vall. Kihallgatja Jézust, de nem akarja 

meghallgatni. 

 

Pedig ezek kegyelmi pillanatok egy ember életében: megnyílik a szív Isten előtt, 

Isten meg akarná ajándékozni, de az ember mégis elfut, és szegény marad. Nem 

cserél helyet Jézussal, ragaszkodik ahhoz, hogy ő a bíró, és Jézus a vádlott. 

 

Pedig az igazság nem ijesztő, éppen az az örömhír. Mi az igazság? Az igazság az, 

hogy mi Istentől halálos ítéletet érdemlünk. Az igazság az, hogy ezt az ítéletet 

Jézus Krisztus magára vállalta és ténylegesen elszenvedte, amikor meghalt a 

kereszten. Az igazság az, hogy aki ezt hiszi, azt Isten igazzá nyilvánítja, és nem 

bünteti meg. Mert az igazság egy személy, úgy hívják: Jézus. Akinek Jézusa van, azé 

az igazság. Ezért jött ő a világba. 

 

Ne vallassam Jézust, hanem vallják neki ma! Ne én kérjem számon, mintha bírája 

lennék, hanem üljek a vádlottak padjára, engedjem, hogy leleplezzen és kegyelemmel 

felmentsen! Aki őbenne hisz, nem megy ítéletre (Jn 5,24)! 

 

* 

„Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is 

elvétetik, amije van." Máté 13,12 

 

Jézusnak ezen a többször ismételt, igazságtalannak tűnő kijelentésén sokan 

megbotránkoznak. Tipikus példája annak, hogy az igét csak összefüggésében lehet 

megérteni. Természetes, hogy mai, anyaghoz tapadó korunk ezt a mondatot is a vagyon, 

az anyagi nyereség oldaláról nézi, azért botránkozik meg rajta. Jézus pedig itt is a 

hitről, a lélek kincseiről beszél. Akinek komoly hite van, a mindennapok tapasztalatai 

által egyre erősödik, megbizonyosodik, és dúskál a lélek naponta megújuló örömeiben. 

Akinek csak bizonytalan hite van, olyan kevés kell ahhoz, hogy azt is elveszítse. Fél 

hittel, meggyőződés nélkül nem lehet boldognak lenni. Egy ideig az is segít, mert az is 

ajándék, és Isten Lelkének a legkisebb érintése is képes erőt adni, de a komolyabb 

kísértéseknek, logikusnak tűnő, tetszetős, nép- és korszerű tanításoknak nem tud 

ellenállni. „Elvétetik tőle." A mi korunk éppen ennek a bizonyítéka. Régebbi, csendes 

korokban elég volt a megszokott hitgyakorlat, természetes volt, hogy mindenki 

keresztyén. Ma az maradhat meg annak, akinek teljes hite van. Ő fogja megtalálni 

jövendőjét és boldogságát. 

Istenem, én hiszek benned. Érzem, tapasztalom hitem gyümölcseit. Jó dolog imádkozni, 
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jó érzés egy szép prédikációt meghallgatni, jó tudni, hogy ott vagy mellettem. Nem tudom 

megítélni, elég lesz-e ez ahhoz, hogy mindvégig keresztyénnek, a Te gyermekednek 

vallhassam magam. El-elcsábítanak idegen gondolatok, el-elgondolkozom azok igazságán. 

Félek, hogy nehéz próbák között nem tudnék megállni. Ajándékozz meg engem azzal a 

teljes hittel, amely képes irányt szabni életemnek, továbbvezetni családom tagjait, 

megállni a próbák között, kitartani akkor is, ha körülöttem mindenki más irányba indulna, 

hogy bővölködhessem lelki javaidban. Ámen. 

* 

Szeressük egymást! 

„Szeressed felebarátodat, mint magadat!" (3Móz 19,18/b) 

„Szeressük egymást!" hangzik felénk a „királyi törvény" Ne szóval, hanem 

cselekedettel szeressünk (Un 3,18; Jn 13,34-35)! „Ezeket parancsolom nektek, hogy 

egymást szeressétek" - mondja Jézus (Jn 15,17). Nikodémussal való beszélgetése során 

hangzik el a királyi törvény legszebb és legtökéletesebb formájában: „Mert 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). János, a szeretet apostola azt mondja 

nekünk: „Szeretteim, na így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell 

egymást" (Un 4,11). „Ha megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint: Szeressed 

felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek." (Jak 2,8) Békét és szeretetet 

adjunk felebarátainknak. Ez a kettő szorosan összetartozik: egyik sem teljes a másik 

nélkül, sem a béke szeretet nélkül, sem a szeretet béke nélkül. Mind a kettő isteni 

eredetű, azért olyan csodálatos. Ezeket gyakoroljuk! 

Áldom és magasztalom szent Neved, hogy Te ajándékoztál meg minket ezzel a két 

kinccsel: a szeretettel és békével. Add, Uram, nékem is mindkettőt,hogy ezekkel együtt 

járjam életem útját és csodálatos hatalommá váljék e kettő az én életemben is. Ne engedj 

ezek egyikében sem megfogyatkoznom. Az ezeket olyan csodásán egyesítő Úr Jézus 

Krisztusért kérlek. Ámen. 

„Az életre nekem utat mutat, Mely életben van az örök 

boldogság, Hol szent színednek gyönyörű voltát Láttatod, mely 

nagy öröm és vígasság. Nagy dicsőséged jobbod erőssége 

Örökké megmarad, soha nincs vége." (Énekeskönyv 16. é. 6. v.) 

* 

Krisztus megalázta magát 

Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. FHÍPPÍ. 

2,, 
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Jézus „Istennel egyenlő" (Fii 2,6). Ez azt jelenti, hogy lényében azonos vele s a 

helyzete is ugyanaz; már öröktől fogva Isten formájában volt; isteni dicsőség volt a 

része. De még nem volt a teremtett világ birtokában. Jézus az Istennel való egyenlőség 

hatalmi helyzetét nem ragadta magához, mint zsákmányt, hanem az ellenkezőjét 

tette: szolgai formát vett fel, emberré lett, mint mi - éppolyan függővé és korlátolttá. 

A Föld vonzóereje nem enged el minket; még öt percre sem nélkülözhetjük a levegő 

oxigénjét. Életünknek földi feltételei vannak és korlátok vesznek körül. Lelki életünk 

is mindenféle befolyás alatt áll. Ebbe a kötöttségbe jött bele Isten Fia, önként. 

Amikor emberré lett, még jobban megalázta magát. Nem törekedett hatalomra és 

dicsőségre, hanem az alázatosokhoz, az alacsony sorsúakhoz szabta magát. Engedte, 

hogy megvessék, kigúnyolják. Egyetlen bűnös sem volt túl rossz neki. Nem akart semmi 

dicsfényt, amire a kegyesek törekedtek és magukhoz is ragadták. Hagyta, hogy a fari-

zeusok a bűnösök barátjának mondják Őt, mert szerintük, aki szent, az az elbukott 

ember felett állónak kell, hogy tekintse magát. 

 

Az Úr Jézust a Kísértő ismételten rá akarta bírni, hogy önkényesen vegyen birtokába 

valamit, s felkínálta neki a világot az ő dicsőségével, ha térdet hajt előtte. De a 

Megváltó az engedelmesség útját járta, bár az egyre mélyebbre vezetett. Soha nem 

segített magán, soha nem tett csodát a maga örömére. Engedelmes maradt halálig. Ő, 

aki egyedül volt bűntelen, tulajdonképpen nem volt alávetve a halál hatalmának, amely a 

bűn következménye. Ő önként vállalta a legbecstelenebb és leggyötrelmesebb halált, a 

kereszthalált. Mint gonosztevő halt meg. Az engedelmesség, önmegtagadás és lemondás 

útját járta. Ilyen volt Jézus példája előttünk. 

 

Ó, mennyire meg kell változnunk! Ez teljesen lehetetlen lenne, ha Isten kegyelme 

nem ajándékozott volna nekünk új életet; de még így is harcba kerül, hogy ez, a Szent 

Szellem által megújult gondolkozás irányítson minket egész életünkön át, hogy áttörjön 

az óember erőszakos, akaratos és uralkodni vágyó lelkületén. Ennek egyetlen útja: „Élek 

pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" (Gal 2,20). 

* 

Imádság 

a tanítványokért és a jövőért 

Jézus főpapi imája III.; Jn 17,12-26 
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Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem 

adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat 

fia, hogy beteljesedjék az írás." 

 

Amikor János visszatekint közel egyszázados életére, mélyen átélheti Jézus imájából 

ezt a két szót: megtartottam őket - majd később azt: megőriztem őket. Szinte látom 

az öreg Jánost, ahogy behunyt szemmel elmereng, és akinek diktálja az evangéliumot, 

szinte visszatartja a lélegzetét. Mert János emlékezik. Emlékezik a születő, élő és 

eltűnő gyülekezetéről, hívőkről, akik hitetlenekké lettek; hitetlenekre, akik hívőkké 

váltak; egy tanítványtársára, aki elbukott, elárulta Mesterét, és önkezével vetett véget 

életének. Átéli - talán a maga életére is gondol -, hogy mi nem tudjuk megtartani 

magunkat, hogy a legigazibb tanítvány is arra szorul, hogy megtartassák és 

megőriztessék. Hogy valóban megtartóra, megmentőre, Megváltóra van mindnyájunknak 

szüksége. 

 

Hogyan cselekszi ezt ma Jézus? 

 

Tart és őriz az Igéjével. 

 

Gondolom, nem én vagyok az egyedüli, aki megtapasztaltam, hogy egy-egy időben 

olvasott bibliai vers, napi Ige mi mindentől tud vissza¬tartani vagy megőrizni. - 

Emlékszem egy egyszerű munkás barátomra, aki mindig a villamoson olvasta el a napi 

Igéjét. Elmondotta, hogy egy alkalommal munkába menet ezt olvasta: „Azt akarom 

tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak ha¬rag 

és kételkedés nélkül." (ITim 2,8) Alig hogy beért a munkahelyére, brigádjában 

olyasmire akarták rávenni, amely nem volt éppen a legszabályszerűbb és legkorrektebb 

ügy. Akkor eszébe jutott a reggeli Ige a tiszta kézről, és ő valóban harag nélkül, 

szelíden elhárította magától barátai unszolását. Azok megsértődve fordítottak neki 

hátat, és nélküle tették meg azt, amire őt is rá akarták venni. - Alig telt el egy hét, 

kipattant az ügy, nagy botrány lett belőle, s hívő barátomon kívül a brigád minden tagja 

fegyelmit kapott, a főkolompost el is bocsátották. Ha valaki azt kérdezné, hogyan tart 

meg, őriz meg bennünket Jézus, akkor azt mondanám, hogy többek közt így is, Igéje 

által. 

 

De nemcsak Igéje által, hanem a hívő emberek, tanítványok imái által is tart és őriz 

bennünket, és tudjuk, hogy Ő is „kimondhatatlan fohászkodással" szüntelen könyörög 



63 

 

érettünk az Atyához. Be sokszor átéltem ezt az imatartást, és testvéreim, barátaim 

imádsága által való megőriztetést! De gondolom, nemcsak az én élményem ez. 

 

Végül testével is véd bennünket. Az Ő teste pedig az eklézsia. Mint¬egy védőburokban 

vagyunk így együtt. Nem véletlen, hogy valaki így mondotta ezt egyszer: „Itt, ebben a 

kis templomban mindig védve érzem magamat és biztonságban." 

 

Egyszóval a Szentlélek védőőrizetében élünk. De tegyük hozzá: csak ha akarjuk. Hiszen 

tudjuk, hogy Júdás nem akarta és kilépett, és ki is léphetett ebből a védőőrizetből. 

 

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól." 

- Jézus tehát nem akart kivenni bennünket a világból, még akkor sem, amikor nem a 

világért könyörög, hanem a tanít ványaiért. Erről már szó esett. Itt most két 

szélsőséges magatartásra szeretnék rámutatni; mindkettő fenyegetheti Jézus mai 

tanítványait. 

 

Az egyik veszély, hogy a világ tanítóinak érezzük magunkat, és mi akarjuk kioktatni a 

világot, hogyan, miképpen cselekedjék, éljen, rendezkedjen be - s természetesen a 

magunk által értelmezett Ige alapján tesszük ezt. Volt idő, amikor ezt fegyverrel és 

hatalommal is megtehette az egyház. Ma már nem! Mégis akad néhány ember, aki a világ 

tanítója, oktatója, kioktatója óhajt lenni, és amikor ezt a világ elhárítja, akkor 

megsértődik és „kivonul a világból", rendszerint még egy történelmi egyházból is, és 

valami szektába disszidál, aztán onnan duzzog az általa elkárhoztatott világra. De mert 

mégis ebben a világban kell élnie, ennek a magatartásnak nemegyszer lelki betegség, 

neurózis vagy pszichózis a következménye. 

 

Ha az első kísértés az volt, hogy kitanítjuk a világot, akkor a második az, hogy 

eltanuljuk a világtól: hogyan lehet ügyeskedni. Más szóval: az éppen használatos gondolati 

rendszerekkel, afféle ügyeskedő modernkedéssel szalonképessé akarjuk tenni az Ige 

mondanivalóját. Ebben az esetben nem a világot akarjuk az evangéliumhoz alakítani, 

hanem az evangéliumot mindig a világ legaktuálisabb mondanivalójához. Mert úgy véljük, 

hogy ilyen csomagolásban tetszetősebb és elfogadhatóbb lesz az Ige. Az első századtól 

kezdve, mondhatjuk így: a gnoszticizmustól kezdve alig akadt olyan gondolati vagy 

filozófiai rendszer, amellyel ne kísérelték volna meg szalonképessé tenni, modernizálni 

az Ige mondanivalóját. Ez ma is kísértés, de az ilyen modernkedésnek mindig valami 

különös keverék az eredménye. Valamiféle másodrendű világiasság. A hívő ember 

számára sokszor ez a riasztó, a világ számára pedig nem elég. Különös, de mindig azt ta-

pasztalom, hogy a világnak nem másodrendű világiasságra van szüksége, hanem elsőrendű 

keresztyénségre. 
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De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek 

énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te. Atyám, 

énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, 

hogy te küldtél el engem. 

 

Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, 

ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé 

legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted 

őket, ahogyan engem szerettél. 

Jn 17,20-23 

Itt már nem a tanítványokért imádkozik Jézus, hanem a jövőért, az eklézsiáért, akik 

majd tanítványai beszédéért hisznek. A jövő egyházáért pedig úgy imádkozik Jézus, hogy 

abban mindnyájan egyek legyenek. Mégpedig úgy, ahogy Ő egy az Atyával. 

 

Nyilván nem szervezeti egységre gondol, még csak nem is tanegységre - hiszen Ő nem 

vallásalapító -, hanem a szeretet és a szeretet szolgálatának egységére. Nem is valami 

karámba való összezárkózottságra, hanem az egy nyáj és egy pásztor egységére. Ez 

világosan ki is tűnik a „bennünk"-ből: Mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, 

Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is BENNÜNK legyenek, hogy elhiggye a világ, 

hogy te küldtél el engem." 

 

Nekünk Bennük, az Atyában és a Fiúban kell egynek lennünk, és mindabban, amire az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten inspirál minket. Ez pedig a szeretet és a szolgálat 

egysége. Ha szeretetben és szolgálatban tudnánk lenni, ahogy Jézus imádkozik értünk, 

nem botránkoznék annyit a világ a különböző karámba húzódók torzsalkodásain. Gondol-

junk csak éppen a külmisszió egyik csődjére, mert milyen zavart okozott és okoz még ma 

is, ha például valamelyik afrikai országban négyféle keresztyén felekezet is azt állítja 

magáról, hogy ő az egyedül üdvözítő keresztyén egyház... 

 

Gyermekeink, főképpen unokáink számára pedig egyszerűen érthetetlen, sőt egyre 

elviselhetetlenebbé válik a karámcsata. Nem véletlen, hogy egy fiatal teológus 

nemrégen ezt újfarizeizmusnak nevezte. 

 

Mit tehetünk tehát Jézusnak ez imádsága megvalósulása mellett, hogy egyek legyünk, 

ahogy Ő egy az Atyával? Mit tehetünk a szeretet és a szolgálat egységében? 
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Higgyünk a szeretet és a szolgálat egységben! Ebben higgyünk, ne a tan és a 

szervezet egységben. 

 

Imádkozzunk a szeretet és szolgálat egységért kitartóan, türelemmel. 

Tartózkodjunk minden elsietett lépéstől. Különösen akkor, amikor az szervezeti- vagy 

tanegységre törekszik, mert arról már tudjuk, hogy az sose vezetett egységre, csak 

kiélezte a különbségeket. 

 

A maga kis körén belül mindenki kövessen el mindent a szeretet és a szolgálat 

egységének létrehozásáért, amit csak lehet. Tegyük félre a hamis tapintatot, hogy jobb, 

ha nem beszélünk róla. Igenis beszéljünk arról, ami összeköt bennünket! Sőt, 

cselekedhetünk is. 

 

Máris egyek lehetünk: 

- az Ige olvasásában és az Ige megcselekvésében. 

- Egyek lehetünk a bocsánatkérésben s a bocsánatadásban. 

- Egyek lehetünk megtisztuló életünkben. 

Röviden: a szeretetben és a szolgálatban. 

, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok." 

- Különös itt ez az akarom szó. De nyilvánvaló, hogy itt sem akar mást Jézus, mint az 

Atya! Azt akarja, hogy ott legyünk, ahol Ő. Ez pedig tökéletesen egybecseng azzal, amit 

előzőleg mondott a tanítványoknak: „Ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, 

ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. " 

(14,3) 

 

Ha Ő akarja - és Ő nem akarhat mást, mint Isten -, és ha én is tanítványi módon 

akarom, már most, hogy ott legyek, ahol Ő, akkor higgyük el, hogy ott is leszünk! 

Meglátjuk az Ő dicsőségét, mint ahogy ígérte, sőt akarta. Lehetne-e nagyszerűbb bármi 

is ennél a jézusi ígéretnél, illetve jézusi akaratnál?!...  

 

Október 11 

 

Az Úr ereje szabaddá tesz 

 „Hatalmassá lesznek az Úr által, és az Ő nevében bízva élnek - így szól az Úr" 

(Zak 10,12). 

Vigasztalás ez a hitükben megbetegedetteknek, akik elfásultak és attól félnek, hogy 

soha nem kelnek már fel a szorongások és kétségek betegágyából. Az áldott Orvos 

azonban ki tud gyógyítani ebből a betegségből, és el tudja venni a nyomában 
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keletkezett gyengeséget is. Megerősíti a gyöngéket, méghozzá a lehető legjobb 

módszerrel, az Úrban erősíti meg őket. Az Úrban erősebbek vagyunk, mint 

önmagunkban. Az Úrban való erő megerősíti az Úrral való közösségünket, az 

önmagunkban bízó erő csak büszkeséget szül. Ez utóbbi tragikusan korlátolttá tesz, 

míg az előbbi határtalan távlatokat nyit meg előttünk. 

 

A hívő használja is az Úrtól kapott erejét: felserken és jár az Ő nevében. Micsoda 

öröm, ha egy beteg végre felkel és jár. Milyen gyönyörűség a lelki gyengeség korszaka 

után újra erősnek lenni az Úrban. Az Úr felszabadítja népét arra, hogy belátása 

szerint éljen, és belső készséget is ajándékoz az övéinek, hogy éljenek 

szabadságukkal. Szabad emberekké tesz bennünket; nem vagyunk rabszolgák, akik 

sohasem pihenhetnek meg, hanem szabadon jöhetünk-mehetünk Immánuel földjén. 

 

Én lelkem, kelj fel szomorúságodból és betegségedből, Krisztus szólít most fel, 

hogy légy erős, és járj Istennel szent szabadságban. Engedelmeskedj szeretete 

szavának! 

 

* 

Beszűkülni vagy elmélyülni? 

Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez... az ember... 

eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. 

(Mt 13,44) 

A példázatbeli ember szántogatott, s az ekéje beleakadt valamibe. Kiderült, hogy 

valamikor kincseket ástak el oda. Elmegy tehát, örömében eladja mindenét, és 

megveszi azt a földet. 

 

De amíg ő ezzel foglalkozott, mások haladtak a szántással, ő lemaradt mögöttük. 

És ha mindenét eladta, nem maradt neki más, csak ez a kincs. Igen, de ez többet ért 

mindennél, a közben elvégzett munkánál is, és minden addigi vagyonánál. Látszólag 

beszűkült az élete, valójában azonban elmélyült, gazdagabb lett. 

 

Az egyik faluban az ásott kutakban nem jó víz volt, nyáron pedig olykor ki is 

száradtak ezek. A főtéren fúrtak egy kutat, s utána az látta el az egész falut 

bőséges, jó minőségű vízzel. Kisebb átmérőjű csövön jött a víz, mint egy szokásos 

kút átmérője, de mélyebbről, több és jobb vizet kaptak. 

 

Van ilyen a lelki életben is. A lehetőségek nagy kínálata és az emberi mohóság 

miatt nagyon felszínessé, sekélyessé válik sok ember élete. De ha valaki felismeri az 

Isten által kínált kincsek értékét, örömében (és nem kényszerből, rábeszélésre) 
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szívesen lemond sok mindenről, hogy ez a lelki gazdagság az övé legyen, és másokat 

is tudjon vele gazdagítani. 

 

Ha csak beszűkül valaki, szegényebb lesz. De ha azért mond le valamiről, hogy 

elmélyüljön, és igazi kincshez jusson, gazdagabb lesz az élete. 

 

Aki minden lehetőséggel élni akar, az sokszor elfelejt közben élni. Jézus szerint 

„kevésre van szükség, valójában csak egyre" (Lk 10,42), s ő olyan ajándékot kínál, 

amelyet „nem vehetnek el tőlünk", ami lelkileg gazdaggá tesz itt, és érték marad a 

halálunk után is. Ez pedig ő maga. Akinek az életében ő lesz az első helyen, az minden 

egyébbel is helyesen tud élni. 

 

* 

„Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma 

az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat." 

Jelenések könyve 13,18 

Nehéz könyv a Jelenések könyve. Végig szimbólumokból van összeszőve. Kétezer év 

szektás eltévelyedéseinek legnagyobb része abból táplálkozik, hogy szó szerint próbálja 

érteni a szimbólumait, vagy tetszése szerinti magyarázatokat olvas ki belőlük. Ennek 

egyik tipikus példája a fenti szám. Különböző kombinációkkal már sok történelmi 

személyre alkalmazták, Nérótól Sztálinig és a pápáig. A Jelenésekben valóban 

uralkodik a számszimbolika, de azt csak egységében és összefüggésében lehet megérteni, 

még úgy sem mindig, mert néhány képnek a kulcsa elveszett kétezer év sok elfelejtett 

szimbóluma között. Ezt a számot, a gonosznak a számát meg tudjuk fejteni. A hét a 

földi tökéletességnek, a három az isteni tökéletességnek a számszimbóluma. A 777 

volna tehát a földön megvalósuló isteni tökéletesség száma. A hat a megrontott töké-

letesség, a tökéletesség hiánya. Háromszor együtt, 666 a földön, emberileg 

megvalósuló, de emberfeletti eredménnyel romboló tökéletlenség, mindaz, amiből az 

isteni tökéletesség hiányzik. Nem önálló hatalom, csak ellentéte a jónak, a 

szeretetnek, mindannak, ami Istentől származik. Azonnal megjelenik mindenütt, 

mihelyt Istenről levesszük a szemünket. 

Kegyelmes Istenünk, adj nekünk ígéreted szerint értelmet, hogy ne tévedjünk el szent 

igédnek értelmetlen, saját elképzeléseink szerinti boncolgatásában! Tudjuk, nem vagyunk 

képesek arra, hogy könyved szimbólumait mind meg tudjuk érteni. Adj elég alázatot, hogy 

megálljunk ott, ahol értehnünknem talál világos magyarázatot! De ahol megtalálja, ott 

tudjunk abból erőt nyerni. Őrizz meg a gonosztól! Őrizz meg attól, hogy szemünket bárki 

vagy bármi másra irányítsuk, mint a Te mindenható hatalmadra és szeretetedre. Ami 

nem tőled jön, az gonosz. Hadd ismerjük fel és tartsuk távol magunktól! Bocsásd meg 

tökéletlenségünket, és szabadíts meg tőle! Ámen. 
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* 

 

 

Nemes alázat 

... ne legyetek nagyratörők (ne kevélykedjetek), hanem az alázatosokhoz tartsátok 

magatokat. Róma 12,16 

 

A lelki gőg veszélyes ellenség. Isten gyermeke sok előnnyel rendelkezik másokkal 

szemben, de ne tartsa ezért magát előbbre valónak. Az újjászületett ember 

természetileg egy hajszállal sem jobb, mint más; szíve ugyanolyan romlott, minden rosszra 

képes. Isten gyermekei minél előbbre haladnak a megszentelődésben annál jobban érzik 

utálatosságaikat. Akinek Isten feltárta a saját szívét, az mind vallja ezt. Az igazi hívő 

élete és útja jobb, de ő maga nem akar kitűnni; különös ajándékot kapott, de semmi 

különös nem akar lenni. Nemes magból származnak, de az alacsonyrendűekhez szegődnek; 

eltűnnek a kicsik között, akiket mások figyelemre sem méltatnak. 

 

Az újjászületett hívők szentek, de szentségükkel nem dicsekszenek, hanem inkább a 

gyengeségeikkel. Fény árad belőlük, de nem ők akarnak ragyogni. Isten gyermekének 

legszebb ékessége a tettetés nélküli alázat. Ahol ez hiányzik, ott minden egyéb erény 

nem más, mint csillogó vétek. A titkos öntetszelgés és önteltség utálatos az Isten előtt. 

A világ is joggal visszautasítja a lelki gőgöt. 

 

A világ emberei nagyon különbözők. Vannak rosszakaratúak, akik mindent gyaláznak, ami 

isteni, mások viszont fogékonyak a jóra. Ha őszinte, hívő keresztyénnel találkoznak, azok 

iránt bizalmuk támad, megnyílnak előttük és csatlakoznak hozzájuk. Sajnos azonban so-

kan, akik hívőknek mondják magukat, szeretetlen, gőgös lényükkel taszítóan hatnak. Pál 

ezt írja a galatáknak: „Legyetek olyanok, mint én, hiszen én is olyan vagyok, mint ti." Ne 

gondoljátok, hogy az én természetem jobb a tieteknél! Ami vagyok, Isten kegyelme által 

vagyok. Ti is azzá leheltek, ha a Megváltót megragadjátok és engeditek, hogy magáévá 

tegyen. Ne támasszatok senkiben olyan érzést, hogy ti többek vagytok! Ne vonakodjunk 

még attól sem, hogy bűnbakok legyünk, akikre minden bűnt ráraknak. Legyünk készen arra, 

hogy a legutolsó helyet foglaljuk el és a legkisebbekhez, sőt a legrosszabbakhoz 

számítsanak. Legyünk hasonlók a lábhoz, amely az egész embert hordozza, mégis a legtöbb 

sár rá fröccsen; ez a jutalma. - Mindenesetre őrizkedjünk a látszólagos alázatosságtól 

is, mely sokszor nem más, mint leplezett gőg. Legyünk alázatosak Isten előtt, aki a szíveket 

vizsgálja. 

 

* 
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Bővölködjünk a jótéteményben! 

„E jótéteményben is bövölködjetek!" (2Kor 8,7/b) 

Ezekkel a szavaival buzdítja adakozásra Pál apostol a korinthusi híveket a 

jeruzsálemi szegény keresztyének javára. Arra hívja föl figyelmüket, hogy a 

macedóniai gyülekezetek nemcsak erejük szerint, de erejük fölött is adakoznak és 

sok könyörgéssel kérik őt, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és 

közösségébe fogadja be őket. Arra hívja föl figyelmüket, hogy amiképpen 

bővölködnek hitben, beszédben, ismeretben, buzgóságban, iránta érzett 

szeretetben, akként a jeruzsálemi szentek megsegítésében is bővölködjenek. 

Hivatkozik az Úr Jézus Krisztusra, aki „gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, 

hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok" (2Kor 8,9). Azzal biztatja őket, 

hogy „aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat". Azzal fejezi 

be szavait: „Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért" (2Kor 9, 

6 és 15). Ne feledjük mi sem, hogy az adakozásra való készség lelkét, 

hasonlóképpen az adakozás fölött érzett örömöhöz Isten oltja lelkűnkbe, azért 

Néki kell buzgó szívből hálát adnunk. Ezt semmiféle adományunkkal kapcsolatban ne 

felejtsük el! 

Köszönöm, Uram, hogy adtál nékem mások baja láttán könyörületességre induló szívet 

és segítőkészséget. Adja kegyelmed, hogy örömmel adjak másoknak, míg erőmből telik. 

Különösen a Téged szerető és szükségben levő testvéreinknek szeretnék segíteni. 

Bőven szeretnék adni. Uram, könyörgök, segíts meg a bőven adásban és az ezért való 

hálaadásban! Az értünk minden gazdagságától megváló Krisztusért hallgass meg! Ámen. 

„Könyörgök, Uram, minden emberekért, De főképpen a hív 

keresztyénekért, Minden rokonimért, kik téged félnek, 

Akik vagy itt, vagy messze földön élnek; Minden gonosztól 

őket is őrizd meg, És minden javaiddal látogasd meg." 

(Énekeskönyv 495. é. 3. v.) 

 

* 

 

Dicsérnek Téged a népek mindnyájan 

67. zsoltár 

Mi nem tudunk magunktól dicséretet mondani: Isten fakaszthatja azt fel belőlünk 

azáltal, hogy könyörül rajtunk. Isten a bűnben és nyomorúságban vergődő emberen 

megkönyörül, könyörülete azonban sohasem puszta szánalom, hanem mindenkor 

gyakorlati megtartás, megsegítés. 
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A mi emberi könyörületünk sokszor elakad a tehetetlenségnél, a 

cselekvésképtelenségnél, sőt az önzésnél. Isten könyörülete viszont mindig a sza-

badítással egyenlő: a bűnbe esett emberen azáltal könyörül, hogy kiemeli a bűnből. 

Akin pedig könyörült, azt meg is áldja. Isten áldásai nélkül újra elszegényednénk, és 

ismét koldus sorba kerülnénk. Ő azonban, kegyelme folytán, miután megkönyörült, 

áldásai sokaságával halmoz el bennünket. 

 

Az áldásokban részesedő ember sok esetben még öntudatlan. A megvilágosítás 

Isten újabb kegyelmi ajándéka az életünkben, aki nem hagy bennünket homályban és 

bizonytalanságban botorkálnunk. Akin tehát Isten megkönyörül, azt meg is szaba-

dítja, akit megszabadít, azt meg is áldja, akit megáld, azt meg is világosítja. A 

megvilágosított ember egyrészt belső bizonyosságot nyer afelől, hogy ő Isten 

áldásainak a hordozója és az eljövendő világ részese, másrészt környezete 

számára is Isten kegyelmének a közvetítője. 

 

Megtartatásunk sohasem öncélú. Isten nem azért könyörül valakin, nem azért áldja 

meg és világosítja meg az Ő arcát felette, hogy a kegyelmi javak önző élvezője 

legyen, hanem azért, hogy megismerjék a földön az Ő útjait, az Ő csodálatos 

szabadítását. Ha az Isten megkönyörült rajtad, azért tette, hogy erősségül és 

világosságul légy azoknak, akik hasonló nyomorúságban vergődnek, mint ahonnan 

téged Isten kegyelme kiszabadított. 

 

A Jézus Krisztusban nyert üdvösségnek széles kiterjedése van. Aki Krisztusban 

van, nem elégszik meg szűkkeblűén maga szabta korlátokkal a bizonyságtétel és a 

bizonyságtevő élet vonatkozásában. A „minden népek" gondolata az, ami a szívét 

foglalkoztatja. A kapott lelki javak továbbítását nem szűkíti le csupán a saját 

családja, faluja, társadalmi osztálya vagy saját nemzete körére. Aki igazán 

Krisztusban van, annak a szívét ellenállhatatlan vágy szorítja, hogy minden népek 

megismerjék az ő szabadítását. 

 

Az istentelenség, az Isten nélküli élet gyászba és nyomorúságba dönti a népeket, 

míg az a nép, amely ismeri Istent, „örvendhet" és „vigadhat". Vigadhat, mert 

tudhatja, hogy Isten „igazsággal ítéli a népeket, és a nemzeteket e földön Ő 

igazgatja". Aki ismeri Istent, az tudhatja, hogy a teremtés kezdetétől fogva minden 

eseménynek e jelenvaló világban a végső oka, mozgatója nem a bűn és a sötétség, ha-

nem maga Isten. Még ha úgy látszik is, hogy a bűn és a sötétség hatalmaskodik a 

világ felett, tudja, hogy Isten igazsággal ítéli a népeket. A történések, a nagy 

világeszmék nyomán támadt megmozdulások is mind az általa megengedett keretek 

között zajlanak. Nem a diktátorok, nem a felséges nép, hanem Isten igazgatja a 

nemzeteket a földön. 
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Aki Isten ismeretére eljutott, az dicséri Őt, és Isten azt áldásaiban részesíti. 

Csodálatos körforgást tapasztalhatunk ebben: a dicséret nyomán áldás fakad, az 

áldás nyomán pedig dicséret. És ez így tart örökké. Isten az, aki áld, aki ad, az 

emberi szívben pedig dicséret fakad. A dicséretet pedig Isten újabb áldása követi. 

Ez a csodálatos összhang biztosítja majd az új ég és az új föld és az új Jeruzsálem 

harmonikus és örökké tartó örömét. 

 

 

Október 12 

 

Eljött hozzánk 

 
1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete. 2Amint meg van írva 

Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti 

utadat; 3kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az ÚR útját, 

egyengessétek ösvényeit! Márk 1;1-3. 

 

Márk evangélista mindenek előtt arról szól ebben a fejezetben, hogy hogyan és 

miképpen kezdte átformálni világunkat Isten, egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak az 

eljövetele által. 

 

Isten Igéjét olvasva mindenki felfedezheti azt a törvényszerűséget, hogy soha nem az 

ember a kezdeményező az Istennel való kapcsolat létesítésénél, a világunkban 

végbemenő nagy változásoknál, hanem mindig Isten. Az ember foglya a bűnnek, s ebből 

a fogságból képtelen kitörni. Ha mégis próbálkozni kezd valamilyen módon, akkor annak 

eredménye vagy keserű csalódás lesz, vagy döbbenetes eltévelyedés, tragédia. Mindezt 

nagyon jól szemléltetik a történelem folyamán megjelenő és ma is sokféle módon 

megmutatkozó különféle vallási jelenségek és a világmegváltó emberi elképzelések 

miatti szomorú tragédiák. 

 

Mindig Isten a kezdeményező, Ő teszi meg a világ és az ember felé mindig az első 

lépést. Az Ő cselekvése által történnek minden esetben a döntő változások. Ő volt az, 

aki megszólította Ábrahámot, akinek elhívása által kiválasztotta magának Ábrahám 

utódait, Izráel népét, hogy örök szövetséget kötve velük felhasználja őket szabadító 

tervének megvalósítására. Ő szólította meg Mózest, Sámuelt, Dávidot, Ézsaiást és a 

Szentírásban található minden istenfélő, szent embert. Az Újszövetségben is 

mindenütt az látható, hogy Isten a kezdeményező Jézus Krisztus által. 

 

Isten érkezése soha nem véletlenszerű. Ő olyan terv szerint érkezik meg és viszi 

véghez akaratát, amelyben minden részlet pontosan meghatározott, s amelynek 
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előzménye van. Amiről Márk evangélista itt bizonyságot tesz, azt már régóta munkálta, 

s a próféták által, így Ézsaiás próféta által is már előre jelezte. Az ember által nem 

látható, meg nem ismerhető mélységben és magasságban Isten már munkálkodott. 

Ézsaiásnál így szól:  9Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, 

nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! 10Előre megmondtam a jövendőt, és 

régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent 

megteszek, ami nekem tetszik. 11Elhívok napkeletről egy saskeselyűt, tervem 

végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris 

megteszem. (Ézsaiás 46;9-11)  Ámós próféta pedig ezt mondja „7Mert semmit sem 

cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a 

prófétáknak.” (Ámós 3;7.) 

 

A történészek úgy vélekednek, hogy az emberiség történetében egy folyamatos és 

logikus fejlődés látható, amelyben nagy szerepe van a napi feladatokat, gondokat, 

feszültségeket és egyéb problémákat megoldani hívatott emberi gondolkodásnak, a 

tudománynak és a különféle művészeteknek, és a különféle érdekek kemény és sokszor 

kíméletlen harcának. Isten Igéje pedig arra tanítja azokat, akik figyelnek rá, hogy 

mindezek mögött és fölött szüntelenül ott van Isten hatalma, amely minden gondolatot, 

erőt, törekvést, egymásnak feszülő erőt úgy formál és arra kényszerít, hogy az Ő 

terveinek megvalósulását szolgálják, az Ő eszközei legyenek. Nem az ember formálja a 

történelmet, hanem Isten, Ő a világ Ura! Ézsaiás így mondja el: 12Ki mérte meg 

markával a tenger vizét, ki mérte meg arasszal az eget? Ki mérte meg vékával a föld 

porát, ki tette mérlegre a hegyeket, és mérlegserpenyőbe a halmokat? 13Ki irányította 

az ÚR lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta? 14Kivel tanácskozott, ki világosította fel 

őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra, ki tanította tudományra, és ki oktatta értelmes 

cselekvésre? 15A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, 

mint egy porszem a mérlegserpenyőn, a szigetek egy homokszemnek számítanak. 

(Ézsaiás 40,12-15.) 

 

Hozzánk Isten Jézus jövetelével érkezett meg! Jézus érkezésével felhangzott a 

világban az evangélium: Immánuel! Velünk az Isten! Megjelent ebben a sötétségben 

veszteglő világban teljes ragyogásával, fényével Isten, Isten királyi uralma, Isten 

országa! Beteljesedett, amiről a próféták szóltak! 

 

Jézusban Isten eljött hozzád is! Nem kell keresned Őt, csak egyszerűen tárd ki a 

szíved és fogadd be Jézust, hogy kiáradhasson életedre az Ő dicsőséges szeretete, 

életformáló, gyógyító, újjáteremtő hatalma. Ő megérkezett hozzád, az ajtód előtt áll! 

Tárd ki szíved, tárd ki előtte életed ajtaját, hogy beléphessen hozzád! Fogadd be Őt, 

hogy Isten terveibe épülhessen be az életed, s Őt szolgáld, mert csak annak van élete, 

jövője, aki az Ő akaratát cselekszi. 
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* 

 

 

A kegyelmi szövetség jele 

„Szívedet és utódaid szívét körülmetéli Istened, az Úr, szeretni fogod Istenedet, 

az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz" (5Móz 30,6). 

 

Íme, ez az igazi körülmetélkedés. Szerzője „Istened, az Úr". Csak Ő tud hatni a 

szívekre, ő tudja elvenni belőle a testiséget és a szennyet. Csak Ő tudja véghezvinni 

bennünk, hogy szeretni tudjuk Istent teljes szívünkből és lelkünkből. Kegyelmének 

csodája ez, amelyet a Szent Szellem visz véghez bennünk. Ezt csak az Úrtól kérhetjük 

el, és kevesebbel sose érjük be. Figyeljük meg, hol történik ez a körülmetélkedés: nem 

a testünkön, hanem a szellemünkben. A kegyelmi szövetség alapvető ismeretetőjele 

ez. A kiválasztottakra kitörölhetetlenül jellemző, hogy szeretik Istent. Titkos pecsét 

ez, biztosítja a hívőt kiválasztása megmásíthatatlan voltáról. Arra igyekezzünk hát 

mi is, hogy ne külsőleges szertartásokban bízzunk, hanem a Szent Szellem 

munkájában. 

 

Ha erre ügyelsz, meglesz az eredménye: „élni fogsz". A testünk halálra van ítélve, de 

ha a szívedet adod át Istennek, és a Szent Szellem dolgaira törekszel, akkor élni 

fogsz. Bárcsak véghezvinné az Úr, a mi Istenünk kegyelme munkáját belső 

emberünkön, hogy teljes szívünkből és teljes lelkűnkből neki élhessünk. 

 

* 

 

,,Isten ezt felelte Salamonnak: Mivel ez volt a szívedben, és nem gazdagságot, 

vagyont és dicsőséget kértél, nem is gyűlölőid életét vagy hosszú életet kértél, 

hanem bölcsességet és tudományt kértél, hogy kormányozni tudd népemet,... ezért 

megadom neked a bölcsességet... sőt olyan gazdagságot, vagyont és dicsőséget 

is..." 2Krónikák 1,11-12. 

 

Salamon király bölcs volt már akkor is, mikor imádkozni kezdett. Kérhetett volna bármit 

Istentől, mert apjáért, Dávidért, Isten megadta volna neki. Ő pedig nem önmagára 

gondolt, hanem a feladatra, amivel Isten bízta meg, amikor apja örökébe lépett. Azóta is 

ez a vizsgája minden vezető embernek. Kétféle vezető van: aki nyereségnek, és aki 

feladatnak tekinti azt a helyet, melyet elfoglal. Az első tönkreteszi az alárendelt 

közösséget, a másik inkább saját magát égeti el, de felemeli népét. Isten pedig 
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rendszerint az utóbbinak adja meg mindazt, amit Salamonnak ígért. Annak lesz 

dicsősége, nyeresége még talán anyagi javakban is, aki az önzetlen szolgálatot vállalja 

saját haszna helyett. De éppen ehhez kell a bölcsesség. Megérteni, hogy egy vezető 

csak a közösségével együtt emelkedhet fel. Menynyivel értékesebb volt és maradt 

Bethlen Gábor élete, mint a nagy Sztáliné vagy Hitleré! Ezt kell megtanulnia minden 

szülőnek, lelkipásztornak, kisközségi polgármesternek, miniszternek vagy királynak 

egyformán. 

Uram Isten, engem is vezetővé tettél. Lehet, hogy csak egy család vezetőjévé, lehet, 

hogy nagyobb feladatot bíztál rám, tudom, nem a vezetettek száma számít, egyforma a 

felelőssége minden vezetőnek. Nagyobb feladatban nagyobb a kísértés, hogy elbízza magát 

az ember, és a maga nagyságát próbálja dicsőíttetni. Ne engedj engem ebbe a balgaságba! 

Tudom, minden vezető feladata túl nagy ahhoz, hogy elég legyen hozzá a saját ereje. 

Félelmetes az, hogy emberek sorsa függ az én döntéseimtől. Add meg a hozzá való 

bölcsességet, azt is, hogy ne törjek nagyobbra, mint amit elbírok a Te segítségeddel, de el 

se meneküljek a feladat elől, ha éppen rám akarod bízni! Ámen. 

 

* 

Jogom lenne, de... 

...magamnál szerettem volna tartam... Döntésed nélkül azonban semmit sem 

akartam tenni... (Filem 12-14) 

 

A Filemonhoz írt levél Pál apostol legrövidebb levele. Három szereplője van, 

ismerjük meg őket közelebbről! 

 

Filemon kolosséi keresztény volt, valószínűleg az ő házánál jöttek össze a hívők. 

Onézimosz az ő rabszolgája volt, aki meglopta és megszökött. Valahogyan elkerült 

Pál apostolhoz, akiről hallhatott korábban, s aki akkor éppen börtönben volt. Pál 

mellett hívővé lett. Az apostol visszaküldi őt gazdájához, Filemonhoz, de ennek a 

levélnek a védelme alatt. 

 

Három egymástól életkorban, társadalmi helyzetben, műveltségben teljesen 

különböző ember. De mindhármuk jellemében jézusi tulajdonságok kezdenek 

megmutatkozni. Ebben az egyben közösek: Jézus Krisztus tanítványai lettek, s 

eszerint is akarnak élni. 

 

Pál a börtönben is „szül". Ezt írja Onézimoszról: fiam, akit fogságban szültem. 

Nem önmagát sajnálja, nem is sajnáltatja, nem fogva tartóit vádolja, hanem ott is 

hivatása magaslatán áll: őrei közül többeket s ezt a rabszolgafiút is Jézushoz 

vezeti. Mi hogyan viseljük a nehézségeket? Vannak-e lelki gyermekeink? 
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Ebben a helyzetben nagyon jól jött neki Onézimosz segítsége. Mégsem tartja 

magánál, hanem visszaküldi tulajdonosához, Filemonhoz. írja, hogy joga lenne ott 

tartani, de nem él ezzel, betartja a rendet. Mennyi békétlenség forrása az, amikor 

emberek mindenáron érvényesítik jogaikat, s csak ennek a jegyében cselekszenek. 

Milyen sok otthoni békétlenség oka is: nekem ez jár, én nem vagyok a család cselédje 

vagy bolondja. Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, őt a 

szeretete vezette, nem a jogai. 

 

És Pál kötelezvényt ír, hogy megtéríti az Onézimosz által okozott kárt. Kéri, hogy 

úgy fogadja őt vissza Filemon, mintha maga Pál menne hozzá. Jézus is kifizette a mi 

adósságunkat, ezért mehetünk Istenhez bizalommal (Kol 2,14). 

 

* 

Ne szóljak meg egymást! 

„Ne szóljátok meg egymást!" (Jak 4,11/a) 

 

Jakab apostol, miután rámutat az irigység csúnya-voltára és lelkünkre köti az 

alázatosságot, azt ajánlja nekünk, hogy alázzuk meg magunkat az Úr előtt és ne szóljuk 

meg egymást. Figyelmeztet arra, hogy „Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak 

pedig kegyelmet ad" (Jak 4,6/b). Azt írja: „Aki megszólja atyjafiát, és a ki kárhoztatja 

atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt 

kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, a ki 

hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? (4,11-

12) Mégis hányan követik el ezt a vakmerőséget! A mások megszólása-fokozott mérvű 

ítélkezés, pedig már az ítélkezést is ostorozza Jézus. Az ítélkezésben még csak azt 

juttatjuk kifejezésre, hogy mi jobban csináltuk volna, a megszóló már nemcsak 

ítélkezik, de el is marasztal, sőt kárhoztat is. Óvakodjunk mások megszólásától! 

Inkább önmagunkat ítéljük meg szigorúbban! 

 

Őrizz meg, Uram, az ítélkezéstől, különösen annak legszigorúbb formájától, a mások 

kárhoztatásától! Ne engedd sohase elfelednem, hogy a körülmények alapos ismerete nélkül 

senki sem érezheti magát jogosítva az ítéletmondásra. Őrizz különösen attól, hogy hátuk 

mögött kárhoztassam az embereket! Ne engedd elfelednem, hogy amilyen mértékkel 

mérek, olyannal mérnek majd nekem is, nem csak mások, de Te is! Némítsd el az 

ítélkezést, még inkább a kárhoztatást ajkamon! Egyszülöttedért könyörgök. Ámen. 

„Haragnak napja az, kínok, ínség napja, Nagy nap, mely a bűnöst 
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gyötri, szorongatja, Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni, Eljössz 

a világot lángokban ítélni." (Énekeskönyv 364. é. 3. v.) 

 

* 

A gőg lealacsonyít 

... aki felmagasztalja magát, megaláztatik... Lukács 18,1< 

A nagyravágyás mélyen a természetünkben gyökeredzik. Az ember alapvető bukását 

tulajdonképpen ez okozta. „Olyanok lesztek, mini az Isten." A 'kígyó' e csábító 

kilátással ébresztette fel a büszkeségét a Paradicsomban. Ezért bukott el az első 

emberpár és veszítette el igazi nagyságát. Lényegében az ember lealacsonyítja magát 

a gőgössége, elbizakodottsága által. Csak az alázatosság ad igazi nagyságot. A 

kevélyeket Isten kitaszítja és a pokol mélyéig megalázza. 

 

A gőg pontosan ellentéte Istennek. Az önteltség mindig önistenítés, ezért Isten a 

kevélyeknek ellene áll. Önmaga dicsőítésével az ember Isten dicsőségét rabolja meg. 

Nemcsak külső fellépésben vagy magatartásban kell felismernünk a gőgöt. Bár a 

büszkeség már szavakból, öltözetből és járásból, tekintetből és mozdulatokból is 

kiolvasható, mégis az a sz/V mélyén fészkel, még ha külső szerénység vagy alázatosan 

hangzó beszéd mögé rejtőzik is. Lehetséges, hogy úgy teszünk, mintha szívesen 

félreállnánk, mégis felháborodunk, amikor háttérbe szorítanak bennünket. 

 

A gőgöt két dologról lehet felismerni: a gőgös embernek nem lehet semmit sem 

mondani, nem lehet figyelmeztetni; hibátlannak tartja önmagát, sem helyreigazítást, 

sem ellentmondást nem tud elviselni. A gőgös emberek érzékenyek, ingerlékenyek, 

könnyen megsértődnek. Szeretetlenek és hidegek mások iránt, lenézik a másikat, és ha 

az többet ér vagy jobb eredményt mutat fel, akkor gyűlölik és irigylik őt. A gőgöt a 

legnehezebb kiirtani. Míg az ember meg nem tér, akadálytanul nő, hízik és 

terpeszkedik. A megtéréskor hatalmas ütést kap és egy időre talán el is tűnik, mert a 

bűnbánat fájdalmában az ember átérzi semmi voltát és értéktelenségét. De azután 

újra feltámad, ha nem is a régi durva formában, hanem mint lelki gőg. Az ilyen hívő 

büszke lesz a bibliaismeretére, ítélőképességére, igehirdetői adottságára, és lenéz 

másokat, így már nem egy hívő bukott el megszégyenítő módon. Isten pedig 

megengedte, mert hamis magasságokba tévedt. A bukást legtöbbször a kevélység előzi 

meg. Ha mi nem alázkodunk meg, akkor Isten mindig mélyebbre vet le. 

 

Uram, őrizz meg a nagyra vágyástól és tégy alázatossá engem! Ne engedd, hogy a gőg 

hamis magaslatai felé törtessek! 

 

* 

10. A hívők különleges kincse 
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Isten ígéretei a hívők különleges kincsei: bennük van a hit öröksége. A szövetség 

Istenének összes ígérete a miénk, a személyes tulajdonunk. Hit által kapjuk és 

fogadjuk el őket, és azok alkotják valódi gazdagságunkat. A jelenben is birtoklunk és 

élvezhetünk bizonyos dolgokat, de vagyonunk tőkéje, birtokunk nagy része Istenünk 

ígéretében van. Amit a kezünkben tartunk, csak előlege annak a kegyelemből való 

mérhetetlen jutalomnak, amit kellő időben kifizet nekünk. 

 

Az Úr kegyelmesen már most megad nekünk minden dolgot, amire szükségünk van 

ehhez az élethez és a kegyességhez, de legcsodálatosabb áldásait az eljövendő időkre 

tartogatja. A naponta tőle kapott kegyelem csupán költőpénz - az utazási 

költségekre úton hazafelé -, de nem vagyon. A gondviselésszerű ellátmányok menet 

közben kiosztott fejadagok, de ez nem a szeretet végső lakomája. Lehet, hogy 

hiányoljuk az út-széli étkezéseket, de mi a Bárány Vacsorájára megyünk. A tolvajok 

elrabolhatják tőlünk készpénzünket, de különleges kincsünk el van rejtve 

Krisztusnál, Istenben, tehát nem kell attól tartanunk, hogy elveszítjük. A kéz, amely 

azért vérzett, hogy a miénk lehessen ez a kincs, meg is tartja nekünk. 

 

Nagy öröm az ígéretekben való részesedésünk teljes bizonyossága, de ezt az 

örömteli érzést elveszíthetjük, és lehet, hogy nehéz lesz újra megtalálnunk, ám az 

örök örökség bizonyosan a miénk lesz. Bár jó, ha az ember kezében ott van 

birtoklevelének másolata, és sok örömet lelhet az olvasásában, de valami véletlen 

folytán elvesztheti vagy ellophatják. Iratainak elvesztése azonban nem jelenti 

jogainak elvesztését. Birtoklevelének kellemes olvasgatását félbe kell ugyan 

szakítania, de a birtokhoz való joga nem sérül. A szövetség ígéretét minden 

örököstárs kegyelemből kapja, és ez a kegyelem nem vész el. Sok esemény 

megrendítheti a hívő biztonságérzetét, de 'az ígéret bizonyos minden hívő számára.' 

A mi legértékesebb vagyonunk nem az ígéretben való jelenbeli vigaszunkban és bizal-

munkban van, hanem magában az ígéretben, és abban a dicsőséges örökségben, amit 

biztosit számunkra. Örökrészünk nem a Jordán innenső oldalán van. Lakóhelyünk 

nem a jelen határain belül található: messziről látjuk, és várunk rá, hogy 

gyönyörködhessünk benne azon a nevezetes napon, amikor szövetségkötő Főnk meg-

jelenik dicsőségben, és egész népe vele lesz. Isten gondviselése földi 

járandóságunk, Isten ígérete viszont mennyei örökségünk. 

 

Elgondolkodtál-e valaha azon, hogy Isten miért az ígéretei által gondoskodik 

választottjairól? Azonnal kioszthatta volna az áldásait anélkül, hogy szándékait előre 

bejelentette volna. Ily módon elkerülhette volna, hogy szövetséget kössön velük. A 

dolgok természete szerint nem volt szükségszerű az ígéreteknek ez a terve. Az Úr 

megadhatta volna nekünk mindazt a kegyelmet, amire szükségünk van, anélkül, hogy 

elkötelezte volna magát. Isten - nagy hatalmával és céltudatosságával - titokban 

elhatározhatta volna, hogy mindent, amit a hívőkért tesz, anélkül teszi, hogy 
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beavatta volna őket isteni terveibe. Sok rendeletét titokban tartotta a világ 

teremtése óta, akkor miért nyilatkoztatta ki áldásainak célját? Miért van az, hogy 

nyilvánosan kijelentett ígéretei szerint bánik a hívőkkel - az Éden kapujától a mai 

napig egészen életük földi végéig. 

 

A kérdésben benne van a válasz. Először is, nem lehetnénk hívők, ha nem lenne egy 

ígéret, amiben hihetünk. Ha az üdvösség a hiten alapszik, Istennek kell tennie egy 

ígéretet, amin a hit gyakorolhatja magát. A hit általi üdvözülés tervét azért 

választotta Isten, mert ez illik legjobban a kegyelem elvéhez; és ez a terv szükség-

szerűvé teszi az ígéreteket, hogy a hitnek meglegyen mind a tápláléka, mind az 

alapja. Az ígéret nélküli hit olyan lenne, mint egy láb talaj nélkül, amin állhatna; és az 

ilyen hit - ha egyáltalán hitnek nevezhető - méltatlan lenne a kegyelem tervéhez. 

Miután Isten a hitet tette meg az evangélium nagy parancsává, a hit az evangélium 

törvényének lényeges részévé vált. 

 

Elragadó gondolat, hogy a mi hűséges Istenünk szándékosan ígér meg nekünk jó 

dolgokat, hogy kétszer élvezhessük őket: először hit által, másodszor pedig amikor 

valóra válnak. Mivel ígéret által ad, kétszer ad; és mi is kétszer kapunk, hit által 

elfogadva az ígéretet. Sok ígéret beteljesülésének ideje nem a távoli jövőben van, 

mert hit által megvalósítjuk az ígéretet, és a várt áldás előjelei örömmel töltik el 

szívünket jóval az áldás elérkezése előtt. Jó példa erre az ószövetségi szentek hite. 

Isten megígérte az Utódot, akiben a népek áldást nyernek, és ez az ígéret volt a hit 

indítéka, a reménység alapja és az üdvözülés indítéka sok ezer hívő számára, mielőtt 

Isten Fia ténylegesen megjelent az emberek között. Nem ezt mondta-e Urunk: 

'Ábrahám... megláthatja az én napomat: meg is látta, és örült is' (Jn 8,56)? A hívők 

nagy ősatyja látta eljönni Krisztus napját Isten ígéretének látcsövén keresztül, a hit 

szemével, és bár Ábrahám nem érhette meg eme ígéret beteljesülését, mert meghalt 

az Úr eljövetele előtt, akárcsak Izsák, Jákob és sok más szent, de bízott 

Krisztusban, örvendezett Krisztusban, szerette és szolgálta Krisztust.- Mielőtt 

Jézus megszületett Betlehemben, és feláldoztatott a Golgotán, az ószövetségi hívők 

már látták őt, és boldogok voltak. Az ígéret Üdvözítőt adott nekik, mielőtt az Üdvözítő 

ténylegesen megjelent, így van ez velünk is most: az ígéret segítségével még sohasem 

látott dolgok birtokába jutunk. Előrelátás által az eljövendő áldást jelenvalóvá 

tesszük a magunk számára. A hit elfeledteti az időt, megszünteti a távolságot, és 

azonnal birtokba veszi a jövőbeli dolgokat. Az Űr még nem adta meg nekünk, hogy 

csatlakozhassunk a mennybeli hallelujához: még nem léptünk át a gyöngykapun, 

és nem jártunk az átlátszó aranyból készült utcákon, de eme boldogság ígérete 

átvilágít nyomorúságunk homályán, és ízelítőt ad a dicsőségből. Hit által  

diadalmaskodunk, mielőtt kezünk ténylegesen megragadná a pálmaágat. Hit által 

együtt uralkodunk Krisztussal, mielőtt fejünkre tennék a soha el nem halványuló 

koszorút. Sokszor láttuk a menny hajnalát, miközben megpillantottuk az 
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ígéretből áradó fényt. Amikor hitünk erős volt, felmásztunk oda, ahol Mózes 

állt, és láttuk a tejjel és mézzel folyó országot. Amikor az ateisták 

kijelentették, hogy Égi Város nem létezik, mi ezt válaszoltuk: Vajon nem láttuk-

e a Gyönyörűséges Hegyekről?' Eleget láttunk az ígéret á ltal, hogy bizonyosak 

lehessünk a dicsőségben, amelyet az Űr készített azoknak, akik szeretik Őt; így 

hát megízleltük az első kortyot az ígért üdvösségből, és megtaláltuk benne 

teljes és végső örömünk biztosítékát. 

 

Nem lehetséges, hogy Istennek az ígérettel az volt a szándéka, hogy elterelje a 

figyelmünket a látható dolgokról, és rátelje a láthatatlan és hitbeli dolgokra? 

Aki Isten ígéretén él, az egy más atmoszférába emelkedett, mint amelyik a 

mindennapi élet mélyen fekvő völgyeiben nyomaszt minket. 'Jobb  az Úrban bízni, 

mint az emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben 

reménykedni' (Zsolt 118,9). És valóban így van, mert ez jobb, nemesebb, fel-

emelőbb. Szükségünk van arra, hogy az isteni erő felemeljen minket eme 

magasztos bizalom magasságába, mert lelkünk hajlamos a sárba ragadni. Sajnos, 

akadályoz minket bálványimádásig menő vágyunk, hogy megnézzük, meg¬érintsük 

és megfogjuk a dolgokat: bízunk érzékeinkben, de túl érzéketlenek vagyunk 

ahhoz, hogy bízzunk Istenben. Ugyanaz a szellem, amely arra késztette Izraelt, 

hogy így kiáltson a pusztában: 'Készíts nekünk isteneket, hogy előttünk 

járjanak!', minket arra késztet, hogy olyasmi után sóhajtozzunk, ami 

megérinthető, amit bizalmunk megragadhat. Áhítozunk a bizonyítékokra és a jelekre, és 

nem fogadjuk el, hogy az isteni ígéret biztosabb és megbízhatóbb, mint a látható dolgok, 

így hát látható jelek és bizonyítékok után epekedünk, amíg rá nem kényszerülünk, hogy 

kipróbáljuk a biztosabb és megbízhatóbb dolgokat, amelyek láthatatlanok. Áldott dolog 

Isten gyermeke számára, ha el kell hagynia az átmeneti dolgok homokját az örök dolgok 

sziklájáért, elhívva arra, hogy az ígéret szabálya szerint járjon. 

 

Ezenkívül az ígéretek segítségünkre vannak abban, hogy az Úrra várjunk. Amikor a hívő 

elhiszi az ígéretet, Isten gyermeke tudja, hogy Isten létezik, és megjutalmazza azokat, 

akik szorgalmasan keresik Őt. Hajlamosak vagyunk eltávolodni a valóságos Istentől. Az 

anyag világában élünk és mozgunk, és lenyűgöznek minket a hatásai. Testünket 

valóságosnak érezzük, amikor fájdalmat érzünk, és a világot is valóságosnak érezzük, 

amikor cipelnünk kell a keresztjét; de a test szegényes sátor, a világ pedig csupán 

buborék. E látható dolgok lényegtelenek, de gyakran tartósnak tűnnek számunkra. 

Tudnunk kell, hogy a láthatatlan dolgok éppoly valóságosak, mint a láthatóak, sőt még 

valóságosabbak. Szükségünk van egy élő Istenre ebben a haldokló világban, és közel kell 

kerülnünk hozzá, különben kudarcot vallunk. Az Úr arra oktatja embereit, hogy miként 

vegyék észre Őt. Az ígéret része ennek az oktatási folyamatnak. 

 

Amikor az Úr hitet ad nekünk, és mi bízunk az ígéretében, akkor kerülünk szemtől 
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szembe vele. Ezt kérdezzük: Ki tette ezt az ígéretet? Ki fogja teljesíteni?', és így 

gondolataink a dicsőséges Jahve közelébe jutnak. Érezzük, mennyire szükségünk van rá 

hívő életünk egész rendszerében, és hogy Ő mennyire valóságosan belép abba, úgyhogy 

benne élünk, mozgunk, létezünk. Ha az ígéret felvidít minket, az csak azért van, mert 

Isten áll mögötte, hiszen az ígéret puszta szavai semmit sem jelentenek számunk rá, 

kivéve, ha Isten szájából erednek, aki nem hazudhat, és olyan kéz dolgozta ki, amely 

nem hibázhat. Az ígéret az isteni cél megjövendölése, az eljövendő áldás előjele; 

valójában annak a jele, hogy Isten közel van hozzánk. Csak Istenre hagyatkozhatunk, 

hogy teljesítse ígéreteit, és ez az egyik oka annak, hogy Ő az ígéret módszere szerint 

bánik velünk. Talán, ha az Úr az ajtónk elé dobta volna a kegyelmét anélkül, hogy 

előző¬leg utalt volna az érkezésére, akkor nem érdekelt volna minket, hogy ki hozta. Ha 

rendszeresen küldte volna, ahogy a nap is felkel minden reggel, akkor talán semmibe 

vettük volna, mint a természeti törvények következményét, és" elfelejtettük volna 

Istent gondoskodásának rendszeressége miatt. Bizonyára nélkülöztük volna Isten 

létezésének és szeretetének azt a nagy próbatételét, aminek alá vagyunk vetve, amikor 

olvassuk az ígéretet, elfogadjuk hit által, hivatkozunk rá imáinkban, és látjuk, hogy 

kellő időben beteljesül. 

 

Az isteni bőkezűség rendszeressége, amelynek célja a hit fenntartása és gyarapítása 

lenne, csak gyengítené azt. Aki állami segélyből vásárolja mindennapi kenyerét, az 

hajlamos elfelejteni, hogy Isten keze van a dologban. Nem kellene így lennie, de mi 

keményszívűek vagyunk, és az emberi gondoskodás állandósága ide vezet. 

 

Nem lepődnék meg, ha azok az izraeliták, akik a pusztában születtek, és minden reggel 

mannát gyűjtöttek éveken keresztül, egy idő után már nem csodálkoztak volna rajta, 

vagy nem látták volna benne Isten kezét. Szégyenletes ostobaság! De milyen gyakori! 

Sokan máról holnapra éltek, és minden kenyérmorzsában Isten kezét látták, aztán a 

jóságos Isten jóra fordította a sorukat, és rendszeres jövedelemre tettek szert, amit 

minden gond nélkül megkaptak, és nemsokára kezdtek úgy tekinteni rá, mint saját 

iparkodásuk eredményére, és többé nem dicsérték az Úr szerető gondoskodását. 

Szörnyű állapot lehet az Úr tudatos jelenléte nélkül élni - külső ellátásban részesülni, 

de nem Isten által; fennmaradni Isten keze nélkül! Akkor már jobb lenne 

szegénynek, betegnek vagy száműzöttnek lenni, ami rákényszerítené minket, hogy 

közelebb kerüljünk mennyei Atyánkhoz. 

 

Hogy elkerülhessük Isten elfelejtésének átkát, azúr a legnagyszerűbb áldásait 

összekapcsolta az ígéreteivel, és rájuk hivatkozva előhívta bennünk a hitet. Nem 

engedi meg, hogy irgalma fátyol legyen, amely eltakarja arcát szeretetünk szemei 

elől, hanem ablakká teszi, amelyen keresztül Őreá tekinthetünk. Az ígérettevő 

látható az ígéretben, keze pedig látható az ígéret teljesítésében; így menekülünk 

meg az ateizmustól, ami ott ólálkodik az ember szívében. 
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Azt hiszem, nem árt megismételni, hogy Isten az ígéret uralma alá helyez minket, 

hogy növekedhessünk a hitben. Hogyan létezhetne hit ígéret nélkül? Hogyan 

növekedhetne a hit, ha nem értenénk meg egyre többet az ígéretből? Az ínség 

órájában eszünkbe kell jutnia, hogy mit mondott Isten: 'Hívj segítségül engem a 

nyomorúság idején, és én megszabadítják' (Zsolt 50,15). A hívő ember elhiszi 

ezeket a szavakat, segítségül hívja Istent, és megszabadul; így megerősödik, és 

dicsőíti az Urat. 

 

Néha a hívő azt tapasztalja, hogy az ígéret nem teljesül azonnal, hanem várnia kell 

rövidebb-hosszabb ideig. Ez kiváló gyakorlat a hit számára, mert próbára teszi 

őszinteségét és erejét: ez a próba bizonyosságot nyújt a hívő számára, és vigasszal 

tölti el. Isten a maga idejében válaszol az imára, megadja az ígért jótéteményt, a hit 

győzelmet arat, Isten pedig megdicsőül; de időközben a késedelem türelmessé tette 

a reménységet, a könyörület pedig kétszer olyan értékessé vált. Az ígéretek 

edzőpályát biztosítanak a hit számára: oszlopok és ugrólécek fiatal hitünk atlétikai 

edzéséhez, amelyek használatával az megerősödik, és képes áttörni egy seregen, 

vagy átugrani egy falon. Ha a bizalmunk Istenben szilárd, nevetünk a 

lehetetlenségen, és így kiáltunk: "Meglesz!'; de ez csak úgy lehetséges, hogy van egy 

csalhatatlan ígéret, amellyel a hit felövezheti magát. 

 

Azok az ígéretek, amelyek még nem teljesültek, segítik előrehaladásunkat a 

hitéletben. Nagy és becses ígéretek bátorítanak minket, hogy a magasabb dolgokra 

törekedjünk. Az eljövendő jó kilátása megerősít minket, hogy kitartsunk és 

előrenyomuljunk. Te és én olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek, akik járni tanulnak, 

és akiket úgy vesznek rá az első lépésekre, hogy egy almát tartanak eléjük. Minket 

egy ígéret kilátása késztet, hogy kipróbáljuk hitünk remegő lábait, így egy lépéssel 

közelebb jutunk Istenünkhöz. A kisgyerek hajlamos belekapaszkodni egy székbe, és 

nehéz rávenni, hogy engedjen el mindent, és próbáljon meg a lábára állni; végül kel-

lőképpen felbátorodik, és megtesz egy rövid utat, amely anyja térdeinél végződik. 

Ezt a kis vállalkozást újabb és újabb követi, és végül már egyedül szaladgál. Az 

almának nagy szerepe van a baba edzésében, akárcsak az ígéretnek a hitre való 

nevelésben. Egyik ígéretet kaptuk a másik után, és most már, úgy hiszem, nem kell 

többé a földön csúsznunk-másznunk és a rajta lévő dolgokba kapaszkodnunk, és 

elkötelezhetjük magunkat a hitben való járásra. 

 

Az ígéret szükséges eszköz, amikor lelkünket mindenfajta isteni tulajdonságra és 

cselekvésre neveljük. Milyen gyakran mondtam: Uram, sok dolgot kaptam tőled, áldott 

legyen a neved érte, de van még egy ígéret, ami nem teljesült, ezért addig megyek 

előre, amíg el nem érem a teljesülését! A jövő ismeretlen ország, de én a te ígére-

teddel lépek be oda, és azt várom, hogy megtalálom benne ugyanazt a jóságot és 

kegyelmet, amely idáig követett; igen, én a földieknél nagyobb dolgokat keresek.' 
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Arra is emlékeztetnem kell téged, hogy az ígéret része szellemi állapotunk 

irányításának, mert imára serkent. Mi az ima, ha nem könyörgés az ígéret 

beteljesítéséért? Az ígéret úgy szólván az ima nyersanyaga. Az ima olyan vízzel öntözi 

az élet földjeit, amely az ígéret víztározóiban van. Az ígéret az ima ereje. Odamegyünk 

Istenhez, és ezt mondjuk neki: Tégy úgy, ahogy mondtad. Ó, Uram, megígérted; 

könyörgünk, teljesítsd!" Tehát az ígéret az íj, amivel kilőjük a könyörgés nyilait. Ha 

bajban vagyok, szívesen keresek egy ígéretet, amely pontosan megfelel a 

szükségletemnek, és aztán ráteszem az ujjam, és ezt mondom: 'Uram, ez a te 

ígéreted; kérem, bizonyítsd be, hogy igaz, és teljesítsd az én esetemben is. Hiszem, 

hogy ez a te ígéreted, és esedezem, hogy tedd áldássá a hitem számára.' Hiszek a 

Biblia teljes sugalmazásban, és alázatosan kérem az Urat, hogy teljesen váltson 

valóra minden mondatot, amit leírt. Szeretem szaván fogni az Urat, és hogy azt 

tegye, amit mondott, hiszen Ő mondta. Nagy dolog, ha a szükség visz rá az 

imádkozásra, de sokkal jobb, ha azok a várakozások késztetnek rá, amelyeket az 

ígéret kelt. Vajon imádkoznánk-e egyáltalán, ha Isten nem adna alkalmat számunkra 

az imádkozásra, és nem bátorítana minket a válasz ígéretével? A gondviselés 

rendjében próbára tétetünk, aztán mi tesszük próbára az ígéreteket; szellemileg 

éheztetünk, majd azzal a szóval tápláltatunk, amely Isten szájából ered. Ama rend-

szer által, amely szerint az Űr bánik a választottjaival, állandó kapcsolatban vagyunk 

Vele, így nem felejtjük el mennyei Atyánkat. Gyakran állunk a kegyelem trónjánál, 

áldva Istent a teljesített ígéretekért, és esedezve azokért az ígéretekért, 

amelyekben bízunk. Számtalanszor meglátogatjuk Isten lakóhelyét, mert van egy 

ígéret, amiért esedeznünk kell, és egy Isten, aki alig várja, hogy kegyelmes lehessen. 

Vajon nem kell-e hálásnak lennünk a dolgok eme rendjéért? Nem kell-e 

magasztalnunk az Urat, amiért nem zúdítja ránk a meg nem ígért áldások záporát, 

hanem növeli az értéküket azáltal, hogy ígéretei és hitünk tárgyává teszi őket? 

 

Október 13 

 

Háromszoros ígéret és a föltétel 

 

 „De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, 

keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utjaikról, én is meghallgatom a 

mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat" 

(2Krón 7,14). 

 

Tévelygő emberek vagyunk, még ha az Úr nevét viseljük is. Milyen nagy kegyelem, hogy az 

Úr mégis kész megbocsátani nekünk. Ezért valahányszor vétkezünk, siessünk Isten 

kegyelmének trónusához és kérjük bocsánatát. 
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Meg kell aláznunk magunkat. Hát nem szégyen ránk nézve már az is, hogy újra és 

újra vetkezünk, pedig Isten annyi szeretetet árasztott már ránk? - Ó Uram, porig 

hajolunk meg előtted, és megvalljuk, nagyon hálátlanok voltunk. A bűn gyalázatos 

dolog, de hétszeresen gyalázatos, ha olyanok követik el, akik kegyelmedet már 

annyiszor megtapasztalhatták, mint mi. 

 

Azután könyörögnünk kell irgalomért, megtisztulásért, a bűn hatalmából való 

megszabadulásért. Ez a kívánság kell, hogy vezessen, amikor keressük az Úr orcáját. 

Isten vétkeink miatt hagyott magunkra minket, kérnünk kell, hogy térjen vissza hozzánk. 

- Ó Uram, tekints reánk Fiadban, Krisztus Jézusban, és fogadd el kegyelmesen 

szolgáidat! 

 

Ugyanakkor el kell fordulnunk a bűntől, mert Isten nem fordulhat újra felénk, ha mi 

nem szakítunk a bűnnel. 

 

Mindezek után beteljesedhet a háromszoros ígéret: Isten meghallgat, megbocsát, 

meggyógyít. 

 

Atyánk, kérünk, add, hogy megértsük ezt most, hogy beteljesülhessen rajtunk 

ígéreted. 

 

 

* 

Félek nagyon, de... 

...visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát..., hanem... az Úrban 

is szeretett testvéred. (Filem 15-16) 

 

Onézimosz elrendezte a múltját Istennel, de most rendeznie kell azt Filemonnal is. 

Igen ám, de a szökött rabszolgát legjobb esetben megkorbácsolták, ami gyakran 

valósággal lenyúzta a meztelen hátát, vagy homlokára sütötték tüzes vassal a bélyeget, 

de olykor ki is végezték elrettentő példaként. Helyes az, hogy Pál hazaküldi ezt a fiút? 

 

Az apostol bízik abban, hogy Filemon Krisztus tanítványa, s mint rabszolgatartó is így 

fog viselkedni. De még inkább bízik Krisztusban, aki új életet adott ennek a szökött 

fiúnak, és meg is fogja védeni. 

 

De vajon Onézimosz is bízik-e ennyire Krisztusban? Ezt kell neki most már egyre 

jobban megtanulnia. Mert ezt jelenti hitben járni: minden helyzetben, veszélyes 
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körülmények közt is számol új Urának hatalmával és szeretetével, és számít rá. Ő 

kiszolgáltatta magát Jézusnak, tehát nincs kiszolgáltatva többé senki másnak. 

 

Pál azt kéri Filemontól, hogy úgy fogadja vissza szökött szolgáját, mint aki 

testvérévé lett Krisztusban. Ilyen egyszerű lenne ez? Egy tolvaj szökevény egyszerre 

Isten gyermekévé lesz? Isten kegyelmének a munkája nyomán igen. De nem olyan 

egyszerű ez, mert Jézus bűn nélküli életébe került. Ő meghalt, hogy az Onézimoszok 

élhessenek. Ő elszenvedte Onézimosz bűneinek büntetését - és a mienket is -, hogy a 

bűn rabszolgaságából Isten boldog és szabad gyermekeivé legyünk. 

 

Meg kell tanulni ebben a szabadságban járni. Meg kell tanulni magunkat egészen 

Krisztus kegyelmére bízni. Ha félünk is, bízni benne. Ismerni ígéreteit, s komolyan 

venni azokat. Egyre jobban megismerni őt magát, hogy Pál apostolhoz hasonló gyámolok 

nélkül is közvetlenül vele legyen élő kapcsolatunk, s ez adjon biztonságot, békességet, 

bátorságot. 

 

* 

„Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 

három mérce lisztbe, míg végül az egész megkél." 

Máté 13,33 

Elég különös dolog. Olyan kevés az a kovász a liszthez képest, aki nem ismeri, el se 

tudná képzelni, hogy az egész lisztmennyiség átalakul attól a kevés kovásztól. Most sem 

hiszi el a világ, hogy az egyház igehirdetése egész társadalmakat mássá tud tenni. 

Csak akkor látszik meg, mint éppen a mi életünkben, amikor hiányzik a társadalomból 

a Lélek kovásza. Mennyien próbálkoznak Isten nélkül tenni élvezhetővé, boldoggá 

családok és népek életét. Eredményét látjuk: elidegenedés, céltalanság, öngyilkosságok. 

Még az egyetlen jól megvalósítható cél, az anyagi gazdagság is visszájára fordul. Itt van 

pedig az ige kovásza, csak éppen bele kellene keverni a mindennapok életébe, gondjaiba, 

döntéseibe. Senki nem mondhatja, hogy nem jobb, amit Krisztus tanít, mint bármelyik 

más tanítás, mely a sok ideológia összeomlása után még megmaradt. Ahol próbálkoznak 

vele, azonnal komoly eredményei vannak. Talán azért dobják mégis félre, mert 

személyes hit és meggyőződés kellene hozzá.. Mindig csak utólag derül ki akár az 

eredménye, akár a hiánya. Hiába dőlt össze az ateizmus minden épülete, úgy bemosta 

magát a közvéleménybe, hogy nem merünk Krisztusra hallgatni. 

Istenem, nem merem állítani, hogy a magam és családom életében híven alkalmazom 

tanításodat. Belém beszélték, hogy a mai világban foggal és körömmel kell kiharcolni 

minden eredményt. Nem merem gyermekeimet sem arra tanítani, hogy ők engedjenek 

inkább, mint hogy megbántsák társaikat. Nem bízom abban, hogy nemzetem politikáját a 

Biblia alapján kellene irányítani. Gyáva keresztyén vagyok, Uram. Amíg mindenki mást 
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tesz, én se merek kis kovásszá lenni a nagy tömegben. Téríts meg, és tégy engem, 

barátaimat és utódaimat kovászoddá! Ha kevesen és gyengék vagyunk is, Te megadhatod, 

hogy eredménye legyen hűségünknek és helytállásunknak. Ámen. 

 

* 

Isten megóv az önteltségtől 

... hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe.   2Korintus 12,7 

 

Mindenkiben ott van az önteltség kísértése. Nagyon nehéz alázatosnak maradni 

különösen annak, aki rendkívüli dolgokat élt át, nagyon tehetséges, és sikerei vannak. 

Isten kénytelen bizonyos eszközöket felhasználni, hogy az embert lent tartsa és saját 

nagyságának tudatát letörje benne. Az Úrnak sok ilyen eszköz áll rendelkezésére: -

Nebukadneccart, aki királyi uralma teljében istenítette és minden ember fölé 

helyezte magát, állati sorba süllyesztette. A büszke király őrületében állatnak 

tartotta magát, és úgy is élt, mint az állat. „Azokat, akik kevélységben járnak, 

megalázhatja" - kiáltott fel később a király (Dán 4,34). - Amikor Uzzijá király 

hatalomra és tisztességre jutása után szíve elbizakodottságában a papok kiváltságát 

magához akarta ragadni, áldozott a szentélyben. Ekkor az Úr leprás kiütéssel 

sújtotta, mégpedig a homlokán, az emberi méltóságot kifejező testrészén. Ennél 

megalázóbb nem történhetett volna vele. Arca eltorzult, betegsége kizárta őt a 

társadalomból és királyi tisztségének betöltéséből. 

 

Pál apostolnak olyan szenvedés jutott osztályrészül, ami különösen megalázó volt. A 

Sátán angyala szinte öklével verte őt. Ezek hirtelen fellépő, nagyon fájdalmas rohamok 

lehettek, amelyek vissza-taszítóan hatottak a környezetére. Ezért írja a galatáknak: 

„Megkísértetvén testemben, nem vetettetek meg, sem nem utáltatok meg engem." Pál 

is azt gondolta, ha megszabadulna ettől a szenvedéstől, jobban szolgálhatna az Úrnak. 

Az Úr azonban jobban tudta, mit miért enged meg. Pálnak szüksége volt erre a fékező 

erőre, mert az lelkileg javát szolgálta. Később ő maga is megértette az Urat, s tudta, 

hogy erre a leterhelésre szüksége van, hogy kicsi maradjon. Megtanult úgy nézni a 

testébe fúródó tövisre, mint valami ajándékra. Már nem kívánt tőle szabadulni. 

 

Nagy dolgokat végezhet valaki Isten országában, de ha ez önteltté teszi, akkor 

megrabolja Isten dicsőségét. Ez az ember a gonoszok kategóriájába kerül, akiknek az 

Úr egyszer azt mondja majd: „Távozzatok tőlem!" Az Úr a semmik és senkik által viszi 

véghez a maga munkáját. „Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet, 

és ... némítottad el az ellenséget." - A mi gyengeségünkben lesz nyilvánvaló Isten 

ereje, és a mi megalázott voltunkban bontakozhat ki egyre jobban az Ő nagysága. 

 

* 



86 

 

Nem gyűlölhetjük atyánkfiait! 

„A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát... a 

sötétségben van. " (Jn 2,9) 

A szeretet apostola, János, keményen ostorozza az atyjafiát gyűlölőt. 

Megállapítja róla, hogy nem jutott még világosságra: még mindig a sötétségben van. 

Igaza van: világosság és gyűlölség nem fér meg egymás mellett. A gyűlöletnek semmi 

közössége sincs a világosságoz. Választanunk kell a kettő közül, mert nem tud 

egymás mellett megmaradni e kettő. Krisztus követője nem választhatja a 

gyűlöletet, mert ezzel megtagadja a kereszten az ő bűneiért is meghaló 

Megváltóját. Jézus hűséges tanítványa, István vértanú is imádkozott azokért, akik 

megkövezték: „Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt!" (ApCsel 7,60). így imádkozik a 

világosságban járó, még az őt megkövezőkért is! Ha Krisztus igazi követői akarunk 

lenni, mi sem cselekedhetünk másképp! 

Uram, szinte elborítja szomorú világunkat a gyűlölet. Térjen dicsőség szent Nevedre, 

hogy Tőled azt tanulhatják igaz követőid: az őket halálba küldőket sem szabad 

gyűlölniük. Add, Uram, hogy szívemben is elhaljon a gyűlölet mindenkivel szemben, 

bármilyen ellenségem is, akár nékem, akár népemnek. Taníts meg engem is imádkozni 

azokért, akik üldöznek minket. Nagy irgalmasságodból hallgasd meg könyörgésem, 

Krisztusért. Ámen. 

,?Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! 

Őneki mennyei karokkal együtt zengj hálát! 

Zúgó harang, 

Ének és orgona hang, 

Mind az ő szent nevét áldják!" 

(Énekeskönyv 264. é. 1. v.) 

 

* 

 

68. zsoltár 

 

Ez a zsoltár diadalének, írója előszámlálja a múlt győzelmeit, rámutat a ma 

szabadítójára, és az eljövendő győzelmek lehetőségét is elénk rajzolja. A 

győzelem mindenkor Istené, mind a múltban, mind a jelenben, illetve az eljövendő 

történelmi, sőt történelmen túli időben is. 

 

Aki a múltban fürkészi Isten útjait, látnia kell, hogy valahányszor Isten felkelt, 

elfutottak előle az Ő gyűlölői. Hiába zúgott az ellenség, hiába tátogatta száját 
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és kiáltozott, amikor Isten megmozdult, elszéledtek, mint a füst. 

 

Amikor az ellenség szétfutott, az igazak örvendeztek és vigadtak az Isten 

előtt. Nem állhat meg más Ő előtte, csak azok, akik igazak: akik megigazultak az 

Úr Jézus Krisztusban. Ezek Isten előtt örülnek. Minden örömük Isten szeme 

előtt, mondhatnánk Isten ellenőrzése alatt, Isten szentséges jelenlétében 

történik. Az ujjongás, az öröm, amelyik kibírja Isten jelenlétét, szent. De még a 

vallásosnak vagy kegyesnek látszó örömünnep is tisztátalan, ha Isten színe előtt 

nem mehet végbe. 

 

Isten gyermekei életében elkövetkezhetnek olyan idők, amikor úgy tűnik, hogy Isten 

késik a szabadítással. Elárvultan, mint akik bús özvegységüket élik, várjuk majd a 

csodát, hogy támaszát vesztett életünk pusztaságain át megérkezzen hozzánk a mi 

szabadító Istenünk. És az „árváknak Atyja, özvegyeknek bírája" csodálatos 

szabadítással fogja 6. vers visszahozni a száműzetésből és fogságból azokat, akiket e 

világ hatalmasai ilyen sorsra kényszerítettek. Akkor majd fölzendül ajkukon az ének, 

zengedeznek az Ő nevének, és utat készítenek annak, aki jön a pusztákon át, , akinek 

Jehova a neve, és örülnek előtte. 

 

Talán te is most éled bús özvegységed, és olyan vagy, mint a szegény, szélvésztől hányt 

asszony, akit elhagyott az ő férje. Nincs, aki megszánjon, vigasztaljon, erősítsen. Vagy 

úgy érzed magad, mint az árva, aki csak innen-onnan, könyörületből kap valamit, de 

nem hajol fölé anyai arc, nem öleli át erős apai kéz. Figyelj, mert feléd is hangzik a vi-

gasztaló szó: „Csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át!" Csinálj utat ott és 

akkor, amikor életed legsivárabb időszakát éled, amikor úgy látod, hogy minden 

reménységednek vége, hogy megérkezhessen hozzád a te szabadító Istened! 

 

Engedelmeskedjél neki akkor is, amikor úgy látszik, hogy nincs értelme az 

engedelmességnek. Járd az Ő útját akkor is, amikor úgy gondolod, hogy céltalanul 

taposod az Ő ösvényeit. Mert „csak az 7. vers engedetlenek lakoznak sivatag 

helyen", akik azonban hittel engednek neki a reménység ellenére is, azok 

megtapasztalhatják, hogy visszahozza a száműzötteket és kihozza boldogságra a 

foglyokat. 

 

Amikor szükség vagy szorongattatás támad körülötted, emlékezz vissza a múltbeli 

idők bizonyságainak a fellegére: amikor Isten kivonult előtted, és csodálatos, 

hatalmas kézzel vezetett a pusztán át. Akkor megrendült a föld, megnyíltak az 

egek, 8-9. vers és áldásainak bő záporát hintette rád. Átélhetted újból és újból a 

csodát, amit az Ő népe átélt a pusztában: az égből kenyeret hullatott, a kősziklából 

vizet fakasztott, minden hegy alászállott, minden völgy felemelkedett, és ők sima 

és egyenes úton követhették. 
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Emlékezz vissza a múlt csodálatos eseményeire, hogy milyen hatalmasnak és 

erősnek mutatta meg magát előtted az Isten. Vajon „megrövidültek volna az Ő 

karjai", vagy lehet-e „változás vagy változásnak árnyéka" Istenben? Biztos lehetsz 

felőle, hogy aki a múltban előtted járt, most is előtted jár, és körülvesz 

szeretetével, még ha „hallgat is az Ő szerelmében". 

 

Isten győzelméről mindenek tudomást szereznek: az „asszonyok nagy csapata", akik 

az örömhírt 12. vers szétviszik, a seregek királyai, a kemény vitézek, az asszonyok, akik 

zsákmányt osztogatnak, sőt még az együgyű gyermek is. A győzelem mindenkié: az 

egész gyülekezeté. Ha egy tagját tisztesség éri, akkor tisztesség éri az egész testet, 

Ugyanígy, ha egy tagja szenved, akkor vele szenvednek a többiek is. 

 

Nem lehet senkit kizárni a győzelem öröméből azért, mert gyermek, vagy nő, vagy 

bármilyen más kizáró okkal. Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő, sem szkítai, sem 

görög, mert Krisztusban egyek, és Krisztus egy mindenekben. Azonban a szolgálat alól 

sem vonhatja ki magát senki, hogy túl gyönge, vagy ifjú, vagy öreg volna, hanem mind a 

szolgálatban, mind a szolgálat örömében a gyülekezet minden tagjának egyaránt része 

van. 

 

Ne legyünk tunyák! Ne tétlenkedjünk, mint Méróz vitézei, akik nem álltak az Úr 

seregébe, amikor harcolni kellett, csak „nyájuk bégetését" hallgatták. Ne akarjuk, hogy 

az Úr nélkülünk vívja meg az Ő dicsőséges diadalát. Mert az Úr mindenkor győz. Akik" 

tétlenül a „cserények között hevertek", szégyenkezve kullognak majd elő a győzelem 

napján. Akik pedig holló módjára a vereségről károgtak, megszégyenülve látják majd 

Isten „galambjainak" csodálatos „ezüst szárnyú" suhogását. 

 

Isten győzelme váratlan, „mint a hó a Salmonon". Úgy tűnik, mintha csatát vesztett 

volna, az ellenség már saját győzelmének örül, csapdossa tenyerét, és gúnyolódik 

Isten népe felett. Erre váratlanul, csodálatos módon arat győzelmet az Úr. Az Ő 

győzelmei mindig ilyenek: amikor senki sem számít rá, mindenki kéjelegve örül önző 

módon elért emberi sikereinek, egyszerre csak váratlanul megjelenik az Isten. 

 

Isten a kicsinyekben dicsőíti meg magát, amiként „lakóhelyéül" is a „Basán hegyét" 

választotta. „Mit kevélykedtek ti sok hatalmú hegyek" - mondja a nagy hegyeknek a 

zsoltár írója. A kis Basán hegy csodálatos ligetekkel, gazdag szőlőskertekkel borított 

lankáin csodálatosan megmutatkozott Isten bősége és gazdagsága. 

 

Vannak emberek, akik mintha az égig emelték volna fejüket, hatalmasak, erősek, 

mégsem tudnak áldáshordozók lenni. Az áldás hordozói egyszerű, kicsiny, a világ 

szempontjából jelentéktelen emberek, mert ezeket választotta lakóhelyéül az Isten, 
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ezeknek a szívében és életében talált helyet a Szentlélek, ahová áldásait kiáraszthatja 

az Úr. 

 

Istent angyalok serege veszi körül: ezer meg ezer, és az Úr közöttük van. Voltak, 

akiknek Isten látni engedte ezeket a mennyei seregeket, mint a Jelenések könyve 

írójának, vagy Ezékielnek. ígérete szerint Isten elküldi őket, hogy megtartsák és ol-

talmazzák az Ő választottait. A győzelmes Úr, a seregek Ura az ő vezérük, és Ő 

diadalra viszi, győzelemre vezeti majd mennyei seregét. 

 

Az Úr legnagyobb győzelmei közül való, amikor „foglyokat" ejt magának, és még a 

pártütők és ellene lázadók közül is szolgálata eszközeivé, dicsősége részeseivé tesz 

embereket. Gondoljunk például Saulra, aki azért fut Damaszkuszba, hogy a Krisztus 

hitéből valókat foglyul ejtse. Bizony foglyul ejti őt magának az Úr, és dicsősége 

eszközévé teszi. 

 

Krisztus ma is foglyokat ejt magának. Vajon téged foglyul ejtett-e már? Elmondhatod-

e magadról, hogy te a Krisztus foglya vagy, aki pártütő és ellene lázadó voltál? Fölvitt-

e már a magasságba, elszakította-e szívedet ettől a jelenvaló világtól, és odaállított-e 

téged az Ő dicsőségének a jobbjára? 

 

Az ember nem élhet Isten nélkül. Éppen ezért az igaz Isten ismeretének hiányában 

minden időben alkotott magának isteneket. Az együgyűbb népek fából faragtak 

maguknak fétiseket, a műveltebbek szellemi lényekkel helyettesítették a Magasságost. 

Valamely nagy ember vagy legendás alak szobra előtt hódoltak, mitológiát írtak, 

azonban ezek egyike sem Istent személyesítette meg. 

 

A mi Istenünk a szabadítás Istene, Ő az, aki megszabadít a haláltól. Ezért zengi 

ajkunk: „Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk 

Istene!" Nem olyan Isten Ő, akit mi alkottunk magunknak, és a saját gondolataink 

szerint formáltunk. Ellenkezőleg: Ő formált és alkotott bennünket. Az Úr Isten 

valóságos Úr földön és égen, mert Ő „parancsolt, és meglett", „szólt, és előállott" 

minden. Ő olyan Isten, aki megszabadít a haláltól, mert győzelmet vett a sír és halál 

felett az Ő szerelmes Fiában, az Úr Jézus Krisztusban. 

 

Ennek a világnak a fejedelme hatalmas és erős. Egy időre hatalom adatott neki sok 

dologban ezen a földön, úgyhogy minden emberi erőfeszítés vele szemben megállni 

hiábavaló és nevetséges. Isten azonban megronthatja, és meg is rontja őt. De erre 

egyedül Isten képes, senki más. Ha Mihály arkangyal, aki a mennyei fejedelemségek 

közül való, ő is csak azt mondhatta a Sátánnak, hogy „dorgáljon meg téged az Úr", 

akkor ne áltassa magát senki azzal, hogy lebírhatja a sötétség fejedelmét. „Csak Isten 

ronthatja meg az Ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját." Meg 
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is rontja. Ez az Ő jövendő győzelmének az ígérete: eljön az idő, amikor a Sátán 

megkötöztetik, és a mélységbe, a második halálba vettetik. 

 

A Krisztus menyasszonyi gyülekezete a jelenben tulajdonképpen fogságban szenved. 

Ellenségei nyomása, vagy legalábbis ellenséges magatartása között kell élnie ebben a 

világban, ahogyan Ábrahám élt az ígéret földjén sok szorongattatás között, vagy ahogy 

Izrael élt Egyiptomban, rabságban. Az, aki győzni fog, diadalmasan kivezeti majd az 

ellenség fogságából: „Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak." 

 

Nincs az a távolság, és nincs az a mélység, ahonnan ki ne menthetné menyasszonyi 

gyülekezetét az Úr. Eljön az idő, amikor a Thessalonikabeli levél tanúsága szerint 

igazságos dolog lesz, hogy szorongatással fizessen azoknak, akik az Ő népét 

szorongatják, míg az Ő népének nyugodalmat szerez. 

 

Mindez akkor lesz majd, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának 

angyalaival, tűznek lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent. Akkor 

megdicsőíttetik szentjeiben, és csodáltatik azokban, akik hisznek. 

 

Ez a megjelenés minden nép számára csodálatos látvány lesz: „És látám, hogy az ég 

megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, 

és igazságosan ítél és hadakozik. És az Ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az Ő fején 

sok korona, az Ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak Ő maga. És vérrel hintett 

ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten Igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik 

vala Őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az Ő szájából éles kard jő 

vala ki, hogy azzal verje a pogányokat, és Ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és Ő 

nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az Ő ruháján és tomporán 

oda vala írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura." 

 

A fentebb leírt nagy gyülekezetben áldják majd az Urat azok, akik Izrael magvából 

valók. Izrael magva az Ábrahám magva. Ábrahám magva pedig az, aki az Ábrahám 

hitéből való, aki hisz az Úrnak, és ez „tulajdoníttatik neki igazságul". Akkor nem lesz 

majd különbség Benjámin és Júda, Zebulon és Nafthali között. Itt, a jelenvaló 

világban versenghetünk azon, hogy ki a nagyobb. Mondhatják a római katolikusok, 

hogy ők az idősebb testvér, lenézhetik a baptista gyülekezetet, például azért, mert 

nincs olyan nagy történelmi múltjuk. Ott viszont nem lesz különbség, hiszen az egyes 

gyülekezetek vagy közösségek hatalmát Isten rendelte el. Isten szabta ki uralkodásuk 

területét. Nem dicsekedhet senki az ő nagyságával vagy erejével, mert mindez Isten 

kegyelmi ajándéka. Jól vigyázzon hát, aki magának tulajdonít bármit az Ő di-

csőségéből, hogy el ne vétessék tőle. Erre is áll az intés: „Aki azért azt gondolja, hogy 

áll, vigyázzon, hogy el ne essék." Amit Isten a számunkra készített, Ő kell, hogy 

megerősítse. Mi magunktól elveszítenénk. Aki tehát a hitben alázatosságra jutott, Pál 
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apostollal együtt így szól: „Az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra." 

Igen, az övéit Isten hatalma őrzi az idvösségre. 

 

Csodálatos lesz majd, amikor az Ő „Jeruzsálem felett álló hajlékában" jelenik 

meg az Úr dicsősége. „Királyok hoznak majd neki ajándékot", mindenek hódolnak 

előtte; a földön béke lesz, mert szétszórja a népeket, akik a háborúban gyönyör-

ködnek. Egyiptom és Szerecsenország is kinyújtja kezét Istenhez, és e föld 

országai mind dicséretet énekelnek az Úrnak. 

 

Akkor valóság lesz a megszámlálhatatlan nagy sokaság csodálatos látomása, 

„minden nemzetből és ágazatból, népből és nyelvből", ahogy a királyi szék előtt és a 

Bárány előtt állnak majd, „fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak, és 

kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, 

és a Bárányé." 

 

Isten az, aki kezdettől fogva az egek egén ül, „onnét szól nagy kemény szóval", és a 

népek odajárulnak az Ő dicsőségének trónja elé, hogy tisztességet tegyenek neki. A 

pogányok rettegve hallják: „Rettenetes vagy, óh Isten, a Te szent hajlékodból;" az 

Úr megváltottai pedig hálaadással zengik: „Áldott legyen az Isten;" méltó a 

megöletett Bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, hálaadást és áldást. 

 

Október14 

 

Tisztelet szent félelemmel 

 „Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát" (Péld 13,13). 

Szomorú, hogy olyan kevesen éreznek tiszteletet Isten Igéje iránt. Az emberek 

bölcsebbnek tartják magukat, mint Isten Igéje, és bírálgatják azt. „Én azonban 

nem, mert félem az Urat!" Az Isten Szelleme által ihletett könyvet életünk 

forrásának és mércéjének tekintjük, és iránta érzett tiszteletünket 

engedelmességünkkel bizonyítjuk. Isten Igéje nem rémületet, hanem gyermeki 

alázatot ébreszt bennünk. Nem a büntetéstől tartunk, hanem félve tiszteljük a 

parancsolatokat. 

 

A parancsolatok szent félelme az alázat nyugalmához vezet, amely sokkal többet ér 

számunkra, mint a vakmerő büszkeség. Vezérli életutunkat, visszatart, amikor lejtőre 

kerülünk, ösztönöz, amikor fölfelé tart utunk. A parancsolatok félő tisztelete megőriz 

a gonosztól és igazságra vezérel minket, és nyugodt lelkiismeretet biztosít. 

Szabaddá tesz a félelem nyomasztó érzésétől, szinte életre kelt a halálból. Bizalmat 

ébreszt bennünk Isten szeretete iránt, és ez olyan, mint a földi mennyország. A 
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hitetlenek kinevethetik az Ige iránti mélységes tiszteletünket, mit sem törődünk vele. 

Mennyei elhívatásunk olyan kincs számunkra, amely bőségesen kárpótol minket, 

engedelmességünk jutalma tudatában könnyen túltesszük magunkat a gúnyolódok 

csúfolódásán. 

 

* 

A csüggedés gyógyszere 

A tűz után halk és szelíd hang hallatszott... Mit csinálsz itt, Illés? 

(IKir 19,12-13) 

 

Jezábel, az istentelen királyné, terjesztette a bálványimádást, üldözte Isten 

népét, és irtotta Isten prófétáit. Illés próféta is sokat szenvedett tőle. A Karmel-

hegyi istenítélet bebizonyította, hogy mégis Isten az Úr, ő él és cselekszik - 

ellentétben a tehetetlen bálványszobrokkal. Ez Jezábelt annyira feldühítette, hogy 

megüzente Illésnek, ő is halál fia. 

 

Illés ekkor teljesen elkeseredett. Fizikailag is kimerült már, de most lelkileg is 

összeomlott, és szeretett volna meghalni. Hogyan gyógyította meg őt Isten? 

 

Nem szidta meg, nem háborodott fel, hanem először altatta, aztán enni és inni 

adott neki, majd beszélgetett vele. Eszméltette: mit csinálsz itt? Illésből áradt a 

panasz. De mit csinálsz? Aztán kapott néhány feladatot, és észre sem vette, hogy 

visszatért az életkedve, fizikai ereje, és újra Isten használható eszközévé vált. 

 

A legjobbakkal is előfordulhat, hogy kimerülnek és elcsüggednek. Ne szégyellje 

ezt a hívő ember se! Isten nem háborodik fel emiatt, hanem gyengéd szeretettel 

kezelésbe vesz. Ő ismeri a testi szükségeinket is, de legfőbb gyógyszer mindig az ő 

igéje. Itt így olvassuk: az ő halk és szelíd szava. Ez elsegít helyes önismeretre, 

valóságlátásra, és önmagunkról és a nehézségekről újra Istenre irányítja a 

figyelmünket. Felemeli a csüggedt ember tekintetét, s mindjárt messzebb is lát, 

meglátja Istentől elkészített feladatait. 

 

Mi se botránkozzunk meg, ha valaki kimerül vagy kiborul a közelünkben! Isten 

gyengéd, de határozott szeretetével pótoljuk fizikai és lelki szükségeit, és főleg 

helyén mondott igével engedjük, hogy erősítse őt maga Isten! Rá irányítsuk egymás 

tekintetét, ő a mi igazi gyógyítónk. 

 

* 

Jézus Krisztus arcképe (IV.) 
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A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. l Koríntus 

13,7 

 

Minden emberben van valami, amit el kell hordozni, nemcsak megtérése előtt, hanem 

még utána is. Ha másokra panaszkodsz, mert szerinted elviselhetetlenek, gondold 

meg, hogy a többieknek téged is el kell hordozniuk. Csak újjászületés által, ha az igazi 

szeretet tölti be az ember szívét, lesz minden más. Akkor sokkal nehezebb a saját 

hibáinkat elhordozni, mint a másokét. A szeretet minden szívtelenséget, hidegséget, 

keménységet, hiányosságot elhordoz. Nem találja túl nehéznek a terhet, mert mindig 

Isten szeretetének a forrásából merít. Ezzel nem mondjuk azt, hogy a szeretet 

mindent elhallgat, mert sokszor int és helyreigazít, de nem bosszankodik, és nem veti 

el a másikat, mint valami elhordozhatatlan terhet. 

 

A szeretet mindent hisz. Határtalan bizalmát még a sok becsapás és csalódás sem 

oltja ki. A hideg, önző ember kineveti őt emiatt. Mégis a bizalom célhoz vezet. Ha 

valami felemelhet, és előbbre segíthet egy embert, az az iránta tanúsított bizalom. A 

bizalmatlanság csak lenyom és dacossá tesz. „Ha úgyis rossz vagyok neki, hát annál 

inkább az akarok lenni" - mondja magában. Isten végtelen szeretete mindig 

bizalommal fordul az emberhez, annak ellenére, hogy annyi rosszat tapasztalt. Milyen 

sokszor voltunk hálátlanok és megvetettük a szeretetét. Pál apostol soha nem 

felejtette el, hogy az Úr Jézus hűnek és megbízhatónak ítélte őt, szolgálatára 

rendelte, noha azelőtt üldözte Őt (ITim 1,12). Pál az Úr belé vetett bizalmával való-

ban soha nem élt vissza. 

 

A szeretet remél ott. is, ahol nincs remélni való és néha megvan az a nagy öröme, hogy 

reménységében nem szégyenül meg. - A szeretet mindent eltűr, készségesen viseli a 

fáradságot, amit szolgálata magával hoz. Az önző ember bolondságnak látja, hogy 

fáradozzék, terhet hordozzon másokért, ha erre nem kényszerítik. Az utolsó na-

pokban sokan még a természetes szeretet érzését, ösztönét is elfojtják magukban 

(2Tim 3,1-3). - A szeretet hosszútűrő, ezzel kezdi és fejezi be az apostol a szeretet 

himnuszát - mindent eltűr. 

 

Jézus arcán teljesen kiábrázolva látjuk a szeretetnek említett vonásait. 

Igyekezzünk és legyünk egyre teljesebbé a szeretetben, hogy egyre jobban 

hasonlítsunk az Úr Jézus képéhez (ITesz 4,10). 

 

* 

 

Az igazság fölmagasztalja a nemzetet 
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„Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek. 

" (Péld 14,34) 

Az igazság fölmagasztalja minden követőjét: megbecsült, értékes emberré teszi 

mindenki szemében. Megbecsülik azért, hogy nézeteit nem változtatja, hanem 

bizton lehet rá számítani. Nem azt nézi, nyer e valamit, hanem azt, hogy mit 

parancsol számára az igazság. Az igazság fölmagasztalja a nemzetet is. 

Megbecsülik nemcsak szomszédai, de a távolabb lakó népek is. Tudják, hogy önző 

érdekből nem fog össze ellenük bárkivel, hogy gyarapítsa vagyonát, növelje 

területét. Vezetői számára szent az adott szó és nem változik meg ajkukon a szó 

értelme... Az ilyen nemzet élete nincs tele kalandokkal. Hűséges barát marad akkor 

is, ha áldozatok árán kell bebizonyítania barátságát. Az ilyen nemzetet büszkén 

vallja minden nép barátjának, szövetségesének... Ha bajba kerül, mindenki siet 

segítségére! 

Áldj meg, Uram engem is az igazságnak megalkuvást nem ismerő szeretetével, a 

megismert igazság mellett való rendületlen kitartással, a kimondott szó kötelező 

voltának elismerésével. Ezért megbecsülnek. Szavamnak súlya lesz. Barátságra nyújtott 

kezem örömmel fogadja mindenki. Minden jó szándékú ember társának tekint. Áldd 

meg, Uram, népünket is megbízhatósággal az igazság tántoríthatatlan lelkével, 

hűséggel. Növeld rajtunk kegyelmed! Krisztusért. Ámen. 

„Ne vedd szívedre, az ellenség Amit rád költ 

hazugsággal Hadd jöjjön csúfság, keserűség: ítél az 

Úr igazsággal. Ha Isten a te jó barátod, Nem lehet 

emberektől károd: Légy csendes szívvel!" 

(Énekeskönyv 270. é. 8 v.) 

 

* 

„»Akit szerei az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává 

fogad.« Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, 

mint fiaival." Zsidókhoz írt levél 12,4-7. 

 

Ez is egy olyan ige, mely könnyen megbotránkoztatja azt, aki nem összefüggéseiben 

érti. Főként, hogy kedves, holland nyelven szerzett énekünk, a Gályarabok éneke hibás 

fordításban így alkalmazza ezt az igét: „Azt bünteti, kit szeret, másként ő nem is 

tehet." Hiszen másképp is tehet. Akiket Isten fiává fogadott, akiknek a szolgálatára 

igényt tart, s az örök életben is fenntartja helyüket, azokat megtisztítja, ha kell, 

„megostorozza", hogy alkalmassá tegye őket rendeltetésük teljesítésére, ezzel 

egyéniségük kiteljesedésére földön, és mennyei boldogságuk elnyerésére. Ezzel biztat ez 
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az ige, a szenvedő keresztyének erőt adó örömhíre: „Ne csüggedj, ha az Úr megfedd 

téged. Milyen fiú az, akit nem nevel az apja? Ha fenyítés nélkül maradtok, fattyak 

vagytok, nem fiák." A szenvedő hittel, bizalommal fogadhatja Isten nevelését, hogy 

mielőbb alkalmassá legyen szabadításának megtapasztalására is. 

Uram, nagyon fáj ostorozásod, a szenvedés minden formája. Akkor is, amikor tudom és 

alázatosan elfogadom, hogy saját bűneimnek a következménye, és megérdemlem. Hozzád 

kiáltok: Ne büntess, nem bírom! De Te jobban ismersz és jobban szeretsz engem, mint én 

magamat. Te tudod, mire van szükségem, hogy igaz gyermekeddé váljak. Nehéz szívvel 

mondom ki, de ki kell mondanom: Inkább büntess, de ne ítélj halálra! Inkább nevelj 

vasvesszővel, de ne mondj le rólam! Add, hogy bizalommal tudjam fogadni a feddést, de 

kérlek, mérd fel erőmet, idejében vedd le rólam sújtó kezed, szabadíts meg, tégy 

hálaadó, boldog gyermekeddé! Ámen. 

 

* 

 

Bátorság az Istennek engedelmeskedni kész szabadságra 

 

 4megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a 

bűnök bocsánatára. 5Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is 

mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 

Márk 1;4-5. 

János engedelmesen szolgálatba állt. Hirdetni kezdte a megtérést kifejező 

alámerítést - (a keresztelés szó használata János esetében még nem lehetséges, mert 

ekkor még senki nem tudhatott semmit Jézus megfeszítéséről, feltámadásáról, vagyis 

a keresztről. (l. Victor János: A keresztség szimbolizmusa. Teológiai kiadvány füzetek 

I., Budapest, RTV, 1946.)  - a bűnök bocsánatára. 

 

Mi, akik olvassuk ezt a történetet, egészen természetesnek tartjuk keresztelő János 

engedelmességét. Ez az engedelmesség azonban nem olyan egyszerű kérdés! Jánosnak 

egy új, szokatlan üzenetet kellett meghirdetni és ezt a feladatot szokatlan formában, 

szokatlan külsőségek között és egy meglehetősen mereven gondolkodó, sokszor 

fanatizmus jegyeit mutató vallásos közösségben kellett ezt megtennie. Bizonyára 

sokakat megdöbbentett az az esemény, hogy a pusztában megjelent egy különös ember, 

aki megtérést hirdetett a bűnök bocsánatára és a Jordán folyóban alámerítette, 

megkeresztelte azokat, akik hajlandóak voltak a nyilvános bűnvallásra és vállalták a 

megkeresztelkedés eddig nem gyakorolt „szertartását”. 

 

Keresztelő Jánosnak bizonyára meg kellett küzdenie azzal a gondolattal, hogy 

tevékenységének szokatlansága miatt nem mindenkinek tetszik majd, amit csinál, nem 

mindenki fogadja jó szívvel tevékenységét, és lesznek sokan olyan ellenségei is akik 

majd keményen támadni fogják. 
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A Szentírásban sok olyan történetet olvashatunk, ahol Isten szolgáinak, Jézus 

tanítványainak, az apostoloknak, szokatlan feladat adatik és ezt vállalniuk kell. 

 

Annak az embernek, akit Isten megbíz valamivel, annak meg kell barátkozni azzal a 

gondolattal, hogy szolgálata nem feltétlenül illik bele abba az életrendbe, amely az 

emberek által megszokott és általánosan elfogadott. Ez a világi és az egyházi 

életrendre is érvényes. Az apostolok, az őskeresztyének is sok esetben bátran 

szakítottak a megszokott formákkal, mert készek voltak engedelmeskedni Jézus 

parancsának és a Szentlélek vezetésének. 

 

Isten szolgájának, és mindenkinek, aki Isten ügyére figyel, meg kell becsülni a rendet, 

de ugyanakkor szabaddá kell lennie arra, hogy a megszokott rendet figyelmen kívül 

hagyva engedelmes szívvel és hűségesen kövesse Isten akaratát. Tegye azt, amit Isten 

parancsol! Mindenkinek, aki Istennek szolgál ebben a feszültségben kell, hogy élje az 

életét! 

 

Azt látjuk, hogy János nyilvános működése sok embert vonz. Egyre többen mennek ki 

hozzá a Jordán partjára és egyre többen vállalják azt, hogy nyilvánosan megvallják 

bűneiket, életük sikertelenségét és tökéletlenségét, és keresztelésük által bátran 

kifejezésre juttatják, hogy ők új életre vágynak, új életet szeretnének kezdeni. 

 

Ez azt mutatja, hogy sokan elégedetlenek azzal, amit a nagyon komolyan vett népies és 

mechanikus vallásos gyakorlat nyújt számukra. Szeretnének valami többet, 

szeretnének olyan életet élni, amelyben az ószövetségi történetekben látható áldások 

gazdagsága, Isten áldó szeretetének ereje, valóban megjelenik.  

 

Mindig vannak sokan olyanok is, akiknek elég a betanult vallásos cselekmények 

folyamatos, gépies gyakorlása, imáknak nevezett szövegek, versikék lélektelen gépies 

mormolása, mantrázása. Babonás belső kényszerrel élik meg ezt a lélektelen 

gyakorlatot. Így valamilyen mértékben megszabadulnak félelmeiktől, megnyugszik 

zaklatott lelkiismeretük. A szívekben azonban kimondva, vagy kimondatlanul mindig ott 

feszül a vágy valami többre. Ez a több az Istennel való kapcsolat kiteljesedése, a 

gazdagabb, igazabb, örömtelibb emberi élet megtalálása, vágy arra a belső békességre, 

ami elengedhetetlen feltétele az emberhez méltó életnek. 

 

Természetesen azok, akik babonás cselekményekben bízva igénytelenül élik az 

életüket, tiltakoznak minden új jelenség ellen és elutasítóan, vagy ellenségesen 

viszonyulnak az újhoz. Ez mindig így volt! Akit viszont Isten küld, akinek Isten 

feladatot adott, aki Istent szolgálni szeretné, annak szabadnak kell lenni arra, hogy 

engedelmesen elfogadja, vitatkozás nélkül kövesse Isten akaratát, elfogadja azt, amit 
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Isten cselekszik és megtegye azt, amit Isten rábízott, akkor is, ha szokatlan, ha nem 

az általánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelő. 

 

* 

Az Úr Istennek nagy tetteivel járok 

71. zsoltár 

Ez a zsoltár olyan ember ajkán fakadt, aki kenyere javát már megette, és az öregség 

félelmeket támasztott szívében, hogy ereje fogytán nem lesz majd, aki megbecsülje, 

nem lesz, aki félje és tisztelje. A testi erő megfogyatkozásával általában a lelki el-

erőtlenedés is együtt jár. 

 

Öregségének kísértése az elhagyatottságtól és a kivettetéstől való félelem. Mindenki, 

aki átmegy az öregedés folyamatán, találkozik azzal az érzéssel, hogy rá többet már 

nincs szükség, feleslegessé vált a családja számára, inkább csak teher a léte, nincs 

célja az életének. Hasonló félelmek szülhették ezt a zsoltárt is. 

 

A bizalom, amellyel ifjúságunk idején Isten iránt viseltetünk, nem jogcím arra, hogy meg 

ne szégyenüljünk. Az a tény, hogy valaki hitt Istenben, még nem menti meg az embert a 

megaláztatástól vagy megszégyenüléstől. Sőt, a hit teljessége éppen abban tud a 

leginkább megmutatkozni, hogyha valaki minden körülmények között meg tud a hitében 

és az Isten iránti bizalomban maradni. Nagy elbizakodottság volna részünkről azt 

gondolni, hogy Istent a mi hitünk bármire is kötelezi. Az csak minket kötelez. Bármit is 

végezzen felőlünk, Isten mindenkor jogosan és szabadon cselekszik. 

 

Ez a zsoltár azt a tévhitet is eloszlatja, miszerint hívő múltunk kizárólag diadalmas 

keresztyén életre jogosít fel bennünket. Holott hívő múltunk esetében is csak egy 

esélyünk van a megtartatásra: ha Isten rendelkezik a mi megtartatásunk felől. Lehet 

valakinek több évtizedes keresztyén múltja, sok gazdag lelki megtapasztalással, 

bizonyságok fellegeivel, sokaságával, elmondhatja magáról a zsoltárossal együtt, hogy 

„Te vagy az én reménységem gyermekségemtől fogva"; „Reád támaszkodom 

születésem óta; anyámnak méhéből Te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem 

szüntelen". Lehet, hogy csodává lett sokaknak, minden nap az Urat magasztalja, mégis 

azt kell mondania: „Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél 

megtartásom felől", mert Te vagy az én „kőszálam és erősségem". 

 

Az ember évtizedes keresztyén múlttal, gazdag lelki megtapasztalásokkal a háta 

mögött is mindig kegyelemre szoruló bűnös, akit, ha Isten keze egy szempillantásra 

elengedne, a sötét mélységbe zuhanna azonnal. A lelki élet szempontjából a vénség, az 
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előrehaladott életkor nem jelent előnyt. Az bizonyos, hogy tapasztalatokat csak az idők 

folyamán szerezhetünk, a hosszú életkor azonban nem tesz senkit alkalmasabbá a 

szentek örökségében való részesedésre. Sőt, a vénség idején könnyen utolérhet bárkit 

az elhagyatásnak és elerőtlenedésnek az érzése, amikor minden ismeret és 

megtapasztalás dacára is nagy szüksége van az embernek Isten támogatására. Aki 

igazán Istennel jár, az alázattal így szól: „Ne vess el engem az én vénségemnek idején; 

mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!" 

 

A vén kornak is megvannak a maga kísértései, éppen ezért az öreg embernek is 

szüksége van arra, hogy ne távozzék el tőle az Isten, hanem siessen segítségére. 

Szoktunk beszélni az ifjúság kísértéseiről, harcairól, és ez jogos is. Balgaság volna azon-

ban azt gondolnunk, hogy egy bizonyos életkor elmúltával megszűnnek már a kísértések, 

és a tökéletesedésnek nagyobb lehetősége áll fenn. Minden életkornak megvannak a 

maga félelmei, mélységei. A vén ember éppúgy elkárhozhat, éppolyan mély fertőbe 

juthat, mint amilyen félelmetesen mély szakadékok tátongnak az ifjúság előtt. 

 

Isten kegyelmének a naponkénti megtapasztalása az egészséges hívő ember életében 

két dolgot eredményez: egyrészt új reményt ad, másrészt újabb dicséretet fakaszt 

az ember ajkán. Mind a szív, mind a száj fokozottabban szegődik Isten szolgálatába. 

Ilyen az egészséges keresztyén lelki fejlődés. Ha a dolgok nem ilyen irányba fejlődnek, 

valami kificamodás van a lelki életben. 

 

Isten naponkénti gondoskodása és kegyelmes szabadítása adjon szívedbe új 

reménységet a holnap felől, ajkadat pedig nyissa hálára és dicséretre az Úr iránt. 

Beszéld el száddal minden nap szabadítását, hiszen számát sem tudod, mert 

számtalanszor olyan körülmények között is megszabadított, amikor te még a veszély 

tudatában sem voltál. 

 

Isten nagy kegyelme, ha valakit már gyermekkorában elhív az Ő szolgálatára. De még 

az a hívő ember is felismerheti Isten keze munkáját az életében, gyermekségétől fogva, 

akit később, az ifjúság, vagy a férfikor idején világosított meg kegyelméből. Az 

azonban bizonyos, hogy Isten nagy tettei csak annak az életében lehetnek 

nyilvánvalókká, aki fölismerte, hogy gyermekségétől kezdve Isten hordozta, és át is 

adja magát ennek a kegyelemnek. 

 

Isten nagy tetteivel az járhat, aki mind ifjúságában, mind öregségében csak Isten 

igazságáról emlékezik. Félszívű, megalkuvó ember nem lehet ennek a kegyelemnek a 

megtapasztalója. Aki előtt nem nyilvánvaló, hogy Isten még életének abban az idejében 

is gondoskodó, oltalmazó és vezető kézzel hordozta, amikor ő erről semmit sem 

tudott, az ugyancsak nem tapasztalhatja meg Isten nagy tetteit az életében. Annál is 

inkább, mert Istennek azokra a cselekedeteire, amik pedig nyilvánvalók, úgy tekint, 
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mint emberi beavatkozásokra, és nem az Úrnak ad minden dicsőséget. Aki azonban nyi-

tott szemmel vizsgálja életét, az Isten nagy tetteit látja mindenütt, és ebben az a 

csodálatos, hogy minden felismerésre újabb csodálatos tettel felel az Úr. 

 

Isten az Ő nagy tetteit azért mutatja meg, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen 

az igazság, hogy nagyságos dolgokat cselekszik az Isten, és nem hasonlítható hozzá 

senki sem. Nem azért cselekszik velünk jót életünk folyamán, hogy az átélt kegyelmi 

megtapasztalások féltékeny őrzői legyünk, hogy zsugori módon magunknak tartsuk 

meg azokat, vagy éppen saját dicsőségünkre kovácsoljunk belőlük koronát, hanem azért, 

hogy az Ő dicsősége nyilvánvalóvá legyen. 

Sok olyan imádkozó lélek van a világban, aki kér, de nem kap, mert nem jól kéri, mert 

a saját gerjedelmére akar azzal élni. Sok olyan tenni vágyó ember van, akinek 

eredménytelen a munkája, mert nem ad az Úrnak minden dicsőséget. Isten nagysága és 

dicsősége csak azoknak az életében nyilatkozhat meg a maga teljességében, akik az éle-

tüket mindenestől odaadták az Ő nagyságának és teljességének dicsőséges 

megnyilatkozására. 

 

Az igazán hívő lélek Isten nagy tetteinek megnyilatkozását látja mind a jóban, mind a 

rosszban. A bajt és a nyomorúságot is Isten kezéből veszi. Amikor a mélységben kell 

járnia, akkor is tudja, hogy Isten az Ő kegyelmével és hatalmával vele van, és onnan is 

felhozza. Amikor Isten a körülményeket úgy forgatja, hogy a mélységből és 

nyomorúságból ismét felemeltetik a magasságba, akkor viszont nem a körülmények 

változásának tudja be felemeltetését, hanem ismét Istennek adja a dicsőséget, tudván, 

hogy az Ő mindenható keze cselekedte ezt. 

 

A hívő életben éppen az a csodálatos, hogy nincs az életnek és a halálnak olyan 

fordulata, amelyikben meg ne tapasztalnánk, föl ne ismernénk Isten jelenvalóságát, 

szabadítását, hatalmas kezét. Indítsa hát Isten kegyelmének ez az ismételt, 

csodálatos megtapasztalása hálaadásra a szívünket. Tiszteljük Őt „lanttal", énekeljünk 

neki „hárfával", a mi Istenünknek, az Izrael szentjének! 

 

Isten legnagyobb és legcsodálatosabb tette, hogy megváltotta lelkünket a haláltól. 

Lehet, hogy az Ő nagy tettei mutatkoznak meg életedben. Lehet, hogy 

gyermekségedtől fogva ismered, tapasztalod gondviselő szeretetét. Kinyújtott karját 

szüntelen magad mellett érzed. Nincs életednek olyan mélysége vagy magassága, 

amelyben ne ismernéd föl Isten munkálkodását. Ám mindez mit ér, ha az Ő 

legnagyobb tettét nem tapasztaltad meg, amit a golgotái kereszten vitt véghez 

értünk, amikor megváltotta a lelkünket! Mit érne ennek a földi életnek minden sikere, 

minden győzelme, minden gazdagsága, ha egykor nem zenghetne diadalmasan ajkunkon 

a kiáltás: „Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?" 
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Isten legnagyobb tette, hogy megváltotta lelkünket a haláltól. Igazán boldog, 

diadalmas élete annak lesz, aki Istennek ezzel a legnagyobb tettével járhatja be a 

homályt és mélységet, amikor majd be kell lépnie a halál árnyékának völgyébe, és ezzel a 

bizonyossággal mehet keresztül a halálon. Zengjük mi is a zsoltárossal: „Az Úr Istennek 

nagy tetteivel járok." 

 

Október 15 

 

Istennek csak teljes odaadással lehet szolgálni 
 

6János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és 

vadmézet. 7Ezt hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem 

vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 8Én vízzel kereszteltelek 

meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. (Márk 1;6-8.) 

 

Milyen különösen nézhetett ki János ott a Jordán partján. Még különösebb jelenség 

lehet számunkra akkor, ha ehhez az öltözethez és életformához hozzászámítjuk azt, 

hogy valószínűleg az un. názir fogadalmat is megtartotta. Ez azt jelentette, hogy haja 

és szakálla folyamatosan nőtt, mert nem vágta le a fogadalomnak megfelelően soha. 

 

Vajon mit fejez ki ez a megjelenés? Miért vállalhatta János ezt a különös megjelenést, 

életformát? 

 

A kérdésre mindenek előtt azzal lehet válaszolni, hogy János vállalta azt, hogy 

szolgálata beletartozik abba a folyamatba, amit Isten az előző nemzedékek életében 

munkált. Nem mondta azt, hogy minden, ami eddíg történt az értéktelen. Nem mondta 

azt, amit olyan sokszor mondanak új ötletek gyártói: Ami volt az semmi. Ami volt az 

felett eljárt az idő, az ósdi én pedig már modern vagyok! Majd én! Majd én 

megmutatom, hogy mit kell tenni, hogyan kell csinálni. 

 

Az önmagukat nagynak tartó Tökmag Jankóknak, az újdondász percemberkéknek az 

élete nem hosszú idejű, mert Isten Igéje arra tanít, hogy: 12Tiszteld apádat és 

anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked! 

(II.Mózes 20.12) Aki ezt nem tudja, vagy nem akarja figyelembe venni, az nem várhat a 

munkájára áldást, annak nincs jövője! (Talán a jelen társadalmi folyamataiban is 

érdemes lenne ezen elgondolkodni! A sok nagyszerű ötletből, amelyek nem kapcsolódnak 

a korábbi életformához, elszakadnak és nem gyökereznek a történelmi előzményekből, 

azokból végül is csak zűrzavar és összeomlás lesz!? Felépítjük a Bábel tornyát, ami 

egyszer majd váratlanul összedől!? Igaz, ma már nem téglából építjük fel az égig érő 

virtuális Bábel tornyot, hanem gigabitekból és terrabitekből, de lehetséges, hogy annál 

nagyobb robajjal fog összedőlni egyszer, sokmindent maga alá temetve.) 
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Az ószövetség népe és a Jézus korabeli zsidó nép a szívében lévő messiási 

váradalmában komolyan vette a prófétai ígéretet, amely így hangzott fel egykoron: 
23Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes 

napja. (Malakiás 3;23.) János pedig azzal a hittel lépett elő, hogy ő az, aki Isten arra 

rendelt, hogy Illésként legyen az Úr hírnöke, készítse az Ő útját, hogy 

megérkezhessen. 

 

János öltözete azonban azt is jelzi, hogy ő teljes szívvel, teljes erővel, odaadással 

tudta csak végezni a szolgálatát. Nincsen gondja magára, csak a minimális mértékben 

törődik a szükségleteivel.  

 

Jól látjuk a világunkban azt, hogy azok az emberek, akik valami nagyot alkotnak, 

akiknek az élete eredményes, azok nem azon gondolkodnak, hogy nekik mi a legjobb, 

hogyan érzik jól magukat, miből lehet több hasznuk, hogyan gazdagodhatnak meg 

gyorsabban. Az ügy, amit mindennél fontosabbnak tartanak, a hívatás, a szolgálat az, 

aminek teljesen alárendelik magukat. „Együgyű” emberek! Aki nem így él, abból soha 

nem lehet áldást hordozó ember, az csak egy amatőr, egy cseléd, egy béres, egy 

kontár. Sajnos egyre kevesebb a világunkban a hivatásának élő, szolgáló ember! Egyre 

kevesebb az „együgyű” ember. A kontárok, a küldetéstudattal nem rendelkezők, a 

percnek élő aljanép világa lesz egyre inkább a mi világunk minden szegletében. Még az 

egyházakban is egyre inkább elterjed az a nézet, hogy ugyan van feladat, de az 

embernek elsősorban önmagára kell gondolni, gondot viselni, saját érdekeit nem 

veszítheti szem elől. 

 

Természetesen Istennek így nem lehet szolgálni! Alaptörvény az, amit nem lehet 

semmiképpen körbe magyarázni, kijátszani:  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 

szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te 

felebarátodat, mint magadat.” (Lukács 10;27) Jeremiás így vall erről az életformáról: 

„7Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél! 

Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki. 8Ahányszor csak megszólalok, 

kiáltanom kell és hirdetnem, hogy erőszak és elnyomás uralkodik. Az Úr igéje csak 

gyalázatot és gúnyt szerzett nekem egész nap. 9Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem 

szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van 

rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.….  11De az Úr 

velem van, mint egy erős vitéz. Ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Csúfosan 

felsülnek, kudarcot vallanak, gyalázatuk soha nem megy majd feledésbe!” Jeremiás 

20;7-9,11.) 

 

Aki Istennek szolgál, az Ő küldötte, annak csak egyetlen dolog lehet fontos, hogy 

betöltse küldetését, inden más lényegtelen. Ha kell akkor teveszőr ruhát kell ölteni és 
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sáskát enni vadmézzel! Sőt! Ha kell, akkor Isten szolgájának az életét is oda kell adni, 

ahogyan ezt tették az első keresztyének, és a történelem folyamán nagyon sokan. Mi 

lett volna, ha Husz Jánosnak, Luthernek, Kálvinnak és a többieknek a nehéz 

helyzetekben, a támadások között az jutott volna eszébe, hogy magara is, meg a 

családjára, szeretteire is gondolni kell?  

 

A világnak is minden területen (cipész, kereskedő, orvos, vasutas, tanár, 

vízvezetékszerelő…) „együgyű” emberekre van szükség, mert hiányuk a világ romlását 

jelenti és egy embertelen életforma kialakulását, Istennek pedig nem áldja meg azt, 

(legyen az egyszerű hívő ember, vagy lelkész) aki nem így él, nem így küzd, nem így 

gondolkodik. 

 

* 

 

Megtart azzal, hogy táplál 

 „Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem 

eszik, élni fog énáltalam" (Jn.6,57). 

Az Isten Fiával való közösség által élünk. Jézus Krisztus, mint Istentől küldött 

közbenjáró, az Őt elküldő, örökkön-örökké élő Atya által él. Mi pedig a Megváltó által 

élünk, aki megelevenített bennünket. Ő az életünk forrása és megtartója. Az életnek 

táplálékra van szüksége. Szellemi életünket szellemi táplálékkal kell fenntartanunk, és ez 

a táplálék Krisztus Jézus. Nem csupán élete és halála, nemcsak tisztsége és tettei, vagy 

csupán tanítása, hanem Ő maga, akiben mindez bennfoglaltatik, Ő a mi táplálékunk. 

 

Ezt a táplálékot ábrázolja ki a kenyér megtörése, az úrvacsora, de vele táplálkozunk 

akkor is, amikor elmélkedünk Isten dolgairól, amikor teljes szívvel hiszünk benne, amikor 

szeretettel befogadjuk Őt, és belső életünk megerősödik általa. Megtapasztaltuk, mit 

jelent, ha Krisztus táplál minket, de sem elmondani, sem leírni nem tudjuk azt. A 

legbölcsebb, ha az ember egyszerűen él vele, mégpedig mindig újra és újra. Jézus 

Krisztus arra szólít fel minket, hogy mind bőségesebben táplálkozzunk vele. Mérhetetlen 

hasznunkra fog válni, ha Krisztus lesz az ételünk és italunk. 

 

Uram, köszönöm neked, hogy a hívő élet nélkülözhetetlen tápláléka olyan nagy örömmel 

fogyasztható eledel. Ezért belőled akarok táplálkozni ma újra. 

 

* 

Letöröl minden könnyet  

íme, az Isten... letöröl minden könnyet a szemükről... (Jel 21,3-4) 
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Arról az új világról mondja ezt Isten, amit majd Krisztus második eljövetele után 

teremt. Ebben a mostani világban nagyon sok könny, vér és verejték folyik. 

Kezdetben nem így volt, ez mind az Istentől való elszakadás következménye. 

 

Végigkísér bennünket. Amikor egy ember megszületik, az édesanyja verítékben 

úszik és vérzik. A kicsi első tette pedig az, hogy felsír. És ettől kezdve hol ő sír 

mások miatt, hol miatta sírnak mások, verejtékkel keresi meg a kenyerét, és 

közben nem szűnik meg a vérontás különféle formája sem. 

 

Abban a világban, amit Isten a benne hívőknek készít, „letöröl minden könnyet a 

szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom". 

 

Akik már ebben a világban Isten újjáteremtett gyermekei, azok arra 

törekszenek, hogy sose folyjék miattuk könny, se vér. Sőt ők tudnak sírni a sírókkal, 

tudnak vigasztalni azzal a vigasztalással, amit ők is Krisztustól kapnak, megtanulnak 

könnyet törölni, sebet kötözni. A halál világában az életet képviselik. Jézus 

Krisztus megszabadít minden benne hívőt attól a kényszertől, hogy önmagát 

szeresse mindenekfelett, s felszabadít arra, hogy adjon, szolgáljon, segítsen. 

 

Jézus is sírt Lázár sírjánál, s Jeruzsálem hitetlensége miatt is. Jézus is 

verejtékezett a nagycsütörtök éjszakáján folytatott imaharcában. És ő is vérzett, 

sőt elvérzett a kereszten - éppen azért, hogy gátat vessen ez elé a könny- és 

vérfolyam elé, s halálával teremtsen olyan embereket, akik az eljövendő új világ 

erőit hozzák el erre a világra, akik „az új teremtés zsengéi". 

 

Boldog, aki már itt így él. Mert akit nem tisztít meg Jézus Krisztus vére, annak 

nem lesz helye az új világban, hanem csak ott, ahol lesz „sírás és fogcsikorgatás" 

(Mt 25,30). 

 

* 

„Amikor meghallotta Szanballat, hogy építjük a várfalat... gúnyolni kezdte a 

júdaiakat: ... Életre kelthetik-e ezt a halom követ, amely porrá égett?... Bármit 

építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalukat!" Nehémiás 

3,33-35 

 

A babiloni fogság után megkezdődött Jeruzsálem várfalának újjáépítése. A környező, 

Júdába már betelepedett idegenek fel voltak háborodva. El sem tudták képzelni, hogy 

az elpusztított nép és vallás újjászülethet. Ez ma a keresztyén egyház helyzete. Akik 

már beleélték magukat az ateizmus teljes győzelmébe, elavult, végső pusztulásra váró 
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romnak látják az egyházat, vénasszonyok nevetséges gyülekezetének, amit már nem 

lehet komolyan venni. Amikor ma világosan látszik, hogy kétezer év után Krisztus újra 

győzött ellenségei felett, hogy az ateista ideológiák csődöt mondtak, és az azokra 

épülő egész világrend krízisben van, az egyház pedig újjászerveződik, követeli a maga 

jogait, és rohamosan építi újjá szervezetét, sőt a legkomolyabb fiatalokat építi be 

lelki épületébe, akkor ezt az elmúlt rendszer haszonélvezői felháborodottan fogadják: 

az egyház elégedjék meg megmaradt vénasszonyaival! Nem tudják, hogy itt nem pár 

száz, részben rosszul képzett, bizonytalankodó papról van szó, hanem a mindenható 

Isten mutatja meg hatalmát. Krisztus győz, egyháza épül. Rád is vár, hogy állj be építői 

közé! 

Győzelmes Istenünk, Téged nem lehet legyőzni. Egyházad nem állt méltósága magaslatán. 

Elvilágiasodott, elhanyagolta híveit. Megérdemelte, hogy rabságba került, hogy ellenségeid 

megnyomorgatták. Sokan hitték azt, hogy Téged győztek le. Aztán elhallgatott a győzelmi 

ének, kártyavárként omlott össze ellenségeid vára. Köszönjük, hogy a mi életünkben 

mutatkozott meg legyőzhetetlen hatalmad. Bár ma sem akarják elismerni, hogy Te vagy a 

győztes, a gúnyolódás elnémult. Vidd, Urunk, teljes győzelemre népedet! Ragadd meg 

fiataljainkat! Világosítsd meg értelmüket bátor, igaz hittel! Adj új, szabad életet 

népünknek, hogy minél többen dönthessenek Krisztus Urunk vezetése mellett! Ámen. 

 

* 

Jézus Krisztus arcképe (II.) 

A szeretet nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra (nem 

keseredik meg). l Koríntus 13,5. 

 

A szeretet tapintatosan viselkedik. Talán nem mindig jártas valaki a külső udvariassági 

szabályokban, mégis illendőképpen viselkedik, mintegy belső indíttatásból. A szeretet 

nélküli udvariasság hűvös vagy éppen fagyos, úgyhogy ilyen esetben szinte szívesebben 

vennénk a durva és neveletlen viselkedést. 

 

Nem keresi a maga hasznát, önzetlen, nem a nyereségre néz. Nem azért ad, hogy 

visszakapja. Az önzés sokszor próbál szeretetreméltó lenni, például az öreg, egyedülálló 

rokon iránt, mert számít valamire. „Adjatok, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok 

sok lesz." 

 

A szeretet nem gerjed haragra. Néha igen felháborodik a szívünk, különösen, ha 

közelállók sértenek meg. Hogyan csendesíthetjük le ezt a belső felindulást? Nézz 

Jézusra, aki a legkeservesebb dolgot is elhordozta és mégsem keseredett meg a szíve. Ne 

tápláld a pusztító tüzet! Minél többször ismételgeti az ember magában a megtapasztalt 

méltánytalanságot, annál erősebb a belső felháborodása. Különösen növekszik a 
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méltatlankodása, ha szavakban is kitör belőle. Beszéd közben egyre nő a harag s az 

ember mindig jobban belehajszolja magát a bosszúságba, ingerültségbe. A nyelv, amit a 

pokol hoz izzásba, végül is egész életünket lángra gyújtja - mondja Jakab apostol. Komoly 

figyelmeztetés ez. Szó szerint: „felgyújtja életünk kerekét". Mert az élet körforgás 

ugyan, de szakadatlanul előre is halad, mint a kerék, és ezt a nyelv a pokol tüzével fel tudja 

gyújtani. 

 

Uralkodj a nyelveden! Hallgatás által még korlátozható a tűz. Ha eszedbe is jut a 

téged ért sérelem, állj ellene azzal a szeretettel, amivel a Megváltó szeretett. Ha 

felindulásod erőt venne rajtad, állj meg, tégy zárat a szádra Megváltód erejében, aki 

csendes volt, mint egy bárány, amikor a legborzalmasabb sebeket kapta. Magadat teszed 

boldogtalanná, ha helyet adsz a keserűségnek. Ha támadások, ütések és rágalmazások 

érnek, ne felejtsd el: a szeretet „nem gerjed haragra", nem keseredik meg. 

 

Új szívet adj, Uram. énnekem, új szívet adj én Istenem, mely egyedül csak 

leérted ég, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. 

 

* 

Jézus is megsiratja hazája közeli pusztulását „És látván a várost, sír 

azon... " (Lk 19,41) 

 

Mikor a húsvéti ünnepekre igyekvő Krisztus tanítványaival a szent város széléhez 

ér, hozsannázó, ujjongó tömeg fogadja: „Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében!" 

(38.). Mikor a farizeusok hallják ezt, azt mondják Jézusnak: „dorgáld meg a te 

tanítványaidat!" Jézus azt feleli: „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 

Ezután mondja igénk: „mikor közeledett, látván a várost, sír azon." Alig hangzott el 

még prófécia, amely olyan halálos pontossággal beteljesedett -volna néhány évtized 

múlva! Titus császár katonái ott állnak a szent város körül. A kövek elkezdenek 

kiáltani! Azóta már csaknem kétezer esztendő telt el és a kövek most is kiáltanak! 

Péntek esténként, amint a hold sugarai végigsiklanak a zsidók hajdani büszkesége, 

az egyetlen zsidó templom bemohosodott falain, hithű zsidó férfiak borulnak a 

kiáltó, ősi falakra. Siratják a zsidó nép elvesztett boldogságát, reménységét. Ez a 

nép nem ismerte fel meglátogatása idejét. Keresztre feszítette az Egyszülöttet, a 

várva várt Messiást... Vigyázzunk, nehogy a mi népünk élete is ilyen kiáltó kő legyen, 

mint a jeruzsálemi templomnak romokban heverő kövei. 

Uram, áldom szent neved, hogy megismerhettem meglátogatásom idejét és Urammá, 

Királyommá fogadhattam Egyszülött Fiad. Add, hogy míg meg nem állok Előtted 

számadásra, ne legyen az én életem sem kiáltó kő, hanem Öt királyként üdvözlő, boldog 

vallástétel! Szenteld meg életem! Krisztus nevében könyörgök. Ámen. 
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,rJézus hív, bár zúg, morajlik  Életünk vad tengere; 

Halk hívása tisztán hallik: »Jer, kövess, ó jöjj ide!«" 

(Énekeskönyv 299. é. 1. v.) 

 

* 

Siess hozzám! 

70. zsoltár 

A nagy szükség sürgős segítséget kíván. Amikor a lélek így kiált: „Siess!", azt jelenti, 

nagy bajban van. Nem hangsúlyozhatjuk ezt eleget a Zsoltárok könyve olvasása során, 

hiszen a zsoltárok legnagyobb része szükség idején keletkezett. 

 

Az emberi szívet a szükség és a szorongatott helyzet fordítja legtöbbször Istenhez, 

és aki Istennel élő kapcsolatban van, annak a fájdalmas órák idején a vele való 

közösség drága ajándékai jutnak osztályrészéül. Az olajbogyó magva is összetörve ad 

ki olajat magából, amiként az illatos füvek is összetörve árasztják ki az illatukat. 

Hasonlóképpen az Úrral közösségben élő szív is képes ennek a közösségnek a drága 

illatát árasztani magából, amikor szorongattatik. 

 

Szorongatott helyzetben a szív ahhoz kiált, akivel a legelőbb összeköttetése van. 

Ahogy a bajba jutott gyermek édesanyját hívja segítségül, a bajba jutott hívő lélek 

Istenhez kiált: „Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess!" 

 

A segítség megérkezése mindig a szorongató meghátrálását eredményezi. Isten 

sokkal hatalmasabb minden szorongató ellenségnél. Az Ő hatalmával szemben nem 

állhat meg senki. Ha mégoly nagy had támad is Isten gyermekeire, és látszólag nagy 

dicsekedéssel tombolják ki magukat, amikor Isten segítsége megérkezik, mind a 

démoni erőknek, mind a szellemi befolyásoknak, mind a külső erőknek egyaránt meg kell 

hátrálniuk. Lehet, hogy a hitetlen ember mindebből csak a körülmények gyors válto-

zását látja, a váratlan, meglepő fordulatot, a hívő ember azonban tudja, hogy a 

visszájára fordult megszégyenülés és gyalázat Isten megérkezésének, közbelépésének 

a következménye. 

 

A szabadulás öröme, amikor nyilvánvalóan Isten lépett közbe, sohasem maradhat 

rejtve. Lehetetlen, hogy ha valaki Isten kegyelme folytán igazságra jutott, ha életében 

az Ő ereje és hatalma kézzel-foghatóan megnyilatkozott, a szabadulásnak ez a 

megtapasztalása titokban maradjon. Aki egyszer átélte Isten szabadítását, annak 

ajkán énekszó, dicséret fakad, és hangjára mindig támad visszhang, mindig akadnak 

szívek, akik vele együtt örülnek és örvendeznek. Akik Őt keresik, azok örvendeznek az 
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Ő szabadításának, „és ezt mondják majd... 

 

Magasztaltassék fel az Isten!" Aki ugyanis átélte Isten szabadítását, az nem az 

embert, nem a csodálatos véletlent vagy a meglepő körülményeket magasztalja, hanem 

a hatalmas Istent dicsőíti. 

 

A szabadítást a maga teljességében az tapasztalhatja meg, aki felismerte saját 

emberi tehetetlenségét, hogy ő Istenhez menni képtelen, hanem Istennek kell hozzá 

jönnie, hogy segítsen rajta. „Én pedig szegény és nyomorult vagyok" - olvassuk. 

Nemcsak szegény, akinek meggazdagodásra van szüksége, de nyomorult is, aki a kezét 

kinyújtani sem képes, hogy a felé kínált lelki javakat elvegye. Nyomorult, aki ott 

vergődik nyomorúsága, tehetetlensége mocsarában, és Istennek kell megérkeznie, 

eljönnie hozzá, hogy abból kiemelje, talpra állítsa, és meggazdagítsa. 

 

Ezekért jött Jézus. Azokért, akik belátták, hogy ők önmagukban Istenhez sohasem 

érkezhetnek meg, hanem egyetlen lehetőség van a számukra, ha a csodálatos, 

dicsőséges és gazdag Isten érkezik meg hozzájuk. Ezeknek az ajkán olyan erővel tör 

fel a kiáltás, hogy Isten szíve nem állhat ellent a hívásnak: „Siess hozzám!" 

 

OKTÓBER 16. 

 

A megtérő bűnösökhöz Jézusnak meg kell érkezni! 

 
6János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és 

vadmézet. 7Ezt hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem 

vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 8Én vízzel kereszteltelek 

meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. (Márk1;6-8.) 

 

János teljes odaadással végezte a szolgálatát. Kemény igehirdetése sokakat 

megragadott, és sokan megvallották bűneiket majd vállalták a bemerítkezést ill. a 

megkeresztelkedést a Jordán folyóban. Napról napra növekedett a Jánoshoz 

csatlakozók száma. 

 

Bármilyen népes tábort sikerült is összegyűjtenie keresztelő Jánosnak mégis nyíltan 

hirdette azt, hogy: „Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, 

hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 8Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig 

Szentlélekkel fog megkeresztelni.” 

 

Fontos az embernek az az elhatározása, amelynek következtében bűneit megvallva 

kinyilvánítja a szándékát megtérésre, de ez még önmagában kevés! Nagy öröm látni azt, 

hogyha valahol őszinte megtérésre törekvő emberek sokasága van együtt egy 
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közösségben, ahogyan János körül is ilyen közösség gyűlt össze. Ilyen közösségben 

lehet nagyon jó hangulat, lehetnek jó programok, megmozdulások, boldogan tehetnek 

bizonyságot is az összegyűltek arról, hogy ki milyen módon jutott el a megtérésre! 

Mindez azonban még kevés. Akkor lesz teljessé a megtérőknek, a megtérő közösségnek 

az öröme, ha megérkezik az, aki a Szentlélek erejével megpecsételi mindazt, ami 

emberi oldalról végbement. 

 

Keresztelő János követőiről tudjuk azt, hogy kb. 400 évig alkottak közösséget és a 

keresztyénséggel teljesen szembefordultak és ellenségesen viszonyultak Krisztus 

ügyéhez. Megtértek ugyan, de nem érkezett meg hozzájuk Az, Akiről János szólt az 

igehirdetéseiben. 

 

Itt is az ember elveszettsége fedezhető fel! Hiába az őszinte készség a megtérésre, 

jönni kell annak, aki hatalmas erővel, dicsőségesen érkezik meg. Mert ahhoz, hogy a 

megtérés valóban teljesen végbe mehessen arra van szükség, hogy az ember 

részesüljön a bűnbocsánatban, Isten kegyelme jusson érvényre az életében. Ez pedig 

csak a Jézussal való találkozás által lehetséges.  Fel kell, hogy hangozzon Jézus szava 

az ember felett: Megbocsáttattak a te bűneid! Eredj el és többé ne vétkezzél. Ezt a 

feloldozó, tisztaságot teremtő, Isten kegyelmét valóságossá tevő szót sem keresztelő 

János, sem más nem tudja kimondani. Ez egyedül Jézus hatalmában van! 

 

De szükséges az, hogy a megtérő ember a Szentlélek tüzével is meg legyen 

keresztelve! A Lélek áradása talán az ember teremtésére emlékeztető esemény! Így 

olvassuk a teremtés történetben: „…megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, 

és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény.”(I.Mózes 2;7) Jézus 

Krisztus által mi emberek megkapjuk a lehetőséget arra, hogy a halálból életre 

támadjunk. A Lélek által elevenedünk meg, s leszünk Isten gyermekeivé. Pál apostol 

világosan fogalmazza meg ezt a változást: „ 8Akik pedig test szerint élnek, nem 

lehetnek kedvesek Isten előtt.9Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek 

szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az 

övé.10Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az 

igazság miatt. 11Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a 

halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre 

kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.12Ezért, testvéreim, adósok 

vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. 13Mert ha test szerint éltek, meg 

kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14Akiket 

pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, 

hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, 

Atyám!” 16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten 

gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és 

örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is 
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dicsőüljünk.”(Róma 8;8-17.) 

 

Ezt minden időben tudni kell! Lehetnek a gyülekezetekben nagy megtérések, lehet 

eleven, színes közösség, lehetnek nagyszerű alkalmak, evangelizációk, amiken minden 

résztvevő jól érzi magát, ahogyan keresztelő János körül volt, ez még kevés! Jézusnak 

meg kell érkezni és külön-külön mindenkit életre kell támasztani a Szentlélek tüzének 

erejével Amikor ez megtörténik, akkor láthatóvá válik az, hogy valóban egy igen nagy 

csoda történt, emberek új életben kezdenek járni. Nem csak templomba járnak, hanem 

új életben. Isten országának, uralmának erői megjelennek egyénileg és közösségileg is 

ilyen helyen. Ebben nem lehet megalkuvás! 

 

Zsindelyné Tüdős Klára írja le visszaemlékezéseiben, hogy a Nőszövetség küldötteként 

sok helyen járt, ahol tele templom várta, népviseletbe öltözött gyönyörű gyülekezet 

volt együtt, csak éppen élet nem volt benne. A tele templom csak egy nagy, szemet 

gyönyörködtető színjáték volt. Lelkileg halott, kárhozatban élő gyülekezet! Ma talán 

más formában, de ma is hasonló helyzetek lehetnek, erre nagyon kell figyelni. 

 

Meg kell érkezni Jézusnak, aki Szentlelkével életre tudja támasztani a halottakat! 

Jézus érkezését János nem tudja biztosítani senki számára. Az Ő érkezésére várni 

kell, és kérni, hívni kell Őt, hogy teljesítse be, ami emberi oldalról elkezdődött. 

 

* 

 

Tisztelet  szent  félelemmel 

„Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát" (Péld 13,13). 

Szomorú, hogy olyan kevesen éreznek tiszteletet Isten Igéje iránt. Az emberek 

bölcsebbnek tartják magukat, mint Isten Igéje, és bírálgatják azt. „Én azonban nem, 

mert félem az Urat!" Az Isten Szelleme által ihletett könyvet életünk forrásának és 

mércéjének tekintjük, és iránta érzett tiszteletünket engedelmességünkkel bizonyít-

juk. Isten Igéje nem rémületet, hanem gyermeki alázatot ébreszt bennünk. Nem a 

büntetéstől tartunk, hanem félve tiszteljük a parancsolatokat. 

 

A parancsolatok szent félelme az alázat nyugalmához vezet, amely sokkal többet ér 

számunkra, mint a vakmerő büszkeség. Vezérli életutunkat, visszatart, amikor lejtőre 

kerülünk, ösztönöz, amikor fölfelé tart utunk. A parancsolatok félő tisztelete megőriz 

a gonosztól és igazságra vezérel minket, és nyugodt lelkiismeretet biztosít. Szabaddá 

tesz a félelem nyomasztó érzésétől, szinte életre kelt a halálból. Bizalmat ébreszt 

bennünk Isten szeretete iránt, és ez olyan, mint a földi mennyország. A hitetlenek 

kinevethetik az Ige iránti mélységes tiszteletünket, mit sem törődünk vele. Mennyei 

elhívatásunk olyan kincs számunkra, amely bőségesen kárpótol minket, 
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engedelmességünk jutalma tudatában könnyen túltesszük magunkat a gúnyolódok 

csúfolódásán. 

 

 

* 

 

Éles Kérdések 

Aki győz..., fiam lesz. De a gyáváknak... osztályrésze...  

a második halál. (Jel 21,7-8) 

Nem szeretjük az ilyen sarkos fogalmazást, de így a Biblia vége felé Isten egyre 

élesebb kérdéseket tesz fel, hogy világos választ tudjunk adni. Kik vagyunk: Isten fiai 

vagy a halál fiai? Hol lesz a helyünk Krisztus második eljövetelekor: a mennyei 

Jeruzsálemben vagy a tűzzel és kénnel égő tóban? És mi vár ránk: a második 

feltámadás vagy a második halál? 

 

Az első feltámadás az, amikor valaki hitetlenből hívővé lesz, lelkileg új életre támad. 

A második feltámadás, amikor Krisztus magához veszi majd a benne hívőket az ő 

dicsőségébe. Az első halál a biológiai, amelyben mindnyájunknak részünk lesz. A 

második az örök kárhozat. Erre mondják, hogy aki kétszer születik (testileg és lelkileg 

is újjászületik), az egyszer hal meg (biológiai halál). Aki csak egyszer születik (testileg, 

ahogyan mindnyájan), az kétszer hal meg. 

 

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen." Ezt ígéri Isten, s 

mindnyájan erre szomjazunk. Mégsem fogadja el mindenki ezt az ajándékot. Pedig 

Isten ingyen kínálja, nem kell érte felmutatni, teljesíteni, adni semmit. Aki ebből iszik, 

vagyis aki hittel megragadja Isten kegyelmét, az „örökölni fogja mindezt, és Istene 

leszek annak, az pedig fiam lesz". 

 

„De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a 

varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak... osztályrésze... a második 

halál." Olyan tükör ez, amibe jó becsületesen belenéznünk, és önvizsgálatot tartanunk. 

Isten nem ijesztget, hanem figyelmeztet és hív. Ő azt akarja, hogy a mi részünk a 

második feltámadás legyen. Ő mindent megtett ezért. És én? 

 

* 

 

Jézus Krisztus arcképe (III.) 

A szeretet nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt 

örül az igazsággal. IKorintus 13,5-6 
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A szeretet nem rója fel a rosszat* másikkal szemben, azaz nem vezet könyvet a 

sértésekről, amiket kapott. Ellenkezőleg! Törli az adósságtételt, megbocsát és 

elfelejt. Nem hánytorgat fel. Természetünk sajnos olyan, hogy jobban 

megjegyezzük magunknak a minket ért rosszat, mint a jót. Miért felejtjük el olyan 

nehezen a hántásokat? Mert mindig visszatérünk rá, ha nem is szóval, akkor 

gondolatban. Túlságosan pontosan könyveljük el a minket ért sértéseket és nem 

írjuk le a másik számlájáról, ezért mindig abban a kedvezőtlen megvilágításban 

látjuk a másikat, amibe őt az előző események állították. Pedig a szeretet nem rója 

fel a gonoszt Isten sem emlékezik meg vétkeinkről. Ő az örök szeretet, és ezért 

jelképesen a tenger mélyébe veti őket. Megbocsát és elfelejt. Felségesen fejezi ki 

ezt az Úr az Igéjében: „Eltörlöm álnokságodat önmagamért és vétkeidre többé nem 

emlékezem" (Ézs 43,25). Vagy: „Eltöröltem hűtlenségedet, mint a felleget, 

vétkeidet, mint a felhőt" (Ézs 44,22). Nem akarunk-e Isten követői lenni, hogy 

ugyanabban a szeretetben járjunk? A Megváltó Péternek sem vetett a szemére 

semmit. 

 

A szeretet nem örül a hamisságnak. Amíg ezt a szeretetet nem ismerjük, csak a 

rossznak és gyalázatnak örülünk, amit mások véghezvisznek. Szívesen mondjuk 

tovább és mások kíváncsian hallgatják. Sokan élvezik a bírósági tárgyalásokat is, 

falják a rablótörténeteket, krimi filmeket és mindenféle rémhistóriákat. 

Nyomozzák a csúnya ügyeket és kedvüket lelik bennük (Rom 1,32). A szeretet nem 

tesz így. Szomorú minden gonosz dolog miatt, ha lehet, meg sem hallgatja. Inkább 

jót, szépet és tiszta dolgokat szeret hallani. 

 

A szeretet örül az igazságnak, örül, ha Isten igazsága derül ki, hiszen Ő maga az 

igazság. Ujjong, ha az evangélium, az igazság Igéje győzelmet arat, ha emberek az 

igazság megismerésére eljutnak. A világ embere fanyar képet vág ehhez, 

agyonhallgatja az ilyesmit, vagy éppen kigúnyolja. János apostolnak az volt a 

legnagyobb öröme, ha látta, hogy a testvérek igazságban járnak és őszinték. A sze-

retet embere az igazságot segíti elő, utat készít neki és örül, ha az győz, még akkor 

is, ha ő maga nem részesül benne. 

 

* 

 

(18) „Meddig késtek még elmenni, és birtokba venni azt a földet, amelyet nektek 

adott atyáitok Istene?" 

(Józsué 18) 

Józsué Gilgálból Silóba tette át a törzsek központi irányítását. Ez a hely 

Efraim területén volt, Betel és Sikem között félúton. Itt állították fel a szent 
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sátrat, ahová, mint legfőbb kultuszhelyre összegyűlt Izrael fiainak egész 

közössége (1). Isten arra indítja népét, hogy az Ő színe előtt rendszeresen 

megálljának; közben átéljék összetartozásukat, megbéküljenek, engedjenek 

egymásnak, a közös célért összefogjanak, az Úr által küldött vezetőjükre figyel-

jenek, és mások számára áldássá legyenek. Az Úr színe előtt kapja az Ő népe, 

mindezek mellett azt a bíztatást is, hogy ne késlekedjenek élni azzal, amit az Úr 

nekik adott (és tartózkodjanak attól, amit az Úr nem adott nekik). Addig tegyék 

ezt, amíg tart a ma, mert a holnap az Úré, és nem a miénk. A ma mindig döntésre 

és sáfárkodásra hív. 

 

* 

 

A GAZDA LÁBNYOMÁBAN 

(Zsindelyné Tüdős Klára, Az Isten markában) 

 

Fiatalok közösségébe hívtak meg a minap s azt a rázós kérdést szegezték nekem, 

hogy lehet ma fiatalon keresztyénül élni. Kicsi csapat az, amelyik vallomástételre 

hívott, s miután én azt hiszem, hogy nagyon is nagy csapat az, akinek ez égető kérdése, 

megpróbálok rá írásban felelni, azt remélve, hogy talán akadnak köztük, akik kezükbe 

veszik és elolvassák, amit írok. Az igazság az, hogy fiatalnak lenni sosem volt könnyű, 

és minősített nehézség volt mindig keresztyénül megélni a fiatalságot. (Nem mintha a 

vénséget könnyű volna.) Volt az uramnak egy aranyos, tanulékony, jókedvű, szép, fiatal 

vizslája, „akit" azt hiszem, mindnyájunknál jobban szeretett. Úgy élvezték egymás 

társaságát, mint a kezdő szerelmesek. Együtt bújták az erdőt, játszottak a mezőn, 

cserkésztek vadak után, sütkéreztek a napon, áztak-fáztak esőben-hóban, de az a 

kutya soha egy percre le nem vette szemét a gazdájáról. Ugrándozásaiból a leghalkabb 

füttyentésre a lábához simult. Nem is a szavát, de a gondolatát értette, s úgy lépdelt 

a lába nyomában, mint az árnyéka. Az uram minden jó falatját megosztotta vele, s 

miután gyomorsavas ember volt, a kutya a szódabikarbónás tenyerét is tisztára nyalta. 

Szerették egymást. 

 

Bocsánat a hasonlatért, de valahogy így lehetne a kedves, vidám, játékos 

kalandokra áhítozó fiataloknak is megélni Jézus követését. Nem gazdátlanul. Nem a 

maguk feje után járva. Nem szeszélyeskedve, nem a maguk igazáért toporzékolva. Nem 

a maguk megbízhatatlan személyecskéje körül keringve, nem örökké önmagukat fi-

gyelve, hanem a Gazdára koncentrálva beleigazodni az ö lábnyomába. 

 

Szép ifjúság — hallja az ember folyton és mit lát maga körül? Nemegyszer életunt, 

fáradt, reménytelen, cinikus fiatalokat, akik olyan kijelentésekkel akarják bámulatba 

ejteni az embert, hogy ők már kétszer is voltak öngyilkosok. 
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Egy szép harminc körüli kétgyermekes asszony, s egy bájos tizenhét éves lány egy 

héten belül dicsekedtek el ezzel a bravúrjukkal nálam. Mindkettő jár templomba, s 

hívőnek vallja magát. És olyan gazdátlanul csetlenek-botlanak az életben, mint akik azt 

sem tudják — „hol lakik az Isten". 

 

Jaj, azok a segélykérő, riadt szemek! Azok a feltörő zokogó vallomások! Keresztyén 

testvéreim, anyák, asszonyok, akik oly fáradhatatlanok vagytok az ifjúság 

ócsárlásában, nem voltatok ti soha fiatalok? Nem emlékeztek a saját gyötrelmeitekre, 

tanácstalanságaitokra, csődjeitekre? 

 

Segítség kell, nem háborgó prézsmitálás! Egy kis szánalom, megértés, türelem, 

szeretet, amelyik „mindent elfed és soha el nem fogy". Kevesebb nem elég ahhoz, hogy 

ezeken az öngyilkoskodó fiatalokon segíteni lehessen. 

 

Egy másik kölyökkutya jut most az eszembe, amelyik egy este igen elgyalázott 

állapotban hozzánk szegődött. Észrevétlen besurrant a szobába, s bebújt az ágy alá. 

Semmi étellel nem tudtuk kicsalogatni. Az uram, aki nagy állatpszichológus volt, 

berakta neki az ételt az ágy alá. Nem engedett lámpát gyújtani, s nyitva hagyta a 

kertre az ajtót. Napokig így ment ez, s mikor én türelmetlenkedtem, rám szólt: várj! 

 

Egy hét beletelt, amíg a lassan kijjebb-kijjebb rakott ételhez a kutya kimászott a 

szemünk láttára, s nem bújt vissza többé. 

 

Nem tudom, hogy ember szeretett-e engem valaha úgy, mint az a kiskutya. De 

ilyesmi sokszor csak fel nem rótt harapás árán érhető el. 

 

Nem tudom, meghallja-e valaki, amit most kutya-nyelven üzen általam a Lélek, avas 

igazságaikba betokosodott, süket és vak felnőtteknek. 

 

* 

 

Nádudvari Nagy János: 

 

Óhajtás ősszel 

Egy kis melegség kéne még  

a gyorsan tűnő nyári fényből,  

a lelkem borzadva fél a közelgő  

tél zord hidegétől.  

 

Egy kis gyöngédség kéne még,  

felvidító, igazi jóság,  
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hiszen élni kell akkor is,  

ha nem hajt a vágy, a csók-mohóság.  

 

Egy kis megértés kéne még,  

nem zord szavak hideg pengéje,  

amik úgy döfnek belém, mint  

bárány szívébe a hentes kése. 

  

Egy kis szeretet kéne még,  

hisz ez az élet íze, sója:  

mi lényünket a végső úton  

a nagy bukásoktól megóvja.  

 

* 

 

Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. 4 

Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. 5 Hagyjad az Úrra a 

te útadat, és bízzál Benne, majd Ő teljesíti. 6 Felhozza a te igazságodat, mint a 

világosságot, és a te jogodat, miként a delet. 7 Csillapodjál le az Úrban és várjad 

őt; ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat 

követ. 8 Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak 

rosszra vinne! 9 Mert az elvetemültek kivágattatnak; de akik az Urat várják, 

öröklik a földet. 10 Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen 

ott. 11 A szelídek pedig öröklik a földet és gyönyörködnek nagy 

békességben. Zsoltár 37:3-11 

 

3. vers: Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Ha 

egyedül Istenbe helyezzük bizalmunkat, nem pedig emberek segítségébe, ill. 

bölcsességébe, akkor bírni fogjuk az Úr védelmét, jóakaratát és ellátását. Ha valóban 

hiszünk Istenben és az Ő Igéjében, akkor az lesz a fontos számunkra, hogy 

engedelmességünk, jó cselekedeteink által Neki tetsszünk, és hogy mindent az Ő 

kezébe tegyünk. Nem várhatjuk, hogy Isten minden áldása ránk szálljon, ha nem 

engedelmeskedünk egészen az Ő parancsolatainak. Ha engedelmeskedünk Isten minden 

parancsolatának, akkor jogosultak vagyunk arra, hogy az Ő ígéretei beteljenek rajtunk. 

 

4. vers: Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Minden ember 

szíve mélyén rejtett vágyak és titkos kívánságok vannak. Nem testi, gonosz, ill. 

istentelen kívánságok, hanem olyan dolgok, amelyek sokat jelentenek a számunkra, 

dolgok, amelyek a bensőnk mélyéről fakadnak. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a 

kívánságokat mi találjuk ki, azonban az Úr képes arra, hogy olyan dolgokat helyezzen a 

szívünkbe, amelyek megegyeznek az Ő ránk vonatkozó tervével - amik valóban boldoggá 
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és elégedetté tesznek bennünket. Amíg a saját fejünk után megyünk, addig mindig 

hiábavaló álmokat fogunk hajszolni, de ha mélyen magunkba nézünk, meg fogjuk látni 

azokat a dolgokat, amelyek képesek számunkra igazi elégedettséget adni. Annak titka, 

hogy ezen dolgok valóságában járjunk az, hogy gyönyörködünk az Úrban és egyedül 

Őneki kötelezzük el magunkat - mindent, amink van, mindent, amit teszünk. A valakiben 

való "gyönyörködés" azt jelenti, hogy nagy gyönyörűséget és örömöt tapasztalunk meg 

annak a személynek a jelenlétében. Ez csak abban az esetben valósul meg, ha valakit 

elég jól ismerünk, tehát ahhoz, hogy az Úrban gyönyörködni tudjunk, jobban kell annál 

ismernünk, mint amennyire most ismerjük. Ez egy életre szóló kutatásunk - hogy 

jobban ismerjük Istent ma, mint ahogy tegnap ismertük. Minél jobban megismerjük Őt, 

annál jobban tudatában leszünk, és annál jobban meg leszünk győződve az Ő irántunk 

való nagy szeretetéről, és annál jobban fogunk gyönyörködni Benne! 

 

A "rábízni" szó annyit jelent: átruházni, helyezni. A Példabeszédek 16:3-ban a 

következőt olvassuk: "Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolataid véghez 

mennek." 

 

Rábízni magunkat az Úrra azt jelenti, hogy mindent Rábízunk - az életünket; mindent, 

ami kapcsolatban van velünk; családunkat, munkánkat/karrierünket/szolgálatunkat, 

vagyonunkat, az életben való választásainkat. Az Úrnak való elkötelezésünk azt jelenti, 

hogy teljesen és egészében bízunk Benne, elhisszük, hogy Ő jobban tud gondoskodni 

rólunk, mint mi! Ha mindezt megtesszük, akkor a továbbiakban csak annyit kell tennünk, 

hogy türelmesen várjuk, hogy Ő kimunkálja a legjobbat a számunkra! Ez nem a dolgok 

halogatása vagy feladása, hanem hit - hit Isten akaratában, hit Isten tervében 

ahelyett, hogy a magunk elképzeléseit akarnánk megvalósítani. Nem tétlenül ülünk, azt 

tesszük, amit Ő mond, jót cselekedünk és áldás csatornái vagyunk ott, ahova az Úr 

helyezett. Amíg Isten tervét cselekedjük, Ő azon dolgozik, hogy megadja 

kívánságainkat és szívünk titkos kéréseit! 

 

7. és 8. vers. "Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, 

akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. 8 Szünj meg a 

haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!" 

 

Csillapodjál le. Nyugodjál meg. Várj. Ne nyugtalankodj. Szűnj meg a haragtól és hagyd 

el a haragoskodást. Mindezek az Úrban és az Ő Igéjében való nagy bizalmat kívánnak 

meg. A legtöbb ember úgy él, hogy eszeveszetten azon dolgozik, hogy a saját akaratát 

valósítsa meg. Feszültek és idegesek; türelmetlenek és rohannak, és ha nem terv 

szerint mennek a dolgok, begurulnak és csalódottak lesznek. Ez tönkreteszi az 

egészségüket, a kapcsolataikat, végül életminőségüket, majd le is rövidíti az életüket. 

Ezek az emberek rövidebb, nehezebb életet élnek, mert nem fogják és nem akarják 
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Istenre bízni az életüket. Még olyanok is vannak, akik tudatosan cselekszik a rosszat 

csak azért, hogy céljaikat elérjék, azonban ez katasztrófához és romláshoz vezet. 

 

A "megnyugodni" szó itt a következőt jelenti: csendben lenni, lecsillapodni, megállni, 

hallgatni, késlekedni, várakozni, szünetelni, csökkenteni, kikapcsolni, eltűrni, 

lecsendesíteni magunkat. Más szavakkal: nyugodtan le kell mondanunk, és el kell 

hagynunk mindent és átadni Isten kezébe. Mély lélegzetet kell vennünk, lazítanunk kell 

és az életünket Isten hozzáértő kezébe kell tennünk! A Szentírásban azt az utasítást 

kapjuk, hogy "várjuk Őt", ill. hagyatkozzunk rá. Ezt azt jelenti, hogy el kell döntened, 

hogy márpedig Isten válaszolni fog neked! Várd Isten válaszát! 

 

A harag és az aggodalom, ill. a nyugtalanság nagyon romboló érzelmek. Ha mérgesek 

vagy aggódóak vagyunk, azt mutatjuk be, hogy nincs hitünk Isten szeretetében, ill. 

ellátásában; emberi erőben bízunk; nem igazán hisszük el, hogy Isten mindent a 

kezében tart! Az Úr azt mondja, hogy ne aggódjunk, hanem hogy minden terhünket 

Őreá vessük, mert Ő gondot visel rólunk, szemmel tart bennünket és vigyáz ránk! Ha 

állandóan a problémáidon gondolkodsz, akkor nyugtalan és dühös leszel. De ha Istenre 

és az Ő jóságára nézel, akkor békességet fogsz találni. El kell döntened, hogy mire 

fogod helyezni a tekintetedet! 

 

 

Október17. 

 

Az Úr érkezése 

 
9Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és 

megkeresztelte őt János a Jordánban. 10És amikor jött ki a vízből, látta, hogy 

megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;11a mennyből pedig hang 

hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. (Márk 1;9-11) 

 

Keresztelő Jánoshoz eljön Jézus is, hogy megkeresztelkedjen általa. Különös része ez 

ennek a történetnek. Jézus nem úgy érkezik meg, hogy mindenkivel azt láttatja, hogy 

megérkezett az, akiről János ezt hirdeti: „Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én 

arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam.” (Márk 1;7.)  Jézus 

csendesen jön, alázattal beáll azoknak a sorába, akik szeretnének bemerítkezni a 

Jordánba János által. 

 

Eszünkbe juthat itt Jézus szava, aki azt mondta: „…tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 

vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”(Máté 11;29.) 

 

Jézus soha nem kérkedett hatalmával. Mindenkire készségesen odafigyelt. Ha meg 
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akarta mutatni a nagyságát, akkor abban mutatta meg, hogy odahajolt a a 

legkisebbekhez is, a számkivetettekhez és bűnösökhöz, hogy felemelje őket. Kész volt 

arra, hogy minden betegséget meggyógyítson, hogy embereket megszabadítson a 

megszálló gonosz erők hatalmából. Jézus abban mutatta meg hatalmát, nagyságát, hogy 

mindenkinek szolgájává lett és életét adta váltságul sokakért. Ö rabszolgaként 

megmosta azoknak lábát, akiket elhívott arra, hogy tanítványai legyenek. Ezzel példát 

is adott az övéinek a helyes magatartásra. Azt mondta: „13Ti Mesternek és Úrnak 

hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok.14Ha tehát megmostam a ti lábatokat, 

én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.15Mert példát adtam 

nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. 16Bizony, bizony, mondom 

nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte 

őt. 17Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.”(János 13;13-15.)  

 

Milyen jó is lenne, ha mi az Ő mai követői, egyszerű hívő emberek, lelkipásztorok és 

egyéb hitben járó tisztségviselők, nagyságok és méltóságok, követni tudnák a példáját! 

Jézus megérkezik azokhoz, akiket János azért gyűjt össze, hogy az Ő érkezésére 

készüljenek, hogy fogadják Őt és legyenek szolgái. Nem úgy érkezik meg, mint aki 

éppen most érkezett a magasságos mennyekből, erővel és dicsőséggel. A világban 

sokszor így érkezik a „vezér”. Jézus nem így érkezik meg. Csendben beáll azoknak 

sorába, akik János körül összegyűltek. Egy lesz velük. Vállalja velük a közösséget. 

Testvérükké lesz. Amikor ezt megteszi, akkor hangzik fel felette a mennyei szózat: 

„Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.”(11.v.) 

 

Jézus így érkezik hozzánk! Testvérként. Nem szeretné, ha félelemből, szolgai alázattal 

engedelmeskednénk neki. Szeretetkapcsolatra hív mindenkit, aki Őt várja és 

befogadja! Kicsiny csetlő-botló testvéreit arra bátorítja, hogy bízzanak meg az Ő 

szeretetében, és szeressék Őt testvérként és legyen a küzdőtársai is.  

 

Milyen jó, milyen felszabadító érzés az, hogy Jézust így ismerhetjük meg és így 

lehetünk az Ő megváltottai! Milyen jó lenne, ha azok, akik Krisztus követőinek, 

keresztyénnek nevezik magukat, így ismernék Őt és így lennének keresztyének! 

 

* 

 

Tisztelet szent félelemmel 

 „Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát" (Péld 13,13). 

Szomorú, hogy olyan kevesen éreznek tiszteletet Isten Igéje iránt. Az emberek 

bölcsebbnek tartják magukat, mint Isten Igéje, és bírálgatják azt. „Én azonban 

nem, mert félem az Urat!" Az Isten Szelleme által ihletett könyvet életünk 

forrásának és mércéjének tekintjük, és iránta érzett tiszteletünket 
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engedelmességünkkel bizonyítjuk. Isten Igéje nem rémületet, hanem gyermeki 

alázatot ébreszt bennünk. Nem a büntetéstől tartunk, hanem félve tiszteljük a 

parancsolatokat. 

 

A parancsolatok szent félelme az alázat nyugalmához vezet, amely sokkal többet ér 

számunkra, mint a vakmerő büszkeség. Vezérli életutunkat, visszatart, amikor lejtőre 

kerülünk, ösztönöz, amikor fölfelé tart utunk. A parancsolatok félő tisztelete megőriz 

a gonosztól és igazságra vezérel minket, és nyugodt lelkiismeretet biztosít. 

Szabaddá tesz a félelem nyomasztó érzésétől, szinte életre kelt a halálból. Bizalmat 

ébreszt bennünk Isten szeretete iránt, és ez olyan, mint a földi mennyország. A 

hitetlenek kinevethetik az Ige iránti mélységes tiszteletünket, mit sem törődünk vele. 

Mennyei elhívatásunk olyan kincs számunkra, amely bőségesen kárpótol minket, 

engedelmességünk jutalma tudatában könnyen túltesszük magunkat a gúnyolódok 

csúfolódásán. 

 

* 

A csüggedés gyógyszere 

A tűz után halk és szelíd hang hallatszott... Mit csinálsz itt, Illés? 

(IKir 19,12-13) 

 

Jezábel, az istentelen királyné, terjesztette a bálványimádást, üldözte Isten 

népét, és irtotta Isten prófétáit. Illés próféta is sokat szenvedett tőle. A Karmel-

hegyi istenítélet bebizonyította, hogy mégis Isten az Úr, ő él és cselekszik - 

ellentétben a tehetetlen bálványszobrokkal. Ez Jezábelt annyira feldühítette, hogy 

megüzente Illésnek, ő is halál fia. 

 

Illés ekkor teljesen elkeseredett. Fizikailag is kimerült már, de most lelkileg is 

összeomlott, és szeretett volna meghalni. Hogyan gyógyította meg őt Isten? 

 

Nem szidta meg, nem háborodott fel, hanem először altatta, aztán enni és inni 

adott neki, majd beszélgetett vele. Eszméltette: mit csinálsz itt? Illésből áradt a 

panasz. De mit csinálsz? Aztán kapott néhány feladatot, és észre sem vette, hogy 

visszatért az életkedve, fizikai ereje, és újra Isten használható eszközévé vált. 

 

A legjobbakkal is előfordulhat, hogy kimerülnek és elcsüggednek. Ne szégyellje 

ezt a hívő ember se! Isten nem háborodik fel emiatt, hanem gyengéd szeretettel 

kezelésbe vesz. Ő ismeri a testi szükségeinket is, de legfőbb gyógyszer mindig az ő 

igéje. Itt így olvassuk: az ő halk és szelíd szava. Ez elsegít helyes önismeretre, 

valóságlátásra, és önmagunkról és a nehézségekről újra Istenre irányítja a 
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figyelmünket. Felemeli a csüggedt ember tekintetét, s mindjárt messzebb is lát, 

meglátja Istentől elkészített feladatait. 

 

Mi se botránkozzunk meg, ha valaki kimerül vagy kiborul a közelünkben! Isten 

gyengéd, de határozott szeretetével pótoljuk fizikai és lelki szükségeit, és főleg 

helyén mondott igével engedjük, hogy erősítse őt maga Isten! Rá irányítsuk egymás 

tekintetét, ő a mi igazi gyógyítónk. 

 

* 

Jézus Krisztus arcképe (IV.) 

A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. l Koríntus 

13,7 

 

Minden emberben van valami, amit el kell hordozni, nemcsak megtérése előtt, hanem 

még utána is. Ha másokra panaszkodsz, mert szerinted elviselhetetlenek, gondold 

meg, hogy a többieknek téged is el kell hordozniuk. Csak újjászületés által, ha az igazi 

szeretet tölti be az ember szívét, lesz minden más. Akkor sokkal nehezebb a saját 

hibáinkat elhordozni, mint a másokét. A szeretet minden szívtelenséget, hidegséget, 

keménységet, hiányosságot elhordoz. Nem találja túl nehéznek a terhet, mert mindig 

Isten szeretetének a forrásából merít. Ezzel nem mondjuk azt, hogy a szeretet 

mindent elhallgat, mert sokszor int és helyreigazít, de nem bosszankodik, és nem veti 

el a másikat, mint valami elhordozhatatlan terhet. 

 

A szeretet mindent hisz. Határtalan bizalmát még a sok becsapás és csalódás sem 

oltja ki. A hideg, önző ember kineveti őt emiatt. Mégis a bizalom célhoz vezet. Ha 

valami felemelhet, és előbbre segíthet egy embert, az az iránta tanúsított bizalom. A 

bizalmatlanság csak lenyom és dacossá tesz. „Ha úgyis rossz vagyok neki, hát annál 

inkább az akarok lenni" - mondja magában. Isten végtelen szeretete mindig 

bizalommal fordul az emberhez, annak ellenére, hogy annyi rosszat tapasztalt. Milyen 

sokszor voltunk hálátlanok és megvetettük a szeretetét. Pál apostol soha nem 

felejtette el, hogy az Úr Jézus hűnek és megbízhatónak ítélte őt, szolgálatára 

rendelte, noha azelőtt üldözte Őt (ITim 1,12). Pál az Úr belé vetett bizalmával való-

ban soha nem élt vissza. 

 

A szeretet remél ott. is, ahol nincs remélni való és néha megvan az a nagy öröme, hogy 

reménységében nem szégyenül meg. - A szeretet mindent eltűr, készségesen viseli a 

fáradságot, amit szolgálata magával hoz. Az önző ember bolondságnak látja, hogy 

fáradozzék, terhet hordozzon másokért, ha erre nem kényszerítik. Az utolsó na-

pokban sokan még a természetes szeretet érzését, ösztönét is elfojtják magukban 

(2Tim 3,1-3). - A szeretet hosszútűrő, ezzel kezdi és fejezi be az apostol a szeretet 
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himnuszát - mindent eltűr. 

 

Jézus arcán teljesen kiábrázolva látjuk a szeretetnek említett vonásait. 

Igyekezzünk és legyünk egyre teljesebbé a szeretetben, hogy egyre jobban 

hasonlítsunk az Úr Jézus képéhez (ITesz 4,10). 

 

* 

 

Az igazság fölmagasztalja a nemzetet 

„Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek. 

" (Péld 14,34) 

Az igazság fölmagasztalja minden követőjét: megbecsült, értékes emberré teszi 

mindenki szemében. Megbecsülik azért, hogy nézeteit nem változtatja, hanem 

bizton lehet rá számítani. Nem azt nézi, nyer e valamit, hanem azt, hogy mit 

parancsol számára az igazság. Az igazság fölmagasztalja a nemzetet is. 

Megbecsülik nemcsak szomszédai, de a távolabb lakó népek is. Tudják, hogy önző 

érdekből nem fog össze ellenük bárkivel, hogy gyarapítsa vagyonát, növelje 

területét. Vezetői számára szent az adott szó és nem változik meg ajkukon a szó 

értelme... Az ilyen nemzet élete nincs tele kalandokkal. Hűséges barát marad akkor 

is, ha áldozatok árán kell bebizonyítania barátságát. Az ilyen nemzetet büszkén 

vallja minden nép barátjának, szövetségesének... Ha bajba kerül, mindenki siet 

segítségére! 

Áldj meg, Uram engem is az igazságnak megalkuvást nem ismerő szeretetével, a 

megismert igazság mellett való rendületlen kitartással, a kimondott szó kötelező 

voltának elismerésével. Ezért megbecsülnek. Szavamnak súlya lesz. Barátságra nyújtott 

kezem örömmel fogadja mindenki. Minden jó szándékú ember társának tekint. Áldd 

meg, Uram, népünket is megbízhatósággal az igazság tántoríthatatlan lelkével, 

hűséggel. Növeld rajtunk kegyelmed! Krisztusért. Ámen. 

„Ne vedd szívedre, az ellenség Amit rád költ 

hazugsággal Hadd jöjjön csúfság, keserűség: ítél az 

Úr igazsággal. Ha Isten a te jó barátod, Nem lehet 

emberektől károd: Légy csendes szívvel!" 

(Énekeskönyv 270. é. 8 v.) 

 

* 

„»Akit szerei az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává 

fogad.« Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, 
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mint fiaival." Zsidókhoz írt levél 12,4-7. 

 

Ez is egy olyan ige, mely könnyen megbotránkoztatja azt, aki nem összefüggéseiben 

érti. Főként, hogy kedves, holland nyelven szerzett énekünk, a Gályarabok éneke hibás 

fordításban így alkalmazza ezt az igét: „Azt bünteti, kit szeret, másként ő nem is 

tehet." Hiszen másképp is tehet. Akiket Isten fiává fogadott, akiknek a szolgálatára 

igényt tart, s az örök életben is fenntartja helyüket, azokat megtisztítja, ha kell, 

„megostorozza", hogy alkalmassá tegye őket rendeltetésük teljesítésére, ezzel 

egyéniségük kiteljesedésére földön, és mennyei boldogságuk elnyerésére. Ezzel biztat ez 

az ige, a szenvedő keresztyének erőt adó örömhíre: „Ne csüggedj, ha az Úr megfedd 

téged. Milyen fiú az, akit nem nevel az apja? Ha fenyítés nélkül maradtok, fattyak 

vagytok, nem fiák." A szenvedő hittel, bizalommal fogadhatja Isten nevelését, hogy 

mielőbb alkalmassá legyen szabadításának megtapasztalására is. 

Uram, nagyon fáj ostorozásod, a szenvedés minden formája. Akkor is, amikor tudom és 

alázatosan elfogadom, hogy saját bűneimnek a következménye, és megérdemlem. Hozzád 

kiáltok: Ne büntess, nem bírom! De Te jobban ismersz és jobban szeretsz engem, mint én 

magamat. Te tudod, mire van szükségem, hogy igaz gyermekeddé váljak. Nehéz szívvel 

mondom ki, de ki kell mondanom: Inkább büntess, de ne ítélj halálra! Inkább nevelj 

vasvesszővel, de ne mondj le rólam! Add, hogy bizalommal tudjam fogadni a feddést, de 

kérlek, mérd fel erőmet, idejében vedd le rólam sújtó kezed, szabadíts meg, tégy 

hálaadó, boldog gyermekeddé! Ámen. 

 

* 

Az Úr Istennek nagy tetteivel járok 

71. zsoltár 

Ez a zsoltár olyan ember ajkán fakadt, aki kenyere javát már megette, és az öregség 

félelmeket támasztott szívében, hogy ereje fogytán nem lesz majd, aki megbecsülje, 

nem lesz, aki félje és tisztelje. A testi erő megfogyatkozásával általában a lelki el-

erőtlenedés is együtt jár. 

 

Öregségének kísértése az elhagyatottságtól és a kivettetéstől való félelem. Mindenki, 

aki átmegy az öregedés folyamatán, találkozik azzal az érzéssel, hogy rá többet már 

nincs szükség, feleslegessé vált a családja számára, inkább csak teher a léte, nincs 

célja az életének. Hasonló félelmek szülhették ezt a zsoltárt is. 

 

A bizalom, amellyel ifjúságunk idején Isten iránt viseltetünk, nem jogcím arra, hogy meg 
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ne szégyenüljünk. Az a tény, hogy valaki hitt Istenben, még nem menti meg az embert a 

megaláztatástól vagy megszégyenüléstől. Sőt, a hit teljessége éppen abban tud a 

leginkább megmutatkozni, hogyha valaki minden körülmények között meg tud a hitében 

és az Isten iránti bizalomban maradni. Nagy elbizakodottság volna részünkről azt 

gondolni, hogy Istent a mi hitünk bármire is kötelezi. Az csak minket kötelez. Bármit is 

végezzen felőlünk, Isten mindenkor jogosan és szabadon cselekszik. 

 

Ez a zsoltár azt a tévhitet is eloszlatja, miszerint hívő múltunk kizárólag diadalmas 

keresztyén életre jogosít fel bennünket. Holott hívő múltunk esetében is csak egy 

esélyünk van a megtartatásra: ha Isten rendelkezik a mi megtartatásunk felől. Lehet 

valakinek több évtizedes keresztyén múltja, sok gazdag lelki megtapasztalással, 

bizonyságok fellegeivel, sokaságával, elmondhatja magáról a zsoltárossal együtt, hogy 

„Te vagy az én reménységem gyermekségemtől fogva"; „Reád támaszkodom 

születésem óta; anyámnak méhéből Te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem 

szüntelen". Lehet, hogy csodává lett sokaknak, minden nap az Urat magasztalja, mégis 

azt kell mondania: „Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél 

megtartásom felől", mert Te vagy az én „kőszálam és erősségem". 

 

Az ember évtizedes keresztyén múlttal, gazdag lelki megtapasztalásokkal a háta 

mögött is mindig kegyelemre szoruló bűnös, akit, ha Isten keze egy szempillantásra 

elengedne, a sötét mélységbe zuhanna azonnal. A lelki élet szempontjából a vénség, az 

előrehaladott életkor nem jelent előnyt. Az bizonyos, hogy tapasztalatokat csak az idők 

folyamán szerezhetünk, a hosszú életkor azonban nem tesz senkit alkalmasabbá a 

szentek örökségében való részesedésre. Sőt, a vénség idején könnyen utolérhet bárkit 

az elhagyatásnak és elerőtlenedésnek az érzése, amikor minden ismeret és 

megtapasztalás dacára is nagy szüksége van az embernek Isten támogatására. Aki 

igazán Istennel jár, az alázattal így szól: „Ne vess el engem az én vénségemnek idején; 

mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!" 

 

A vén kornak is megvannak a maga kísértései, éppen ezért az öreg embernek is 

szüksége van arra, hogy ne távozzék el tőle az Isten, hanem siessen segítségére. 

Szoktunk beszélni az ifjúság kísértéseiről, harcairól, és ez jogos is. Balgaság volna azon-

ban azt gondolnunk, hogy egy bizonyos életkor elmúltával megszűnnek már a kísértések, 

és a tökéletesedésnek nagyobb lehetősége áll fenn. Minden életkornak megvannak a 

maga félelmei, mélységei. A vén ember éppúgy elkárhozhat, éppolyan mély fertőbe 

juthat, mint amilyen félelmetesen mély szakadékok tátongnak az ifjúság előtt. 

 

Isten kegyelmének a naponkénti megtapasztalása az egészséges hívő ember életében 

két dolgot eredményez: egyrészt új reményt ad, másrészt újabb dicséretet fakaszt 

az ember ajkán. Mind a szív, mind a száj fokozottabban szegődik Isten szolgálatába. 

Ilyen az egészséges keresztyén lelki fejlődés. Ha a dolgok nem ilyen irányba fejlődnek, 
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valami kificamodás van a lelki életben. 

 

Isten naponkénti gondoskodása és kegyelmes szabadítása adjon szívedbe új 

reménységet a holnap felől, ajkadat pedig nyissa hálára és dicséretre az Úr iránt. 

Beszéld el száddal minden nap szabadítását, hiszen számát sem tudod, mert 

számtalanszor olyan körülmények között is megszabadított, amikor te még a veszély 

tudatában sem voltál. 

 

Isten nagy kegyelme, ha valakit már gyermekkorában elhív az Ő szolgálatára. De még 

az a hívő ember is felismerheti Isten keze munkáját az életében, gyermekségétől fogva, 

akit később, az ifjúság, vagy a férfikor idején világosított meg kegyelméből. Az 

azonban bizonyos, hogy Isten nagy tettei csak annak az életében lehetnek 

nyilvánvalókká, aki fölismerte, hogy gyermekségétől kezdve Isten hordozta, és át is 

adja magát ennek a kegyelemnek. 

 

Isten nagy tetteivel az járhat, aki mind ifjúságában, mind öregségében csak Isten 

igazságáról emlékezik. Félszívű, megalkuvó ember nem lehet ennek a kegyelemnek a 

megtapasztalója. Aki előtt nem nyilvánvaló, hogy Isten még életének abban az idejében 

is gondoskodó, oltalmazó és vezető kézzel hordozta, amikor ő erről semmit sem 

tudott, az ugyancsak nem tapasztalhatja meg Isten nagy tetteit az életében. Annál is 

inkább, mert Istennek azokra a cselekedeteire, amik pedig nyilvánvalók, úgy tekint, 

mint emberi beavatkozásokra, és nem az Úrnak ad minden dicsőséget. Aki azonban nyi-

tott szemmel vizsgálja életét, az Isten nagy tetteit látja mindenütt, és ebben az a 

csodálatos, hogy minden felismerésre újabb csodálatos tettel felel az Úr. 

 

Isten az Ő nagy tetteit azért mutatja meg, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen 

az igazság, hogy nagyságos dolgokat cselekszik az Isten, és nem hasonlítható hozzá 

senki sem. Nem azért cselekszik velünk jót életünk folyamán, hogy az átélt kegyelmi 

megtapasztalások féltékeny őrzői legyünk, hogy zsugori módon magunknak tartsuk 

meg azokat, vagy éppen saját dicsőségünkre kovácsoljunk belőlük koronát, hanem azért, 

hogy az Ő dicsősége nyilvánvalóvá legyen. 

Sok olyan imádkozó lélek van a világban, aki kér, de nem kap, mert nem jól kéri, mert 

a saját gerjedelmére akar azzal élni. Sok olyan tenni vágyó ember van, akinek 

eredménytelen a munkája, mert nem ad az Úrnak minden dicsőséget. Isten nagysága és 

dicsősége csak azoknak az életében nyilatkozhat meg a maga teljességében, akik az éle-

tüket mindenestől odaadták az Ő nagyságának és teljességének dicsőséges 

megnyilatkozására. 

 

Az igazán hívő lélek Isten nagy tetteinek megnyilatkozását látja mind a jóban, mind a 

rosszban. A bajt és a nyomorúságot is Isten kezéből veszi. Amikor a mélységben kell 

járnia, akkor is tudja, hogy Isten az Ő kegyelmével és hatalmával vele van, és onnan is 
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felhozza. Amikor Isten a körülményeket úgy forgatja, hogy a mélységből és 

nyomorúságból ismét felemeltetik a magasságba, akkor viszont nem a körülmények 

változásának tudja be felemeltetését, hanem ismét Istennek adja a dicsőséget, tudván, 

hogy az Ő mindenható keze cselekedte ezt. 

 

A hívő életben éppen az a csodálatos, hogy nincs az életnek és a halálnak olyan 

fordulata, amelyikben meg ne tapasztalnánk, föl ne ismernénk Isten jelenvalóságát, 

szabadítását, hatalmas kezét. Indítsa hát Isten kegyelmének ez az ismételt, 

csodálatos megtapasztalása hálaadásra a szívünket. Tiszteljük Őt „lanttal", énekeljünk 

neki „hárfával", a mi Istenünknek, az Izrael szentjének! 

 

Isten legnagyobb és legcsodálatosabb tette, hogy megváltotta lelkünket a haláltól. 

Lehet, hogy az Ő nagy tettei mutatkoznak meg életedben. Lehet, hogy 

gyermekségedtől fogva ismered, tapasztalod gondviselő szeretetét. Kinyújtott karját 

szüntelen magad mellett érzed. Nincs életednek olyan mélysége vagy magassága, 

amelyben ne ismernéd föl Isten munkálkodását. Ám mindez mit ér, ha az Ő 

legnagyobb tettét nem tapasztaltad meg, amit a golgotái kereszten vitt véghez 

értünk, amikor megváltotta a lelkünket! Mit érne ennek a földi életnek minden sikere, 

minden győzelme, minden gazdagsága, ha egykor nem zenghetne diadalmasan ajkunkon 

a kiáltás: „Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?" 

 

Isten legnagyobb tette, hogy megváltotta lelkünket a haláltól. Igazán boldog, 

diadalmas élete annak lesz, aki Istennek ezzel a legnagyobb tettével járhatja be a 

homályt és mélységet, amikor majd be kell lépnie a halál árnyékának völgyébe, és ezzel a 

bizonyossággal mehet keresztül a halálon. Zengjük mi is a zsoltárossal: „Az Úr Istennek 

nagy tetteivel járok." 

 

 

Október 18. 

 

A felkészülés negyven napja 
12A Lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 13Negyven napig volt a pusztában, 

miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. 

(Márk1;12-13.) 

 

A Lélek, Aki a Jordánból történt kilépése után Jézusra szállt, vitte ki Jézust a 

pusztába, ahol negyven napot kellett eltöltenie. Ez a negyven nap nem más, mint 

felkészülés volt az előtte álló útra, szolgálatra. Tudjuk, hogy ez alatt a negyven nap 

alatt Jézus böjtölve és imádkozva készült az előtte lévő három esztendőre. 

Minden út kezdetén az embernek szüksége van arra, hogy felkészüljön. A nagy 

jelentőségű, fontosabb döntéseknél talán hosszabb ideig tart ez a felkészülés, de 
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mindig szükséges így indulni! A napi feladatokra is jó, ha az ember így készül, 

elcsendesedve, imádkozva, bölcsességet és erőt kérve felülről. 

Jézusnak ebben a felkészülésben mindenek előtt a Sátán kísértését kellett 

visszautasítani. A Sátán kísértése az volt, hogy éljen vissza azzal az erővel, amivel 

rendelkezett, felejtse el azt, amiért eljött, felejtse el a küldetését. Magára legyen 

gondja. Alakítson ki magának egy gondtalan, kenyérben bővelkedő életet. Semmiből sem 

áll ez annak, akinek ilyen hatalma van! Másodszor hatalmával, isteni erejével igézze meg 

azokat, akik körül veszik Őt. Legyen sztárrá, sikeremberré, olyanná, akiért rajonganak 

az emberek, és akit mindenki csodál. Harmadszor igázza le, tegye tulajdonává az egész 

világot. A világ ura, a Sátán odaajándékozza neki szívesen ezt a hatalmat és 

dicsőséget, ha leborulva imádja Jézus őt. 

Nagy kísértés ez! A Sátán minden embert ezekkel az ajánlatokkal környékez meg. 

Viselj gondot magadra, légy sikeres, s arra törekedj, hogy legyen minél nagyobb 

hatalmad. Az embernek végeredményben gondot kell viselnie magára, mert, ahogyan a 

reklám mondja: Mert ezt megérdemlem! Ez jár nekem! A siker is, a hódolat is milyen 

nagyszerű, milyen jól esik. Az is jár nekem! Ugyanúgy a hatalom is! Nehéz ezt 

elutasítani. Jézusnak ezzel a kísértéssel kellett megküzdeni, hogy betölthesse 

küldetését, és nekünk is ehhez hasonló kísértéseink vannak, amik felett 

győzedelmeskednünk kell, ha Isten elhívásához hűségesek szeretnénk maradni! 

Jézust vadállatok vették körül. A félelmetes pusztaságban kellett eltöltenie negyven 

napot. A világ annak, aki Istentől érkezett, aki Istent szolgálja, ilyen hely! Félelmetes, 

ellenséges környezet. Ilyen helyről jobb elfutni, és jobb egy békés csendes helyet 

keresni, ahol nincsenek ilyen veszélyek. 

Jézus kísértése ez lehetett mindjárt az út kezdetén! Visszamenni a mennyei 

dicsőségbe, elfutni a pusztaságból, a vadállatok közül.  

Hányszor és hányszor érzi ezt így az ember! Mi közöm hozzá? Hadd pusztuljon minden, 

mit érdekel engem ez a világ, a másik ember, nem vállalom a napi küzdelmet a 

vadállatokkal, nem vállalom a mindennapi veszélyeket, a szenvedést. Elmegyek onnan, 

ahol vadállatok vesznek körül, keresek magamnak egy csendes, védett zugot, ahol 

nyugtom lehet 

Jézus visszautasítja ezt a kísértést is. Nem menekül el. Vállalja a pusztát, a 

vadállatokat. Amikor kigúnyolják, leköpik, megkorbácsolják, akkor hang nélkül, alázattal 

elfogadja, eltűri. Nem fut el a vadállatoktól. 

S a két kísértési formában, amikor kitart, ellenáll, akkor azt tapasztalja, hogy angyalok 

szolgálnak neki. Az ember akkor tapasztalja az angyalok szolgálatát, a menny 

közelségét, amikor ellent tud állni a szellemi és fizikai kísértéseknek! Nagy harcot vív 

meg ugyan itt, de ebben a harcban nem marad egyedül. 

Aki vállalja a küzdelmet, aki hűséges marad Isten akaratához, az megtapasztalja, hogy 

Isten angyalai szolgálnak neki. Nincs egyedül. Nem elhagyatott. Nem vallhat szégyent. 

De ezt csak az tapasztalhatja meg, aki a kisértésekben megáll hűségesen, aki a 

Sátánnak ellenáll és nem rémül meg a vadállatoktól sem. 
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* 

 

Könnyes magvetés, örvendező aratás 

„Akik könnyezve vetnek, ujjongva aratnak majd!" 

(Zsolt 126,5). 

 

A sírás a magvetés idejéhez tartozik: könnyel öntözzük szántóföldünket. Az aggodalom 

könnyeitől felázott talajból így annál korábban kel ki a mag. Az imádságos könnyek sója 

olyan ízt ad az elvetett magnak, amely megvédi a férgektől. A komoly meggyőződésből 

hirdetett igazság kétszeresen élő igazság az emberek számára, ezért ne szakítsuk 

félbe magvetésünket, amikor sírunk, inkább kettőzzük meg erőfeszítésünket, hiszen 

éppen ilyenkor van itt az alkalmas idő. 

Nem a nevetés jellemzi a mennyei magvetést, sokkal inkább a lelkek iránt érzett 

őszinte aggodalom, így kell hirdetnünk az evangéliumot, nem felületes könnyedséggel. 

Ismeretes, hogy sokan, akik könnyű szívvel mentek a háborúba, odavesztek. Sokszor 

ugyanez érvényes a könnyűszerrel végzett szellemi magvetésre is. 

Jöjj hát, én lelkem, vesd csak tovább a magot sírással, mert lásd, Isten örvendező 

aratást ígér számodra. Te magad fogod learatni munkád gyümölcsét. Olyan bőséges 

lesz aratásod, hogy ujjongani fogsz örömödben, ha meglátod. Mikor szemedet 

elhomályosítják az ezüst könnyek, gondolj az arany gabonára. Tudj hát örvendezni a 

jelen bajlódásai és csalódásai közepette, hiszen az aratás bőségesen kárpótol majd 

mindezért! 

* 

Önszeretet? 

A második (parancs) ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 

(Mk 12,31) 

 

Egy új keletű tévtanítás szerint a szeretet kettős parancsa három, mert nemcsak azt 

mondja, hogy szeresd Istent és felebarátodat, hanem azt is, hogy szeresd önmagadat. 

A helyes önértékeléshez és önmegvalósításhoz szüksége van az embernek arra is, hogy 

megtanulja szeretni önmagát. Mit ír erről a Szentírás? 

Más az önmagam elfogadása, és más az önmagam szeretése. Az előbbire bátorít a 

Biblia, ír arról, hogy Isten egyenként megtervezett mindnyájunkat, mind „egyedi 

darabok" vagyunk, „egyedüli példány" (Kosztolányi). Mint Isten alkotását fogadjam 

magamat: a külsőmet, képességeimet, adottságaimat, hiányaimat. Legyek hálás minden 

tőle kapott értékemért, és tartson alázatban minden hiányosságom! Mindnyájunkból 

hiányzik valami. Aki így elfogadja magát, annak helyes önértékelése lesz, és boldogan 

szolgál Istennek és segít embertársainak. 

Ez azonban nem önszeretetet jelent. Az önszeretet velünk születik, azt inkább fékezni 

kell olykor. Jézus világosan két parancsról beszél: szeresd Istent, és szeresd 

felebarátodat. A „mint magadat" csak mérték: legalább úgy szeresd a másikat, 
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amennyire magadat szereted! 

Az önszeretetet egyenesen bűnnek minősíti a Biblia, például az utolsó időkről írja, 

amikor felerősödik minden gonoszság: lesznek az emberek magukat szeretők (önzők), 

pénzsóvárak... (2Tim 3,2). 

Jézus Krisztus sokkal inkább az önfeláldozásra adott példát, és arra bátorít. A 

felebarát iránti szeretetből fakadó önfeláldozás és az önszeretet semmiképpen nem 

fér meg együtt. 

A Biblia tanítása tehát világos: fogadjam el és ápoljam Istentől kapott testemet, 

lelkemet! De legalább ilyen fontos legyen nekem a másik ember teste és lelke is, akkor 

teszek eleget Isten parancsának. Ennek az egészséges egyensúlynak a feltétele, 

tápláló forrása pedig az, ha teljes szívemből szeretem Istent. 

* 

Az Úr Jézus higgadtsága 

Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, mikor szenvedett, nem 

fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. 

IPéter2,23 

 

Jézus töretlenül, győztesként járta útját. „Hűség mindhalálig" - ez volt a jelszava. A 

sok gyalázás és szidalmazás alatt meggörnyedt, de hajlíthatatlan maradt. Megváltónk 

hallgatva tűrt mindent. Nem szidalmazott, nem fenyegetőzött, még csak nem is 

panaszkodott. Hallgatása mögött nem volt dac és harag. Csendesen és készségesen 

adta meg magát az Atya akaratának. - „Hagytam, hogy verjék a hátamat, .... arcomat 

nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől." Isten Őt a legnagyobb 

megbecsülésben részesítette, azt emberek megvetése és árulása nem ronthatta el. 

Vajon rossz-e valaki azért, mert az emberek rossznak tartják és sárral dobálják? Csak 

a bűn szégyenít és becstelenít meg. Az Úr Jézust szidalmazták, de Ő felül maradt 

minden szitkozódáson. Mindent annak a kezére bízott, aki igazságosan ítél. Nem akart 

bosszút állni ellenségein, hanem az elismerést Istentől várta, amiről pedig Ő maga 

lemondott. 

Jézust keményen vádolták Pilátus előtt. Ő azonban hallgatott, magára vállalta a 

vádaskodásokat, hiszen neki bűnössé kellett lennie. Mire való a mindenféle védekezés? 

„Ne szállj szembe a gonosszal", azaz a gonosz emberekkel, ezt parancsolja Jézus. Ő 

maga ezt tette, és nem ellenkezett velük, de ha valaki az Atya dicsőségét megsértette, 

vagy az igazságot lábbal tiporta, akkor tiltakozott. Amikor Őt magát kínozták, akkor 

hallgatott. Mi természetünk szerint fordítva teszünk. Ha becsületünkbe taposnak, 

felindultan tiltakozunk, de ha Isten dicsőségét sértik, közönyösen és gyáván 

hallgatunk. 

Jézus csak mennyei Atyjától várt elismerést. Az emberek gonosz¬tevőként 

megfeszítették, de Isten feltámasztotta és dicsőséggel koronázta meg. Bárcsak mi se 

mentegetnénk magunkat! Ha Isten szabaddá tett, mit árthat, ha emberek vádolnak? 

Gondolj Róma 8,3-ra! Isten mondja ki az utolsó szót. Ha Ő megkegyelmezett, és 
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felfüggesztette, vagy elengedte a büntetést, mit árt emberek vádaskodása? Kitalált 

hazugságaik nem bántanak már. Isten napvilágra hozza az ártatlanságodat, ezért légy 

csendben és várj. - Jézus hallgatása szégyenítsen meg minket, ha indulatba jövünk és 

lármázni kezdünk. Ragyogjon előttünk példaként, legyünk olyan csendesek, mint Ő. 

* 

(H.K. 37-39) 

37. Mit értesz azon, hogy „szenvedett”? 

 

Azt, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében-

lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját,1 hogy 

szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal2 testünket-lelkünket az örök 

kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet 

elnyerje nekünk. 

 

1 1Pt 2,24; Ézs 53,12 

 

2 1Jn 2,2; 4,10; Róm 3,25 

 

 

38. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt? 

 

Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el,1 és ezáltal megmentsen minket 

Isten szigorú ítéletétől, amely mindnyájunkra várt volna.2 

 

1 ApCsel 4,27–28; Lk 23,14; Jn 19,4 

 

2 Zsolt 69,5; Ézs 53,4–5; 2Kor 5,21; Gal 3,13 

 

 

39. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna 

meg? 

 

Nagyobb, mert ez tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, 

amelynek súlya rajtam volt.1 A kereszthalált ugyanis Isten megátkozta.2 

 

1 Gal 3,13 

 

2 5Móz 21,23 

 

Gal 3,13-14 

Luk 23,1-5la, 13-24 
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Lám, milyen sokféle határozatlanság bujkál szívünkben akkor is, mikor Isten 

kegyelméről beszélgetve, szó esik arról: „fogantaték Szentlélektől, szülétek szűz 

Máriától". Igen, észbontóan titokzatosnak tartjuk. Gondolkodásunk mennyire testi, 

képes kérdéseket felvetni, zavarba jön, mikor nem talál feleletet máshol, egyedül a 

Bibliában. Ráadásul, mikor arról szól, hogy Jézus önként tette, szeretetből, mikor 

önmagát adta, képesek vagyunk kételkedni, még fejünket is csóválva, 

hitetlenségünknek adunk kifejezést, íme, hangozzék itt egy imádság: „Drága Úr Jézus! 

Képtelenek vagyunk megérteni, hogy hagyod magad szeretni olyan bűnösöktől, mint mi 

vagyunk. Nem érhetjük, hogy szeretsz, mikor neked az életedbe, megcsúfoltatásodba, 

keresztedbe került." 

Mit válthat ki akkor az, ha azt is mondjuk „szenvedett"? Látnunk kell, hogy az az út, 

amit Jézus világunkban végigjár, egyre inkább lefelé vezet, a „megaláztatás" felé. Ő 

mindvégig az Atyával osztozik a dicsőségben, mégis közöttünk szolgai formában járt. 

Furcsának tűnhet, de mikor megszólal közöttünk, úgy, ahogy senki emberek közül sem 

azelőtt, sem azután, a gonoszok vették maguknak a bátorságot, hogy bolondnak, 

istenkáromlónak csúfolják. Ő szó nélkül folytatta útját, mert tudta, hogy 

megaláztatásának célja van: megnyitni az emberek számára az üdvösség, az örök haza 

útját. 

Pedig éppen az út végén derült ki, milyen borzalmas és nehéz ez az út. 

„Talán csatornát javítottak. 

Tán repedt csövet forrasztottak össze 

A város földalatti erei 

Megpattantak valahol, - azt keresték. 

Dolgoztak napestig térdig lucsokban. 

Aztán hazamentek. 

Utánuk tátva maradt egy veremszáj, 

Fáklyát tűztek a verem szája mellé, 

Lobog... 

Hány verem tátong most a nagyvilágon? 

Farkas verem, 

Halálverem, 

Pokolverem, 

Gondosan előkészített verem, 

Csak fáklya nem ég a verem előtt. 

Voltam-e én, vagytok-e ti, 

Lesznek-e ők 

Ilyen magányos éji lobogás, 

Vigyázz-kiáltás tévelygő felé: 

Fáklya verem előtt? 

Közülünk ki fogja megérdemelni, 
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A sírfeliratot: „Másnak világított, 

Amíg önmagát emésztette meg?" 

Fáklya verem előtt. 

Lobog! 

Lobog! ..." 

 

(Reményik Sándor: Fáklya verem előtt) 

A költő a maga módján írta meg ugyanezt a gondolatot. Jézus útját megrajzoló 

evangéliumok kiemelik azt is, milyen különös jelentősége van a végső állomásán 

lejátszódó eseményeknek. Amikor Jézust a gonosztevők elfogták, szentségtörés címén 

az „egyházi hatóság", majd veszedelmes felforgatóként a „világi hatóság" halálra 

ítélte. A legkínosabb, legmegalázóbb halállal, keresztrefeszítéssel kivégezték. Végül 

eltemették egy igazi sírboltban. 

Jézus teljes bizonyossággal haladt a megaláztatás sokféle gyötrelme felé. Tudta, mire 

vállalkozott, mikor a világra jött. Küldetést teljesített, amiben felragyogott Isten 

igazsága. Enélkül a bűn, bűn maradt volna. Ahhoz, hogy a bűn eltakarodjék az ember 

Istenhez vezető útjából, Jézusnak - ha értjük, ha nem értjük - meg kellett halnia a 

golgotái kereszten. Istentiszteleteink éneklésében is hangot kap ez az igazság: 

„Mind, ami kín, s ütés ért, Magam hoztam reád; Uram, e szenvedésért Lelkemben ég a 

vád. Feddő szót érdemelve Itt állok, én, szegény, S kérlek, lelked kegyelme 

Sugározzák felém." (RE 341/3; 

Jézus halálából tűnik ki teljes világossággal: összeegyeztethetetlen ellentét van Isten 

és a bűnös ember között. 

És itt derül ki egy csodálatos dolog: a kegyelem. A kereszt olyan ajándék, amelyen 

Isten karjai ölelnek át minket. Ez a titok rebben elénk: 

„Először sírsz. 

Azután átkozódsz. 

Aztán imádkozol. 

Aztán megfeszíted 

Körömszakadtig maradék-erőd. 

Akarsz, egetostromló akarattal - 

S lehetetlenség konok falán 

Zúzod véresre koponyád. 

Azután elalélsz. 

S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 

Utoljára is tompa kábulattal, 

Szótlanul, gondolattalanul. 

Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 

A bűn, a betegség, a nyomorúság, 

A mindennapi szörnyű szürkeség 

Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! 
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S akkor - magától - megnyílik az ég,  

Mely nem tárult ki átokra, imára,  

Erő, akarat, kétségbeesés,  

Bűnbánat - hasztalanul ostromolták.  

Akkor megnyílik magától az ég,  

S egy pici csillag sétál szembe véled,  

S olyan közel jön, szépen mosolyogva,  

Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.  

Akkor - magától - szűnik a vihar, Akkor - magától - minden elcsitul,  

Akkor - magától - éled a remény.  

Álomfáidnak minden aranyágán  

Csak úgy magától - friss gyümölcs terem. 

Ez a magától: ez a Kegyelem." 

 

(Reményik Sándor: Kegyelem) 

A titok, titok marad. Jézus egy volt az embervilággal, bár bűntől mentesen. 

Büntelenségében mégis testvéreinek tekintette a bűnösöket. Istent képviselte a 

bűnösökkel szemben, de minket is képvisel az Istennel szemben. Ezért van az, hogy 

Jézus keresztjében van valami, amit soha-soha nem tudunk értelemmel megismerni. Ez 

a hit dolga marad. Különösen az: „szállá alá a poklokra." A pokol az Istentől való 

elhagyatottságot jelenti. Valljuk meg, senki számára nem riasztóbb az Istentől való 

elhagyatottságot emlegetni, mint számunkra. Tehát feloldóbb igazság sincs az ember 

számára, hogy ezt a félelmes mélységet, Jézus helyettünk járta meg, minden 

kárhoztatásnak eleget tett helyettünk. 

„... s ott állt egy ember: nagy szúró tövissel  

megkoronázott, véres, tört, alak.  

Vállán vörös palást, kezébe nádszál.  

Hogy le nem roskad annyi kín alatt! 

 

... Ki ez az ember? Megkövültén állok.  

Énrám tekint. Ki ő? Mit véthetett?  

Valaki szól: „A názáreti Jézus.  

Őt feszítik meg Barabás helyett." 

 

Oly hosszú út vezet a Golgotára...  

Én végigjártam. Két lázas szemem  

odatapadt vonagló alakjára, ott égett minden gyilkoló szegen. 

És nem tudtam többé levenni róla"... 

(Túrmezei Erzsébet: Aki helyett a Krisztus vérezett) 

Döbbenten állok én is a vers szerzője mellé. Valójában nem is vers ez. Inkább, a bűnök 

miatt omló könnyek. 
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Ámen. 

 

 

 

Október 19. 

 

Isten országa, uralma jelen van ebben a világban! 

 
14Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az 

Isten evangéliumát:15Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. 

Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! (Márk 1;14-15.) 

 

Megkísértése után Jézus azonnal megkezdi nyilvános szolgálatát. Mindenek előtt azt a 

rendkívül nagy változást hirdeti meg, amely jövetelével elkezdődött: „” …elközelített 

az Isten országa.” Most ugyan még csak elközelített, hiszen halála és feltámadás után, 

pünkösdkor történik meg a nagy fordulat, akkor jelenik meg Isten uralma teljes erővel, 

de ez az esemény Jézus születésével elközelített. 

 

Jézus jöveteléig ennek a világnak az életére az a jellemző, amit így olvasunk Ézsaiás 

könyvében: „…még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket…” (Ézsaiás 

60;2.) Hiányzik Isten jelenléte, kegyelme ebből a világból csaknem teljesen. Ő ugyan 

uralkodik, de uralmát a népek ezt nem érzékelik és nem is élhetnek valóságosan, 

tevékenyen benne. Izráel népére ugyan igaz az, amit itt Ézsaiás mond: „…de fölötted 

ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad.”, azonban még Isten népének az 

életében sem jelent meg a teljes világosság. Jézus jövetelével azonban döntő változás 

következett be. 

 

A sötétség világában megjelent Isten országa, Isten uralmának, hatalmának ereje, 

ragyogása. Most már jelen van ebben a világban Isten egészen a világtörténelem 

lezárásáig. Uralkodik. Szeretete, kegyelme mindenkit hív, mindenkit kész befogadni. 

 

Ha valaki Jézust befogadja az életébe, ha valaki Jézushoz tér és Jézus áldozata által 

alkalmassá válik erre, akkor Isten uralma valóságosan megjelenik az életében. Ez 

mindenek előtt azt jelenti, hogy új életet kap. Ennek az új életnek a jellemvonásai 

mindenki számára láthatóak. Az Isten országában élő ember Jézusnak él, Istent 

dicsőíti. Úgy él ebben a világban, hogy Isten országának polgáraként forgolódik, 

tevékenykedik. Isten uralmának formáló erői jelennek meg az életének minden 

részletében. 

 

Gyakran fordul elő az, hogy azt a véleményt hangoztatják emberek, hogy az is hit, 

amikor valaki eljár a templomba, amikor valaki reménykedik a „jó Istenben” és néha-
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néha elmond egy kis imát. Ez a sokakat megnyugtató vélemény azért nem állja meg a 

helyét, mert Isten az Ő uralmában akar bennünket éltetni, formálni, átformálni akarja 

az életünket. Az, aki megelégszik egy kis templomba járással, az pontosan ezt utasítja 

vissza. Az csak közel van esetleg Isten országához, de még nem él benne. Isten azt 

akarja, hogy az Ő életet teremtő formáló uralma az ember életében megjelenjen! 

 

De Isten uralma hatalmas erővel jelenik meg annak az embernek az életében, aki azt 

befogadja. Mérhetetlen távlatokat nyit meg az ember előtt Isten erejének valósága. 

Isten azt akarja, hogy éljünk ezzel az erővel! Ő azt szeretné, ha hordozna minket ez 

az erő, hogy ajándékozzon meg győzelmekkel. Isten azt akarja, hogy higgyük el, hogy 

„Minden lehetséges annak, aki hisz!”, minden lehetséges annak, aki Isten uralmában él. 

Ajándékokat készít el Isten azoknak, akik az Ő uralmában élnek. Ezek az ajándékok 

készen vannak, csak el kell venni, át kell venni azokat. 

 

Jézus által Isten nem egy megalázott és vert sereget gyűjt egybe, nem koldusok 

szánalmas seregét, hanem egy olyan sereget, amelyik képes győzelmet győzelemre 

halmozni. Olyan sereget gyújt egybe, amely képes legyőzni a világot. Természetesen a 

győzelmekért el kell fogadni Isten uralmát és vállalni kell azokat a küzdelmeket, 

amikbe Isten küld az Ő országának tagjaiként, gyermekeiként. 

 

Az egyházakban sokféleképpen megmutatkozik Isten országának az ereje. Egyrészt 

abban, hogy alkalmatlanságuk ellenére még mindig léteznek. A nyugati keresztyénség 

jól szemlélteti velünk, hogy a templomokból hamar vendéglő, vagy éppen kocsma lehet, 

jobb esetben mecset. Csoda az, hogy a passzívan és visszafogottan, hitbeli ismeretek 

nélkül élő keresztyének egyáltalán még elmennek a templomba és fenntartják a 

templomukat. Másrészt úgy mutatkozik meg Isten uralma, hogy valamilyen mértékben 

hirdetik az evangéliumot a templomok szószékéről a lelkészek és az emberek között 

Istennek szolgálnak. Azonban Isten országának ereje sokkal hatalmasabban is 

megmutatkozhatna bennük és általuk, ha hűségesebben élnének ennek lehetőségével, 

mert Isten jelen lévő uralma, országa minden erőnél hatalmasabb és dicsőségesebb. 

Lelki, szellemi síkon kellene küzdeni a keresztyéneknek, komolyan véve a Jézus 

Krisztus által megjelent mennyei erők jelenlétét és nem csak a különböző 

rendezvényeket, közösségi alkalmakat kellene kínálni az embereknek. 

 

* 

 

Szeretettel fenyít 

„Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül" (Jer 30,11). 
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Végzetes jel lenne, ha az Úr nem fenyítene minket. Azt jelentené, hogy lemondott 

rólunk, mert bálványimádók lettünk. Isten óvjon minket ettől. Ha állandóan csak jól 

menne a sorsunk, az félelemmel és rettegéssel kellene, hogy eltöltsön bennünket, 

hiszen akiket az Úr szeret, azokat megfeddi és megfenyíti. Akiket viszont semmire 

sem becsül, azoknak engedi, hogy gondtalanul hizlalják magukat, mint a barmot 

hizlalják a vágóhídra. Mennyei Atyánk szeretetből használja a vesszőt, amikor 

gyermekeit neveli. 

 

Isten fenyítése azonban mértékkel történik. Szeretetét határtalanul árasztja ránk, 

de fenyítése bizonyos határok között marad. A régi törvény szerint az izraelita ember 

csak negyven botütést kaphatott egy híjával. Ehhez az ütéseket gondosan számlálni 

kellett, nehogy túlságosan meggyötörjék az elítéltet, így számlálja Isten a hívő gyer-

mekeire mért csapásokat. A büntetés mértékét Isten bölcsessége, együttérzése és 

szeretete szabja meg. Ne jusson eszünkbe, hogy fellázadjunk az ellen, amit az isteni 

bölcsesség a mi javunkra rendel el. 

 

Uram, ha Te állsz mellettem és Te számlálod poharamba a keserű cseppeket, akkor 

örömmel kell elfogadnom ezt a keserű poharat, hiszen az a kívánságod, hogy kiürítsem. 

Szeretném tudni azt mondani rá: „Legyen meg a Te akaratod".Ámen. 

 

* 

 

Az Úr Jézus higgadtsága 

Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, mikor szenvedett, nem 

fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. IPéter2,23 

 

Jézus töretlenül, győztesként járta útját. „Hűség mindhalálig" - ez volt a jelszava. A 

sok gyalázás és szidalmazás alatt meggörnyedt, de hajlíthatatlan maradt. Megváltónk 

hallgatva tűrt mindent. Nem szidalmazott, nem fenyegetőzött, még csak nem is 

panaszkodott. Hallgatása mögött nem volt dac és harag. Csendesen és készségesen 

adta meg magát az Atya akaratának. - „Hagytam, hogy verjék a hátamat, .... arcomat 

nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől." Isten Őt a legnagyobb 

megbecsülésben részesítette, azt emberek megvetése és árulása nem ronthatta el. 

Vajon rossz-e valaki azért, mert az emberek rossznak tartják és sárral dobálják? Csak 

a bűn szégyenít és becstelenít meg. Az Úr Jézust szidalmazták, de Ő felül maradt 

minden szitkozódáson. Mindent annak a kezére bízott, aki igazságosan ítél. Nem akart 

bosszút állni ellenségein, hanem az elismerést Istentől várta, amiről pedig Ő maga 

lemondott. 

 

Jézust keményen vádolták Pilátus előtt. Ő azonban hallgatott, magára vállalta a 

vádaskodásokat, hiszen neki bűnössé kellett lennie. Mire való a mindenféle védekezés? 
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„Ne szállj szembe a gonosszal", azaz a gonosz emberekkel, ezt parancsolja Jézus. Ő 

maga ezt tette, és nem ellenkezett velük, de ha valaki az Atya dicsőségét 

megsértette, vagy az igazságot lábbal tiporta, akkor tiltakozott. Amikor Őt magát 

kínozták, akkor hallgatott. Mi természetünk szerint fordítva teszünk. Ha 

becsületünkbe taposnak, felindultan tiltakozunk, de ha Isten dicsőségét sértik, 

közönyösen és gyáván hallgatunk. 

 

Jézus csak mennyei Atyjától várt elismerést. Az emberek gonosztevőként 

megfeszítették, de Isten feltámasztotta és dicsőséggel koronázta meg. Bárcsak mi se 

mentegetnénk magunkat! Ha Isten szabaddá tett, mit árthat, ha emberek vádolnak? 

Gondolj Róma 8,3-ra! Isten mondja ki az utolsó szót. Ha Ő megkegyelmezett, és 

felfüggesztette, vagy elengedte a büntetést, mit árt emberek vádaskodása? Kitalált 

hazugságaik nem bántanak már. Isten napvilágra hozza az ártatlanságodat, ezért légy 

csendben és várj. - Jézus hallgatása szégyenítsen meg minket, ha indulatba jövünk és 

lármázni kezdünk. Ragyogjon előttünk példaként, legyünk olyan csendesek, mint Ő. 

 

* 

 

Önszeretet? 

A második (parancs) ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mk 12,31) 

 

Egy új keletű tévtanítás szerint a szeretet kettős parancsa három, mert nemcsak 

azt mondja, hogy szeresd Istent és felebarátodat, hanem azt is, hogy szeresd 

önmagadat. A helyes önértékeléshez és önmegvalósításhoz szüksége van az embernek 

arra is, hogy megtanulja szeretni önmagát. Mit ír erről a Szentírás? 

 

Más az önmagam elfogadása, és más az önmagam szeretése. Az előbbire bátorít a 

Biblia, ír arról, hogy Isten egyenként megtervezett mindnyájunkat, mind „egyedi 

darabok" vagyunk, „egyedüli példány" (Kosztolányi). Mint Isten alkotását fogadjam 

magamat: a külsőmet, képességeimet, adottságaimat, hiányaimat. Legyek hálás minden 

tőle kapott értékemért, és tartson alázatban minden hiányosságom! Mindnyájunkból 

hiányzik valami. Aki így elfogadja magát, annak helyes önértékelése lesz, és boldogan 

szolgál Istennek és segít embertársainak. 

 

Ez azonban nem önszeretetet jelent. Az önszeretet velünk születik, azt inkább 

fékezni kell olykor. Jézus világosan két parancsról beszél: szeresd Istent, és szeresd 

felebarátodat. A „mint magadat" csak mérték: legalább úgy szeresd a másikat, 

amennyire magadat szereted! 

 

Az önszeretetet egyenesen bűnnek minősíti a Biblia, például az utolsó időkről írja, 

amikor felerősödik minden gonoszság: lesznek az emberek magukat szeretők (önzők), 
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pénzsóvárak... (2Tim 3,2). 

 

Jézus Krisztus sokkal inkább az önfeláldozásra adott példát, és arra bátorít. A 

felebarát iránti szeretetből fakadó önfeláldozás és az önszeretet semmiképpen nem 

fér meg együtt. 

 

A Biblia tanítása tehát világos: fogadjam el és ápoljam Istentől kapott testemet, 

lelkemet! De legalább ilyen fontos legyen nekem a másik ember teste és lelke is, akkor 

teszek eleget Isten parancsának. Ennek az egészséges egyensúlynak a feltétele, 

tápláló forrása pedig az, ha teljes szívemből szeretem Istent. 

 

* 

 

ATMOSZFÉRA 

(Zsindelyné Tüdős Klára, Isten markában) 

 

Sokat hallunk mostanság a szférákról. Még a gyerekek is csak úgy dobálóznak az 

ilyen szavakkal, hogy bioszféra, sztratoszféra. Idegen szavakkal szeretik ők is a 

műveltség látszatát kelteni. Hogy tévedés ne essék, én inkább magyarul szeretek 

beszélni, hát azt mondom, hogy légkör. Arról a légkörről akarok egyet-mást tisztázni, 

ami bennünket körülvesz, amit mi teremtünk magunk körül. 

 

Ez a légkör-teremtés nem tudatos. Nem belőlünk telik. Valami erő áramlik át rajtunk, 

aminek nem a forrása, hanem az eszköze vagyunk. Az ember mindig a szellem eszköze, 

csak az a kérdés: felülről vagy alulról áramlik-e át rajta az erő. Illat vagy bűz terjed-e 

körülötte. A szellemi hatásoknak ki vagyunk szolgáltatva, akár a drót az áramnak, mely 

rajta átfut. És ezen nem változtat, hogy tudunk-e róla vagy sem. Az emberen csak az 

múlik, hogy a felső, vagy az alsó energia vezetékének adja-e át magát. Csodálatos, 

gyönyörű, félelmes szabadság! De, aki ezt megértette, megtalálta az élete célját. 

Légkör-teremtő lehet! 

 

Van nekem egy barátom. Aki ismeri, úgyis megismeri, hát a neve nem fontos. Egy nagy 

pesti gyárban műszerész. Van hét gyermeke, kopaszodó feje és legfeljebb tizenhat 

éves mosolya. Dolgozik látástól vakulásig és annyi túlórát teljesít, amennyi egy-egy 

napba bele se fér. Segít, akinek kell, amikor kérik. Köszönetet nem vár. Ha a körmére 

vág a kalapáccsal, nem káromkodik. Nem iszik, nem dohányzik, nem kártyázik. Szoknyák 

után se fut. A szavát megtartja, az igenje igen, a nemje nem! Furcsa ember! Szentnek 

csúfolják, lemaflázzák, de ő csak mosolyog, hát nem érdemes bosszantani. Mikor a 

hajnali közlekedési harcból a hideg ködben a műhelybe bekövetkezik, olyan mint¬ha 

besütne a Nap. Megválogatja, kit vesz a brigádjába, de ha egy-egy tanulóval baj van, 

hozzá adják, többnyire nem hiába. Kisfiú kora óta családfenntartó. Nagyobb terhet 
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cipelt gyér ék-vállán, mint sok más, de ettől még csak szélesebb lett a válla. Békében él 

Istennel és emberekkel, s a békessége ragadós. Tehetsége van a boldogsághoz, mint 

némelyeknek a zenéhez. Nem fél-ember, hanem egész, mert van egy valóságos — 

felesége! 

 

Szegény kis árvalányt vett feleségül, ahogy nálunk, az Alföldön mondták régen: egy 

szál pendelyben. A fiúnak az apja, a lánynak az anyja halt meg korán, hát nagyon 

összeillettek. A lányka nagyon sokadik gyerek volt, s valaki rokon magához vette, de 

olyan kiscselédnek: libát őrizni, baromfit, malacot etetni. Nem volt könnyű sora! 

Hajnalban kelt, s csak mikor az állatokat ellátta, mehetett iskolába a szomszéd faluba. 

Az iskola volt minden boldogsága, öröme, egyetlen szerelme. Egy üveg tejet, meg egy 

karéj kenyeret kapott egész napi koszt fejében. Az üveg madzagon lógott a gyerek 

kezén, melyben a kenyeret szorongatta, s hóna alatt a könyvek. A vasúti töltés mentén 

ballagott, s a töltés oldalában kis kék ibolyák kukucskáltak, kacarászva, a gyerek 

szemébe. Nem lehetett nekik ellenállni, utánuk nem nyúlni, csokorba nem szedni azt a 

jószagú kacagást. 

 

De egyszer csak megtörtént a baj! Valami kőhöz odakoccant az üveg, eltört, s 

kiömlött az egész napi koszt. Nem maradt az éhes kislánynak csak a csupasz kenyér. 

Sírdogálva baktatott tovább, tudva, hogy este az üveg miatt még ki is fog kapni. 

Hanem az ibolyák csak tovább kukucskáltak, kacarásztak és nem hagyták búsulni. Mikor 

beért az iskolába szép nagy ibolyacsokrával, egyszerre körülkapták a gyerekek 

kuncsorogva: — Adjál egy szálat! — Ügy osztogatta szét a csokrát, mint királynő a 

kegyeit és borzasztóan gazdagnak érezte magát. 

 

Ezüstös már a haja, de szép kis mosoly játszott az arcán, mikor nekem a vigasztaló 

ibolyákról mesélt. Szép, tágas pesti otthonukban nő, tanul a hét gyerek. A legnagyobb 

lány már férjhez ment, a legnagyobb fiú most nősül. Nagy család, sok gond, de a 

gyerekek épek, szépek, okosak, önzők, szemtelenek, amilyenek már a gyerekek lenni 

szoktak, ha jól megy a soruk. De a szüleiket tisztelik, ami ma nagy szó! 

 

Ha az ember a küszöbüket átlépi, csodálatos magaslati levegő csapja meg. Olyan, 

amilyet 1000 méteren felül érez az ember. Valami meleg fény sugárzik az otthonukban. 

Az, aminek híjával van ez a világ. Ami nélkül a fehér is fekete, az ifjúság sem vidám, s a 

jólét is teher. Hogy mi a titok kulcsa? Az, hogy ebben az otthonban két ember igazán 

szereti egymást. Feltétel nélkül, életre-halálra, bajban, örömben, nyugodtan, 

elszántan, mert köztük van az Úr harmadiknak. 

 

Nem csinálnak ők semmi különöset. Csak vannak. Együtt! Milyen gyönyörű két embert 

úgy igazán együtt látni! Együtt Istennel, egymással és az emberekkel. Milyen boldogság 

az ilyen együttlét. S milyen boldogító légköre van ennek, mekkora sugara. Pedig 
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küszködnek, az asszonynak beteg a szíve, az embernek a lába. De azzal a rossz lábával 

annyit áll a munkapad mellett, mint egy kollégája sem. Az asszony meg annyi gyereket 

etet (másokét is), mint egy cinkeanya, akinek a fészke csupa tátott száj. Nem angyalok 

ők persze, csak emberek. De olyanformák, amilyent Isten elgondolt. 

 

Légkör? A ma nagy kérdése, mert nemcsak korom, szemét és mérgek szennyezik a 

Föld légkörét, hanem a szennyes indulatok, a gyűlölet, félelem, kapzsiság, erőszak, 

irigység. És ennek a kénkőszagú fortyogásnak egyetlen oldószere a szeretet. Az a 

szeretet, melyet nem követelni, de adni kell. Adni pedig csak az tud, aki kapott onnan 

felülről. Attól az Istentől, aki a testet öltött szeretet, aki vállalta azt az istállót, ami 

az emberi szív, hogy abban újra megszülessék, mint szeretet. 

 

Testvér! Mit vársz? Azt, hogy más kezdjen el téged szeretni? Nem jó a sorrend! 

Neked kell indulni. Szeresd az Istent és a felebarátodat, mint magadat. Micsoda 

légkört teremt ez a tanács mindenütt, ahol ezt komolyan veszik! Milyen légkört 

teremtesz magad körül? Mert felelősek vagyunk a világ megbékéléséért! Te is, 

atyámfia, meg én is, nemcsak azok a szegény politikusok. 

 

* 

Október 20 

Szabadító 

Ő szabadítja meg népét bűneiből" (Mt 1,21). 

Uram, szabadíts meg bűneimből! Az Úr Jézus neve bátorít fel arra, hogy így 

merészeljek imádkozni. Ments meg korábbi bűneimtől, hogy ne legyek egyiknek se a 

rabja. Szabadíts meg kedélyhullámzásaim bűnétől, hogy ne legyek gyengeségeim 

rabszolgája. Szabadíts meg az állandóan szemem előtt folyó bűnöktől, hogy ne szűnjek 

meg utálni azokat. Szabadíts meg rejtett bűneimtől, amelyeket még nem is ismerek fel, 

mivel nincs bennem elég világosság. Szabadíts meg a hirtelenül és váratlanul rám törő 

bűnöktől, ne engedd, hogy a nagy hevességgel feltámadt kísértések magukkal 

ragadjanak. Óvj meg Uram minden bűntől. Ne engedd, hogy bármiféle vétek 

eluralkodhassak rajtam. 

Egyedül Te teheted ezt meg. Én képtelen vagyok lerázni belső láncaimat, legyőzni 

természeti emberemet. Te ismered a kísértést, hiszen Te magad is megkísérttettél. 

Te ismered a bűnt, hiszen elhordoztad annak terhét. Te tudsz egyedül nekem segíteni 

a kísértés órájában. Te meg tudsz óvni, hogy ne vetkezzem, és Te vagy egyedül 

segítségem, ha már megtörtént a baj. Már a neved is prófécia volt arról, hogy Te leszel 

a Szabadító. Kérlek, add, hogy megtapasztalhassam a mai napon is, hogy ez így igaz. 

Add, hogy ne engedjek az indulatnak, a büszkeségnek, a csüggedésnek vagy bármilyen 

más gonoszságnak. Szabadíts meg engem, hogy szentül élhessek, és neved 

megdicsőíttessék bennem! Ámen. 
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* 

Az emberi gondolkodás 

Jézus így szólt Péterhez: Nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek 

szerint! Máté 16,23 

Hányszor kellene Jézusnak hozzánk is így szólnia! Még Jézus tanítványai is, akik közel 

álltak hozzá, néha nagyon emberi módon gondolkoztak. Amikor Jézus az előtte álló 

szenvedésekről beszélt, Péter felkiáltott: „Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet 

meg veled!" Emberileg jót akart, de helytelenül gondolkozott. Később tökéletesen 

belátta, milyen balga és rövidlátó volt, hiszen Jézus szenvedése örök élet forrása lett 

az ő számára is. A tanítványok legtöbbször képtelenek voltak teljesen megérteni 

Mesterük elgondolását, szándékát és melléfogtak (Lk 9,54-56.59-61; Mk 9,38-39). 

Óemberünk szívesen beavatkozik ügyeinkbe, ezért sokszor még részrehajlók vagyunk. 

Túl sokat gondolunk saját érdekeinkre, megvannak az előítéleteink, kedvenc 

elgondolásaink; szűkkeblűekés rövid l átok vagyunk. 

Jézus anyja és testvérei úgy gondolták, igényt tarthatnak Őrá, de Jézus saját anyját 

sem részesítette előnyben másokkal szemben. „Aki cselekszi az én mennyei Atyám 

akaratát, az az én testvérem és az én anyám." - Jeruzsálem asszonyai siratták a 

Megváltót, amikor keresztjét a Golgota felé vonszolta. Jézus azonban nem tartotta 

magát szánalomra méltónak. Ha mindenben helyesen értenénk meg Istenünket, akkor 

minden helyzetünkben magasztalnánk Őt. Pál kimondhatatlanul szenvedett Izraelnek az 

Úr Jézussal szemben való megkeményedése miatt. Ekkor megmutatta neki az Úr, hogy 

Izrael szomorú elbukása a pogányok, azaz a többi nemzetek üdvösségére szolgál, és 

hogy az Ő népe csak egy ideig lesz ebben a tévedésben, majd megtér még az Úrhoz. Pál 

megvilágosodott szívéből Isten magasztalását, imádását hozta elő az a tény, hogy az 

ítéletnek ez a borzalmas útja mégis kegyelemben végződik (Rom 11,32-36). 

Mennyi keserűség, kedvetlenség és türelmetlenség, kétségbe¬esés a következménye 

annak a vakságnak, amely nem képes felismerni Urunk gondolatait! Mily boldog az az 

ember, aki megtanulja megérteni Istenét és mindent az Ő világosságában lát, Igéje 

szerint ítél! „Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik." A tanítványok 

megbotránkoztak benne, amikor Gecsemáné felé indult. Mi is megütközünk, ha valami 

elképzeléseink vagy terveink ellenére történik? Boldog az az ember, aki igent mond Ura 

vezetésére, gondolataira. 

 

* 

Igazságos társadalmi rendnek kell lennie! 

„Az Úr uralkodik... " (Zsolt 99,1) 

Mélységes igazság szólal meg a Zsoltáros ajkán: „Az Úr uralkodik..." Nem uralkodhatik 

más ezen a földön, csak Az, aki nemcsak teremtette, de fönn is tartja és kormányozza 

is azt. A következő versekben megállapítja a Zsoltáros, hogy „Nagy az Úr a Sionon, és 

magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, - szent 

az!" „Magasztaljátok az Urat,... és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé; szent ő!" 
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Isten úgy teremtette földünket, hogy azon minden emberi teremtménynek van helye és 

elvitathatatlan a joga ahhoz, hogy becsületes munkájával mind a maga, mind a 

családjához tartozók megélhetését biztosítsa. Aki ezt a jogát kétségbe vonja és 

megakadályozza, vét a világot teremtő Isten örök törvényei ellen és szembe találja 

magát az Úrnak az egész világ fölött való jogát valló embertársaival. 

Mennyei Atyánk, könyörgünk Hozzád, hogy olyan társadalmi rend alakuljon ki 

világszerte, amely tiszteletben tartja mindenkinek - származására, fajára, színére való 

tekintet nélkül — azt a jogát, hogy helye legyen a földön, tetszése szerint bárhol 

letelepedhessék, aki a maga és hozzátartozói megélhetését biztosítani tudja. Ne 

engedd, kegyelmedből, hogy bárhol bárki bárkit meg akarjon és tudjon fosztani ettől a 

Tőled kapott jogától. Egyszülöttedért hallgass meg minket kegyelmesen. Ámen. 

J7Az Úr bír ez egész földdel, És minden benne élőkkel; Övé a földnek kereksége, Mit a 

tengeren épített, Folyóvizekkel körülvett, Melyben meglátszik bölcsessége. Ti szent 

kapuk kinyíljatok, Fejeteket feltartsátok: E dicső király hadd térjen be! Micsoda dicső 

király ez? A seregek Istene ez, Nagy ennek hadi erőssége."" (Énekeskönyv 24. é. 1 és 

4.v.) 

 

* 

A megmentett ember éneke 

144. zsoltár 

Ez a zsoltár a megmentett ember éneke. A megmentett ember boldog 

megtapasztalása, hogy az Úr felkészíti a harcra. Nagyon sokan passzív keresztyének. 

Behúzódnak Isten kegyelme szárnyai alá, és megóvja őket a szárny viharral, hideggel, 

őszi-tavaszi széllel szemben, nem is kívánnak ennél többet. Olyanformán 

gondolkodnak, mint az a juhász, akinek a bárányai kimennek az esőbe, ő pedig 

behúzódik olyan helyre, ahol nem ázik, nem törődve vele, mi lesz báránykáival. Egész 

sereg ilyen keresztyén ember van. Őrzik féltékenyen a maguk üdvösségét, semmi 

egyébbel nem törődnek azon kívül. Eljutottak odáig, hogy az Úr az én kőváram, és 

beletemetkeznek ebbe. Elrejtőzködnek benne, mint a remeték és oszlopos szentek, 

akik elvonták magukat a világtól, és nem akartak tudni róla semmit. 

Akit az Úr megmentett, ennél tovább kell mennie, mert azt is megtapasztalja, hogy az Úr 

adakozásra tanítja az ő kezét, és viadalra az ő ujjait. Nem csak megmentett Isten, 

hanem harcba is állít. Nem csak megkegyelmezett neked, hanem ha megkegyelmezett 

neked, akkor tovább visz az Ő útján. Tovább küld a harcmezőkre lelkeket menteni. 

Figyeld meg életedet, nem terhel-e itt mulasztás? Sok keresztyén élet gyümölcstelen, 

erőtlen és elbágyadt, mégpedig azért, mert meghúzódik, mint csiga a házában, nem 

erősödik meg, olyan, mint a melegágyi növény melyre, ha rájön a forró nyári nap, 

elhervad. Nem tanult meg harcolni. Keresztelő János azt mondta, hogy az Úr Jézus 

Krisztus majd tűzzel és Szentlélekkel keresztel. Sokan meg szeretnék úszni a tűzzel 
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való keresztséget, a harcokat, küzdelmeket. Péter levelében olvassuk, hogy: vannak, 

akik a világ fertelmét elkerülték, de azok által ismét legyőzetnek. Nem vettek 

győzelmet kísértéseikkel szemben, hanem kikerülték a harcot. Elhúzódtak ahelyett, 

hogy nyíltan és határozottan leszámoltak volna az ellenséggel. Lehet, hogy valami ördögi 

dologgal kellene határozottan szakítanod, azt mondanod, hogy nem megyek be többet 

abba a társaságba, ahol a szellemtanokról beszélgetnek, mégpedig azért nem, mert 

ördöginek tartom az Isten igéjével szemben, ehelyett kikerülöd az összeütközést, és 

ha kérdezik, miért nem jössz, találsz ezer magyarázatot, de nem állasz ki 

határozottan, nem vagy az Úr harcosa, hanem gyáva, meghúzódó, meglapuló 

élet. 

Isten nemcsak tud rólad, hanem gondja is van rád. A zsoltáríró szembenéz az 

Úr gondviselésével, az Isten mindenhatóságával, és így szól: kicsoda az ember, 

hogy tudsz felőle? Az is nagy dolog, hogy Isten tud rólad. Vannak Istennek 

hatalmasai és erősei a világban. Nagyok, akikre sok bízatott, akiken sokat kér 

számon. Ki veszi rossz néven egy államfőtől, ha csak a minisztereit vagy az 

államtitkárait ismeri személy szerint, de a beosztott tisztviselőket már nem 

ismeri személyesen? Nem veszi rossz néven senki, ha nem is tudja, hány altiszt 

van az országban, még kevésbé, ha nem tudja, hogy egy eldugott, vasútállomás 

nélküli faluban ki lakik és mit csinál. Ezzel szemben a zsoltáríró azt mondja: te 

tudsz az emberről. Mégpedig személy szerint tud róla. Amikor Pál arról beszél, 

hogy Isten megítéli a világot, így szól: megjelenti a szívek tanácsait, és a 

sötétség titkait. Más helyen így szól az ige, ismeri Isten a szíveket. Isten 

tehát tud rólad. Elfeledkezhetnek rólad emberek, lehet, hogy senkinek sem 

jutsz eszébe, de Ő nem. Az elmúlt napokban kedves élményben részeltetett 

Isten. Nagy megismerés arról, hogy Ő mennyire tud az emberről. Sok esz-

tendővel ezelőtt találkoztam valakivel, aki akkor Bibliával a kezében és az Úr 

szavaira figyelve járt. Aztán elvesztettem szemeim elől. Eleinte még meg meg 

fordult a fejemben, vajon él-e még, mi van vele, és ahogy teltek az évek, még a nevét is 

elfelejtettem. Egyáltalán eszembe sem jutott többé. Most nemrégiben egy konferenciai 

közösség után odajött hozzám boldogan, ragyogó arccal, a szívében az Úr Jézus Krisztus 

iránti szeretettel. Megtelt a szívem Isten magasztalásával. íme, én elfeledkeztem erről 

az emberről, Isten azonban tud róla. De nemcsak tudott róla, hanem gondja volt rá, 

mint hogy gondja van rád is. Olyan körülmények között, ahol látszólag senki sehol nem 

táplálta evangéliummal, Isten gondoskodott róla. Lehet, hogy olyan körülmények közé 

kerülsz egyszer, ahol senkinek sincs gondja rád, ahogy bekerült Pál a filippi börtönbe, és 

kinek volt gondja rá? Legfeljebb a börtönőrnek volt gondja arra, hogy jól rá van-e 

zárva az ajtó. Istennek azonban gondja volt Pálra, megmozdította az egész börtönt és 

kihozta őt onnét. Lehetséges, hogy úgy képzeled, egészen elfelejtkezett rólad Isten, 

nem törődik veled, és egyszer csak meglepve veszed tudomásul: kicsoda az ember, hogy 

tudsz róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Amikor Jákob csüggedten és 

kétségek között hányódva elhagyta az atyai házat, menekülve Ézsau haragja elől, a 
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szorongattatás éjszakájában, a hontalanság és kivetettség idején az éjszakát a va-

donban, egyedül, elhagyatottan töltötte, Béthelben, arra ébredt álmából, hogy az Úr 

Isten van ezen a helyen. Azt gondolta, az ő ügyéről nem tud az Isten, és íme, ott van. 

Ott, ahol senki sem volt rajta kívül, ahová már anyja szeretete se ért el, az Isten ott 

volt, és gondot viselt rá. Micsoda kegyelme Istennek, hogy tud rólad, és milyen gyöngéd 

szeretete, hogy gondot visel rólad, mert bizony az ember élete gyenge palánta, és napjai 

nem térnek vissza többé. Olyan az ember, mint a lehelet. Láttál már hideg reggelen, 

hűvös hajnalon leheletet, amelyet néhány pillanatig még láthat az ember, azután semmivé 

válik? Gyakran volt módomban a pusztán figyelni a vonat által hagyott hosszú és mély 

füstöt, ahogy felszállt a magasba. Előfordult, hogy néha órákig láthatta az ember, de 

jött egy szél, és nem volt többé. Lehetséges, hogy hosszú és mély nyomot hagy életed 

valahol, de egyszer csak jön a szél és behordja, betakarja az ember lába nyomát. 

Visszamaradnak utánad ruhadarabok, melyekről még emlegetnek. Az édesanyám még 

őrizgette nagyanyám fényképét, én már tovább tettem. Én már fényképről sem is-

mertem őt, a kislányom csak legfeljebb a természet rendje szerint tudja, hogy dédanyja 

is volt valamikor. Jön a szél, és eltakarja a homok, a hóvihar lábad nyomát. 

Pedig milyen nagyra vagy vele, hogy ember vagy. Hogy dicsekszel a magad kis 

szemétdombján, és hogyan akarod maradandóvá tenni kezed munkáját. Rá viszed 

egyéniségedet a lakásodra, rá kényszeríted akaratodat a környezetedre, pedig egyszer 

majd jobbra-balra. Az árnyékként járó ember itt van ezen a földön, és tova mész, és 

szétesik az egész. Még olyan birodalmak is, mint Attila országa, hamuba hullanak, tova 

tűnnek, mint a lehelet. Annyi életed ideje, mint az átfutó árnyék, és bizony, mennyire 

árnyék. Jössz és megrémít életed árnyéka másokat. A napsugaras, bearanyozott 

életekre vetődik életed árnyéka. Sötét árnyékként jársz szeretteid között. Óh, 

bár ne jöttél volna mások vidámságának megrontására! De micsoda kegyelme 

Istennek, hogy csak átfutó árnyék az életem, mert majd tovaszáll és a 

beárnyékozott életekre újra odaragyog teljes dicsőségében a nap. Egyszer tovaszáll 

árnyék életem, amelyik eltakarja a nap fényességét, és majd árnyék életemtől 

megszabadultan a maga teljességében nézhetem azt, akinek nincsenek foltjai, az Úr 

Jézus Krisztust. Bizony, árnyékként jár az ember e világban. 

A zsoltáríró ebben az állapotban találja magát, rádöbben semmi voltára, hogy olyan 

az ember a világban, mint a kukac, amelyik csak a fejét próbálja emelgetni a 

messzeség felé, mint a hernyó, amelyik kiérkezett a fűszál végére, és tehetetlenül 

tapogat a levegőben, nem tudja, merre menjen, végeláthatatlan, átfoghatatlan 

mindenség, űr tátong előtte, és riadtan tekintget így szól: micsoda az ember, hogy 

gondod van rá, és tudsz róla? Szeretne belekapaszkodni a mennyei ígéretekbe, de 

hogyan? Kisleányom mikor meg akar csókolni, és én játszóm vele, hogy ne érje el az 

arcomat, azt mondja: tessék lehajolni. Hogyan érhetnéd el másképp Isten orcáját, 

hogyan juthatnál el Isten kegyelmébe másképp, mint hogy azt mondod: Uram, hajtsd 

meg az eget és szállj alá. Isten élő Lelke, jöjj és végy lakozást az én szívemben. Óh, 

szállj alá a magasságból, hajlítsd meg az eget, mert a föld nem képes felemelkedni 
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hozzád. A mennyország száll alá, Isten szerelme jön közénk. Nem az ember ment fel a 

mennybe, hanem Isten szállt le a mélységbe érted, nem te kapaszkodtál fel, nem 

sikerült megépíteni Bábelt, hogy az eget érje, de sikerült Istennek megalázni az Ő 

szívét egészen por életünkig hajolva. 

Mindig az ég jön a földhöz, mindig Isten jön az emberi szívhez. Megváltó Urad 

érkezik el hozzád. Nem Bartimeus megy oda, ahol Jézus van, hanem Jézus jön oda 

hozzá. Jézus érkezik oda a fügefához, melyre Zákeus felkapaszkodott. A Jerikói utas 

sohasem tud megérkezni az irgalmas samaritánushoz, de az irgalmas samaritánus 

megérkezik a Jerikói utashoz. Azt gondolod, valaha megtalálod Istent? Ne hidd, majd 

Isten talál meg téged. Balgatag, azt képzeled, feléred Istent? Nem, majd Isten lehajol 

hozzád, kiemel téged. 

Az ég a földhöz áldások formájában hajlik. De az áldás ítélet azokra, akik ellene 

állanak Istennek, és kegyelem azokra, akik várják az Ő szabadítását. A szomjas föld, a 

kiszáradt szívek számára áldás, hogy elkezdenek füstölögni a hegyek, és betakar 

mindent Isten közelsége. Amikor az ég a földhöz hajlik, beborul körülöttünk minden. 

Tudod, mikor hajlott az ég közelebb a földhöz? A Golgotán. A golgotái kereszt kínja 

és gyötrelmei közepette Isten s/íve találkozott az ember szívével, de abban a 

találkozásban elsötétült az ég és föld, abban a találkozásban alászállott az ég áldása a 

földre. Amikor az eső leszáll a magasságból, ködbe borít és meghomályosít mindent, de 

Isten áldásai fakadnak nyomán. Lehet, hogy haragos, ítéletes, amikor Isten jön, 

megrendítő és félelmes. Lehet, hogy beleremeg az egész mindenség, lehet, hogy a 

szíved reszket, de áldásaival jön hozzád. Volt idő életemben, amikor, ha sötétedni 

kezdett és megdördült az ég, kétségbeesés fogta el szívemet, de elkövetkezett az érett 

férfiúság ideje, amikor, ha borul az ég és dörögni kezd, szeretném megfogni a felleget, 

hogy ne tovább, itt állj meg. El kell jutnia Isten gyermekeinek az érett férfiúságnak 

arra az idejére, amikor belekapaszkodik Isten áldásaiba, még akkor is, ha beszakad a 

tető, tűz és rombolás támad, zúg a zivatar, még akkor is, ha sok roncs marad utána, 

mert az esőcseppek mindenképpen megtermékenyítik a földet. Lehet, hogy fák 

koronáit kell összetörnie, sok pozdorját meg kell emésztenie, ha kibocsátja is villámait, 

és szétszórja ellenségeit.  

Amíg az Úr ki nem ragadja, addig ítéletben és démonok között van az ember. 

Nyújtsd ki kezedet a magasból, ragadj ki és ments meg engem a nagy vizekből, az 

idegen fiák kezéből, akiknek szájuk hamisságot beszél, a jobb kezük a hamisság jobb 

keze. E földön ítélet vesz körül és démoni világ. Isten ítéletét hordozza magán az az 

ember, akit Isten ki nem ragadott a vizekből. 

- Ez a világ ítélet alatt áll. Csak látszólag szabadult meg az özönvíztől, a vizek 

képletesen most is elborítva tartják, és eljön az idő, amikor Isten átadja a világot az 

ítélet teljességének. Ma is csak a bárkában, a vizek felett van megtartatás, azoknak, 

akiket kiragadott Isten a vizekből. A többiek benne vannak a vizekben, fuldokolnak, ott 

vergődnek, míg elnyelik a vizek. Noé idejében az özönvíz alkalmával lehettek jó úszók, 

akik napokig fenntartották magukat, lehettek szívós életek, akik belekapaszkodtak egy 
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kidöntött faóriás gyökérzetébe, de végül rajtuk is beteljesedett az ítélet. E világban ma 

is vannak emberek, akik belekapaszkodnak életük roncsaiba, olyan görcsösen, hogy 

évtizedekig nem éri utol őket Isten keze. Haláltusát vívnak születésüktől haláluk 

órájáig, és körülveszi őket a démonok hada, akik a kárhozatba akarják veszejteni őket. 

Kinyújtják feléd jobb kezüket, azt mondván, hogy tanácsolnak. Nehogy azt gondold, 

hogy akik hamis tanácsot adnak néked, azok emberek, hiszen ha tudnák a hamis 

tanácsosok, milyen ítéletet vesznek magukra, nem mernék tenni, de öntudatlanul 

cselekesznek, aminthogy Péter sem tudta, mit beszél, amikor azt mondta Jézusnak: 

mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg veled. Hitetlenségre, kételkedésre, 

hittagadásra akarnak rávenni a démonok, akik a hamisság jobb kezét nyújtják feléd, 

hogy megrontsanak. Ajkuk hamisságot szól, és kezük a hamisság jobb keze. Félrevezetni, 

tőrbe csalni akarnak téged, mint a hamis idegenvezetők, akik a sivatagban úgy csalják 

tőrbe az utat nem ismerő utasokat, hogy hamis utakat mutatnak nékik, hogy aztán 

elveszítsék őket a pusztában. 

Amíg ki nem ragad az Úr, az ítélet vizeiben hányódsz és a démonok vesznek körül. 

Akit pedig kimentett az Úr, új éneket énekel a megmentéséért a megmentőnek. Isten 

új éneket énekel neked, tíz húrú hangszerrel zengedez néked. Felfakadhatott-e már 

ajkadon az új ének, Istent dicsérő halleluja, hogy megmentett az Úr, vagy még csak 

segélykiáltásaid hallatszanak a mélyből? Szomorú, hogy milyen kevés új ének hangzik e 

világban. Kevés az Isten dicsérete és magasztalása. Csak a jaj, panasz, kéztördelés 

jobbra-balra, ahelyett, hogy zengedeznénk az új éneket, hogy kiragadott és 

megmentett minket.  

Isteni ékességben csak a megmentettek növekedhetnek. Fiaik olyanok lehetnek, mint 

plánták, leányaik, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Milyen szomorú, 

amikor valakik színházi tündérek kívánnak lenni, azok öltözetét és magatartását 

akarják elsajátítani, nem arra vágynak, hogy olyanok legyenek, mint a templom mintá-

jára kifaragott oszlopok. Istennek akarok tetszeni és nem másnak. Jaj neked, 

asszony, ha a férjednek, jaj neked, leány, ha a világnak és udvarlódnak akarsz tetszeni. 

Ha igazán új életed van, akkor az a sóvárgó vágyad, hogy lehess olyan, mint a templom 

mintájára kifaragott oszlopok. Lehessek olyan, hogy beállíttassak Isten hajlékába. Nem 

a férjem szívét akarom megnyerni, nem a fiatalemberek szívét, hanem az Úrét. Az 

Isten tetszését. Hol vannak a leányok, akik olyanok, mint a templom mintájára 

faragott oszlop, akikre ha az ember ránéz, az az érzése támadjon, hogy templomban 

jár? Hol vannak az életek, akikre ha az ember ránéz, látja, hogy Isten plántálta, neveli 

és hordozza őket? A megmentett élet békés és gazdag élet. Telve vannak tárházai, nincs 

betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás. A megmentett élet gazdag élet. Mégis mennyi a 

szűkölködő ember? Isten gyermeke felé mindig az üres tenyerét mutatja, a világ felé 

pedig mindig tele markát. Isten felé üres, kihűlt, száraz, kiaszott szívet mutass, a világ 

felé pedig élettől duzzadó, szeretettel gazdag szívet kell mutatnod. Isten felé 

mutasd meg kételkedéseidet, foltjaidat, bűneidet, a világ felé pedig győzelmes 

hitedet, diadalmas életed. Isten felé mutasd meg a sebeket és kételyeket, amiket 
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kaptál bűneidért és a lelkekkel való tusában, panaszold el neki, mennyire fáj, a 

világ felé pedig mutasd meg, hogy olajjal van megkenve orcád, ne tudja senki, mi fáj. 

Ne tudja senki könnyeidet és nyomorúságodat. A világ felé légy rendíthetetlen 

oszlop, Isten felé pedig légy porszem, amelyik összeroskad. Akit kiragadott Isten, 

az gazdag élet, ahhoz sohasem lehet úgy menni, hogy neki nincsen. A kiragadott 

életnek van ideje, ereje, hordozó készsége és képessége. Honnét? Onnét, hogy Isten 

felé mindig koldusként néz. Isten gazdagon megáldja, bőségesen táplálja. Éppen 

azért nincs szorongás, nincs szükség és nincs kiáltozás a kiragadott ember életében, 

hanem bőség és túláradó békesség. 

„Boldog nép az, amelynek így van dolga; boldog nép az, amelynek az Úr az ő 

Istene." Boldog az, akit megmentett az Isten. Megmentett téged? Elmondhatod-e, 

hogy én megmentett ember vagyok? És bizonysága-e az életed annak, hogy meg-

mentett ember vagy? Hadd csendüljön fel ajkadon a megváltottak, a megmentettek 

hálaéneke! 

 

 

Október 21 

 

Isten szorzótáblája 

 „A kevés is ezerre nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az Úr, rövid idő múlva 

megvalósítom ezt" (Ézs 60,22). 

 

Az Úrért való szolgálat olykor egészen kicsiben kezdődik, de azért az nem kevés 

értékű. A gyöngeség növeli hitünket, Isten közelébe kényszerít minket, és megtanít 

dicsőíteni az Ő nevét. Vegyétek nagyon komolyan a növekedésről szóló ígéretet. A 

mustármag a legkisebb a magvak között, mégis nagy fává nő, amelyen menedéket 

találnak az égi madarak. Lehet, hogy egy valamivel kezdjük a szolgálatot, és az is csak 

egészen kicsiny dolog, de mégis ezerszeresére fog nőni. Nagy az Úr szorzótáblája. 

Milyen gyakran mondta már magányosan küzdő szolgáinak: „Megsokasítalak". Bízzatok 

az Úrban, ti, akik egyedül vagytok, vagy csak ketten alkotjátok a hívők közösségét, 

mert ha az Ő nevében gyűltök egybe, ott van köztetek. 

 

„A kevés". Aki csak a létszámot és az erőt nézi, megveti a keveset. Mégis, ez a kevés 

képezi egy hatalmas nép magvát. Este is csak egy csillag gyullad ki először, de 

ha¬marosan számtalan csillagtól tündöklik a mennybolt. 

 

Ne gondoljuk, hogy valami nagyon távoli időre esik ennek az ígéretnek a beteljesedése, 

hiszen így szól: „Én, az Úr, rövid idő múlva megvalósítom azt". Ne sürgessük 

elhamarkodottan a beteljesülést, ahogyan némely gyülekezet izgatott tagjai teszik. 

Meglesz az a maga idejében, de akkor aztán késedelem nélkül. 
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* 

 

Szüntelen nála 

...mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti 

javatokra. (IThessz 5,18) 

 

Miért írja a Szentírás többször, hogy tartsuk számon Isten jótetteit, köszönjük meg 

újra és újra ajándékait, bővölködjünk a hálaadásban? 

 

S mi a haszna annak, ha egymás iránt sem fukarkodunk a hálával? Nekünk is, másoknak 

is nagyon hasznos ez, és Isten dicsőségét is szolgálja. Hogyan? 

 

Akitől kaptunk valamit, annak adósa lettünk, tartozunk a hálával. És a szívből jövő 

köszönet gyakran többet ér, mint bármilyen viszonzás, mert ebben szív érintkezik a 

szívvel. 

A hálabiztatás is újabb jótettekre. Valaki értelmi fogyatékos gyermekek közt dolgozik. 

Kezdetben nyomasztotta, hogy nem tud velük beszélgetni. Ma ezt vallja: semmi 

pénzért nem mennék el máshova, egész nap hálás tekintetek közt dolgozhatok. A 

köszönet: energiaközlés. 

 

A hálás ember ismeri fel, milyen gazdag. Aki elégedetlen, követelőző, mindig azt látja, 

amije nincs. A hálás azt, amije van, és egy hálaadó imádság olyan „leltár", amely 

elégedetté teszi az embert. A hálaadás a saját hitünket is megerősíti. 

 

Az Isten iránti hála kifejezése bizonyságtétel is Istenről. Arról vall ezzel a hívő, hogy 

Isten gazdag, hatalmas, szerető Atya, aki megbízható, nyugodtan rábízhatják magukat 

az ő gyermekei, akik tudják, hogy tőle kaptak mindent, és ezután is tőle kérnek és 

várnak mindent. 

 

Ezért véd meg a hála az aggodalmaskodástól. A hívő ember olykor már előre 

megköszöni, hogy Isten a jövőben is cselekedni és ajándékozni fog. Szorongás helyett 

szent kíváncsisággal várja, hogy ebből az újabb bajból hogyan ad majd szabadulást. S 

mivel a hála s a mögötte álló hit magával Istennel kapcsol össze, ezért az ilyen ember a 

nyomorúság idején is tudja magasztalni Istent. Belé vetett bizalma nem rendül meg, ha 

próbák közt vezet az útja. Nem a bajokért hálás, hanem azért, hogy minden helyzetben 

Istennel közösségben maradhat, így a nehéz időkben is tudja őt dicsőítem, mint Jób 

(Jób 1,21). A szüntelen hála egyik édes gyümölcse ez a dicsőítés. 

 

* 

 „.. .amíg meg nem halt a főpap..." 

(Józsué 20) 
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Mózes kijelölt a Jordánon túl három menedékvárost (5Mózes 4,41-43), és 

rendelkezett arról, hogy a honfoglalás után a Jordánon innen is jelöljenek ki három 

ilyen várost (5Mózes 19). Most ezt a három várost nevezi meg Józsué, az Úr 

utasítására. A menedékvárosok oltalmat nyújtottak azoknak, akik nem 

szándékosan öltek embert. Ezek a városok levita városok voltak, jelezve az ügy 

szent jellegét, ugyanakkor azt, hogy a törvénytudó leviták tudtak különbséget tenni 

a szándékos és nem szándékos emberölés között. Ha a szolgálatban lévő főpap 

meghalt, a gyilkos feloldozást nyert. Jézus Krisztus, mint egyetlen főpap az igazi 

menedék, aki nem a törvény betűjével ítél, hanem kegyelme kiterjed a szándékos 

bűnre is. Őáltala „erős várunk nekünk az Isten, kemény vasunk és vértünk" (390. 

dicséret József Attila fordításában). 

 

* 

(45) „Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből... 

(Józsué 21) 

 

Isten beváltotta népének tett ígéreteit: nekik adta a megígért országot, 

győzelemre segítette őket, és az országban nyugalmat találtak. Egyetlen szó sem 

veszett el Isten ígéreteiből. Az ígéret beteljesedett. Isten megígérte a Megváltó 

eljövetelét; Jézus Krisztus eljött, és visszaadta nekünk az élet teljességét, így fog 

beteljesedni Isten ígérete a bűnök bocsánatáról, a test feltámadásáról, az örök 

életről, az új égről és földről, valamint a megígért nyugalomról (Ézsaiás 11). Isten Igéje 

az ígéret és beteljesedés harmóniája. Amit Ő Igéjében kijelentett nekünk, arra 

mindenkor teljes bizonyossággal rábízhatjuk életünket. Krisztusban nekünk adta 

megígért szeretetét. „Ne félj, mert megváltottalak..." (Ézsaiás 43,1) 

 

* 

 

Senki sem nyomhat el másokat! 

„Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek... " (Zsolt 

146,7) 

 

A különböző emberi közösségek a történelmi fejlődés során azért alakultak ki, hogy 

tagjaik ősi jogait, elsősorban életét, szabadságát, munka lehetőségeit mások elnyomó, 

őket szabadságuktól, kenyerüktől megfosztani akaró törekvései ellenében 

megvédelmezzék. Alkotott törvényeik alapján igyekeztek őket megvédeni ezek 

ellenében. A világ Alkotójának is hatalma van arra, hogy megoltalmazza és az ellenük 

törőktől megszabadítsa őket. Azt mondja Róla igénk, hogy Ő „Igazságot szolgáltat az 

elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek és megszabadítja az elfogottakat." 

Föltétlenül fontosabbak lelki nevelő eszközei, de nagy nevelő erőt jelent az Ő szigorú 
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megtorló lehetőségeitől és hatalmától való félelmünk is. 

 

Legyen áldott szent neved, hogy az elnyomottaknak előbb-utóbb igazságot 

szolgáltatsz, az éhezőknek eledelt adsz, a szabadságuktól megfosztottakat 

megszabadítod. Köszönöm, hogy az én életemben is nyilvánvalóvá tetted ezt a hatalmat. 

Könyörgök Hozzád, hogy ezt a kegyelmed a világ különböző tájain sok ártatlanul 

szenvedő testvérünkkel kapcsolatban is mutasd meg. Szent Fiadért kérünk. Ámen. 

 

„Zarándok módra járva, Legyen kezünk üres; Csak terhet vesz magára, Ki pénzt, 

vagyont keres. Hadd gyűjtsön a világ, Mi tőle el se kérjük, Kevéssel is beérjük, 

Bennünket gond se bánt. 

Elmúlik nemsokára A földi vándorút, És az örök hazába, Ki hű volt, mind bejut. Ott vár 

angyalsereg, Ott várnak mind a szentek, S az Atyánál pihentek, Megfáradt 

gyermekek." (Énekeskönyv 455. é. 4. és 9.v.) 

 

* 

Terveink és Isten terve 

Lekció: Zsolt 90 Textus: Róm 15,22-33 

AMINT erre az igehirdetésre készültem, tekintetem az íróasztalon lévő naptárra 

esett. Minden lapja megannyi titok és rejtély. Mégis már jó néhány terv előjegyzése 

szerepel benne. Azt hiszem sokan vagyunk így. Még el sem kezdődött az új év, sőt 

ezzel együtt az új évtized, máris tervek, határidők vannak előttünk. Vannak akik már 

egész évre elkészítették programjukat. Az tűnik ki a felolvasott igéből, hogy Pál 

apostol is így volt ezzel. Nem csak nekünk kell a gyülekezetekben egy esztendőre 

előre missziói munkatervet készíteni, hanem ő is elmondja ebben a néhány versben az 

ő missziói munkatervét. Mozgalmas, színes terv ez, nagy utazásokkal, szolgálatokkal. 

Ebből a szinte határidőnaplóhoz hasonlító felsorolásból előttünk áll, hogyan nézett 

Pál apostol a jövendőbe. 

 

Ebből mindenekelőtt az látszik, hogy bármennyi titokzatosság veszi is körül a jövendőt, az 

életünket és szolgálatunkat mi mégse bízzuk az esetlegességekre. Nemcsak szabad, 

hanem kell is gondosan és józanul tervezni. Pál is szinte maga előtt látja a sok 

tennivalót, az elvégzendő feladatokat. Persze meg is állhatna az elért eredményeknél. Ő 

mégis új munkaterületet fedez fel, új szolgálatot és új tervet lát maga előtt. 

Vajon mi mit látunk? Van-e közöttünk olyan, akit úgy feszít, úgy fűt Isten országa 

szolgálatának tüze, hogy az újévben meglátja az új feladatokat, nemcsak a maga 

háztáján, hanem Isten ügye körül is? Van-e valami terved, reménységed, ügyed, ami 

már most is foglalkoztat? Akinek nincs konkrét, Isten előtt is megharcolt célja, terve, 

az félő, hogy az idő után fog sietni, vagy versenyt fut majd a napokkal és a percekkel. A 
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napok majd jönnek és mennek egymásután, és ha mi nem megyünk eléjük 

reménységeinkkel, terveinkkel, akkor legyőz bennünket az idő. Mert igaz a 90. zsoltár, 

amelyet az imént hallottunk: úgy tűnnek tova az esztendők, mintha repülnénk. 

Lám, Pál apostol elébe ment a jövőnek. Gondol a munkára, de gondol a felüdülésre is. 

Azért készül Rómában megpihenni, hogy az újabb út, az újabb szolgálat előtt felüdüljön. 

Ő tudja, hogy az életünk olyan, mint az akkumulátor. Fel kell töltekeznünk ahhoz, hogy 

legyen erőnk világítani. Ez lenne az istentiszteletnek, a gyülekezeti alkalmaknak a célja. 

Isten szeretetének, erejének áramkörében feltöltekezni a megfáradt embereknek. Jó, 

ha tudatosan megtervezzük azt is testvéreim, hogy ebben az évben, - ha Isten 

lehetőséget ad - keressük együtt a felüdülés, a megerősödés helyét. Jó, ha határoztál 

vasárnapjaid felől, mert akkor nyersz erőt a hétköznapok harcaihoz is, hogy felüdülve 

tudj továbbmenni. 

 

Pál apostolnak volt egy közvetlen útiterve is, ma így mondanánk: diakóniai útiterv. 

Macedónia és Akhája gyülekezetei gyűjtést rendeztek a Jeruzsálem! gyülekezet 

számára. Bizonyára sokan úgy gondolkozunk, hogy a gyöngébbnek, az elesettebbnek van 

szüksége az erősebbre, a gazdagabbra. Úgy látszik, hogy Pál fordítva gondolja, és jó 

lenne megtanulni nekünk is így fordítva gondolkodni. Az erősebb, a jobb helyzetben 

lévőnek van szüksége a gyengébbre. Ő tartozik, hogy leróhassa a háláját. Valaki egyszer 

azt mondta, hogy arra a tizenhat szeretetintézményre, amelyet a református egyház 

fenntart, nem az államnak van szüksége, hanem az egyháznak. Mert e nélkül a szavai, a 

bizonyságtétele megüresedne. Örömmel és boldogan látom, hogy Budakalászon, de 

Pomázon is rendszeresen jár a gyülekezetbe egykét testvérünk a Munkaterápiás 

Intézetből. Szeretném, ha jobban megbecsülnék a mi gyülekezeteink őket, úgy, mint 

akikre nagy szükségünk van. Igen az egészségesnek van szüksége a fogyatékosra. A 

gyengére, a fiatalra, a tehetetlenre. 

 

Általában mondhatjuk, hogy szükség van az anyaszentegyházon belül az 

áldozathozatalra. Mindig és folyamatosan. Örömmel jelentem be, hogy vannak erre 

az évre is anyagi terveink, adakozási terveink is. Egyszerűen csak azért, mert 

szükséged van rá, hogy adj. Mert ahol adakozás nincs, ott hála sincs, ott áldozat sincs, 

és ott gyülekezet sincs, élet sincs. Ott halál van, önzés van, Mammon van. Meglepő, hogy 

Pál arról beszél, hogy lepecsételve viszi az adományokat Jeruzsálembe. Nem arról van 

szó, mintha nem bízna önmagában. Arról az örök törvényről beszél, hogy az egyházban a 

pénzügyeket úgy kell kezelni, hogy ahhoz a gyanú árnyékának sem szabad ráesni. Ez is 

hozzátartozik az életünkhöz, ezért azt is tudnia kell mindenkinek, hogy ez szent és 

tiszta ügy. Annak szigorú, ellenőrizhető és ellenőrzött ügynek kell lennie. Ez így volt a 

református egyházunkban a perselypénz minden fillérjétől kezdve minden adományig, és 

így kell lennie a jövőben is. 

Jó lenne tudni, hogy Pál terveiből mennyi valósult meg. Azon az utazáson, amit ő a jövő 

felé tett, vajon minden úgy történt-e ahogy eltervezte? 
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A közmondás azt mondja: ember tervez, Isten végez. Az ő esetében is így volt ez. 

Annyit bizonyosan tudunk, hogy a cél nem valósult meg, amit a Hispániái utazásról írt. Ez 

a mai Spanyolország területe. Nagy és szép terv volt ez Pál apostol számára, de Isten 

terve más volt. Ezt már nem Pálra bízta. Ugyanez veled és velem is megtörténhet. 

Sokféle szép terv és elhatározás mellett is mi csak úgy beszélhetünk a jövőről, ahogy 

Jakab apostol tanította: „Ha az Úr akarja és élünk". Hogy meddig tart az út, hogy milyen 

messzire jutsz el a terveid megvalósításában, ez Isten titka. Maradjon is az övé. Lehet, 

hogy csak elkezdesz valamit, de más fogja befejezni. Vetsz és nem te aratod le a 

gyümölcsét. Igen mi így tervezünk, de szabadnak is kell maradnunk a terveinktől. Ha 

kell fel is kell tudnod adni amit terveztél. Aki így indul, az bizonyságot tesz arról, hogy 

ő az Isten szolgája, és Isten nem az övé. Szegényes és hitvány dolog lenne Istent vala-

miféle mennyei biztosítóintézet ügynökének tekinteni, akinek az a feladata, hogy a mi 

elképeléseinket váltsa valóra. Ezért jó, hogy valójában semmit se tudunk erről az 

esztendőről. 

Pál sem tudott sok mindent előre. De egyet tudott. „Azt pedig tudom, hogy amikor 

hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg." Mintha csak azt 

mondaná: nem is annyira fontos az, hogy mi jön, hanem az a biztos, amit én viszek az 

útra. Lehet sok minden az útipoggyászomban: sok terv, feladat, elképzelés. Ezekben nem 

vagyok biztos. Néhány esetleg megvalósul, néhányat fel kell adnom. Ez tehát nem biztos. 

De azt biztosan tudom, hogy kivel, kinek az áldásával érkezem meg. Afelől nincs 

kétségem, hogy kinek adtam át az életem és kinek az áldása kísér. Az nem biztos, hogy 

mindnyájan megérkezünk-e ennek az évnek a végére. De megérkezhetsz akkor is 

Krisztus áldásával az atyai házba. Ha az ő áldásával indulsz, akkor áldással érkezel meg. 

Ez az egy biztos, még ha minden más bizonytalan is. 

 
 

 

Október 22 

 

Bízz az ígéretekben és hivatkozz rájuk! 

„Mert Te ígérted ezt, Uram, Uram! Mert a Te áldásoddal szolgádnak háza örökké 

áldott lesz!" (2Sám 7,29). 

 

Dávid itt egy ígéretre hivatkozva lép Isten elé, és kéri annak beteljesítését. Ez az 

igevers így kétszeresen is tanulságos a számunkra. Először, hogy komolyan bíznunk kell 

abban, amit az Úr megmondott, annak beteljesülését biztosra kell vennünk, azután már 

hivatkozhatunk Isten trónusa előtt ígéreteire. 

 

Milyen jó dolog arra hivatkozni, amit az Úr maga ígért meg! Milyen jó elmondani 
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Dáviddal: „Mert Te ígérted, Uram", hiszen ilyenkor Isten ígérete támasztja alá 

könyörgésünket. 

 

Nem azért imádkozunk, mert kételkedünk, hanem mert hiszünk. Hitetlenül imádkozni 

nem illő dolog Isten gyermekei számára. 

 

Nem, Uram, mi nem kételkedhetünk Benned, hiszen meg vagyunk győződve arról, hogy 

minden szavad nagy reménységek varasára biztat minket. Egyszerűen csak mehetünk 

Hozzád, hogy kérjük, cselekedjél, amint megmondottad, így kérlek, áldd meg szolgád 

házát, gyógyítsd meg betegeinket, mentsd meg a csüggedőket, vezesd vissza az 

eltévelyedéseket, erősítsd az istenfélőket. Urunk, add meg ruhánkat és eledelünket 

ígéreted szerint. Segíts meg minden munkánkban, kiváltképpen amikor az evangéliumot 

visszük szomszédainkhoz. Tedd munkatársainkat a saját munkatársaiddá, 

gyermekeinket saját gyermekeiddé. Áraszd ki áldásodat a jövendő nemzedékre, és 

add, hogy amíg utódaink a földön élnek, hűek maradjanak Hozzád. Ó Uram, a Te 

áldásoddal áldassék meg szolgád háza! 

 

* 

Igazi béke a földön! 

„A jövendő a béke emberéé... " (Zsolt 37,37/b) 

 

Mintha nem ezredévekkel ezelőtt, hanem ma írta volna a Zsoltáros, Isten Szentlelkétől 

ihletve, ezt a sokat mondó néhány szót. Biztat minket, hogy „a jövendő a béke 

emberéé", azé, aki a legtöbbet fáradozik azért, hogy ne csak saját szívében, de 

körülötte mindenkinek a szívében a béke megszentelt vágya éljen és a világ nagy 

kérdéseiben ne a harc, hanem az igazi béke, Isten Szentlelkének békessége döntsön... 

Az Úr Jézus Krisztus is szentnek, drága kincsnek tekintette a békességet. A földről 

elbúcsúzóban is ezt ígéri szívéhez legközelebb álló tanítványainak drága ajándékul: „Az 

én békességemet adom nektek..." (Jn 14,27). Az is ígéri nékik, hogy a Békesség Lelkét 

küldi Maga helyett hozzájuk... Már Zakariás is azt kívánja tőlünk, hogy „senki ne 

gondoljon az ő szívében gonoszt az ő felebarátja ellen" (Zak 8,17). Az igazi béke, a 

Krisztus békessége legyen mindannyiunknak legdrágább kincsünk, legszentebb vágyunk! 

Megváltó Krisztusunk, áldunk Téged, hogy drága kincsed, békességed is 

megismertetted és megosztottad velünk. Köszönjük, hogy ezt a nagy kincsed ígérted 

nekünk búcsúzóban is és ígértetted Szentlelkeddel is a földről való távozásod után 

Adja irgalmad, hogy féltő gonddal őrizzük békességed és erről tegyünk bizonyságot 

sok békétlen, megnyugodni nem tudó lélek előtt! Örök békességedben készíts helyet a 

mi számunkra, az én számomra is! Kegyelmedből. Ámen. 

„Halálban, éjben vártam én: fölkelt a nap rám véled. Terólad ömlik rám a fény: a béke, 
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boldog élet, A lélek ékességei; Belőlük hitnek mennyei Szép tisztasága árad." 

(Énekeskönyv 329. é. 3. v.) 

 

* 

Én pedig imádkoztam a menny Istenéhez, majd ezt mondtam a királynak... (Neh 

2,4-5) 

 

Illik-e imádság egy felelős államférfi szájába? Lehet-e a közügyeket imádsággal jó 

irányba befolyásolni? Kaphat-e védelmet, akár látványos előrehaladást is egy közösség 

vagy egy nép csak azért, mert hívő tagjai a munkájuk közben is állandó kapcsolatban 

vannak az élő Istennel? 

A Biblia határozott válasza: igen. S erre nagyon jó példa a Kr. e. 5. században élt 

Nehémiás. Számára az imádkozás nem alkalmi időtöltés volt, hanem életstílus. Akármit 

csinált, közben eleven kapcsolatban maradt Istennel. Társadalmi felelősségének, népe 

iránti szenvedélyes szeretetének, a mások nyomorúsága iránti roppant 

érzékenységének forrása ebben a lelki közösségben volt. Innen táplálkozott erkölcsi 

tartása, kitartása, leleményessége, határozottsága és szelídsége, ami egy kritikus 

történelmi helyzetben sorsdöntőén jó irányba vitte népe történetét. 

Imádkozott, amikor magas pozícióban volt, imádkozott, amikor rossz híreket hallott 

népe helyzetéről, és Istent kérdezte, mi az ő feladata, imádkozott a belső és külső 

ellenségek ármánykodása idején, és ez kihatott az egész közösségre, így épült fel 

Jeruzsálem hetven évvel korábban lerombolt fala két hónap alatt - állandó nehézségek 

közepette is. 

A hittel imádkozó hívők szerepe népünk történetének alakulásában sokkal nagyobb, 

mint gondoljuk. Ezért a felelősségük is nagy, s ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, bűnt 

követnek el. Nem azt jelenti ez, hogy a történelem Urát bármire rábeszélhetnék, 

hanem azt, hogy Isten sok jót tartogat az őt nem tisztelő embereknek is. De kellenek, 

akik ismerik őt, és tartják a kezüket, hogy átvehessék és továbbadhassák ezeket az 

ajándékokat. 

Engem használhat-e Isten erre? 

 

* 

(19 és 10)   „Oltárt építettetek magatoknak...  egy feltűnően nagy oltárt." 

(Józsué 22) 

 

Ez a fejezet ma is igen időszerű kérdéseket vet fel. Isten parancsa szerint (5Mózes 
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12) Izrael népének csak egy szentélye lehetett. Ekkor ez a silói szentély volt. Isten így 

védte az Ő ügye, népe és az istentisztelet egységét, hogy népe által valóban áldást 

nyerhessen a föld minden nemzetsége. A szerteszakadt, ezernyi módon egymásnak 

feszülő világban legalább népe legyen egységes. Jézus is ezért könyörög: „egyelj 

legyénél... hogy felismerje a világ, hogy Te küldtél engem!" (János 17,22-23) Alapvető 

eltévelyedés, ha valaki az Úr ügyét a maga javára építgeti (a maga oltárát építgeti), 

mert így akar kitűnni. Ugyanakkor elgondolkodtató az a viszonyulás, amellyel Izrael 

népe reagál arra, hogy testvéreik ugyanazt az Istent a maguk lehetőségei között, 

másként akarják imádni. A féltékenység és Isten „igaz" imádása között hajszálvékony 

a határ. 

 

* 

(3) „Láttatok mindazt, amit Istenetek, az Úr tett értetek " (Józsué 23) 

 

Józsué visszatekint életére, és hálát ad az Úrnak. Hangsúlyozza, hogy nem ő 

cselekedett, hanem az Úr harcolt a népért és maradéktalanul beteljesítette ígéretét. 

Kegyelmi állapot, ha valaki felfedezi életében, családjában, gyülekezetében, népének 

történetében az Úr hatalmas tetteit, mégpedig nemcsak a szép napokon, hanem a 

próbatételek idején is. „Aki bölcs, gondolja meg az Úr hatalmas tetteit." (Zsoltárok 

107,43) Isten legnagyobb tette, a mi Urunk Jézus Krisztus, akiben bűnbocsánatot, új 

életet, és örök életet; azaz megváltást ajándékozott nekünk. Akik Öt befogadják, azok 

megkapják a kiváltságot, hogy Isten fiaivá legyenek (János 1,12), azaz engedelmesen az 

Úr útján járjanak, és láthatóan mások legyenek, mint a „megkeveredett" (7), ninivei 

világ. 

 

* 

„Jézus felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve körülkötötte 

magot; azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, 

és törölni azzal a kendövei, amellyel körül volt kötve..." János 13,4-5 

Az evangélium kiemeli, hogy Jézus ezt abban a tudatban tette, „hogy az Atya mindent az 

ő kezébe adott." És azt is, hogy „szerette az övéit e világban, szerette őket mindvégig". E 

két dolog tükröződik abban, hogy megmossa a tanítványok lábát. Ez volt a 

legalacsonyabbnak számító munka abban az időben. A sivatagos vidék útjain egyszerű 

saruban járó emberek lába mindig poros volt. Ahogy a gazda hazajött vagy valahova 

vendégként belépett, a rabszolga kötelessége volt szaladva hozni a mosdótálat, és 

megmosni a vendég lábát. Soha nem a házigazdáé. Csak a szolgáé. 
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Ez Jézus tanításának a csúcsa. Nincs nagyobb úr, mint Ő. Ő pedig a legmegvetettebb 

munkát vállalja az övéiért. Soha nem mondhatom, hogy egy szolgálat nem méltó hozzám, 

ha én az Ő követője vagyok. Ez a mértéke, a vizsgája a Jézushoz tartozásnak. Szeretem-

e Őt? Akkor nincs méltóságomon aluli szolgálat, ha valakinek szüksége van rám. Milyen 

alázat kell ahhoz, hogy Ő magára vállalja legundokabb bűneink büntetését is, és annyira 

szeressen, hogy megbocsássa, sőt annak ellenére gyermekévé fogadjon! Ezek után kire 

mondhatom én, hogy nem méltó a szeretetemre, hogy méltatlan a szolgálatomra? 

Uram, Istenem, bennem is, mint minden emberben, megvan a vágy, hogy nagyobb legyek, 

hogy tiszteljenek az emberek, hogy rangom legyen a társadalomban. És szégyellem, ha olyan 

munkát kell végeznem, ami nem méltó az én rangomhoz. Úgy érzem, elveszteném a 

méltóságomat, ha leereszkednék hozzám nem méltó emberekhez, ha velük vállalnék 

közösséget. Pedig tudom, éppen ezzel teszem magam méltatlanná a Te szeretetedre. Olyan 

világosan látszik, hogy annak van igazán becsülete, aki mindenkinek szolgálni tud. Tégy 

engem elég bölccsé ahhoz, hogy abban keressem istengyermeki méltóságomat, hogy minél 

több emberhez tudjak odahajolni! Ámen. 

* 

Üldözés vagy népszerűség? 

Mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, 

állhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és 

nyomorúságot elviseltek. 

II. Thesszalonika 1:4 

A népszerűség és hízelgés sokkal veszélyesebb lehet a keresztyén számára, mint az 

üldözés. Amikor minden jól megy, sajnos, könnyű elveszíteni az egyensúlyt és a 

perspektívát. Meg kell tanulnunk Pálhoz hasonlóan, hogy hogyan „bővelkedhetünk" és 

hogyan „tiportathatunk". Meg kell tanulnunk, hogy bármilyen állapotban „elégedettek" 

legyünk (Filippi 4:11). 

 

Ahogy már máshol is mondtam ebben a könyvben, az a fontos, hogy Krisztussal járjunk, 

Krisztusért éljünk, és az az emésztő szenvedély legyen bennünk, hogy Néki lessünk! Akkor 

bármi történjék, tudhatjuk, hogy Ő engedte meg, hogy valami nagyon értékes leckére 

tanítson meg általa, és tökéletessé tegyen minket az Ő szolgálatára. Ő meg fog 

gazdagítani helyzetünkben, legyen az kellemes vagy kellemetlen, az által, hogy ott van 

velünk. A holnapok félelemmel töltenek el. János 10:4 ezt mondja: „juhait kivezeti". Bármi 

vár is ránk, először ő ütközik bele, mint a keleti pásztor, aki nyája e-lőtt megy, s ezért a 

juhokat fenyegető bármilyen támadás először a pásztort éri. Életünk minden 

„holnapjának" Előtte kell elvonulnia, mielőtt minket elérne. 
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Három zsidó ifjút bevetettek az égő tüzes kemencébe, de a király azt mondta: „Én mégis 

négy férfit látok szabadon járni a tűzben és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik 

pedig olyannak látszik, mint valami isten!" (Dániel 3:25) 

 

A mi Istenünk velünk van az üldözések közepette is! 

Egy apokrif történet beszél egy bizonyos misszionárius első megtértjéről, akit hitéért 

halálra kínoztak. Évekkel később meghalt a misszonárius is. A mennyben találkozott 

ezzel a „zsengével" és megkérdezte tőle, mit érzett, amikor halálra kínozták hitéért? 

„Tudod", felelte az ember kicsit zavartan „még csak nem is emlékszem rá!” 

Október 23 

 

Fény és öröm 

„Fényözön árad az igazakra, és öröm a tiszta szívűekre" 

(Zsolt 97,11). 

Sokszor drága árat fizet az igazságért, aki mindent kockára tesz érte, de a végén 

gazdag jutalmat nyer kárpótlásul. A szent élet olyan, mint a vetés. Látszólag elvész a 

mag a földben, nem lehet újra összeszedni. Naiv dolog volna azonnali aratást várnunk. 

Ez a naivitás azonban érthető, hiszen itt a fényről van szó, és lehetetlennek látszik, 

hogy a fényt a földbe temesse valaki. Igehelyünk mégis arra utal, mintha a fény el 

lenne rejtve. Valahol megvan, de senki nem látja, mintha el lenne takarva. Mi azonban 

egészen biztosak vagyunk abban, hogy egy napon ez a fényözön egyszer csak áradni 

fog. 

 

Tökéletesen meg vagyunk győződve arról, hogy az Úr elkészítette az aratás idejét a 

világosság magvetői számára, és aratni fogunk, ki-ki magának. Akkor jön el boldogsá-

gunk korszaka. Örömkévéket arathatunk az áradó fényben. Szívünk tiszta volt az Úr 

előtt, még ha az emberek ezt nem is akarták elhinni, sőt, szidalmaztak bennünket. Iga-

zak voltunk az Úr előtt, bár sokan vaskalaposaknak csúfoltak. Még várnunk kell, 

ahogyan a gazda várja a föld termését, de egyszer majd fényözön fog áradni ránk, és 

az Úr által elkészített örömet élvezhetjük. 

 

Bátorság, testvéreim! Ne kapkodjunk és ne türelmetlenkedjünk. Hamarosan a 

megígért fény és öröm lesz lelkünk osztályrésze. 

 

* 

 

Légy résen: 

Gondolta, hogy kipusztítja őket; de Mózes... elébe állott a résre, hogy 
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elfordítsa haragját... (Zsolt 106,23 - Károli) 

 

Sokan úgy kezdtünk imádkozni, hogy édesanyánk vagy nagymamánk megtanított egy 

kedves esti gyermekimádságot. Később meg tudtuk jegyezni már a miatyánkot is. Aztán 

egyszer csak saját szavaival próbálkozik az ember, főleg ha Isten segítségét kéri 

valamihez. Fordulatot az jelent, ha újjászületik valaki, és tud a „Lélek által" imádkozni, 

természetes lesz neki, hogy szüntelen imádkozik. Öröm neki, hogy mennyei Atyjával 

mindent megbeszélhet, és őt dicsőítheti. 

 

Van azonban olyan imádság is, amikor Isten gyermeke tusakodik, küzd valamiért vagy 

valakikért, amikor az imádságot mint fegyvert forgatja. Mózes többször is kénytelen 

volt így imádkozni. A nép újra és újra bálványokat imádott az élő Isten helyett vagy 

mellett, s ezzel Isten ítéletét hívták ki maguk ellen. Ezekben a nehéz helyzetekben 

Mózes gyakran odavetette magát Isten elé, és életre-halálra könyörgött az ő 

kegyelméért. 

 

Mert Isten népének védelmet az Úrral való szövetség ad. Azon belül biztonságban 

van. Ha azonban elfordul Istentől, rés támad a szövetség falán, s azon bejön Isten 

ítélete. Ezt a képet használja több esetben a Biblia: az imádság az a „malter", amivel 

ezeket a repedéseket be lehet tömni. Mózes ilyenkor Isten irgalmas voltára 

hivatkozik, megvallja a nép bűnét, emlegeti Isten ígéreteit, amelyek meghiúsulnának, 

ha igazságosan megítéli az embereket. Isten dicsősége és a vétkes nép jövője van 

szeme előtt. 

 

Isten komolyan veszi az ilyen elszánt imádságokat. Sőt keres olyan hívőket, akik 

adott esetben így tudnak harcolni népükért. „Kerestem köztük valakit, aki... odaállana a 

résre... az országért..." (Ez 22,30) 

 

Népünk jövőjére, szabadságára gondolva ne felejtsük el ezt a sajátos fegyvert se, 

amelyet a hívők eredményesen forgathatnak! 

 

* 

 

. MIKOR MEGNŐNEK KÖRÖTTÜNK AZ ÁRNYAK 

Könnyhullatás a kenyerein... 

„Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal... " (Zsolt 42,4/a) 

 

A Zsoltáros lelke fájdalommal telik meg, szemei pedig könnyekkel, mert messze 

elkerült a szent hegytől, hol a nép büszkesége, a jeruzsálemi templom emelkedik az ég 
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felé... Fájdalmas érzése ellenére, kedves emlékeket idéz föl benne a templomtól való 

elszakadásának emlegetése. Boldogan vezette oda a messzebb vidékekről odamenő 

honfitársait. Most, hogy ellenséges erő őt is távol tartja a kedves helytől, a kies 

forrásvízre vágyakozó szarvashoz hasonlónak érzi magát. A lelke mélyéből föltörő 

fájdalmat megszakítja a reménység biztatása: „Bízzál Istenben, mert még hálát adok 

én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek" (12.) Az írás más helye is drága 

ígéreteket tartalmaz erre vonatkozólag: „A kik könnyhullatással vetnek, vigadozással 

aratnak majd" (Zsolt 126,5), és „Letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról... 

mert az Úr szólott" (Ézs 25,8). Kinek a számára maradt Isten Igéje beváltatlan? 

Hányan lehetünk ennek éppen ellenkezőjéről boldog bizonyságtévők? Ne feledjünk 

sohasem hálát adni ezért! 

Mennyei Atyám, mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek... Mindegyikünk 

boldogan bízhatja magát azokra! Építhet rájuk! Add, Uram, hogy örök igazság maradjon 

számomra minden szavad! Te a fogságból is visszahozod néped templomodhoz. A 

Zsoltáros vágya is beteljesedett. Adja kegyelmed, hogy nekünk is hálát lehessen még 

adnunk sok, számunkra tartogatott ajándékodért! Krisztusért kérünk. Ámen 

„Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek, Vége, hossza nincsen 

kegyelmességednek; Azért magasztallak felette mindennek, Mert 

hiszen én lelkem te ígéretednek." (Énekeskönyv 451. é. 1. v.) 

 

* 

 

A papi szívből fakadó fohászkodás 

Jézus fohászkodott (felsóhajtott)... Márk 7,34 

 

Jézus másként fohászkodott, mint a szentségtelen emberek. Amikor eléje vitték a 

süketnémát, és a szerencsétlen ott állt előtte, feltárult szeme előtt ennek az emberi 

léleknek teljes nyomorúsága. Beteggyógyításai nem varázsszerűen és nem könnyen 

mentek végbe. Magára vette betegségeinket (Mt 8,4). - Természetesen hozzánk sokkal 

közelebb áll a nyomorúságunkért való fohász. Néha bizony még jóérzés is eltölt 

minket, ha mások szerencsétlenségéről olvasunk, és arra gondolunk: „Milyen jó, hogy ez 

nem velem történt!" 

 

A mások nyomorúsága miatti fohászkodás mindig önzetlen szeretetből származik; 

önzésünk és önszeretetünk azonban a terhek, nehézségek és erőnk túlságos 

igénybevétele, vagy mások igazságtalan magatartása miatt is sóhajtozik. De ez nem jut 

el Istenhez. - A másik ember teher nekünk, szeretnénk szabadulni tőle. Az ilyen só-

hajtózásokkal még kárhozatot is szerezhetünk magunknak - amint azt Jakab apostol 

írja -, mert a szeretetlenség és a gyűlölet kizár a mennyből. Más alkalommal arról 
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olvasunk, hogy Jézus a zsidók elvakultsága és keménysége miatt felfohászkodott (Mk 

8,12). A gonoszság, hálátlanság és félreismerés, amik személyileg érintették az Urat, 

nem váltott ki belőle ilyen sóhajtást, bár könnyeket hullatott a jeruzsálemiek vaksága 

és hitetlensége miatt. 

 

A próféta szava szerint nekünk mindenekelőtt saját magunk miatt kell sóhajtoznunk, 

fohászkodnunk: „Miért siránkozik az élő ember... ha vétkezett? Ki-ki a maga bűne 

miatt sóhajtson!" (JSir 3,39). Ha szívünk hidegsége, mulasztásaink, türelmetlenségünk 

és gyengeségünk, irigységünk vagy kapzsiságunk miatt fohászkodunk, akkor még 

kegyelmet kaphatunk. De mint megkegyelmezettek is fohászkodhatunk, 

sóhajtozhatunk az emberek romlottsága, a bűn szörnyűsége miatt, amit magunk körül 

látunk. Isten gyermekei az Úrral együtt éreznek, ha bántják Őt. Ilyenkor a 

felsóhajtás és fohászkodás szent és Istennek tetsző. Komoly közbenjáró imádság 

születik belőle, esetleg határozott fellépés is a gonosz ellen. - Jézus nemcsak Je-

ruzsálem vakságán sírt, hanem a kufárokat is kiűzte a templomból. Ne elégedjünk meg 

erőtlen panaszkodásokkal. Sok visszásságon a legjobb akarattal sem tudunk 

változtatni. Az Istenhez intézett fohászok, sóhajok viszont egykor örök örömre 

változnak (Ézs 55,10). 

 

* 

 

AZ ÖTÖDIK FÖLDRÉSZEN 

1964 húsvétjára érkeztem Ausztráliába a lányomhoz, aki a férjem halála után nem 

sokkal, hat gyermekkel özvegyen maradt. 

 

Látogató útlevéllel egy évre mentem, de meghosszabbították s két és fél évig 

éltem a keleti parton, Sydney közelében, Cardiffban. 

 

Jóindulatú, csendes, kicsit unalmas emberek az ausztrálok, akik mostanában 

zavarban vannak afelől, hogy Angliát, vagy Amerikát utánozzák-e, nem lévén kialakult 

saját stílusuk semmiben. 

 

Egyházi életben sem! Van ott minden elképzelhető és elképzelhetetlen egyház, s 

hogy az emberek mit hisznek, hogy hisznek, s mit vallanak, az a kormányzatot a 

legkevésbé sem zavarja. A Igaz! Nem tagadom, hogy szó szerint vettem a tanítást: 

„Mindent megpróbáljatok, s ami jó, azt megtartsátok." Az is igaz viszont, hogy nem 
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volt mindig jó, amit cselekedtem. 

 

Ami a könnyűséget illeti: nem attól volt nekem könnyű, hogy olyan tarka volt az 

életem, hanem attól, hogy bárhova sodort is a sorsom fergeteges szele, ahova 

pottyantam, én ott mindig érdekesnek találtam valamit. Nemcsak akkor, amikor tág 

tereken repkedtem, mint a hulló levelek, hanem akkor is, mikor valami zsúfolt, szoros 

sarokba sepertek. Mert volt olyan is. 

 

Érdekelt a teremtett világ, de legfőképpen érdekelt ez a nagyskálájú teremtmény: 

az ember. Érdekelt, amikor hatalmaskodott, amikor lebukott, amikor épített, amikor 

rombolt, amikor a földet túrta, művészkedett, szeretett, gyűlölt, tréfált és 

gonoszkodott. 

 

Aztán egyszer csak valami furcsa nagy szánalom ébredt bennem, mert azt láttam 

meg, hogy nem leli a helyét. És az nagyon rossz! Az embert töri, nyomja egy-egy nehéz 

körülmény, amibe belesodródott, mint a cipőjébe szorult kavics. Érzi, hogy nem ott van, 

ahol lennie kellene, vagy nem akarja vállalni azt, ahol lennie kell. 

 

Nem tud, mert nem akar alkalmazkodni, viszont fél, vagy lusta a dolgokon 

változtatni, esetleg csak unja megkeresni a helyét, pedig talán sejti is, hogy hol lenne 

az. 

 

Az ilyen tétovázásokon aztán úgy szokott segíteni az Isten, hogy kihúzza a talajt 

az ember lába alól. Megrázó tapasztalat, mikor kicsúszik a biztosnak vélt, megszokott 

fundamentum alólunk, s egyszer csak érezzük, hogy a kegyelem az egyetlen szál, ami 

még tart a semmi felett. 

 

Nagy élmény, félelmes! És Isten addig hagy bennünket lógni a Semmiben, amíg abba 

nem hagyjuk a rúgkapálást és kényre-kegyre megadva magunkat, hagyjuk, hogy az a 

gondviselő Kéz a helyünkre tegyen. 

 

Mert hát mindennek és mindenkinek megvan a helye „a Nap alatt", és az ember nem 

tud megnyugodni, amíg a helyére nem zökken. Meg kell vallani, hogy ez bizony sokszor 

nagy zökkenést jelent. Olyasmit, mint amikor egy kificamodott ízületet helyre ránt a 

doktor. 

 

Korunk egyik heveny betegsége ez a céltalan bolyongás, ez a nevenincs lődörgés, 

ami sehova sem igyekszik, csak mindenhonnan menekül. Emberek, akik a szorongásba 

zuhanva, unják és utálják azt a helyet, ahol élnek. Mások viszont az életkiélést 

hajszolva csavarognak — sehova. 
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De hát hol is volna itt a segítség? 

 

Valahogy el kellene hinni, hogy Isten céllal és okkal helyez minket életünk terébe, s 

ahova Ő helyezett, ott megadja az életlehetőséget. Más kérdés, ha mi a magunk 

akarata szerint furakodtunk be mások életterületére és ott nem sikerül az életünk. 

Ezért nem hibáztathatunk mást, csak magunkat. 

 

Ha megértettük, hogy Isten tett oda, ahol vagyunk, akkor próbáljuk teljesíteni azt 

a feladatot, amit azon a helyen, ahova ö megbízást adott, el kell végeznünk. 

 

Isten markából nem lehet kiszökni. Az ö végzései megmásíthatatlanok. Mert, ha 

Isten gyermekei vagyunk, akkor el kell fogadnunk, hogy „iskolába" járunk és 

tanulnivalónk van. 

 

Tudjuk is mi egészen jól, hogy a másiknak hol a helye, mi a feladata, csak éppen a 

magunkét nem akarjuk elvállalni s leckénket megtanulni. 

 

Vajon nem lehetne ezt a rossz játékot abbahagyni? Megelégedni az isteni 

„kiutalással"? Ügy élni, hogy ne gyaláztassék a mi Névadónk neve miattunk mások 

előtt? 

 

Október 24 

 

Isteni biztonság 

„Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, 

de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek - így 

szól az Úr" (Jer 15,20). 

Az istenfélelemben és a hitben való állhatatosság olyanná teszi az embert, mint az erős 

ércfal, amelyet senki sem tud lerontani vagy áttörni. Az Úr ajándékai az ilyen emberek, 

akikre rendkívül nagy szükségünk van a gyülekezetben és a világban, de különösen a 

szószéken. 

 

Ez a mai, hamis világ foggal és körömmel harcol az igazság meg nem alkuvó bajnokai 

ellen. Úgy látszik, semmi nem bántja úgy a Sátánt és seregét, mint a határozottság. 

Olyan dühösen támadja a szent elszántságot, mint ahogy az asszírok ostromolták a fallal 

körülvett városokat. Mekkora öröm számunkra, hogy nem tudja legyőzni azokat, akiket 

Isten a maga erejével erősített meg. Akiket a különféle tanítások szele hajt ide-oda, 

egy fuvallatra megdőlnek és elvesznek, de akik szeretik a kegyelemről szóló tanítást, 

mert már övék a kegyelem ajándéka, úgy állnak, mint a sziklák a háborgó tengerben. 
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Honnan ered ez a megingathatatlanság? „Én veled leszek" - mondja az Úr, és ez a 

helyes válasz. Az Úr megsegíti és megmenti hűséges szolgáit az ellenség támadásaitól. 

Seregek lehetnek ellenünk, de a Seregek Ura velünk van. Ne próbáljunk meghátrálni egy 

kicsit se, hiszen maga az Úr tart minket helyünkön. Maradjunk ott az Ő erejével. 

 

* 

 

Dávid, a vezetett ember 

Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki... Dávid úgy tett, 

ahogyan az Isten megparancsolta neki... (IKrón 14,13-17) 

 

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták 

gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt 

megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten 

tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is. 

 

Hogyan történt vele az, hogy megértette Isten vezetését, és aszerint járt el? Kit 

vezet Isten, és ki értheti meg a vezetést? 

 

Az érti Isten vezetését, aki kérdezi őt. Sokan vágynak arra, hogy kapjanak tanácsot, 

de kevesen jutnak el oda, hogy meg is kérdezzék. Ehhez tudniillik már hit kell. Az a 

reménység, hogy Isten válaszolni fog, s ők azt meg is érthetik. Sokszor éppen a 

hitetlenség az akadálya annak, hogy ez megtörténjék, mert eleve kételkedik sok ember 

abban, hogy Isten felel. Mert hogyan fogja megmondani, és hogyan értem majd meg? 

Ezt bízzuk őrá! A hogyan az ő titka. Az én feladatom, hogy higgyem: őt érdemes 

megkérdezni, és megérthetem válaszát. Hit nélkül ez nem működik. 

 

És vevőkészülék nélkül sem, mert Isten Lelke nélkül senki sem értheti meg Isten 

gondolatait (IKor 2). Az újjászületett ember képes azt érteni is, cselekedni is. 

 

Csak az érti Isten vezetését, aki nemcsak kivételes alkalmakkor igényli, hanem mindig. 

Hétköznapi helyzetekben is, sorsdöntő kérdésekben is. Eközben fejlődik ki a hívő ehhez 

szükséges lelki érzékszerve is. 

 

És az érti Isten vezetését, aki látatlanban kész annak engedelmeskedni. Aki csak 

úgy tekint Istenre, mint egyik tanácsadójára a sok közül, akit meghallgat, de majd 

eldönti, hogy hallgat-e rá, nem fogja megérteni őt. 
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Dávid újra és újra alázatosan kérdezte, és teljes bizalommal engedelmeskedett, így 

tapasztalta meg, hogy Isten valóban vezette őt. Éljünk ezzel a nagy lehetőséggel, s 

kérjük el ennek a feltételeit is az Úrtól! 

 

* 

 

„Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy 

hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt 

volna, nem neked maradt volna-e meg?... Nem embereknek hazudtál, hanem az 

lstennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt."

  

Apostolok cselekedetei 5,3-4 

 

Egyike az Újszövetség legkegyetlenebb történeteinek. Anániás után meghal a 

cinkosságot vállaló felesége is. Megdöbbentő ez a két halál. Pedig mai szemmel nézve 

nem is követtek el valami szörnyű bűnt. Hiszen ki ne hazudott volna már valamilyen 

nyereségvágyból? Talán a közösséget irányító Szentlélek elleni bűn járt ilyen kö-

vetkezménnyel, hiszen lerombolta a bizalmat és az őszinte testvériséget? Mindenesetre 

komoly figyelmeztetés ez számunkra, késői utódok számára, hogy az egyház iránti 

kötelességeinket ne vegyük félvállról. Az első jeruzsálemi gyülekezetben akkora volt a 

lelkesedés, a hit ereje, a kölcsönös szeretet, hogy megvalósították a teljes va-

gyonközösséget. Nem volt kötelező. Az lépett be, aki akart. Eladta a vagyonát, vagy ha 

a közösség használatára jó volt, azt adta át az egyháznak. A pénzből pedig mindenki 

egyformán részesült, akár sokat, akár keveset hozott be a közösségbe. Anániás és 

felesége bekívánkozott, eladta a birtokát, de biztonság kedvéért az árát letagadták, és 

csak egy részét adták be a közösbe. Sajnos, ebben a csodálatos gyülekezetben sem 

sikerült ezt a közösséget sokáig fenntartani. Beleszegényedtek, meghasonlottak. Pál 

térítő útjain évtizedek után is gyűjtést szervezett a leszegényedett gyülekezet segélye-

zésére. Nem vagyunk képesek önzés nélkül élni. 

Uram, bevallom, én se mernék belépni egy ilyen vagyonközösségbe. Pedig tudom, hogy 

amim van, neked köszönhetem, ha Te úgy döntesz, úgyis elvesztek mindent. Emberekben 

pedig, a legmélyebben hívőkben, még magamban se bíznék, hogy ne akarnék többet 

kapni a közösből, mint amennyi megillet. Arra segíts, Uram, hogy tudjam, semmi sem az 

enyém, és tudjak áldozni annyit, amennyit kérsz tőlem. Ámen. 

 

* 

A hívők mennyei bölcsessége 
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A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, 

engedelmes, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem 

képmutató. Jakab 3,17 

 

Isten bölcsessége kiformálódik gyermekeinek lényében és életmódjában. Jakab 

különbséget tesz a felülről való és a földi, sőt ördögi bölcsesség között. Ez utóbbit a 

teljes önzés jellemzi. A felülről való bölcsesség tiszta. Óvakodik minden bűntől, sőt, 

utál minden tisztátalanságot. Arra indít, hogy egyedül Isten tetszését keressük. Távol 

tart magától minden tisztátalan kívánságot, amely tönkreteszi a szív nemességét, 

gyöngédségét. - Ez a bölcsesség békeszerető. Eltávolítja az útból a kölcsönösen zavart 

okozó dolgokat. Tud bocsánatot kérni, ha igazságtalan volt. Megbocsát, nem ró fel 

semmit. Ahol csak teheti, kerüli a vitát és perlekedést; a felindult szíveket lecsen-

desíti és szelíden biztat. - A higgadt válasz elhárítja az indulatot (Péld 15,1), de az 

önző ember kemény, barátságtalan és szeszélyes. - Az igazi bölcsesség engedékeny. 

Nem ragaszkodik mereven és önfejűén a saját véleményéhez. Készségesen és hálásan 

elfogadja, ha hibáira figyelmeztetik (Zsolt 141,5). Engedi magát meggyőzni, mint 

Jézus engedett a kánaáni asszony érvelésének. Nem érzi magát hibátlannak, 

tévedhetetlennek. Alázatosan elfogadja a helyreigazítást és isteni módon belátó. 

A mennyei bölcsesség irgalmassággal és jó gyümölccsel teljes. Mentes minden 

irgalmatlan fukarságtól és szívtelen önzéstől, amely nem szeret áldozatot hozni. Az 

önző ember arca kemény, sötét ráncok árnyalják, amikor mások nyomorúsága kopogtat 

az ajtón. A felülről való bölcsesség ragyogóvá teszi az arcot és a kemény vonásokat 

megenyhíti (Préd 8,1). A bölcs élete gyümölcsöt terem, amely másokat felüdít, és 

általa örök életre jutnak. - A mennyei bölcsesség nem részrehajló, azaz nem hasonlóit 

meg önmagával. Nem személyválogató, nem ismeri az ellenszenvet. Mindent isteni 

mértékkel mér, és enged a felülről való vezetésnek. - A felülről való bölcsesség 

képmutatás nélküli. A (hús)testi okosság keresztül-kasul hamis, valótlan és álarcot 

visel. - A mennyei bölcsesség teljesen tiszta és igaz szavaiban, gondolataiban és 

magatartásában. Nincsenek hátsó gondolatai és titkai. Egyszerű és egyenes. Gyűlöli a 

kifogásokat, nem űz kétszínű játékot. A külső és a belső fedik egymást. 

 

* 

Boldogok, akik sírnak... 

„Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak. " (Mt 5,4) 

A nyolc boldogság közül a második a sírókról szól. A közfelfogással ellentétben, 

Jézus boldogoknak mondja a sírókat, mert megvigasztaltatnak, Ne feledjük: a 

könnynek lélektisztító és léleknemesítő hatalma van. Ezt minden sok könnyet 

hullajtóval kapcsolatban megtapasztalhatjuk, ha nyitott szemekkel figyeljük az 

embereket. A sírni tudókat megvigasztalj a Az, akiről Náhum próféta ezt írja: „Jó 
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az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat" (Náh 1,7). A 

Zsoltáros ezt írja Róla: „Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a 

sebhedt lelkeket" (Zsolt 34,19). Jeremiás Siralmaiban viszont ezt olvashatjuk: 

„Nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő 

kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja 

meg az embernek fiát" (JSir 3,31-33). Valóban, nem azok boldogtalanok, akik sokat 

sírnak, hanem azok, akik már sírni sem tudnak... Egy külföldi hittestvérünk nagyon 

szép könyvet írt: „Isten tudja, miért?" a címe. Nyelvünkön is megjelent. Sok áldott 

könnycsepp van, csak nem ismerjük föl, vagy nem értjük meg mindig azokat. 

Uram, a könnyektől én sem félek. Drága áldást hozó vendégek ezek. Közelebb visznek 

minket Hozzád, a vigasztalás örök forrásához. Te látod könnyeinket, még azokat is, 

amiket el tudunk a világ kíváncsi tekintete elöl rejteni. Ezeket letörli vigasztaló 

szereteted Könnyeink közt érezzük legjobban, milyen jó, milyen gyöngéd szereteted és 

milyen közel vagy a megtört szívűekhez, hogy megsegíted a sebhedt lelkeket. Jöjj 

Vigasztaló Lélek! Ámen. 

„Hullámok ha rémítenek Mérhetetlen víz felett, S 

a habok közt szíved remeg, Hogy sírod is ott leled; 

Ha aludni látod Őt, Ki reményed és erőd: Sión, soha 

ne feledd el: Ő megvívhat tengerekkel!" 

(Énekeskönyv 394. é. 2. v.) 

 

* 

 

Akit minden népek óhajtanak 

72. zsoltár 

Ez a zsoltár prófécia: Krisztus Király eljövendő országát rajzolja elénk. Nem a prófécia 

szándéka, hanem az emberi szív sóvárgó vágyakozása szülte ezeket a sorokat. Olyan 

szívé, amilyen ma is nagyon sok van a világban: amelyik várja Isten országának a 

beteljesedését, eljövetelét. Még a teremtett világ is sóvárogva várja az Isten fiainak 

dicsőséges megjelenését. 

A földi országok csak árnyképei az eljövendő dicsőségnek. Mindegyik birodalom 

magában hordozhat valamit abból a kegyelemmel és igazsággal teljes királyságból, 

amelyiket majd a mi Urunk Jézus Krisztus valósít meg, ám a földi országok mindegyike 

magában hordozza az emberi nyomorúságnak, önzésnek és uralomvágynak a mételyét 

is, ezért megközelítőleg sem dicsekedhet egyik sem az eljövendő királyság teljességével. 

Akik ezeknek a királyságoknak a polgárai, jóllehet igénybe veszik ezek jogvédelmét és 

szolgálják jogos és igazságos törekvéseiket, mégsem nyugodhatnak bele abba, hogy 
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egy ilyen királyságnak az uralma alatt kell az életüket, örökéletüket végigélniük, mert a 

szívükben ott van a sóvárgás Krisztus Király eljövendő dicsőséges országa után. Ennek 

az eljövendő országnak a képe áll előttünk töredékes formában ebben a zsoltárban. 

 

Abban az országban Isten ítélete és igazsága fog uralkodni. A jogállamban mindig 

őszinte törekvés mutatkozik arra nézve, hogy az igazságszolgáltatás, az ítélethozatal 

minél teljesebb mértékben megközelítse Isten igazságosságát. Ez a szándék azonban 

sok kívánni valót hagy maga után még a leghiggadtabb és legelfogulatlanabb 

ítélethozatalban, igazságszolgáltatásban is. Nincs ennek a földnek olyan bírája, aki 

mentes volna az emberi előítéletektől, érzelmi behatásoktól, de ha volna is, akkor 

sincs olyan, aki - Pál apostol szavaival - világosan látná „a sötétség titkait", és 

felismerné „a szívek tanácsait". Ennél fogva nincs, és nem is lehet abszolút igazság és 

igaz ítélet a jelenvaló világban, hanem majd csak abban a világban lesz ez teljessé, 

amelynek királya és ura Jézus Krisztus. Ott lesz nyilvánvalóvá az igazság, és ott lesz 

pártatlan és önzetlen szeretetből származó a méltányosság. 

 

A megígért királyság az ígéret földjén sohasem valósult meg a maga teljességében. A 

környező hegyekben mindenkor megmaradtak az ország korábbi lakóinak a végvárai, 

ahonnan időről időre rárontottak a békességben lakozó vagy lakozni vágyó izraelitákra. 

Ezek a hegyek nem igazságot és békességet, hanem rablást, jogfosztást és újabb 

háborúkat teremtek a zsidó nép számára. 

 

Isten lelki népe is hasonló helyzetben van ebben a világban. Ha itt-ott akad is egy-egy 

békesziget, ahol gyönyörűségben lakoznak együtt az atyafiak, ha vannak is helyek, 

amelyeket Isten kiszakít a világ uralma alól, és az Ő népének adja pihenés és felüdülés 

végett, ezek körül mindig ott magasodnak a háborúságot és jogtalanságot rejtegető 

hegyek, a világ hatalmasai és erői, akik szorongatással és elnyeléssel fenyegetik Isten 

népét. Amikor eljön az, akit minden népek óhajtanak, az Ő országa körül majd „a hegyek 

békességet teremnek", és „a halmok igazságot szolgáltatnak". Az Ő uralkodásának 

ugyanis sem vége, sem korlátai nem lesznek, hanem minden népekre kiterjed, mindenek a 

lábai alá vettetnek, és legelteti a pogányokat vasvesszővel, és mint a fazekas, széttöri 

azokat, akik neki ellenállnak. 

 

Az eljövendő király igazságossága abban is megnyilvánul, hogy a kevélyeknek ellenáll, az 

alázatost pedig felmagasztalja. Ritka tulajdonság ez a föld királyai között, hogy valaki a 

szegények, az erőtlenek és az elnyomottak megsegítésére alapozná uralmát, az 

erőszakoskodókat pedig összetörje. A földi királyok uralkodása mindig is az erőszak és 

a hatalom fegyverein alapultak. A fegyvereken, a hatalmasok barátságának a 

megnyerésén és megtartásán állt vagy bukott a földi királyságok fennmaradása. Az 

eljövendő Király mindazonáltal megtöri a kevélyek szívét, elveszti az erőseket, a 

szegényeket és a gyengéket pedig megsegíti. 
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Ő megkeresi az elveszettet, visszahozza az elűzöttet, fölegyenesíti a megtörteket, 

megerősíti a betegeket, a kövéreket és az erőseket pedig elveszti. Mária is így énekelt 

felőle: „Hatalmasakat dönte le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel; éhezőket 

töltött be javakkal és gazdagokat küldött el üresen." 

 

Egy olyan népnek, amelynek az országa pusztulásnak indult, nyomorúság a sorsa: 

királya földönfutóvá lesz, a nép pedig szabad prédaként áll a győztes népek útjában. 

Hasonló az ilyen ország a madárfészekhez, amelyet róka dúlt fel, a fiókákat 

kiragadta, megszaggatta. Földúlt otthon, földönfutó nép. Félelmetes rémképe ez 

minden aláhanyatló birodalomnak. Amikor azonban eljön az, akit „minden népek 

várnak", olyan országot alapít, amely mozdíthatatlan és örök. Polgárai örök pol-

gárjoggal bírnak, mozdíthatatlan alapokkal bíró városnak a tagjai, ahogy a mi Urunk 

mondta: „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha örökké el nem 

múlnak." 

 

Egy uralkodó uralkodásának az értékmérője az, hogy mennyiben tudott áldás 

lenni népe számára. Hiába terjeszti ki birodalma határait, hiába emeli magasra és 

teszi fényessé uralkodói trónját, hiába félik és rettegik népek sokaságai a nevét, 

ha népe számára nem tudott áldásforrásokat megnyitni. Uralkodása akkor áldatlan 

marad, és bár a történelem nagynak állítja be őt, emberek tízezrei, esetleg milliói 

keserűséggel, fájdalommal, sőt talán átokkal emlegetik a nevét. 

 

A Krisztus királysága abban is különbözik majd a többi országtól, hogy áldásokkal 

teli lesz az Ő uralkodása. Ahogy az eső a rétre, a zápor a tikkadt földre áldások 

bőségét, gazdagságát ontja, megeleveníti és felüdíti az eltikkadt természetet, úgy 

lesz a Krisztus országa: megeleveníti, felüdíti, megújítja a vigasztalásra szoruló 

szíveket. Amíg az igaz a legtöbb esetben szorongatásnak és üldözésnek van kitéve e 

jelenvaló világban, amíg a békességnek mindig a háborúságtól való félelem a 

velejárója, addig a Krisztus országában az igaz virágzik majd, és teljessé lesz a 

béke. Az ígéret, hogy „békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek", 

jn i4,z7 akkor lesz teljessé, az Ő igazsága dicsőségessé. 

 

Az áldások a bőségben és a gazdagságban is megmutatkoznak. Amíg a földi országok 

hatalmának kiteljesedésével gyakran együtt jár a benne lakó népek szűkölködése és 

nyomorúsága, addig az eljövendő király országában bőség, gazdagság és „bő gabona" 

terem, a hegyek tetején „gyümölcs reng, mint a Libanon", „virul a városok népe, mint 

a földnek füve". Mekkora öröme lesz a sok szükséget, szegénységet és nyomorúságot 

látott népnek, amikor ebben a csodálatos országban áldások sokasága veszi majd 

körül! Bizony, „Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz 

rajok, sem semmi hőség". 
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Amíg a testi erőn és hatalmon alapuló birodalmakban a túlhajtott nemzeti szellem 

lesz uralkodóvá, amely minden más nemzetiséget ki akar a jogközösségből zárni, vagy az 

imperialista célok érdekében minden nemzetre ki akarja terjeszteni erőszakos 

uralkodását, addig Krisztus eljövendő békeországában a minden népből, nyelvből és 

nemzetből származó polgárok ugyanolyan jogokkal és egymás iránt egyazon érzéssel 

lesznek együtt. 

 

Jézus nem az erőszak fegyvereivel, hanem a szeretet hatalmával von minden népeket a 

hatalma alá, úgyhogy azok viszont-szeretetből hódolnak neki, és imádják Őt. Az Ő 

uralkodása kiterjed az egyik tengertől a másikig, a föld határáig, leborulnak előtte a 

puszta lakói, „Tarsis és a szigetek királyai", „Séba és Széba királyai adományokkal 

járulnak hozzá"; „meghajolnak előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgál neki". 

Ő a királyok Királya és uraknak Ura. „Hódolnak neki és imádják Őt", mert „az 

elnyomástól és erőszaktól megmenti lelkűket, és vérük drága az Ő szemében". Olyan 

drága, hogy a saját vérét áldozta értük a kereszten, hogy népet gyűjtsön magának, 

polgárokat, akik hódolattal és imádattal szolgálnak neki éjjel és nappal, az Ő 

templomában. 

 

Vannak uralkodók, akiknek a nevét félik és rettegik. A monda szerint Attila nevével 

rémítgették a nyugati asszonyok a szót fogadni nem akaró gyermekeket, félelmetes és 

rettegett hatalom volt, rettegték a nevét. Az eljövendő király neve olyan név lesz, amely 

mindörökké „virul", amíg nap lesz, és „vele áldják magukat mind a nemzetek, és 

magasztalják Őt". Boldogok lesznek azok, akik az Ő nevéről neveztetnek. Mert nincs, és 

nem is adatott az ég alatt más név, amelyik által volna megtartatásunk, csak a Jézus 

Krisztus neve. Ebben a névben megtartatás van, és élet. 

 

Végül pedig, dicsősége betölti az egész földet. Míg napjainkban csak az ébredések 

idején, itt-ott emeltetik magasra Jézus zászlaja, akkor majd kiteljesedik az Ő 

dicsősége, és a föld minden lakója zengi majd az Ő nevét. Addig is, hadd zengjen a 

menyasszony kiáltása: „Bizony, jövel, Uram Jézus!" 

Október 25 

 

Egyedül Jézus az, aki segíthet! 
 

28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 

én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok 

meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 

lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. (Máté 11;28-30) 

 

Amikor valaki bajban van, akkor mi keresztyén emberek általában segítőkészen 
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próbálunk valamilyen megoldást találni a gondjaira. Ha fizikai, vagy anyagi segítségre 

van szüksége, akkor anyagi, vagy fizikai erőnk szerinti lehetőségeinkkel próbálunk neki 

segíteni. Legtöbbször azt is megtesszük, hogy megszólítunk másokat is és az ő 

segítségüket is próbáljuk kérni a bajban lévő számára. 

 

Ha valaki lelki problémaival, házassági válságával, megfáradásával, depressziójával vagy 

egyéb gondjaival fordul hozzánk, akkor törekszünk arra, hogy megfelelő szakembert 

találjunk és ajánljunk neki. 

 

Sokféle módon gyakoroljuk a segítségadást, az un. diakóniai szolgálatot. A világ már 

úgy tekint ránk keresztyén emberekre, mint akiktől sokféle karitatív szolgálatot lehet 

várni. Gyakran megállapítjuk a lelki válságban lévők felé végzett szolgálatokban, hogy 

nehéz megfelelő lelkigondozót, pszichológust, orvost találni, aki valóban jó szakember 

és ugyanakkor keresztyén is. Így aztán arra kényszerülünk egy egy nehezebb esetben, 

amikor feltétlenül segítséget kellene találnunk az embertársunk számára, hogy ha egy 

jó szakembert találunk, akkor inkább tekintsünk el attól, hogy milyen a világnézete. 

Nem baj, ha nem keresztyén, az a fontos, hogy jó, hivatásának élő szakember! A 

lényeges részünkről mindenképpen az, hogy segítsünk annak, aki bajban van! 

 

Jézus ebben az Igében (és nem csak ebben) azt mondja minden megfáradtnak és 

megterheltnek: Jöjjetek énhozzám mindnyájan! Nem ajánl fel különféle lehetőségeket. 

Nem arról beszél, hogy milyen módszerrel, milyen hasznos tanácsok követésével lehet 

megszabadulni a terhektől, problémáktól. Nem ad életvezetési tanácsokat. Jézus 

egyértelműen kijelenti, hogy minden emberi segítség, taktika, életváltoztatást, 

gyógyulást ígérő program csak látszatmegoldás, vagy inkább álmegoldás. Az embernek, 

ha megteheti, ha lelkileg érett rá, akkor el kell kerülnie a látszatmegoldásokat, vagy a 

rövid ideig ható megoldásokat. Az alapvető, végleges megoldást kell megtalálni. A 

végleges megoldás pedig az, hogy Jézushoz kell menni. Személyesen. Az Ő segítségét 

kell kérni, s hogy segíthessen ezért teljesen és minden feltétel nélkül az Ő uralma alá 

kell helyezni az életünket. Ez nem vallásosság, hanem személyes találkozás, kapcsolat 

Jézus Krisztussal. A vallásosság nem más, mint elrejtőzés Jézus elől, az Ő személyes 

beavatkozásának, gyógyító hatalmának a ravasz és durva visszautasítása. Anyagi 

természetű gondokban, problémákban, lelki válságokban, házassági válságokban, és az 

emberi életnek minden gondjában, problémájában egyaránt az az egyetlen lehetőség, 

hogy az ember Jézushoz megy, Jézus gyógyító erőit veszi igénybe és az Ő uralma alatt 

kezd élni. Amíg ez nem történik meg addig soha nem oldódik a probléma, a gond, minden 

csak látszatmegoldás lesz, ami csak arra elegendő, hogy akár egy életen át elkenje a 

problémákat. 

 

Ha valaki Jézushoz megy megtapasztalja, hogy anyagilag is és a mindennapi élet minden 

területén, lelki és szellemi síkon is rendeződnek a dolgai. Jézusnál szabaddá lesz az 
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ember a félelmektől, a különféle függőségektől, szenvedélyektől, gyógyulni kezdenek 

az emberi kapcsolatai… Jézusnál van az emberi élet megoldása. 

Egyedül Jézus az, aki segíthet. Csak Jézus! Egyedül Ő! 

 

* 

 

Először Isten, azután minden más 

 „Keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak 

nektek" (Mt 6,33). 

A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: „Kezdetben... Isten." Legyen ez a te életed 

nyitánya is. Törekedjetek teljes szívetekből, minden más előtt arra, hogy Isten 

országának polgárai legyetek, és hogy az Ő igazsága jellemezze egész életeteket. 

Amire ezenfelül szükségetek van, azt megadja az Úr nektek, nem kell különösebben 

aggódnotok érte. Minden, amire az istenfélő élethez szükségünk van, „megadatik 

nekünk". 

 

Milyen drága ígéret ez! Az Istent kereső embernek megadatik az eledel, ruházat, 

otthon és a többi mind. Te csak törődj az Ő dolgaival, Ő majd törődik a tiéddel. 

Ahogyan az értékesebb dolgok bevásárlásánál ráadásul kapjuk a csomagolópapírt és a 

zsineget, ugyanúgy nyerjük el a földi dolgokat ráadásul a mennyek országának kincsei-

hez. Az üdvösség örökösének nem kell félnie a szükségtől. Aki Isten igazságába 

öltözteti a lelkét, ne aggódjon, hogy a testét Isten mezítelenül fogja hagyni. Tedd 

félre a mardosó gondokat! Keresd minden igyekezeteddel az Urat! A kapzsiság - 

szegénység, az aggodalmaskodás - nyomorúság; az Istenbe vetett bizalom viszont - 

kincs, az Istenhez való hasonlatosság pedig - mennyei örökség. 

 

Uram, én kereslek Téged, add, hogy megtaláljalak. 

 

* 

 

Emberek — Isten kezében 

Áldott az Úr..., hogy elém küldött most téged... megakadályoztál ma a 

vérontásban... (ISám 25,32-33) 

Különös, ahogyan Isten szervezi a dolgokat. Ahogyan irányít embereket, időzíti az 

eseményeket, felhasznál bárkit tudta nélkül is az ő jó céljainak megvalósítására. 

 

Dávid, amikor még Saul elől bujdosott, sok jót tett egy Nábál nevű gazda 

pásztoraival. Ennek fejében várt volna tőle egy kis támogatást. Nábál azonban fukar és 

ostoba ember volt, elkergette Dávid követeit. Dávidban felforrt a méreg, és bosszút 



170 

 

akart állni a kegyetlen emberen. Megmondta ezt egy szolgafiú Nábál feleségének. 

Abigail azonnal felismerte a fenyegető veszélyt, Dávid csapata elé ment, lecsillapította 

haragját, emlékeztette őt Isten ígéreteire, hogy király lesz, és óvta attól, hogy vetkez-

zen és indulatból vért ontson. 

 

„Véletlenek" sora ez a történet, amiben azonban egyértelműen látszik Isten 

bölcsessége, rendező hatalma, választottai iránti szeretete, igéjének emberformáló 

ereje. 

 

Véletlenül volt fültanúja a jelenetnek a szolga, véletlenül gondolta, hogy megmondja 

gazdaasszonyának, teljesen szokatlan, hogy Abigail nő létére azonnal cselekszik, éppen 

azon az ösvényen megy le az ajándékkal, amelyen Dávid és emberei csörtetnek felfelé, 

prófétai bátorsággal inti a leendő királyt, az meglepő alázattal úgy fogadja ezt, mint 

Isten szavát - és elmarad a vérontás, lecsillapodnak a kedélyek. Nyilvánvaló, hogy 

semmi nem történt véletlenül, Isten kegyelemmel és hatalommal irányít mindenkit, és 

vezeti népe történelmét is a jó irányba. 

 

Ismerjük-e mi Istennek ezt a tulajdonságát, és így bízunk-e benne? Vegyük észre az 

események mögött is őt, és engedjük, kérjük, hogy irányítson minket és népünk 

történetét is! 

 

* 

 

Veled vagyok, hogy megsegítselek! 

„Ha késik is, bízzál benne... " (Hab 2,3/b) 

Az igazi próféták ajkán keresztül szól a legtöbb vigasztaló ige hozzánk. Isten rajtuk 

keresztül üzen nekünk, nyomorúságban vergődőknek, félelemmel eltelőknek. 

Jeremiással azt üzeni mindannyiunknak: „Te azért ne félj,... se ne rettegj" (Jer 30,10). 

Habakukkal ezt üzeni: „Ha késik is, bízzál benne..." Nem magától a bajtól félünk, hanem 

inkább attól, hogy mennyei Atyánk segítsége későn érkezik. Ezért drágák a Habakuk 

lelkén keresztül érkező biztatásai. Az Úrtól azt a parancsot kapja: „írd fel e látomást, 

és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert e látomás bizonyos időre szól, 

de vége felé siet és meg nem csal; ha késik is, bízzál benne; mert eljön, el fog jőni, nem 

marad el!" (Hab 2,2-3.). A sok népet kiirtónak ezt üzeni a prófétán keresztül: „a kő is 

ellened kiált a falból, és a gerenda a fa-alkotmányból visszhangoz néki.. .reád fordul az 

Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet... az Úr az ő szent temp-

lomában, hallgasson előtte az egész föld!" (Hab 2,11. 16/b. 20.). Az Úr velünk van, hogy 

megsegítsen minket! Érezzük? 

Uram, Te látsz, Te tudsz mindent. Te velünk vagy, hogy megsegíts minket. Kishitüség lenne, 
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ha félelem, rettegés szorítaná össze szívem népem és a világ miatt. Tudom, hogy ott vagy 

most is a templomodban, mikor úgy látszik, mintha nem volna ma sem nyilvánvaló látomás, 

mint valamikor régen... Pedig Te a mi számunkra nagyon hosszúnak tetsző látogatásod után 

újra fogsz szólni és belefog remegni a föld, mikor azt kiáltod: Hallgasson előttem az 

egész föld! Szólj, Uram, várja az egész világ...Ámen. 

„Áldjad Öt, mert csodaképen megalkotott téged, Elkísér utadon, tőle 

van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd: Szárnyával 

takarva védett." (Énekeskönyv 264. é. 3. v.) 

 

* 

 

Bölcsesség hamisság nélkül 

Legyetek azért okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok! 

Máté 10,16 

 

Amint az ember megtér, összeütközésbe kerül a körülötte levő világgal. Már másként él és 

cselekszik, és ezt nagyon rossz néven veszik tőle. A világ nem akar hozzánk igazodni és 

nekünk sem szabad többé hozzá igazodnunk. Megtért üzletemberek és munkások nem jár-

hatnak többé azokon a tisztességtelen utakon, amelyek az üzleti életben vagy az 

üzemben napirenden vannak. Lelkiismeretük miatt bizonyos dolgokat vissza kell 

utasítaniuk. - Az ellenséges világ leselkedik Jézus tanítványai után, hogy rájuk támadjon. 

Olyanok, mint a farkasok a juhok között. Jézus azért hangsúlyozta övéinek az okosságot, 

hogy ügyetlen magatartásukkal ne hívják ki a világ támadásait, vagy összeütközéseket ne 

idézzenek elő. Kényes dolgokban nagy szükség van a szent bölcsességre, amely nem e 

világból, hanem felülről való. Kérnünk kell Istentől a megfelelő szót, az alkalmas időt és 

a helyes magatartást Legyetek szelídek - hamisság nélkül - mint a galambok, tehát ne 

ravasz és furfangos diplomaták. 

 

A világi, nem őszinte okosság ügyesen átsiklik, taktikázik, és ide-oda hajlik. Kerülő 

utakon jár, alkalmazkodó, így ki lehet kerülni az összeütközéseket, de az igazság 

rovására. Elmaradnak a külső konfliktusok, de annál több lesz a belső, ha Isten 

kegyelméből érzékeny lelkiismeretünk van. Az ilyen lelkiismeret tiltakozik, nem tud 

megnyugodni, ha a hívők az Urat megtagadják és a világgal egy úton járnak, csak azért, 

hogy elkerüljék a kellemetlenségeket. Minden körülmények között egyenes úton kell 

járnunk. Soha ne állj azok oldalára, akik nem tiszta eszközökkel segítenek magukon. Az 

ilyeneket Isten megfogja az ő okosságukban, s amikor már mindent ügyesen elintéztek, 

akkor húzza keresztül a szándékukat. De akik szívükben őszinték, azokat megőrzi az Úr, 

talál számukra utat és kiutat, amit semmiféle bölcsesség nem tudott volna kitalálni (Csel 

16,35). Ha a hívő keresztyén minden körülmények között azt teszi, amit lelkiismerete 

követel, Isten nem hagyja őt cserben, hanem kisegíti a nehézségekből. Éppen a súlyos 
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helyzetekben van alkalma Istennek megmutatni az Ő dicsőségét. De minden esetben 

örvendező szívet ad a támadások és ütések között, amiket Jézusért és a jó 

lelkiismeretért kell, jobban mondva „szabad" elszenvedni. - 2Korintus 1,12 megmutatja, 

mi az Úr Jézus gondolatai szerint való okosság és szelídség. 

 

Október 26. 
28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 

én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok 

meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 

lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. (Máté 11;28-30) 

 

Jézus hívása mindenki felé hangzik, aki úgy érzi, hogy elfáradt, terhek alatt 

roskadozik, vagy nincsen nyugalma, békessége.  

 

Az emberek nagy része így éli az életét, terheket hordozva, időnként erőteljesen 

megfáradva és elcsüggedve, a szív igazi békességét nem találva. Természetesen vannak 

sokan, akik a mindennapi örömökben élik az életüket és ezek az örömök teljesen 

kielégítik őket. Nem kívánkoznak többre, nincsen vágyuk arra, hogy távlatokban 

gondolkozzanak. Az ilyen pillanatnak élő emberek is eljutnak oda, hogy életük 

hiányosságaival szembesülnek. Veszteségek, betegségek, sikertelenségek, a halálnak az 

elmúlásnak a félelmetessége rádöbbenthetik az embert arra, hogy segítségre szorul. 

Így elmondhatjuk, hogy minden ember számára fontos Jézus hívása, és Jézus kivétel 

nélkül mindenkit hív: Jöjjetek énhozzám mindnyájan…én megnyugvást adok néktek! 

 

Jézus szavaiból egyértelműen hangzik fel az, hogy nincsen semmiféle feltétel. Nem 

feltétel valamilyen emberi teljesítmény, vagy valamilyen életminőség. Nem csak a 

jókat, az értelmeseket, a tehetségeseket, a különféle nagyszerű talentumokkal 

meggazdagított embereket hívja Jézus, hanem mindenkit. Isten Igéje sokszor 

világossá teszi, hogy „azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy 

megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében 

erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, 28és azokat választotta ki Isten, akik a 

világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a 

valamiket, 29hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. „ (I.Kor1;28-29) 

Jézus jól tudja azt, hogy az embertől semmit sem várhat. Az ember a bűnnek és a halál 

erőinek a foglya. Nincsen egyetlen embernek sem lehetősége arra, hogy Isten előtt 

valamit felmutasson, érdemeket szerezzen. Az ember teljesen Isten kegyelmére 

szorul. Egyedül Isten kegyelme által szabadulhat ki abból a mélységből, amiben él. 

Jézus hívásában az az isteni akarat fogalmazódik meg, amely szerint Isten „azt akarja, 

hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” (I.Tim.2;4.)  

 

Istennek a názáreti Jézus Krisztusban megjelent kegyelme teszi szabaddá az embert, 
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Isten kegyelme által nyerhet a megfáradt és a megterhelt megnyugvást békességet. 

Ez az ingyen kegyelem az, amely egy új életre erősíti meg az embert, amelyben napról 

napra megújulhat, növekedhet. Ezért mondja Pál apostol erőtlenségében és 

csüggedésében azt, hogy: háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. 9De ő 

ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér 

célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje 

lakozzék bennem. 10Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, 

bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert 

amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. (II.Kor.12;8-10)  

 

Ingyen, kegyelemből mindenki számára van új élet, új lehetőség. Mindenkit hív Jézus: 

Jöjjetek énhozzám mindnyájan! 

 

* 

A Pásztor hangja 

Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik 

a hangját. (Jn 10,4) 

 

A jó pásztorról szóló példázatban Jézus Krisztus fontos igazságokat mondott arról, 

hogy ki és hogyan értheti meg az ő tanácsait. 

 

1. A Biblia ritkán ír vezetésről, de gyakran a vezetőről. Vagyis arról, hogy milyen 

fontos, hogy újra Isten vezetése alá rendeljük az életünket. 

 

Mert más megrendelni a vezetést, vagy alárendelni magunkat feltétel nélkül Isten 

vezetésének. Mi az előbbit szeretnénk, Isten viszont csak az utóbbira hajlandó. Nem 

elveket taníttat meg velünk, hanem a vele való személyes közösséget kínálja fel. 

Eközben megismerjük őt, együtt él vele a hívő, nem „probléma" lesz a vezetés, hanem 

napi gyakorlat. 

 

2. Isten csak a maga útján vezet, és nem ahhoz szolgáltat tanácsokat, hogy a magunk 

útján hogyan juthatunk előre. Az ókori pásztor nem terelgette nyáját, hanem 

hívogatta. Nem ő követte a nyájat, hanem előttük járt, és mutatta az utat. Az 

vezethető és az érti Istent, aki előtt ő, az ő akarata és igéje feltétlen tekintély. Aki 

bízik benne, bizonyos abban, hogy Isten jobban tudja, mi jó nekünk, mint mi magunk. 

Ezért meggyőződéssel követjük. A vezetés tehát azzal kezdődik, hogy a magunk 

útjáról megtérünk Isten útjára. 
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3. A pásztor egy sajátos sípoló hangon hívta mindig a juhokat. Azok megismerték a 

hangját, és így követték. Mivel egész nap együtt voltak, megtanulták, és idegent nem 

követtek. A Jézussal való állandó együttlét a hívő ember életformája. És a naponkénti 

bibliatanulmányozás, rendszeres igehallgatás során megszokja a lelki fülünk a Pásztor 

hangját, így tudunk majd igeszerűen gondolkozni, dönteni és cselekedni. 

 

 

Ő egyenként, név szerint ismeri a juhait, de mint nyájat gondozza őket. Én 

magamban is fontos vagyok neki, de a hívők közösségében lehet fejlődni, és ott 

vagyunk védve is. 

 

* 

Jézushoz méltóan 

Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek! Filippi 1,27 

 

A hívő ember életmódja a világ szeme elé állítja és szemlélteti az evangéliumot. Az 

evangélium szó jelentése: örömüzenet Hogyan egyeztethető ezzel össze, ha egy 

hívő örömtelen, barátságtalan, rosszkedvű? Vagy ha az élet apró dolgai rosszkedvre 

hangolják, és annyi bosszúság és méltatlankodás van az életében? Ez az evangélium 

szerint való? Hiszen a hívők örömét még a viszontagságok sem homályosíthatják el! 

A Jézusról szóló örömhír révén tapasztaljuk meg Isten meg nem érdemelt nagy 

irgalmát. Az az ember él az evangélium szerint, aki másokhoz irgalmas, ahogy Isten 

tett vele. 

 

Aki másnak felrója a gonoszt, engesztelhetetlen és kemény vele szemben, az 

arcul csapja az evangéliumot. Az evangélium szabadulást kínál minden 

megkötözöttségünkből. Ha egy hívőt a pénz köt, és életútját a kapzsiság és 

nyereségvágy jellemzi, az nem szerez tisztességet az evangéliumnak. Isten 

megváltott gyermeke minden földi dologtól szabad, még az emberfélelemtől is. Csak 

Istenhez van odakötve. Vidám, de mégsem könnyelmű, komoly, de mégis derűs. Sze-

retetteljes, de határozott; engedékeny, de hajthatatlan, ha az igazságról van szó. 

Az evangélium bizakodóvá tesz, de ugyanakkor porba is aláz. Nagyvonalúvá tesz, de 

a kicsiben is hűségessé. Csendes, higgadt lelkületet teremt, de ugyanakkor erőt és 

tüzet is ad, hogy Isten dicsőségéért síkra szálljunk. 

 

Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek - int Pál apostol. Istenben 

elrejtett életünk, házas- és családi életünk mind az evangéliumot kell, hogy 

dicsőítse. De még a közéletben is így járjunk. Ott is az evangéliumhoz kell 

vonzanunk az embereket. „Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, 

hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Mt 



175 

 

5,16). Az élet prédikációja az is, ha asszonyok „szavak nélkül" nyerik meg férjüket, 

csendes, szent életükkel és istenfélelemmel. Krisztus ügyének nagy ártalmára van, 

ha híveinek élete szomorú és megbotránkoztató gyengeségeket árul el, és 

visszatart másokat attól, hogy közelebb jussanak Jézushoz. A világnak éles a szeme 

és pontosan tudja, mi illik Jézus tanítványaihoz. Nem hisz az evangéliumban, ha a 

bizonyságtevők élete nem egyezik meg azzal. Ha az evangélium szerint élünk, akkor 

a Jézusról szóló bizonyságtételünk is eléri a célját. 

 

* 

 

Miért csüggedsz el? 

„Ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt 

köztetek!"'(IPt 4,12) 

Az apostol arra biztat minket: „ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely 

próbáltatás végett támadt köztetek". Ilyen tüzet is gyújthat az Úr, mikor kezd 

már erősen elfordulni Tőle az emberiség. Nagyban kezd már bízni a maga erejében, 

tudásában, hatalmában. Úgy érzi, nincs már szüksége Istenre... Az ilyen 

megpróbáltatásos tűztől se ijedjünk meg: „Miért csüggedsz el lelkem és 

nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő 

orcájának szabadításáért" (Zsolt 42,6). Csaknem ugyanezt ismétli meg a 12. 

versben és a 43. zsoltár 5. versében. Méltán állapítja meg az apostol, hogy nem 

késik az ítélettel az Úr és amit ígér, megcselekszi (2Pt 3). Mennyi vigasztalás és 

bátorítás van ebben?! Hát még Krisztus áldott bizonyságtételében, mikor arról 

beszél, hogyan fordult el tőle és tör ellene a nép. Diadalmasan állapítja meg: „Nem 

hagyott engem az Atya egyedül" (Jn 8,29). Kinek a hite inoghat meg, akinek ilyen 

Ura van és ki ne hallaná boldogan biztató kérdését: „Miért csüggedsz el?" 

Uram, boldogan teszek bizonyságot arról, hogy engem sem hagytál sohasem 

egyedül. Az én lelkem sem ejtette még tartósan fogságába a csüggedés. Tudom, 

hogy olyan Istenem van, aki - minden ellenkező látszat ellenére - sohasem késik el 

az ítélettel, sőt megcselekszi mindazt, amit ígér! Uram, őrizd bennem utolsó órámig 

ezt a drága bizonyosságot, hogy parancsodra boldogan menjek bárhova, ahova hívsz, 

vagy küldesz. Dicsőítsd meg erőd, hatalmad gyarló életemben. Krisztusért. Ámen. 

„ Az erős Isten, uraknak Ura, Szól és e földet mind 

előhívja, Támadatról és napenyészetről, Nagy 

szépséggel a Sión hegyéről Eljő az Isten ő 

fényességében, Semmit el nem hallgat ítéletében." 

(Énekeskönyv 50. é. 1. v.) 

 



176 

 

* 

 

„... de a választottakért megrövidülnek azok a napok" (Mt 

24,22). 

Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart. A nagy 

nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelné a 

nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten, Krisztus érdeméért 

megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért. 

 

Milyen tisztesség ez a szénieknek! Milyen szorgalmasan fel kellene használniuk 

befolyásukkal az Úrnál! Hiszen Ő meg akarja hallgatni a bűnösökért való imádságainkat 

és meg akarja áldani a mások üdvösségéért való könyörgésünkkel. Ő megáldja a hívőkel, 

hogy azok áldássá legyenek a hitetlenek számára. Sok bűnös ember annak köszönheti, 

hogy él, hogy hívő anyjának, feleségének vagy leányának közbenjáró imádságai 

kegyelmesen meghallgatta az Úr. 

 

Élünk ezzel az Úrtól kapott különleges erővel? Könyörgünk hazánkért, más 

országokért, korunkért? Háborúk, éhség, járvány idején az Úr elé állunk-e mint 

közbenjárók, és könyörgünk-e, hogy rövidüljön meg a szenvedés ideje? Panaszkodunk-e 

Istennek a hitellenség, a tévelygés és az eluralkodott szabadosság miatt? Könyörgünk-

e, hogy rövidítse meg a bűn uralmai és siettesse az Úr dicsőséges visszajövetelének 

napjai? Boruljunk térdre, és ne nyugodjunk, míg újra el nem jön Krisztus! 

 

* 

Három „de én' 

73. zsoltár 

 

Ez a zsoltár a lelki elesettség nagy mélységében kezdődik, és a felemeltetés 

csodálatos magasságában fejeződik be. Az első lépcsőfok ezen az úton egy „de én", 

amely az irigység talaján megcsúszott lélek keserűségét fejezi ki. Nincs az a hívő 

ember, aki ne volna kitéve annak a veszélynek, hogy ilyen lelkiállapotba jusson. 

 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mi keresztyén igyekezetünkért Istennek jól 

kell bánnia velünk. Holott a mi keresztyén törekvéseinknek Isten iránti hálából kellene 

származnia, nem pedig abból a gondolatból, hogy ezzel lekötelezzük Istent. 

 

Amikor nem kívánatos dolgok következnek be az életünkben, gyakran csalódottan és 

kétségbeesve tesszük föl a kérdést: hol van most az Isten? Ilyenkor szem elől 

tévesztjük a kegyelmes Istent, és irigységgel tekintünk azokra, akiknek látszólag 
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zökkenésmentesen megy a soruk. 

 

Ennek az irigykedésnek a vége mindig földindulás. Feltör a keserves „de én"; és rögtön 

meginog alattunk a talaj. Már-már meghanyatlanak lábaink, és lépteink kis híján 

eliszamodnak. Úgy látjuk, minden keresztyén igyekezetünk hiábavaló, értelmetlen, 

mert amíg másokhoz jó az Isten, minket magunkra hagy, velünk nem törődik és 

irigységgel tekintünk azokra, akiknek látszólag zökkenésmentesen megy a soruk. 

 

Ennek az irigykedésnek a vége mindig földindulás. Feltör a keserves „de én"; és rögtön 

meginog alattunk a talaj. Már-már meghanyatlanak lábaink, és lépteink kis híján 

eliszamodnak. Úgy látjuk, minden keresztyén igyekezetünk Ebből a szemszögből 

tekintve az istentelen emberek életére, az végig zökkenésmentesnek tűnik. „Jó 

szerencséjük" van, „halálukig nincsenek kínjaik", nincs részük a halandók 

nyomorúságában, pedig „gúnyolódnak", „az égre tátogatják szájukat", és vers így 

szólnak: „Mit tudhatná ezt az Isten, s van-e a Magasságosban értelem?" A hit talajáról 

lecsúszott lelket ez a szemlélet a kétségbeesés örvényébe kergeti. Ha ugyanis tekin-

tetünket földi sikerekre és lehetőségekre irányítjuk, akkor a keresztyén élet 

bolondságnak tetszik. „Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam 

ártatlanságban kezeimet." Amíg azoknak minden sikerül, és nincs előttük akadály, addig 

a hívő lélek nyomorgattatik minden napon, és ostoroztatik minden reggel. Csupa 

zökkenő, csupa összeütközés, napról-napra megújuló harc, vereség, kudarc, míg a másik 

oldalon eredmények, sikerek, megértés, kiegyensúlyozottság és öröm. Joggal érzi hát a 

megingott szív, hogy hiába tartotta tisztán magát. 

 

Az ilyen lelki konfliktusba jutott ember rendszerint a közösséggel is meghasonlik: 

egyszerre hibákat talál közössége tagjaiban, és nem tartja tovább érdemesnek velük 

együtt lenni. Nincs öröme az összejövetelekben, nincs gyönyörűsége az Igében, nem 

látja értelmét a szolgálatnak. Elmaradozik, és a szakadás, az árulás útjára lép. Aki ezt 

teszi, az Isten fiait árulja el. Ne feledjük: a közösséggel való meghasonlásnak mindig a 

lelki meghasonlás az előzménye. Aligha szokott ez másként történni. 

 

A szenvedés kérdése az emberi értelem számára megoldhatatlan. Hiába gondolkodik 

rajta bárki, hogy megérthesse, érthetetlen titokkal áll szemben. Jób barátai, de még 

Jób sem értette meg Isten kijelentése nélkül, hogy mi lehet a magyarázata szen-

vedéseinek. A földi Izrael sem tudta megérteni a szenvedő Messiást. Csak úgy tudta 

elképzelni a Messiás országát és uralkodását, hogy letöri a római igát, és megdönti e 

jelenvaló világ alapjait, más szóval erőszakra építi országát és hatalmát. 

 

Hiába minden emberi bölcsesség és okoskodás, nem tudjuk felfogni, hogy miért kell a 

jelenvaló világban éppen az Isten gyermekeinek kárt vallaniuk, háttérbe szorulniuk, 

terhet és nyomorgattatást hordozniuk. Mi annak a magyarázata, hogy éppen a 
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korcsokat, a nem fiákat engedi Isten szabadon nőni, szabadon futni, az Ő választottait 

pedig nyomorúságok, megpróbáltatások kohójába veti? Vagy ha már az övéit 

megszorongatja, miért nem ugyanaz az Ő ellenségeinek a sorsa, miért lehet nekik olyan 

tehermentes életet élni? 

 

A válasz Isten templomában található. Isten gondolata akkor lesz megismerhető, az 

isteni kinyilatkoztatásnak akkor jutunk a birtokába, amikor kettéreped a kárpit, és 

beléphetünk a szentek szentjébe. Addig csak ködben és homályban tapogatózva ke-

ressük az igazságot, és amikor azt gondoljuk, hogy megfogtuk, kiderül, hogy ismét csak 

a semmit markoltuk. 

 

Amikor az ember elérkezik a kereszt alá, és ott elhangzik a győzelmes „elvégeztetett" 

kiáltás, a kettérepedt kárpiton keresztül világosság támad, és megértjük, mintha 

álomból ocsúdnánk, hogy amit addig helyesnek és jónak láttunk, az csalfa lidérc, hazug 

álomkép. A valóság a látszat mögött, Isten kijelentéseiben és eljövendő terveiben van. 

A hitbeli elbukás állapotából is egyedül a kereszt újbóli felismerése és megragadása 

által van felemeltetés. Akinek a lába megcsuszamlott, azért csuszamlott meg, mert 

tekintete előtt meghomályosodott a kereszt győzelme és szabadítása. Nyilvánvaló hát, 

hogy a hitünk úgy szilárdulhat meg újra, hogyha „Isten szent helyébe" újra a maga 

dicsőségében ragyog fel a golgotái kereszt, és a rajta végbevitt szabadítás. 

 

Hitünket csak a kereszt látása tudja ismét helyreállítani. A hit szeme előtt ennek 

láttán ragyog fel az igazság. Akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a hitetlenek életének 

látszat-bizonyossága csak ideig-óráig való; síkos talajon áll. Isten egyetlen 

mozdulatától elvesznek és elenyésznek. Amikor az Ő ítéletének Mt 7,2.7 napja eljön, 

nagy lesz annak a háznak a romlása, mert „homokra" épült. Csak látszólag pompás és 

mozdíthatatlan, erős és örök, de ha jön az árvíz, ha fújnak a szelek, beleütköznek, és 

összedől. 

 

Ami a kétkedő számára bölcsesség, az a hit számára bolondság. Amit az ember 

kétségek között hányódva gondolt, ami megkeserítette az életét, és elvette a 

békességét, azt a hit szemével nézve bolondságnak ítél: „Hogyha keseregne szívem, és 

háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék; oktalan állat volnék 

teirántad." így foszlik szerte minden rettegés, amint a hit szeme megnyílik. 

 

Ahogy a feljövő nap sugarától felszakad a köd, és széles távlatok nyílnak meg a látásra, 

ugyanúgy a hit világossága is eloszlatja a félelmetes, nyomasztó ködöt, és csodálatos 

módon megvilágosodik a látás, átalakul az egész értékrend, és az ember drága 

kincsként szorítja magához, amit már-már elengedett. 

 

A hit szeme előtt megvilágosodik a csodálatos kijelentés: „Én mindenkor veled vagyok, 



179 

 

és te fogod az Én jobb kezemet", amelyre a lélek így válaszol: ne legyenek az életnek 

olyan veszedelmes fordulatai, mélységei vagy megpróbáltatásai, hogy ne fognád a 

kezemet, ne volnál a közelemben, ne vinnél át a mélységek felett, és ne őriznél meg az 

üdvösségre! 

 

Ez a csodálatos hitbeli megtapasztalás vezet el a második „de én"-hez, annak a 

felismeréséhez, hogy amíg a kevélyek, és a gonoszok magukban kell, hogy járjanak 

sikeres útjaikon is, ezzel szemben az Isten választottai a megpróbáltatások és 

nyomorgattatások útján is szívükben hordozzák a bizonyosságot, hogy Isten velük van, 

és Ő hordozza és megtartja őket minden körülmények között. 

 

A hívő ember a látható világ nyomorúságairól vagy a mások sikeréről a mennyei dicsőség 

felé fordítja tekintetét, ily módon valósággá válik életében, hogy miután Krisztussal 

együtt meghalt, nem a földieket, hanem az odafenn valókat keresi. Amíg a jelenvaló 

világban kell járnia, Isten kegyelme tanácsolja, igazgatja az életét, amely, ha sokszor 

érthetetlen is, mégis mindig jó, mert üdvösségünket és örökkévaló dicsőségünket 

munkálja általa az Úr. 

 

Ez az út vezet el a hit legmagasabb fokára, amikor így szól a lélek: Te elég vagy nekem. 

Elfogyatkozhat testem és szívem, „szívemnek kősziklája, óh Isten, és az én örökségem 

Te vagy mindörökké". Ekkor születik meg a harmadik „de én", amikor Isten közelségén 

kívül semmi másra nem vágyik a lélek. 

 

Ahhoz, hogy a hitnek erre a magaslatára eljusson a lélek, meg kell járnia azokat a 

mélységeket, amelyeket az előző versekben láthattunk. Amíg a szentélyben meg nem 

látja Istent, és nem tudja szemétnek és kárnak ítélni mindazt, ami e jelen való világból 

való, amíg Istenen kívül egyébben is gyönyörködik a földön, amíg irigykedik a 

kevélyekre, azok szerencséjére, addig nem tud a legkétségbeejtőbb hányattatások és 

megpróbáltatások közepette is Istenbe vetett reménységgel így kiáltani: „De én? 

Isten közelsége oly igen jó nékem!" 

 

OKTÓBER 27. 

 

Egyedül hit által! 

 
28Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és 

én megnyugvást adok nektek. 29Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok 

meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 

lelketeknek. 30Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. (Máté 11;28-30) 
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Az Ige üzenete által mindenki felé hangzik Jézus szava: Jöjjetek énhozzám 

mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve! Jézus minden emberi 

nyomorúságból fel tud emelni, meg tud szabadítani. Ennek a szabadulásnak, 

gyógyulásnak semmi előfeltétele nincs. Ingyen, kegyelemből lehet szabaddá az, aki 

Jézus hívását meghallja és elfogadja. Jézus jól tudja, amit mi nem szoktunk elhinni, 

hogy tőlünk emberektől Isten semmit sem várhat, mert bármit teszünk az mind csak 

tehetetlenségünknek a bizonyítéka. 

 

De mégis van valami, amit nagyon fontosnak tart Jézus, s amit újra és újra 

hangsúlyossá tesz. Ez pedig a hit. Jézus szabadítása hit által lesz a mienk, hit által 

fogadhatjuk el. 

 

A hit mindenek előtt azt jelenti, hogy Jézus hívását bizalommal fogadjuk. Nem 

vitatkozunk, nem kérdezünk vissza, nem kezdünk el okoskodni, hanem úgy ahogyan a 

kisgyermek, igent mondunk az Ő hívására. Odamenekülünk hozzá teljes bizalommal, 

nyitott szívvel.  Kiszolgáltatjuk magunkat Őneki. Jézus azt mondta: „15Bizony mondom 

nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem 

megy be oda.” (Márk10;15.) 

 

A hit mindig azt jelenti, hogy kizárom a vitát, az okoskodást, megbízom Jézusban, 

megbízom az Ő Igéjében.  

 

A mai keresztyénségnek a legnagyobb problémája, ami által Isten ügyét, az 

evangéliumot is hitelképtelenné teszi, hogy vitatkozik, okoskodik, válogatni kezdi az 

Igéket és mindenféle kommentárt készít Jézus szavaihoz, Isten kijelentéséhez. Ez így 

nem működik! Csak akkor tapasztalhatjuk meg Isten kegyelmét, ha gyermeki hittel 

fogadjuk az Ő szavát, az Ő életünkbe történő beavatkozását. Az emberi okoskodások 

lehetnek nagyszerű intellektuális teljesítmények, okos és szép teóriákat készíthetünk 

magunknak, de nem fogjuk soha megtapasztalni azt, hogy Jézus megnyugvást, 

gyógyulást ajándékoz nekünk. 

 

De a hit ennél többet is jelent! Jelenti azt, hogy nem csak bizalommal fogadom Jézus 

közeledését, nem csak kitárom a szívemet Őelőtte, hanem elkezdek az Ő uralma, 

vezetése alatt élni. Minden dolgomat alárendelem az Ő akaratának. Nem az emberek 

tetszését keresem, hanem az Ő akaratát, az Ő tetszését. És nem csak átrendezni 

engedem az Ő uralma által az életemet, hanem az Ő akarata szerint aktivizálom 

magamat. Életemnek lesz célja. Küldetésem lesz Jézus akarata szerint. Felveszem az Ő 

igáját, magamra veszem az Ő terhét, mert ebben az aktivitásban tapasztalhatom meg 

azt, hogy az Ő erői áradnak azéletembe. Ebben az aktivitásban fogom megtapasztalni 

azt, hogy Ő napról napra megmutatja életemben az Ő szeretetét, jóságát és napról 
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napra többre bíz, magasabbra emel. És ez nem lesz számomra fárasztó, hanem 

megújulok napról napra az Ő hatalmas erejében. 

 

Egyedül hit által lesz a mienk az, amit Isten Jézus Krisztusban ajándékozott nekünk. 

Akkor ha valaki nem tudja gyermeki hittel, engedelmeskedve, életét odaszánva Jézust 

élete felett Úrnak vallani, akkor nem tapasztalhatja meg az Ő szabadítását. 

* 

 

Imádni, látni, nevét viselni 

„...szolgái imádják őt, látni fogják az ő arcát, és az Ő neve lesz a homlokukon" 

(Jel 22,3.4). 

 

A dicsőség honában három áldásban lesz részünk: 

 

„Szolgái imádják őt." Odaát nem nyomorít már bennünket másféle szolgálat, nem 

parancsol nekünk már más úr. Csak az Úr Krisztusnak szolgálunk, Őt imádjuk szünte-

lenül, tökéletesen, fáradság és tévedések nélkül. A menny annyit jelent a hívők 

számára: az Úr Krisztust imádni, maradéktalanul az Övé lenni. A hívő léleknek ez lesz 

az egyetlen vágya az örökkévalóságban. 

 

„Látni fogják az Ő arcát." Ez teszi gyönyörűségessé a szüntelen imádatot, ez lesz 

szolgálatunk kézzelfogható jutalma. Megismerjük az Urat, mert teljes valóságában lát-

juk majd Őt. Krisztus Jézus arcának látása a leghűségesebb szolgáknak járó 

legnagyobb jutalom, amit csak kérhetünk és kaphatunk Istentől. Mózes is mi nagyobbat 

kérhetett volna, mint azt: „Mutasd meg nekem dicsőségedet!" (2Móz 33,18). 

 

„Az Ő neve lesz a homlokukon." Amíg az Urat nézik, neve felíródik homlokukra. Ez azt 

jelenti, hogy Krisztus elfogadja őket, ők pedig elfogadják Krisztust. A kegyelem belső, 

elrejtett jele Krisztussal való kölcsönös kapcsolatunk nyilvánvaló jelévé válik. 

 

Add Uram, hogy ez a három dolog már itt elkezdődjék az életemben, hogy aztán 

egyszer majd kiteljesedhessék dicsőséged hónában! Ámen. 

 

* 

 

Megdorgálja az Úr, akit szeret 

„Akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad." 
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(Zsid 12,6) 

Egyik legcsodálatosabb és legmélyebb értelmű vigasztalást tartalmazó ige az, hogy „a 

kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad". Aki 

először hallja, azt is szíven üti. Ha így van, mondja magának, nem oktalanság, ha 

bánkódom dorgáltatásom, még inkább, ha kétségbe esem ostoroztatásom miatt?! 

Hiszen minden kisebb bajom az Úrnak irántam érzett szeretetéről, a nagy baj pedig 

nem kevesebbről, mint fiává fogadtatásomról beszél hozzám?! Bár kissé eltérő, mégis 

azonos értelemmel ismétlődik ez a biztatás a Jelenések könyvében, Krisztusnak a 

laodiceai gyülekezet felvigyázójához küldött levelében: „A kiket én szeretek, 

megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg" (Jel 3,19). Ez a sokat 

ígérő krisztusi zörgetés előhangja, amit mindenki boldog örömmel vár és fogad... (20.) 

Ha ilyen kegyelmes Krisztusunk van, hogyne szeretnénk Öt teljes szívünkből és teljes 

lelkűnkből?! 

Jóságos mennyei Atyám, szeretlek Téged teljes szívemből, teljes lelkemből és minden 

erőmből, hogy olyan kegyelmes vagy hozzám. Fiaddá fogadtatásom csodás bejelentése 

vessződ egy-egy suhintása rám: mindez erről beszél. Add, Uram, hogy mindegyiket 

gyermeki hálával fogadjam és megköszönjem! Adja kegyelmed, hogy senki és semmi 

Tőled elszakítani ne tudjon: én legyek a Tiéd, Te maradj az enyém életben, halálban, 

örökkévalóságban! Krisztusért! Ámen. 

„E világnak dicsősége Igen hamar elmarad, Kit ma 

gondok sújtnak, végre Holnap diadalt arat. Csak 

Atyámban bízhatom, Ő megsegít, jól tudom, Mert az 

igazaknak Atyja, Hű szolgáját el nem hagyja." 

(Énekeskönyv 269. é. 5. v.) 

 

* 

Magatartásunk a rosszindulatúakkal szemben 

Emlékeztesd őket arra,... hogy senkit se szóljanak meg, kerüljék a 

viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva 

minden ember iránt. Titusz 3,1.2 

 

A keresztyén ember ne szidalmazzon senkit. A bűnt nevén kell ugyan nevezni, mert 

nem takargathatjuk azt, de a szidalmazás egészen más, mint ahogyan azt a Megváltó is 

tanítja a Hegyi Beszédben. „Ráka" - üresfejű vagy bolond - azt jelenti: Istentől 

elszakadt, kárhoztatott ember! - Senkit se bélyegezzünk meg elhamarkodottan 

javíthatatlannak, mert meg van írva: „Ne kárhoztassatok, és nem lesz 

kárhoztatásotok." 
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Továbbá a hívő keresztyén ne torzsalkodjék, ne zsörtölődjék. Vannak emberek, akik 

nem tudják elhordozni az ellentmondást és minden körülmények között az övék kell, 

hogy legyen az utolsó szó. - A hívő legyen szelíd. „A ti szelídlelkűségetek ismert legyen 

minden ember előtt." Sokszor akad dolgunk kevésbé szeretetreméltó emberekkel, akik 

különösképpen türelmetlenségre ingerelnek. Éppen ezekkel szemben kell megmutatnunk 

szelídségünket, mert bármilyenek is, mégis barátságos közeledésre várnak. Bántó 

szavakra, szeretetlen magatartásra válaszoljunk barátságosan és kedvesen. A hívők 

bizonyítsák be, hogy szelídlelkűek, akik félre tudnak állni, igényeikről le tudnak 

mondani. A szelídlelkűség testvére az alázatosság, ami nélkül a szelídség is csak 

mesterkélt, fáradságosán megteremtett önuralom. A szelídlelkűség már sokszor 

aratott nagy győzelmet dacos, haragos szívek felett, sokszor gyűjtött eleven szenet 

gyűlölködő emberek fejére. Ilyen legyen a hívő keresztyén a meg nem tért 

embertársával szemben, mert hiszen ő is balga, rossz és szeretetre méltatlan volt, s 

teljesen saját érdeme nélkül támadt fel számára Isten jóságának és kegyelmének a 

Napja. Ezért tud most ő is jóságot és szeretetet sugározni. Ha azt érzed, hogy sötét 

árnyak telepszenek lelkedre, ha kifogy türelmed és szelídséged, állj bele az isteni 

szeretet fényébe, amely Jézus Krisztusban jelent meg. Engedd, hogy újra meg újra 

áthasson ez a felülről való fény, hogy általad másokra is tovább áradjon világossága és 

melege. Sokan várják, hogy jóságos, szerető Istenünkhöz közel vigyük őket. Bár az 

ember egyfelől menekül Isten elől, másrészről mégis vonzódik az örök szeretet felé. - 

Áradjanak át rajtad Isten szeretetének sugarai, hogy azok a szeretet Napjához 

vonják hitetlen felebarátodat. 

 

* 

 

Ne zárkózz el! 

Oszd meg kenyeredet az éhezővel..., és ne zárkózz el testvéred elől! 

(Ézs 58,7) 

Miért zárkózunk el testvérünk elől? Azért, mert nem testvért látunk benne, hanem 

vetélytársat, ellenfelet, sőt olykor ellenséget. Félünk tőle, féltjük tőle a javainkat. És 

őt miért nem féltjük? Mióta az ember szembefordult Istennel, szembekerült 

embertársával is. S ez így tapasztalható - attól kezdve, hogy egy családban 

megszületik a második gyermek, egészen a világűr birtoklásáig. 

 

Isten arra figyelmeztet, hogy az emberiség egy vérből van teremtve, tehát egy nagy 

család. Úgy kellene néznünk mindenkire, mint testvérre. A bizalmatlan, önző, közönyös 

magatartás elzár egymástól, a magára maradt ember még inkább fél, és aki fél, az 
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agresszív lesz. 

 

Hogyan lehet ennek véget vetni? Pál apostol tanácsa: béküljetek meg Istennel (2Kor 

5,20)! Isten nem ellenség, ti se hadakozzatok ellene, és ne is védekezzetek ellene! Nem 

büntetni készül, hanem ajándékot kínál. Aki őt elkezdi szeretni és szolgálni, az képes 

lesz szeretni és segíteni a másik embert is. Függetlenül attól, hogy kicsoda. Nem azt 

nézi, hogy megérdemli-e, vagy hogy megéri-e segíteni neki, csupán azt, hogy szüksége 

van rá. Isten is csak azt nézte, amikor könyörült rajtunk. 

 

Az ilyen ember megszabadul az önzéstől. „Az volt a bűne... Sodornának, hogy bár... 

kény ér bőségben... volt része..., a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta." (Ez 

16,49) 

 

Megszabadul a közönytől. „Ne nézd el, ha embertársadnak... juha elcsatangol, ne 

menj el mellettük közömbösen..." (5Móz 22,1-4) 

 

Felszabadul arra, hogy sose érvényesítse a maga előnyeit mások kárára, de mindig 

legyen kész akár a saját rovására is segíteni, adni, örömöt szerezni, áldozatot hozni 

másokért. Jézus Krisztus erre adott példát, s az a mi lelki gazdagságunk forrása, hogy 

ő azért jött, hogy szolgáljon, és az életét adja váltságul sokakért (Mk 10,45). Boldog 

az, aki meri őt követni ezen az úton. 

 

* 

 

IGE-Memra-Logosz 

Kezdetben volt az IGE, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az IGE. Ő kez-

detben az Istennél volt. 

Jn 1,1 

János evangéliumának első fejezete a legdöbbenetesebb, a legmegragadóbb és a 

leglélegzet-elállítóbb „vallásos" gondolatépítmény, amelyet valaha ember végiggondolt 

és leírt. 

 

A bevezetésben említettem, hogy amikor János evangéliuma íródott, egészen más volt 

a helyzet, mint amikor Jézus élt, sőt más, mint a másik három evangélium megírásánál. 

A keresztyén hit Jézus halála után harminc évvel, tehát Krisztus után jó fél 

évszázaddal Kis-Ázsián keresztül úgy elterjedt Görögországban és az egész Római 

Birodalomban, hogy a pogánykeresztyének és a zsidókból lett keresztyének 
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arányszáma körülbelül százezer az egyhez volt, vagyis százezer pogányból lett 

keresztyén esett egy zsidóból megtért keresztyénre, így Jánosnak már erre a 

tetemes többségre kellett tekintettel lennie, nem pedig a zsidó származásúakra, 

amikor lediktálta evangéliumát. Neki már görög észjárás szerint kellett evangéliumot 

szerkesztenie, fogalmaznia. Efezusban például tökéletesen ismeretlen volt sok olyan 

fogalom, ami még az első három evangéliumban számtalanszor előfordul, például a 

Messiás fogalma, akit a zsidóság várt. 

 

Micsoda ihletettség, a Szentléleknek milyen megvilágosítása kellett ahhoz, hogy a 

negyedik evangélium írója Jézus lényének jelzésére, kimondására egy olyan szót 

találjon, amelyet egyaránt ismernek a zsidók és a pogányok is! A negyedik evangélium 

írója megkapta, megtalálta ezt a szót: az ige! Héberül: Memra, görögül: Logosz. 

 

Igen jól ismerte ezt a szót a zsidó ember is. Az ő számára a szó, vagy ha tetszik, az 

IGE sokkal többet jelentett bizonyos kifejezett hangnál vagy hangzásnál. Számára a 

szó, az IGE dinamikusan élő és ható erőt is jelentett. Már csak azért is, mert a zsidó 

ember meglehetősen kevés szóval élt; míg ők körülbelül tízezer szót használtak, addig 

a görögök kétszázezret, így nagy jelentőséget tulajdonítottak a kiejtett szónak. - Egy 

angol utazó leírta úti élményeiben, hogy nem is olyan régen Palesztinában találkozott 

egy muzulmán karavánnal, és azok a keletiek között szokásos Salom áldás szavával 

köszöntötték őt és kis kísérőcsapatát. Amikor azonban kiderült, hogy az angolok 

keresztyének, nagyon udvariasan bár, de arra kérték, hogy „adja vissza" nekik a kimon-

dott áldást, mert az őket nem illetheti. 

 

A keleti ember, így az izraeliták is Jézus korában s előtte a kimondott szónak 

mágikus erőt tulajdonítottak, ezért takarékoskodtak úgy vele. 

 

Aki olvasta az Ószövetséget, tudja, milyen nagy jelentősége van a kiejtett szónak, 

az igének. Emlékezzünk csak, amikor Jákob kicsalja vén és vak atyjától az atyai áldást 

és így elnyeri Ézsau elől. Az apai áldás visszavonhatatlan. A turpisság kiderültekor nem 

mondja az öreg és vak Izsák, hogy annyi baj legyen, visszavonom áldásomat. Az áldás 

elhangzott, az áldás érvényes. 

 

A Biblia első lapja csak úgy vibrál a megszólaló, a teremtő Igével megszólaló Isten 

szavától: „És monda Isten..." 

 

Csak néhány, az iGÉre utaló Igét idézek még: „Az Úr szavára lettek az egek..." (Zsolt 

33,6) „Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 

hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (íz 55,11) „Nem olyan-e 

az én igém, mint a tűz - így szól az Úr -, vagy mint a sziklazúzó pöröly?" (Jer 23,29) - 

Talán ennyi is elég, hogy kiérezzük ezekből az ószövetségi igékből, hogy a kiejtett, a 
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kimondott szó, ige, különösképpen, ha Istentől származik, nagy hatalom. Nagy erőt 

képvisel. 

 

Egy egész különös jelenségre is szeretném felhívni a figyelmet: arra, hogy Jézus 

korában a héber már holt nyelv volt! Jézus korában a zsidó ember egy másik szemita 

nyelvet beszélt, az áramot, amely magába szívta, vette a régi héber szavak egy részét 

is. Jézus korának embere a régi tekercseket, azaz a szent iratokat, a mózesi 

könyveket, a Tórát vagy a próféták könyveit valójában már csak arám fordításokból 

ismerte, legalábbis az egyszerűbb nép és az alsóbb papság. A héber ősi szöveg arám 

fordításait targumoknak nevezzük. 

 

Nos, ezek a targumok mindig görcsösen kerülték, hogy például Isten kezéről, lábáról, 

szájáról szóljanak, amit az ősi héber iratok nyugodtan megtesznek. Az eredeti írás 

nem félt az antropomorfizmustól, amit a targumok kikerültek. Ahol mégis valami 

emberre emlékeztető szót kellett fordítaniuk, ott mindig az IGE szóval fordították. 

Például a targum szerint „És kivezeti Isten a népet az IGE elé" (Kiv 19,17). Héberül - 

Ézsaiásnál - Isten pusztító tűzhöz is hasonló, a targumban itt is az ige szó áll Isten 

neve helyett, így tehát Jézus korában már Isten sokféle isteni kinyilatkoztatása - az 

IGE megnyilatkozása, a memráé. Jézus korában és kora után élő zsidó ember tehát, ha 

a memra, IGE szót hallotta, akkor Istenre gondolt. Mégpedig Isten szellemére, ha 

tetszik: Lelkére, bölcsességére, értelmére, gondolatára egyszerre. Mindez belefért 

ebbe a szóba: memra. 

 

Tehát ha János azt akarta, hogy a népéből lett keresztyének értsék azt, amit 

mondani akart, akkor nyugodtan használhatta az IGE szót, mert a memrát, az iGÉt úgy 

ismerték, mint amely Isten legfőbb tulajdonságait, sőt magát Istent jelentette. 

Mintha evangéliuma első soraiban így szólt volna népe fiaihoz: 

 

„Évtizedek, sőt évszázadok óta ismeritek az iGÉt, annak hatalmát. Sőt, ha Istenről 

akartok beszélni, hogy ne ejtsétek ki a nevét, akkor is ezt a szót használjátok: memra, 

IGE. Nos, tudjátok, hogy ki ez az Ige? Jézus Krisztus. Benne öltött testet, Ő lett 

testté. Benne jött közétek a memra, az Isten Igéje, ereje, bölcsessége, lelke, hatalma. 

Én Róla beszélek; az IGE szó alatt mindig Őt értsétek." 

 

De ugyanakkor ebben a szóban találta meg a legmegfelelőbb kifejezést Jézusra a 

görögök számára is. Akár azt is mondhatnánk, hogy Kr. e. 560 óta a görög IGE, Logosz 

fogalom arra vár, hogy valaki rábukkanjon és a maga helyére tegye, fölhasználja. 

Akkoriban élt ugyanis a nagy görög filozófus, Herakleitos - s éppen Efezusban -, aki 

egy érdekes filozófiai rendszert állított föl. Az volt a lényege, hogy mindig minden 

változik (panta réi). Tőle származik az a ma is közismert mondás, hogy senki sem léphet 

kétszer ugyanabba a folyóba, mert ha másodszor belelép, az már más víz, más folyó. 
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Ezt a mindig változó világot a khaosztól az Isten Logosza, értelme, szelleme, iGÉje 

menti meg, a mindent rendben tartó, rendező és előbbre vivő erő. Sőt, az emberben is 

ott él, ott „lakik" és működik a Logosz, és ez tesz bennünk különbséget a jó és a rossz, 

az igazság és hazugság között. Tehát Herakleitos számára a Logosz volt Isten mindent 

befogó, átfogó, rendező, megtartó és irányító ereje. 

 

A görög gondolkodásba mélyen beivódott Herakleitos filozófiája és gondolata a 

Logoszról, és az első században ez a gondolkodásmód lejutott a görögül beszélő 

kisemberhez is. Sőt, akadt egy görög műveltségű, de a zsidó hitet mélyen élő filozófus, 

az alexandriai Philón (Kr. e. 13 k. - Kr. u. 54), aki azt tűzte feladatul maga elé, hogy 

összeegyezteti kora zsidó és görög gondolkodását. Azt tapasztalta ugyanis, hogy az 

alexandriai zsidó közösség számos tagja a görög tanok kedvéért felhagy az ősök 

hitével, ezért ily módon kísérelte meg őket visszavezetni a forráshoz. Akkoriban senki 

nem ismerte jobban a zsidó szent iratokat és a görög filozófiai gondolkodást nála. 

Pihlón is rábukkant a Logosz fogalmára, gondolatára, és ezt tette meg a két világ 

kapcsolópontjává. Arról ír, hogy a Logosz által jött létre a világ, a Logosz tartja fenn 

és kormányozza. Ez irányítja az embert, mint a hajót a kormány. A Logosz adja a 

gondolkodási képességet az embernek, az értelmet, vala mint a jó és az igaz 

felismerését. A Logosz a közvetítő Isten és ember között. Az emberi lélek „papja" - 

Isten előtt. 

 

Tehát János, Isten Lelke vezetésével és ihletése alatt, a Logosz fogalomban olyan 

töltésű Igére, szóra, fogalomra bukkant, amelyet nem csak a zsidók ismertek - a 

memrában -, hanem a görögök is, s így a görögségnek mintegy ezt mondja a negyedik 

evangélium nyitányában: 

 

„Évszázadok óta álmodtok, beszéltek a Logoszról - nos, ez a Logosz lett testté. Ez 

jelent meg a földön, és a neve: Jézus Krisztus." 

 

Igy egyszerre értheti zsidó és görög, hogy Isten teremtő, kormányzó, ihlető, 

értelmet adó Szelleme az, akiről úgy beszél János, mint Jézus Krisztusról. Mert az 

IGE mindkét világban lényegében ezt jelentette. 

 

Így értsük a negyedik evangélium első versét: Kezdetben volt a Logosz. Tehát 

minden kezdetnek kezdetén volt már. És az IGE (Logosz) Isten volt. Itt a kettő 

azonosulásáról, és nem azonosságáról van szó. Tehát: Isten Lelke volt Jézusban. 

 

 

Október 28 

 

Tudatlanságból elkövetett bűnök 
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„... és bocsánatot nyernek, hiszen nem volt szándékos a vétek" (4Móz 15,25). 

 

Sokszor egyáltalán nem látjuk bűneinket, mert tudatlanok vagyunk. Biztosak lehetünk 

abban, hogy sok ilyen tudatlanságból elkövetett bűnünk van, cselekedeti és mulasztási 

bűnök egyaránt. Teljes jóhiszeműséggel azt gondoljuk, hogy Isten szolgálatára 

cselekszünk bizonyos dolgokat, pedig azokat Ő nem parancsolta és nem is fogadhatja 

el. 

 

Az Úr ismeri mindannyiunk tudatlanságból elkövetett vétkeit. Ez félelemmel tölthet 

el bennünket, hiszen igazsága egyszer majd számon kéri tőlünk ezeket a bűnöket. 

Hitünk azonban vigasztalást merít az ígéretből, hogy az Úr az általunk nem észlelt 

bűnöket is eltörli. Látja bűneinket, de a háta mögé veti azokat, hogy ne lássa többé. 

 

Az a vigasztalásunk, hogy Jézus Krisztus, a mi Főpapunk, engesztelést végzett a 

hívők egész Gyülekezetéért. Ezzel bűnbocsánatot szerzett az általunk nem ismert bű-

neinkért is. Drága vére megtisztít minket minden bűntől. Akár észrevettük és 

elsirattuk azokat, akár nem, Isten látta ezeket a bűnöket, Krisztus engesztelést 

végzett értünk, a Szent Szellem pedig tanúságot tesz arról, hogy megbocsáttattak, így 

tehát háromszoros okunk van rá, hogy békességünk legyen. 

 

Atyám, dicsőítelek isteni bölcsességedért, amellyel nemcsak meglátod vétkeimet, 

hanem Krisztusban engesztelést szereztél minden bűnömre, hogy megszabadíts 

mardosásuktól, és ezt már akkor megtetted értem, mielőtt én egyáltalában bűneim 

tudatára ébredtem volna. 

 

* 

 

Kárhozat, kegyelem, küldetés 

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek 

miatt... (Ef 2,1) 

 

Kezdetben Isten szép küldetést adott az embernek, hogy legyen az ő képviselője a 

teremtett világban, s művelje és őrizze azt, amit Isten alkotott. 

 

Egy képpel folytatva: alig kezdte el az ember ezt a boldog életet, megállt mellette a 

kísértő, és egy érdekes hajóútra hívta az „unalmas" éden-kertből. Az ember engedett 

a csábításnak, de amikor a hajóra lépett, lefogták, megkötözték, az evezőpadhoz 
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láncolták, s azóta gályarabként tengeti életét. Már nem Isten az ura, de a maga ura 

sem lett, hanem az Isten elleni lázadás, a bűn uralma alá került. Tehetetlen, a 

helyzetén nem tud változtatni. Ezt az Isten nélküli létet nevezi a Biblia halálnak, s 

ennek a végleges formája a kárhozat. 

 

Jézus Krisztusról azt tudjuk, hogy megjelent ezen a gályán, és kihirdette a jó hírt: 

aki hisz benne, az szabad. Ezek álljanak fel! Aki az ő szavára felállt, arról lehullottak a 

láncok. Jézus neve is ezt jelenti: szabadító, megmentő, üdvözítő. A vele való kapcsolat 

újra az életet jelenti a raboknak, ennek végleges formája az üdvösség. 

 

A bűn uralma alól felszabadított ember újra képes küldetését végezni. Felismeri, 

milyen érdekes és fontos lehetőségeket készített el neki Isten, aki minket „jó 

cselekedetekre teremtett..., hogy azok szerint éljünk" (Ef 2,10). Az ilyen ember már 

nem rab, nem kénytelen szüntelenül Isten akarata ellen cselekedni, hanem képes őt 

megérteni, vele egyetérteni, neki engedelmeskedni. S eközben „valósul meg", lesz azzá, 

akinek Isten teremtette. Ez az igazi szabadság. 

 

Ez a megszabadult, hitre jutott ember útja: küldetés, kárhozat, kegyelem, küldetés. 

A második állomásig mindnyájan eljutottunk. A kárhozat állapotából hív ki minket 

Jézus, hogy Isten kegyelmet nyert gyermekeiként újra eredeti küldetésünket tudjuk 

végezni. 

 

* 

 

Zúgolódás nélkül! 

Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent! Filippl2,14  

 

Ha Isten gyermekei panaszkodnak, olyanok, mint a kormozó gyertyák. Világosság 

helyett fojtó füstöt árasztanak. Az apostol szeretné, ha a hívő keresztyének, mint 

csillagok fénylenének a világon az Istentől elfordult nemzetség között, amelyben 

élnek. Nem külsőképpen szakadtak el tőle, de alapvetően mások kell, hogy legyenek, 

mint a körülöttük levő világ. Ott a zúgolódás, panaszkodás, zsörtölődés és kritizálás 

otthonos. Isten gyermekei mindent mennyei Atyjuk kezéből fogadnak el, még a 

nehézségeket és szenvedéseket is. Aki az igazságban jár és gyűlöli az 

igazságtalanságot és fösvénységet, az megkapja kenyerét és vize sem fogy el (Ézs 

33,15.16). Amikor Izraelre ránehezedett a drágaság, Illés próféta nem zúgolódott a 

néppel együtt. Bízott az Úrban. Az utolsó időkben még keményebb próbák várnak 

Isten népére. De zúgolódhat-e egy gyermek apja ellen, akinek szeretetéről és 

bölcsességéről mélyen meg van győződve? 
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Isten gyermekeihez nem a zúgolódás, hanem a hálaadás illik. Mindenben, amit 

végezniük kell, mennyei Atyjuktól kapott feladatot látnak. Az Ő szolgálatában 

tudják magukat, hogyan zúgolódnának hát azért, hogy túl sok a terhük?! Nem lenne 

ez lázadás az Úr ellen, aki pedig hallatlan sok jót ad az övéinek? Amit saját 

akaratunkból vállalunk, az természetesen nagyon terhessé, sőt kibírhatatlanná 

válhat. Aki azonban minden cselekedetét alárendeli Istennek és csak neki akar 

tetszeni, annak nem szabad zúgolódnia, még ha néha nagyok is az igények vele 

szemben, vagy elmarad a hála, amit talán megérdemelne. A tartós zúgolódás 

haragossá, morcossá tesz. 

 

Isten gyermekei mindent zúgolódás és tétovázás nélkül tegyenek, azaz 

aggályoskodás és töprengés nélkül. Jó, ha mérlegeljük az elvégeznivaló dolgokat, de 

ha a folytonos latolgatástól nem jutunk a cselekvésig, az szánalmas dolog. Ha 

bizonyos vagy abban, hogy valaminek Isten akarata szerint meg kell történnie, akkor 

ne gondolkozz sokat, ne adj helyet okoskodásoknak, ne tartóztasson fel és ne 

fordítson vissza semmi. Cselekedj határozottan! Debóra énekében (Bírák 5) azt 

olvassuk Rúben törzséről, hogy Rúben nagy volt az elgondolásokban és a 

tervezésben. Számolt és tervezett, de nem vett részt a szent harcban. Isten 

gyermekei derűs, tetterős emberek. 

 

* 

Minden gondunkat Őreá vessük! 

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok!" (!Pt5,7) 

Péter apostol arra bátorít minket, hogy minden gondunkat Istenre vessük. Azzal 

indokolja ezt, hogy Istennek gondja van ránk, tehát ismeri szükségeinket, 

nehézségeinket. Isten gyermekeinek nagy kiváltsága, hogy a legtöbb ember 

számára olyan nehéz terhet jelentő, mindenféle gondját Istenre vetheti. Élünk-e 

ezzel a nagy kiváltságunkkal? Nem mindnyájan. Vannak emberek, akik meg sem 

próbálják ezt! Azt mondják: van Istennek elég gondja a világgal, miért törődnék a 

mi apró-cseprő gondjainkkal is? Vagy nem hisznek abban, hogy Ő 

megcselekedhetne, amit akar. Talán azért, mert Isten elé vitt valamelyik gondjuk 

nem nyert elintézést, amint szerették volna?...A legtöbb ember úgy van, hogy 

segítse meg Isten, de úgy, ahogy ő szeretné. Pedig Isten gondolatai nem a mi 

gondolataink (Ézs 55,8). Mennyei Atyánk nem engedi, hogy mi akarjuk Ót irányítani: 

Ő a maga gondolatai és a maga útjai szerint intézi el gondjainkat, ha hittel az Ő 

szent kezébe tesszük azokat. Az a kérdés: így tesszük-e oda? 

Dicsőítelek, Uram, hogy azzal a felséges kiváltsággal ruháztál föl minket, 

gyermekeidet, hogy minden gondunkat szent Kezedbe tehetjük le. Őrizz meg attól 
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az öntelt kísértéstől, hogy magamban bízva, önmagam akarjak elintézni minden 

gondom. Látom, hogy gondjaim, bajaim túlhaladják nagyon fogyatékos emberi 

erőmet. Segíts, hogy Hozzád tudjak fordulni és Rád tudjam vetni minden gondomat! 

Hallgass meg kegyelmesen! Ámen. 

„Mind jó, amit Isten tészen, 

Szent az ő akaratja, 

Ő énvélem is úgy tegyen, 

Mint kedve néki tartja. 

Ő az Isten, 

Ki ínségben 

Az övéit megtartja, 

Hát légyen, mint akarja." 

(Énekeskönyv 272. é. 1. v.) 

 

* 

 

„Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas 

égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! 

Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! 

Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! 

Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek 

dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!" Zsoltárok 150,1 -6 

Ez az utolsó zsoltár. Nem volt szívem kihagyni a szövegéből. Nincs benne dogmatika, 

még imádság sem, csak boldog, lelkes felkiáltása egy közösségnek, mely megismerte, 

felismerte, elfogadta Isten jóságát, szeretetét, ezernyi ajándékát. Nem Istennek van 

erre szüksége. A boldog ember szívéből kívánkozik ki az ének, mint a szerelmes ifjú 

szívéből szerelmese dicsérete. Ezt nem lehet sem elemezni, sem követeim, sem 

törvényben előírni. Vagy feltör egy ember, egy közösség leikéből, vagy soha meg sem 

érti. Csak az érti meg, aki át tudja élni, annak pedig nincs szüksége magyarázatra. De 

ha valakit szeretsz, ha valakinek jót, örömet, boldogságot kívánsz, nem kell mást 

mondanod: Adja Isten, hogy ezzel az örömmel, ezzel a lelkesedéssel törjön elő 

szívedből ez a hit, ez az élmény, ez a boldog találkozás Istennel, hogy így tudd dicsérni 

az Urat! Évezredeken át szakad fel boldog emberek leikéből a kiáltás: Halleluja! - ami 

annyit jelent: Dicsérjétek az Urat! 

Istenem, add meg nekem is legnagyobb ajándékodat, hogy így tudjak lelkesedni, hogy 

így törjön fel belőlem az öröm azért, hogy Te vagy, hogy Te élsz, hogy szeretsz engem! 

Jó hallgatni az igét a templomban. Jó értelemmel felfogni annak magyarázatát, hívő 

boncolgatását. Jó megismerni törvényedet, minden napra szóló útbaigazításodat. De 
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vágyom a hitnek arra a mélységére, hogy lelkem indulatával erezzem, éljem át a veled, 

személyesen veled való találkozás lelki örömét, és én is teljes szívemből énekeljem: 

Halleluja, dicsérjük együtt az Urat! Ámen. 

 

* 

Október 29 

 

A kiválasztás 
 

„16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon 

testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17és így szólt 

hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. 18Erre 

azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. 19Amikor egy kissé továbbment, 

meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat 

rendezgették a hajóban; 20és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust 

a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.” (Márk 1;16-20.) 

 

A Galileai tenger partján járva Jézus meglátta Simont, Andrást, Jakabot és Jánost és 

megszólította őket ezekkel a szavakkal: „Kövessetek engem, és én emberhalászokká 

teszlek titeket.” (17.v.) Ők ezt a hívás meghallva azonnal ott hagytak mindent és 

csatlakoztak Jézushoz. 

Ezek a halászok, akik Jézusnak kedves tanítványaivá lettek, Isten tervében már ott 

voltak öröktől időktől fogva. Most jött el az a pillanat, amikor Jézus Krisztus hívása 

által színre léphetnek, elkezdhetik szolgálatukat, mint Isten választottai. Isten 

kiválasztó akarata Jézus hívása által lesz felismerhetővé számukra és ők erre az őket 

kiválasztó döntésre azonnal tudtak válaszolni, azonnal követték Őt. 

Isten tervében minden embernek van valahol helye! Különösen fontos ezt megérteni 

azoknak, akik Isten szeretetében már gyönyörködni tudnak, akik hitben élik az 

életüket. Az Istennel megtalált kapcsolat csodálatos örömén és boldogságán túl valahol 

ki van jelölve a helyünk, meg van határozva a feladatunk. Eljön az a pillanat, amikor 

Jézus Lelke és Igéje által megszólít bennünket és a megfelelő időben és a megfelelő 

helyen aktivizálni akar minket. Lehet ez a megszólítás egy egész életet meghatározó 

program, vagy egy egy kisebb, rövidebb ideig tartó feladat kezdete. Milyen jó, ha 

szabadok vagyunk arra, hogy azonnal induljunk. Milyen jó, ha azt tudjuk tenni, amit 

ezek a tanítványok tettek: „…a hálókat otthagyva azonnal követték őt. …azok pedig 

apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.” 

Jézus tanítványa, követője, szolgája csak az lehet, akinek nincsenek feltételei a 

követést és a feladatokat illetően. Feltétel nélkül tud engedni a hívásnak. Jézus 

tanítványa, követője, szolgája csak az lehet, aki mindent el tud engedni, mindent ott 

tud hagyni Jézusért. 

Isten országának, uralmának erői Jézus által jelen vannak ebben a világban. Az ember 
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döntést kell, hogy hozzon, amikor Jézus szava hangzik felé: Maradni szeretne ott, ahol 

addig volt, a hajóban, a háló mellett, a napszámosokkal, vagy pedig Isten Királyságában, 

uralmában szeretne élni, mint Isten gyermeke. A kettőt nem lehetséges egyszerre 

csinálni, két uralomban, két helyen nem lehet egy időben élni. 

Minél bátrabban tudja az ember otthagyni a hálót, a hajót, a napszámosokat és még a 

szeretteit is, annál bőségesebben árad ki rá Isten áldása, annál jobban fogja látni 

Isten országának a dicsőségét, a csodálatos gazdagságát. Annak élete, aki bátran indul, 

áldások gazdag forrásává lesz azok számára is, akiket „otthagyott”. Isten országának 

alaptörvénye ugyanis az, hogy mindent ott kell hagyni érte, azért, hogy benne 

élhessünk, s hogy minden (mindenki) valóban a mienk lehessen!  

 

* 

 

Megőrizni a különbséget 

 „így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez 

a jel" (2Móz 8,19). 

Megvan a népe a fáraónak, és megvan a népe az Úrnak. Lehet, hogy együtt élnek és 

sorsuk látszólag hasonlít egymáshoz, mégis van különbség köztük, és ezt a különbséget 

az Úr nyilvánvalóvá teszi. Nem mindig lesz ugyanaz a sors az osztályrészük. Ezen a 

téren nagy különbséget tesz az Úr a világ fiai és választott népe között. 

 

Kiváltképpen érvényes ez a nagy megpróbáltatások idején, amikor az Úr a hívők 

egyedüli szentélye. Szembetűnő ez a megtérésnél, amikor a megtérő hívő bűnei 

eltöröltetnek, míg a hitetlenek ítélet alatt maradnak. Ettől kezdve a hívők különleges 

néppé lesznek. Isten fegyelmező iskolájába kerülnek, és újfajta áldásokat élveznek. 

Otthonaik mentesek lesznek mindattól a nyomorúságtól, amely fertőzi és kínozza a 

hitetleneket. Megkíméli őket Isten az élvezetek hajszolásától, a gondok miatti 

aggódástól, a romlottság, a csalárdság és a kegyetlen gyűlölség posványától, amely 

annyi családot felbomlaszt. 

 

Nyugodj meg, kísértések között élő hívő testvérem; lehet, hogy sok nyomorúságod 

van, de az Úr megkímél azoktól a gonosz dolgoktól, amelyek e világ fejedelme 

szolgáinak otthonát és szívét fertőzik meg. Az Úr megkülönböztette az övéit. Vigyázz, 

hogy megőrizd ezt a különbséget, legyen ennek megfelelő a szellemed, céljaid, jelle-

med és társaságod. 

 

* 

 

Az első szeretet 
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De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. 

(Jel 2,4) 

Ez egy levélből vett idézet. Jézus Krisztus levelet írt az efézusi gyülekezetnek, 

amelyben sok mindenért megdicséri, de utána ezt hiányolja életükből: az első szeretet 

eltűnt. Mit jelentett ez akkor és ma? 

 

Az első század végén a keresztény gyülekezetek intézményesedni kezdtek. Egyre 

gyakrabban kellett tanbeli, szervezeti, szervezési kérdésekről beszélni, és lassan 

háttérbe szorult a hívők Jézus Krisztussal való személyes lelki kapcsolata. Jézus 

személyéről áttevődött a hangsúly Jézus ügyére. És mivel ez a ügynek is és a hívőknek is 

lelki kárára vált, szóvá teszi az Úr. 

 

Ugyanez gyakran megtörténik az emberi kapcsolatokban is. Az ismeretség elején a 

szerelmesünk személye fontos. Bármiről bármennyit tudunk beszélgetni, bármilyen 

áldozatra készek vagyunk, hogy találkozhassunk, minden gondolatunk körülötte forog. 

Aztán sokévi házasság után megszürkülhet a kapcsolat, nincs miről beszélni, teher a 

másik közelsége, csak azért maradnak együtt, mert nehéz lenne az anyagi szétválás. A 

házasság intézménye tartja össze a két embert, nem az egymás iránti szeretet. Az 

első szeretet eltűnt. 

 

Jézus azt mondja, meg lehet újulni, vissza lehet térni az első szeretethez. Mert az 

ügy elviszi az energiát, a szeretetközösség adja. Az ügy leköt, a személyes kapcsolat 

felszabadít. Az előbbi megterhel, az utóbbi megerősít. Jézus ügye ideig való, a vele való 

személyes közösség örökkévaló. S ez a közösség a feltétele annak is, hogy az ő ügyét jól 

tudjuk képviselni. 

 

Ügyeljünk a vele való személyes lelki közösség frissen maradására! És ne engedjük, 

hogy az egymással való kapcsolataink is személytelenné váljanak! Ne váljék kötelességgé 

a szenvedély, teljesítménnyé a ragaszkodás! „Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, 

térj meg" - ezt olvassuk ebben az igében. 

 

* 

 

„Jézus pedig így könyörgött: »Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 

cselekszenek.«" Lukács 23,34 

 

Jézus minden tettének kettős célja volt. Az első: segíteni ott, ahol segítségre volt 

szükség. Ugyanakkor minden tettében felismerhető a pedagógia szempontja: „Ahogy én 
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cselekszem veletek, ti is úgy cselekedjetek!" Tanításának alaptételét világosan 

megfogalmazta: „Szeresd az Urat, és szeresd felebarátodat!" Ez minden törvénynek és 

minden tanításnak az összefoglalása. Az utóbbinak maximumát, tökéletességét is 

megadja: „Szeressétek ellenségeiteket!" Ez olyan képtelenségnek hallatszik, hogy 

képmutatásnak tűnne csak úgy kijelenteni. Elő példával kellett megtanítani. Ez a példa 

ragyog fel emberfeletti fénnyel az idézett mondatban. Keresztje alatt gúnyosan 

röhögnek ellenségei. A katonák közömbös arccal verik testébe a szegeket. Ami csúfságot 

és kínzást ki tudnak találni, mindent elkövetnek ellene, jól tudva, hogy Ő semmit nem 

vétett nekik. És Ő értük imádkozik. Mintha azt mondaná: Kínozhattok, leköphettek, 

meggyilkolhattok, én akkor is, csak azért is szeretlek titeket! Ez Krisztus egész 

tanításának a csúcsa, a szeretet eszményének abszolút tökéletessége. Ide kellene 

eljutni tanítványainak, és más lenne a világ. 

Uram! Megbénulva nézek fel keresztedre. Hitetlenül el lehetne rólad mondani, hogy 

gyenge voltál. Nem volt erőd felülkerekedni ellenségeiden. Ha átkoztad volna őket, ahogy 

mi szoktuk, az valóban gyengeséged bizonyítéka lenne. De ez a mondat, ellenségeid 

megértése, számukra mentség keresése, értük mondott imádságod bizonyítéka 

emberfeletti erődnek. Valóban ezt kívánod tőlem is? Ezt állítod eszményként elém? 

Messze állok ettől! Kívánom szeretni a valamiképpen hozzám tartozókat. Elfogadom, hogy 

segítenem kell azokat is, akikhez semmi közöm. De hol van az én szeretetem attól, hogy 

az ellenségeimért imádkozni tudjak! Adj erőt, hogy valamennyire én is képes legyek 

megközelíteni szereteted mélységét! Ámen. 

 

* 

 

Mint Atya fenyit minket 

„Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival... 

" (Zsid 12,7/a) 

 

Mennyei Atyánk mint szerető, nem pedig mint haragvó Atya fényit minket. Biztosít 

afelől, hogy ha elszenvedjük a Tőle kapott fenyítést, úgy bánik velünk, mint fiaival, 

nem úgy, mint idegenekkel. Melyik fiú az, kérdi tőlünk igénk, akit meg nem fényit 

édesapja? Egyikünk sem válaszolhatja, hogy engem még nem fenyített meg, viszont 

egyikünk sem állíthatja, hogy ne szeretné őt atyja. Mindegyikünk tudja, hogy a fenyítés 

édesapánknak még jobban fáj, mint nekünk. Csak azért fényit minket, mert szeretné, 

hogy még jobbak, még engedelmesebbek legyünk. Őszintén be kell vallanunk, hogy egyik 

vonatkozásban éppúgy mutatkoznak még nálunk hiányok, mint a másikban. Ha 

végiggondoljuk mindezt, mindjárt eltűnik lelkűnkből az édesapánk kezéből 

elszenvedett fenyítések fájó emléke. Amint idősebbek leszünk, egyre jobban a hála 
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érzése foglalja el ezek helyét, Milyen jól esik minden édesapának, mikor felnövekvő 

gyermekeitől, kiknek szintén vannak már nagyobb gyermekei, ilyen köszönő levelet kap. 

Légy áldott mennyei Atyánk, hogy nem, mint haragvó, hanem mint szerető Atyánk 

fenyítesz minket, mikor szükségesnek látod ezt. Légy áldott, hogy azért fenyítesz 

minket, mert szeretsz és szeretnéd, hogy még engedelmesebb gyermekeid legyünk l Ne 

engedd, Atyánk, ki közel vagy a megtört szívűekhez, hogy a nehezebb esetekben is 

elfeledjük ezt! Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. 

„Mind jó, amit Isten tészen, Mind örökké ezt vallom, 

Ha rajtam bú, bánat lészen, S kell bosszúságot 

látnom. Mindazáltal megvigasztal, Mint édes Atyám 

engem, Mert csak ő segítségem." (Énekeskönyv 272. 

é. 6. v.) 

 

* 

 

„Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül!... Én alkottam a 

világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek 

bajt, én, az Úr, cselekszem mindezt." Ézsaiás 45,5-7 

 

A monoteizmusnak, az egyistenhitnek ez a legtisztább megfogalmazása. Nehéz a bűnös, 

rossz lelkiismeretű embernek tudomásul venni, hogy közte és a mindenható Isten között 

nincs semmi és senki, akire támaszkodhat. Tudat alatt is félelmetes dolog szemtől 

szemben állni az ítélő Istennel. Azért minden egyistenhívő vallásba betolakodik a 

közbeeső, közvetítő réteg. Pozitív irányban az őrangyalok, a szentek, a hívőkért 

imádkozó, bűneiket meghallgató és megbocsátó papok, mind elhárítják ezt a félelmes 

szembenállást, elvesznek a felelősségből, még az áldást is ők közvetítik. Negatív 

irányban ott van a Sátán, az ördögök, démonok világa, azokra át lehet hárítani, 

mentséget találni a bűnökre, lélektani kibúvót a felelősség alól. Ezt a kibúvót hárítja el az 

idézett ige. Nincs senki más ebben az életben, akivel az ember szemben áll, csak Isten 

és a többi bűnös ember. Az angyalok és az üdvözült emberek egy másik világhoz, a 

mennyhez tartoznak. Isten vállalja a felelősséget a jóért is, a rosszért is, nincs szükség 

és nincs lehetőség sem közvetítőkre, sem ördögökre. Személyesen kell vállalnunk vele a 

közvetlen kapcsolatot. De a közvetlenség félelmességét elvette, azt örvendetessé tette 

Krisztus, az egyetlen közbenjáró, Isten és ember egy személyben, mikor Isten fiaivá 

emelte a benne hívőket. Ez a tiszta keresztyén hit. 

Istenem, miért félnék én attól, hogy Te minden pillanatban velem vagy} Mi szükségem 

volna bárki közbenjárására, ha Te minden imádságomat meghallgatod, minden 
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kérdésemet, aggodalmamat, nyomorúságomat rád bízhatom! Ha bűneimet Krisztus veszi 

magára, Ő szerez nekem bocsánatot. Ha rendeltetésemet Tőled kapom, azért egyedül 

veled van elszámolásom. Ki szeretne engem jobban, mint Te, aki egyszülött Fiadat adtad, 

hogy nekem örök életet szerezzen. Hozzád vágyom, Atyám, itt a Te szeretetedben kívá-

nok élni, úgy várom, hogy ha letelik földi időm, személyesen állhassak eléd a mennyben. 

Ámen. 

 

* 

 

Emlékezz meg, Uram, ügyedről! 

74. zsoltár 

A hívő ember legfájdalmasabb miértje ez: „Miért vetettél el, óh Isten, teljesen?" 

Fájdalmas az, amikor szeretteinket elveszítjük, amikor reményeink összetörnek, a 

bizonytalanság félelmével közelget felénk a holnap, és úgy látszik, hogy minden odavész. 

Isten közelségében, az Ő kegyelmének a megtapasztalása mellett mindezt különösebb 

lelki megrázkódtatás nélkül éli át az emberi szív. Amikor azonban úgy érzi, hogy még 

Isten is elhagyta, akkor hangzik el ez a kétségbeesett, fájdalmas „miért". 

 

Lehet-e nagyobb fájdalom az Istentől való elhagyottságnál? Elhagynak emberek - 

mit számít, ha Ő veled? De mit ér, ha emberek vesznek körül, Isten azonban magadra 

hagyott? Sírjál csak, amikor úgy érzed, hogy búsulásában elrejtette egy 

szempillantásra orcáját előled! Sírjál csak, míg örök irgalmassággal meg nem könyörül 

rajtad! 

 

A gyülekezetet Isten szerezte, és Ő szerzi ma is. Nem emberek alapították, 

aminthogy a prófétai beszéd sem emberi hitetésből származik. A gyülekezet Isten 

hirdetett Igéjén támad akkor, hogyha a hirdetett Ige a Szentlélektől fogantatott. 

Isten munkája az „aki titeket hallgat, engem hallgat" ígérete alapján születik. 

Emberek egyesülhetnek nagy célok szolgálatára, nagy eszmék akár népek millióit 

mozgathatják meg, gyülekezetet mindazonáltal csak Isten szerezhet, csak Ő 

támaszthat, mégpedig a megváltottak seregéből. Ahol tehát gyülekezet van, ott 

Isten munkája lett nyilvánvaló. Ahol pedig Istennek az Igéje a Lélek szerint 

hirdettetik, ott mindenütt van gyülekezet. Aki pedig a gyülekezet ellen támad, az 

Isten ellen támad. 

 

Isten ítélete viszont olyan rettenetesen is megnyilatkozhat, hogy a szenthelyen is 

teljes pusztaság marad. Ne higgye senki, hogy az ítélet minden időben megkíméli a 

szent helyet. Eljön az idő, amikor Isten haragja olyan mértékben árad ki, még az övéi 
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életébe is, hogy ott lesz pusztulás, ahol nem kellene lennie. 

 

Jóllehet félelmes gondolat, mégis tudatában kell lennünk annak, hogy az ítélet 

mérlegén mi is megméretünk, mi is megítéltetünk. Volt már, és lesz is idő, amikor a 

világi erőszak úrrá lett Isten népén, a szentség eszközein. Megdöbbentő lehetett 

egy hívő izraelita számára, hogy Isten ellenségei az Ő gyülekezetének a hajlékában 

ordítanak, a szent edényeket, a berendezési eszközöket összetörik, a szent helyet, 

Isten hajlékát fölgyújtják, és így szólnak szívükben: „Dúljuk fel őket mindenestől!" 

 

Micsoda irtózat foghatta el a lelkét a megalázottaknak, amikor a szellem felett 

láthatólag úrrá lett a test; amikor a szentség eszközei összetörettek, amikor gyalázat 

érte helyeket, amelyeket csak szentség és tisztelet illethetett. A jelenvaló és az 

elkövetkezendő nép számára is szolgáljon ez figyelmeztetésül arra nézve, hogy a bűn és az 

engedetlenség megbüntetése ilyen módon is megnyilatkozhat, mert Isten félelmetes az 

Ő szent haragjában. 

 

A nyomorúságot az tette még teljesebbé, hogy az Ige világossága is kihunyt. Nem voltak 

jelek, a prófécia elhallgatott, és nem akadt senki, aki meg tudta volna mondani, hogy 

meddig tart ez a nyomorúság. Nem volt senki, aki a szükségbe és nyomorúságba jutott 

népet Isten ígéreteivel, kegyelmének szavával vigasztalhatta volna. Elkövetkezik ennek 

a világnak az életében egy olyan időszak, amikor majd napok jönnek, és Isten éhséget 

bocsát e földre: nem kenyér után, se nem víz után, hanem az Űr beszédének hallgatása 

után. Akkor vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól napkeletig futkosnak, 

hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják azt meg. Az ítélet teljességeként 

Isten Igéje is elhallgat. Most még tart a kegyelem ideje.  

 

A hívő lélek a legnagyobb kétség idején is tudja, hogy Isten cselekedhetne, ha akarna. 

Az Ő keze nincs megkötve, az Ő hatalma nem szorítható korlátok közé. Mégsem akar 

cselekedni, nem akar megszabadítani. Ha kivonná kezét kebléből, egy mozdulattal 

végezhetne. Mégis, kezét keblében tartja, és nem siet. Láthatólag tétlenül nézi népe 

romlását. 

 

A szabadítás mindazonáltal az övé. Rajta kívül senki más meg nem szabadíthat. Éppen 

ezért, amíg Isten tétlenül nézi népe romlását, a nép fájó szívvel kiált. Szabadítás nem 

jön, megtartatást nem remélhet, hacsak Isten ki nem húzza kebléből a kezét, és 

segítségére nem siet. 

 

Isten Úr a természeti világ erői felett. A fizikai világban, jóllehet a természeti 

törvények szerint alakulnak a dolgok, az állat- és növényvilág természete emberi 

kézzel és elgondolással meg nem változtatható, a hívő ember azonban látja és tudja, 

hogy Istennek van hatalma forrást fakasztani, folyót kiszárasztani, tengert 
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kettéhasítani, a cet fejét megrontani, és eledelt adni népének a pusztában. Isten 

gyermeke ne nézze hát kétségbeesve a természeti viszonyok alakulását, mert Isten 

azt tetszése szerint a javára fordíthatja. 

 

Isten nemcsak a nappal, de az éjszaka felett is uralkodik. Ne gondolja az Ő hívő 

gyermeke, hogy csak a nappal eseményei felett van Istennek hatalma, hogy ami jó, 

ami kellemes, ami kívánatos, arról Ő tud, afelett Ő rendelkezik, de a kellemetlenség, a 

félelmek, a megpróbáltatások és a szükség kívül esnek hatalmának hatókörén. Az 

éjszaka is az övé. Az éjszaka azért van, hogy nyilvánvalóvá legyenek az ember szívének 

indulatai. Az éjszaka idején derül ki, hogy mennyire komolyan alapoztuk hitünket az Ő 

szabadítására és váltságára. Az éjszaka idején lesz nyilvánvaló, hogy milyen gonosz, 

alattomos indulatok húzódnak meg az emberi szívben. Amikor eljön a sötétség órája, az 

emberről lekopik a vallásos máz, a kegyes nevelés, és előtör a maga förtelmes voltában 

az ember. Az éjszaka ideje azonban véges, mert amikor Isten úgy akarja, véget vet 

neki. 

 

A termő és a terméketlen idő egyaránt tőle van. Sokszor elhangzik ajkunkon a panasz 

életünk gyümölcstelensége miatt. A gyümölcstelenség oka egyrészt az, hogy nem tudjuk 

megragadni Isten gondolatait, amelyek gyümölcsöt teremhetnének életünkben; másrészt 

meg a termő időszakban könnyen abba az elbizakodottságba esünk, mintha a mi 

igyekezetünkön vagy buzgóságunkon fordult volna meg a termés eredménye, holott 

„minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok 

Atyjától száll alá". 

 

Lehetséges, hogy a testi erőszak megrontja a templomot, a lélek felett azonban 

nincs hatalma. 

 

Tévedés volna azt hinni, hogy a külső erőszak alkalmazása Isten népével szemben a 

szellemi erőket is igájába vonhatja, és azoknak is más irányt adhat. Attól a 

szabadságtól, amelyre Isten gyermekei elhívattak, a testi erőszak fegyverei nem 

képesek megfosztani. Erőszakkal, karhatalommal szét lehet verni a gyülekezetet, meg 

lehet kötözni az apostol kezét, az Ige azonban a szétveretés következtében még 

szélesebb körben hirdettetik, a megkötözött apostol bizonyságtételén keresztül oda is 

eljut, ahová egyébként nem jutott volna el. 

 

Lehet, hogy a külső erőszak a lélek templomát, az ember testét is megrontja, 

gyalázatba dönti, ám akkor sincs hatalma a lélek felett. Ilyen állapotban születhet meg 

a legszentebb vallomás, amikor így szól a szív: bár külsőleg gyalázat ért, csúfsággá 

lettem, lábbal tiporták azt, amit a legszentebbnek tartottam, mégis Jézus az én 

Megváltóm és Uram, akiben hiszek. Mert nem adja az Úr a fenevadnak az ő gerlicéje 

lelkét, sőt megemlékezik arról, aki az Ő nevét gyalázza, a gonosz és bolond népről, 
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amely Őt káromolja. 

 

Megtartja az Úr az Ő gyülekezetét a földi „zsaroló tanyákkal" szemben - az Ő 

szövetségéért. Legyünk egészen tisztában ezzel: a szövetségért. Azért a szövetségért, 

amelyet Ő ajánlott fel, és amelyet Ő erősített meg a vérével, ott a golgotái keresz-

ten. Amikor erre a vérszövetségre tekint, akkor felgerjed az Ő szánalma, megindul 

az Ő szíve népe nyomorúságán, és kimenti a gonosz kezéből. Nem értünk, nem a mi 

igazságunkért, hanem azért a váltságáldozatért, amit Jézus hozott a Golgotán. 

 

Amikor gyötri szívedet a kétségbeejtő miért, ne nézz, és ne hivatkozz saját 

cselekedeteidre, vélt, vagy mások által hangoztatott jóságodra, hanem csak egyre 

irányítsd figyelmedet, és arra emlékeztesd az Urat: a szövetségre, „mert telve vannak 

e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal". 

 

Egyedül ezért a szövetségért lehetséges, hogy a bűn által megrontott hívő ember 

nem tér szégyennel vissza, és a nyomorult dicséri Isten nevét. Minden oka megvan arra, 

hogy szégyent valljon, hiszen elrontotta életét, a bűn engedetlenségének gyümölcsei ott 

éktelenkednek élete fáján. Ám „nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni 

gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 

bűnt.". Ezért nem vall szégyent a megrontott, és Isten-dicséret fakad a nyomorult 

ajkán a szövetségért, amelyet Isten vitt végbe értünk. Hozzánk való szerelmét abban 

mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. 

 

A gyülekezet ügye Isten ügye. A hívő ember ebben talál végső megnyugvást. „Kelj fel, 

óh Isten, védd a Te ügyedet"; „Emlékezzél meg a Te gyaláztatásodról... az ellened 

támadók háborgásáról". 

 

Az ellenségnek nem velünk, nem vele van baja, nem minket akar egyénileg megrontani, 

hanem Isten ellen tör. Ha Isten eltűri, ha Ő nem védi meg az Ő ügyét, akkor mi hiába 

védenénk. Hiába emésztenénk magunkat, hiába tusakodnánk, hiába minden vergődésünk, 

hányódásunk, gyötrelmünk. Istennek kell megvédenie az Ő ügyét, mert sokkal nagyobb 

az, minthogy ember megvédhetné, és sokkal félelmetesebb az ellenség, mintsem, hogy 

megállhatnánk vele szemben. 

 

Amikor úgy látod, hogy a gonosz hatalmat vett, ereje félelmetesen megnövekedett, 

amikor a miértek nyugtalanítják a szívedet, végső kiáltásod ez legyen, mert ebben van a 

győzelem: Emlékezzél meg, Uram, ügyedről; kelj fel, védd meg a Te ügyedet! 

 

Október 30 

 
„16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon 



201 

 

testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17és így szólt 

hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. 18Erre 

azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. 19Amikor egy kissé továbbment, 

meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat 

rendezgették a hajóban; 20és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust 

a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.” (Márk 1;16-20.) 

 

Ebben a történetben kétszer is előfordul az a szó, hogy: meglátta. Jézus meglátta 

először Simont és Andrást, azután meglátta Jakabot és Jánost. 

 

Nem kétséges számunkra az, hogy a Galileai-tenger partján járva Jézus másokat is 

látott, de azokról nem hangzik fel ez a kijelentés. Ennél a négy leendő tanítványnál 

hangzik csak fel, és ezért nyilvánvaló, hogy náluk többről van szó! Őket úgy látta meg 

Jézus, mint leendő tanítványait. Úgy látta meg őket, mint akik Isten tervében 

kiválasztottak arra, hogy az Ő követői, tanítványai legyenek.  

 

Később ugyanígy meglátja Zákeust, Lévit és a többieket és megszólítja őket, elhívja 

őket, hogy legyenek a tanítványai. De nem csak a tanítványok elhívásánál fedezhetjük 

fel azt, hogy Jézus meglát embereket, hanem a gyógyítási csodáknál, különféle emberi 

problémák, nyomorúságok esetében is. 

 

Hitben élni azt jelenti, hogy meglátjuk, felismerjük Isten akaratát. Hitben járni azt 

jelenti, hogy meglátom a másik embert, mint testvéremet. Hitben járni azt jelenti, 

hogy felismerem a feladatot és Isten akarata szerint igyekszem azt elvégezni. Nem 

mindenki képes erre. Nem mindenkinek adatott meg a látás ajándéka! 

 

Isten gyermeke nem csak néz, nem csak lát, hanem meglát olyan titkokat, amik 

általában az emberek előtt rejtve vannak, amit csak a hit szeme láthat meg. Ajándékba 

kapta, kapja a látás képességét. 

 

Minden hívő embernek adatik a látás ajándéka, de ebben az ajándékban növekednie 

kell, s feltétlenül gyakorolnia kell magát. Kérni kell naponta imádságban, hogy Jézus 

mindig, minden helyzetben ajándékozza meg a látás ajándékával, hogy ne csak emberi 

érzésekre, emberi felismerésekre hagyatkozzon, hanem a valóságot lássa, Isten 

akaratát ismerhesse fel.  

 

„Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívül valóknak minden 

példázatokban adatik, 12hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és hallván halljanak, de 

ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak.” (Márk 4;11-12.) 

 

* 
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Alapos megtisztulás 

„Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és 

minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket" (Ez 36,25). 

Micsoda nagy öröm ez! Isten, aki megváltott minket Jézus Krisztus vérével, meg 

akar szentelni Szent Szellemének vizével. Isten megígérte ezt, és így is lesz, „hogy 

megtisztuljatok". - Urunk, érezzük és bánjuk tisztátalanságunkat, ezért most 

örvendezünk ígéretednek, amelyben kijelentetted, hogy megtisztítasz minket. 

Bárcsak hamarosan beteljesítenéd ígéretedet! 

 

Meg akarsz szabadítani bennünket még leggonoszabb bűneinktől is. Hitetlenségünk 

lázadásától, a szellem ellen harcoló testi vágyainktól, büszkeségünk utálatos gondola-

taitól és a Sátán ösztönzésére elkövetett istenkáromlásunktól. - Mindezektől 

megtisztíthatsz, hogy soha többé vissza ne térjenek. 

 

Isten meg akar tisztítani minden halványunktól is, akár aranyból, akár agyagból 

készültek azok, tisztátalan szeretetünktől vagy túlzott szeretetünktől valami iránt, 

ami önmagában véve tiszta. Mindentől meg akar szabadítani, amit istenítünk, és így 

bálvány lett a számunkra. Nemcsak el akarja venni bálványainkat, hanem teljesen 

szabaddá akar tenni tőlük. 

 

Isten maga mondja itt, hogy ezt meg fogja cselekedni. Ezért ez az ígéret 

megalapozott és biztos. Bátran elkérhetjük Istentől azt, amit így megígért nekünk. A 

megtisztítás a szövetségi áldások közé tartozik, és amit Isten a szövetségben 

megígért, az mind tökéletes és biztos. 

 

* 

 

Isten törvénye szerint 

...esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk..., és hogy 

megtartjuk... az Úrnak minden... rendelkezését. (Neh 10,30) 

 

A babiloni fogság évtizedeiben nem volt Isten népének Bibliája. Két nemzedék úgy 

nőtt fel, hogy csak az idősektől hallottak Isten tetteiről. Amikor Círus király 

hazaengedte a népet, otthon elővették a szent tekercseket. Isten igéjét hallgatva 

rádöbbentek az emberek, milyen messze kerültek Isten rendelkezéseitől, és vágy 

ébredt a szívükben, hogy újra azokhoz igazítsák, reformálják életüket. 
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Mindenekelőtt a családi életet tisztították meg. A pogányokkal kötött 

házasságokban a gyerekek pogány módon nőttek fel, és a házasságról sem Isten igéje 

szerint gondolkoztak. Később az egész társadalom látta hasznát annak, hogy itt 

Nehémiás rendet teremtett, és mertek igeszerűen élni. Ma is nagy szükség lenne arra, 

hogy a házasságról, családról, a gyerekek és öregek iránti felelős szeretetről Isten 

útmutatása szerint gondolkozzunk. 

 

Utána a munka került a helyére. A pogányok kihasználták, hogy a zsidók szombaton 

nem dolgoztak, és akkor rendezték a nagy vásárokat. Ez azonban az Úr napja 

megszentelésének a rovására ment. Éppen úgy, mint az, amit mi tettünk az Úr napjával: 

vásárnap, vasárnap lett belőle. Az, hogy Isten rendelkezését ebben is komolyan vették, 

nem gazdasági visszaesést, hanem fellendülést vont maga után. 

 

Isten igéje a szociális kérdésekben is rendelkezik. Erre hallgatva sokan elengedték a 

kölcsönt azoknak, akik nagyon szegények voltak, s nem tudták visszafizetni. 

 

És közös kincsnek tekintették újra a templomot, nagy ajándéknak az 

istentiszteleteket, rászántak időt, pénzt a tatarozásra és az áldozatok, a lelki munka 

feltételeinek biztosítására. Ezt az engedelmességet pedig nagy lelki megújulás 

követte. 

 

Istenem, segíts, hogy mindig észrevegyem, hol térek el a te rendelkezéseidtől, és 

újra vissza tudjak azokhoz térni! 

 

* 

 

Boldog ember az, akit Isten megdorgál 

„Boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését 

meg ne utáljad!" (Jób 5,17) 

Boldog ember az, a kit Isten megdorgál". Ezt a legkevesebb ember hajlandó 

elismerni, pedig nagy igazságot mond. Ezért azt a hozzáfűzött következtetést is 

kevesen akarják megszívlelni, hogy „a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!" 

Hányan panaszkodnak, méltatlankodnak, zúgolódnak ezek miatt. Különösen amiatt 

panaszkodnak: miért szakad éppen rájuk olyan sok próba, amikor annyi súlyos 

terhet kellett eddig is hordozniuk?... Igénk nem csak ajánl itt valamit, de meg is 

indokolja. Azt mondja: „ő megsebez, de be is kötöz" (8.). Ha visszanézünk nehéz 

napjainkra, mikor azt éreztük, hogy mennyei Atyánk megsebzett minket, azt is 

meg kell mondanunk becsületesen, hogy sebeinket sohasem hagyta: bekötözött 
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minket és sebeink be is gyógyultak. Mindjárt elhalkul ajkunkon a panasz, amint 

eszünkbe jut ez. Elcsöndesedik a lelkünk és az ige előbbi mondásai is közelebb 

jutnak szívünkhöz... 

Köszönöm, Uram, hogy igéd arra buzdít, sohase erezzem magam boldogtalannak, ha 

megdorgálsz. Ne nyíljék ajkam panaszra. Ne zúgolódjam, se ne mentegetőzzem! Ne 

engedd, Uram, elfelednem, hogy Te sohasem ütöttél szívemen olyan sebet, amit be ne 

kötözött, és meg ne gyógyított volna kegyelmed! Engem is biztass: „Légy csöndes 

szívvel... " Krisztusért könyörgök Hozzád. Ámen. 

„Van Isten népének szombatja, Akkor az Úr 

megszabadít, ínség kötelét elszaggatja, Teljes 

szabadságra állít, S az idvezültek seregében Vég 

nélkül élünk békességben: Légy csendes szívvel!" 

(Énekeskönyv 270. é. 10. v.) 

 

* 

 

„Ti vagytok a világ világossága... A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a 

véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a 

házban." Máté 5,14-15 

Ez bizony kemény feladat. Nekünk szól, Krisztus követőinek. A kérdés nem egyszerű. Első 

kérdés: ég-e az én lámpásom? Aki meggyújthatja, maga Isten. Adott-e nekem égő 

hitet? Ha igen, azért adta, hogy világítson. Ellenőrizzük lámpásunk állapotát! De akik 

élő, égő hittel élnek, miért rejtőznek a véka alá? Csakugyan elhittük a legaljasabb 

hazugságot, hogy a hit magánügy, amivel az ember szemérmesen elrejtőzik a világ elől? 

Isten nem azért gyújtja meg hited lámpáját, hogy véka alá tedd. Nem is azért, hogy 

mell-veregetéssel mutogasd égő hitedet. Sokkal kevesebbet kér: egyszerű, példamutató 

életet. A hitet nem mutogatni kell, annak magának kell világítania. A tetteid hirdessék 

Isten nagyságát. Azoknak fényénél lássák meg „a házban lévők" Isten dicsőségét, 

hatalmát, jóságát, szeretetét. Semmire sincs ma nagyobb szüksége ennek a 

sötétségben élő világnak. Reményik Sándor írja: „Ha ez a sok-sok titkos láng összefogna 

egy láncba, az égig, a csillagos égig érne." Ez a mi feladatunk. 

Istenem, nem tudom, ég-e eléggé a hitem lámpása. Hiszek, de úgy érzem, nem eléggé. Ha 

eléggé égne, jobban látszana a világossága. Te mérd le, Atyám, családom, gyermekeim, 

barátaim hitén és életén! Látják ők rajtam, példámon, életemen jóságodat és szeretetedet 

Legalább akik a házban vannak, azok lássanak tisztán, világosan, s ne zavarja meg őket 

annyiféle-fajta tanításnak a lidércfénye. Ha nem elég a hitem, kérlek, fújj rá Lelkeddel, 

hogy jobban égjen. Gyújts nagyobb fényt egyházunkban! Hogy én is, családom is és egyre 

többen lángoljanak, hogy apró fényeink egyesüljenek, s szereteted fókuszában a többieket 



205 

 

is képesek legyenek lángra gyújtani. Ámen. 

 

 

* 

 

Az Úr ígérete és ajándékozási szabálya 

'Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan megígérte neki.'  

(IKir 5,26) 

Nem tudom, hogy az Úr hogyan adott bölcsességet Salamonnak, de megígérte és 

megtartotta a szavát. Minél többet gondolkodsz ezen a tényen, annál 

figyelemreméltóbbnak tűnik. Salamon nem olyan körülmények között született, amelyek 

kedveztek volna a bölcsességnek. Egy koros apa kedvenc gyermeke volt, és fölöttébb 

valószínű, hogy elkényeztették. Fiatal emberként került a trónra, mielőtt alkalmassá 

vált volna rá a dolgok természetes rendje szerint, és valószínűnek látszott, hogy nagy 

baklövéseket és hibákat követ el. Szenvedélyes ember volt, ami végül hatalmába 

kerítette, és úgy tűnt, hogy inkább kicsapongó embernek, mint filozófusnak bizonyul. 

Mint nagyon gazdag, korlátlan hatalommal bíró és állandó jólétben élő ember, nem ren-

delkezett a megpróbáltatások tapasztalatával, amelyből az emberek bölcsességet 

mentenek. Vajon kik voltak a tanítói? Ki tanította bölcsességre? Lehet, hogy bűnbánó 

anyja példát mutatott neki igazi erkölcsösségből és a hitéletből, de ő soha nem adhatta 

meg neki azt a kiemelkedő bölcsességet, ami az összes többi ember fölé emelte, és a 

hírnév csúcsára juttatta. Többet tudott, mint a többi ember, ezért a bölcsességet nem 

kölcsönözhette tőlük. Bölcsek ültek a lábainál, és hírneve odavonzotta a zarándokokat a 

világ másik végéről is; de egyikük sem lehetett a tanítója, hiszen ő felülmúlta 

mindnyájukat. Vajon hogyan emelkedett ez az ember a bölcsesség e magas szintjére, 

hogy neve minden korban a bölcs ember szinonimája legyen? 

 

A lángész kialakulása nagyon titokzatos folyamat. Ki adhat egy fiatal embernek 

bölcsességet? Az emberek adhattak neki tudást, de bölcsességet nem. Egyetlen 

tanító, mester vagy hittudós sem adhat bölcsességet másnak: az is nagy igyekezetébe 

kerül, hogy maga szert tegyen valamennyire. Isten azonban megadta Salamonnak a szív 

nagyságát és a páratlan bölcsességet, olyan bőségben, mint a tenger homokját; mert 

Isten mindenre képes. Olyan beavatkozások által, amelyeket csak Ő maga ismer, az Űr 

kialakította a fiatal királyban a megfigyelés, érvelés és megfontolt cselekvés páratlan 

képességét. Gyakran csodáltuk Salamon bölcsességét; én arra biztatlak, hogy csodáld 

inkább Jahve bölcsességét, aki megalkotta Salamon bámulatos lángelméjét. 

 

Az Úr azért művelte ezt a csodát Salamonnal, mert megígérte, hogy megteszi, és ő 

bizonyosan megtartja a szavát. Sok más szöveg is megfelelne a célomnak ugyanúgy, mint 
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ez, mert csupán azt kívánom hangsúlyozni, hogy amit Isten megígért valakinek, azt 

bizonyosan meg is adja neki. Legyen az bölcsesség Salamon számára vagy kegyelem az 

olvasó számára - ha az Úr megígérte, akkor nem hagyja, hogy holt betű maradjon. Az az 

Isten, aki teljesítette ígéretét ebben, a figyelemre méltó esetben, ahol a feladat 

meghaladta az emberi erőt, és olyan kedvezőtlen körülmények között kellett megoldani, 

más esetekben is teljesíti az ígéretét, akármilyen nehéz és titokzatos is a végrehajtás 

módszere. Isten mindig szó szerint teljesíti ígéretét; igen, és általában túl is megy 

annak betű szerinti jelentésén. Ebben az esetben, miután Salamonnak bölcsességet 

adott, még megtoldotta gazdagsággal és ezer más dologgal, amelyek nem voltak benne az 

egyességben. 'Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul 

megadatnak nektek.' Ő, aki mérhetetlen áldásokra tesz ígéreteket, úgy adja ráadásul a 

mindennapi dolgokat, mintha jelentéktelenek és magától értetődők volnának, mint a 

kereskedő papírja és zsinórja, amivel becsomagolja a vásárolt árut. 

 

Salamon esetéből és ezer más hasonló esetből megtanulhatjuk, hogy Isten 

ajándékozási szabálya: ígérete szerint. 

 

A Biblia lapjain hemzsegnek a példák. Az Űr megígérte elbukott ősszüleinknek, hogy az 

asszony utóda a kígyó fejét tapossa majd; és íme, az asszony eme csodálatos utódja 

megjelent, és megszerezte magának és nekünk megváltásunk dicsőséges győzelmét! 

Eme ígéret teljesítése biztosít minket arról, hogy Isten a többit is megtartja. Isten 

azt ígérte Noénak, hogy ha belép a bárkába, biztonságban lesz, és úgy is lett. Az 

özönvíz előtti világot elpusztító megszámlálhatatlan hullám közül egy sem tudott 

betörni a biztonságos helyre. Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy utódot ad 

neki és országot, amelyet ez az utód fog birtokolni, ígérete lehetetlennek tűnt; de 

Ábrahám hitt Istennek, és amikor elérkezett az ideje, örvendezett, mert meglátta 

Izsákot és benne a megígért utódot. Amikor az Úr megígérte Jákobnak, hogy vele 

lesz és jót cselekszik vele, megtartotta a szavát, és megadta neki a szabadulást, 

amiért Jákob tusakodott vele a Jabbók pataknál. Az a sokáig szunnyadó ígéret, hogy 

Izrael utódja fogja birtokolni a tejjel és mézzel folyó országot, úgy tűnt, hogy 

sohasem teljesül, amikor a törzseket rabszolgaságba döntötték Egyiptomban, és a 

fáraó vasmarokkal tartotta és nem akarta elengedni őket. De Isten, aki 

kezeskedett népéért, kihozta őket erővel és kinyújtott karral, azon a napon, 

amikorra megígérte. Kétfelé választotta a Vörös tengert, és átvezette népét a 

pusztaságon, mert biztosította őket, hogy megteszi. Kettéhasította a Jordánt, és 

kiűzte a kánaániakat előlük, és örökségül adta népének az országot, ahogy megígérte. 

Olyan sok történet szól az Úr hűségéről, hogy a rendelkezésemre álló idő rövid volna 

ahhoz, hogy mindet felsoroljam. Isten szavait mindig kellő időben igazolták Isten 

cselekedetei. Isten az ígérete szerint bánt az emberekkel. Valahányszor 

megragadták az ígéretet és ezt mondták: Tedd azt, amit mondtál!', Isten vála szolt 

a könyörgésre, és bebizonyította, hogy nem hiábavaló bízni benne. Minden időben Isten 
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változatlan szabálya volt, hogy az utolsó betűig és percnyi pontossággal megtartotta 

a szavát. 

 

'Ez magas röptű beszéd' - mondhatja valaki; nos, akkor megpróbálom 

egyszerűbben elmondani. Istennek az a szokása, hogy megtartja az ígéreteit. Mi 

magunk élő tanúi vagyunk annak, hogy Isten nem felejti el a szavát. Sok millióan 

tanúsíthatjuk, hogy bíztunk benne, és sohasem csalatkoztunk. Valaha megtört szívű 

ember voltam, és a Mindenható haragjának sötét felhője alatt éltem, bűnösen és 

önmagamat elítélve. Úgy éreztem, hogy ha örökre száműzetnék Jahve jelenlétéből, 

egy szót sem szólhatnék az ítélet igazságossága ellen. Amikor ezt olvastam az Igé-

jében: 'Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket', hozzá 

fordultam. Remegve elhatároztam, hogy próbára teszem az ígéretét. Megvallottam 

vétkeimet az Úrnak, és Ő megbocsátott nekem. Ez nem mesebeszéd, mert az a mély, 

megnyugtató béke, amely a megbocsátás pillanatában eltöltötte a szívemet, olyan 

csodálatos volt, hogy úgy tűnt, mintha új életet kezdtem volna; mint ahogy így is volt. 

 

Elmondom, hogyan történt. Egy vasárnapon hallottam egy szegény embert a 

következő ígéretről beszélni: 'Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és 

megszabadultok.' Nem értettem, hogyan tud egy Krisztusra vetett puszta pillantás 

megszabadítani. Túl egyszerű cselekedetnek tűnt ahhoz, hogy ilyen nagy hatása 

legyen; de, mivel kész voltam bármit megpróbálni, Jézusra tekintettem: RÁNÉZTEM. 

 

Ez minden, amit tettem. Ez volt minden, amit tenni tudtam. Rátekintettem arra, 

akit úgy jelentett ki Isten, mint engesztelő áldozatot az ember bűneiért; és azonnal 

értettem, hogy megbékéltettem Istennel. Láttam, hogy ha Jézus helyettem 

szenvedett, nekem már nem kell szenvednem; és ha Ő bűnhődött minden vétkemért, 

nekem már nem kell bűnhődnöm. Bűnömnek el kell töröltetni, ha Jézus helyettem 

bűnhődött érte. Ezzel a gondolattal a béke kellemes érzése áradt szét a 

lelkemben - az Istennel való megbékélésé az Úr Jézus Krisztus által. Az ígéret 

igaz volt, és én ezt megtapasztaltam. Ez már harminchat éve történt, de én 

sohasem vesztettem el a tökéletes megmenekülésnek azt az érzését, amelyet 

akkor találtam meg; és nem vesztettem el azt a békét sem, amely oly kellemes 

érzéssel töltötte el a lelkemet. Azóta sohasem bíztam hiába Isten ígéreteiben. 

Veszedelmes helyzetekbe kerültem, sok ínséget éltem meg, gyakran éreztem éles 

fájdalmat, és szüntelen aggodalom nyomasztott; de az Úr hű volt Igéjének minden 

sorához, és amikor bíztam benne, Ő keresztülvitt mindenen, fennakadás nélkül. 

Csak elismerően beszélhetek róla, és azt is teszem. EZT ALÁÍRÁSOMMAL ÉS 

PECSÉTEMMEL HITELESÍTEM, habozás és fenntartás nélkül. 

 

Az összes hívő tapasztalatai hasonlóak: az öröm és béke új élete azzal kezdődött 

számunkra, hogy hinni kezdtünk az ígérettevő Istennek, és továbbra is eszerint 
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élünk. Emlékezetünkben a beteljesült ígéretek hosszú listája van jelen, ami 

hálát ébreszt bennünk, és megerősíti bizalmunkat. Évről évre próbára tettük 

Istenünk hűségét számtalan módon, de mindig ugyanazzal az eredménnyel. Az 

élet mindennapos dolgainak ígéreteivel mentünk hozzá, amelyek mindennapi 

kenyerünkkel, ruhánkkal, gyermekeinkkel és otthonunkkal kapcsolatosak, és az Űr 

kegyesen bánt velünk. Hozzá folyamodtunk betegségeinkkel, 

rágalmaztatásainkkal, kétségeinkkel és kísértéseinkkel kapcsolatban, és Ő 

sohasem hagyott cserben minket. A kis dolgokban is figyelmes volt velünk: még a 

hajszálainkat is megszámolta. Volt úgy, hogy az ígéret teljesülése teljesen 

valószínűtlennek tűnt, mégis hihetetlen pontossággal bekövetkezett. Az emberek 

csalárdsága elszomorított minket, de örültünk és ma is örülünk Isten 

őszinteségének. Könnyek szöknek a szemünkbe, ha azokra a döbbenetes 

módszerekre gondolunk, amelyekkel Jahve, a mi Istenünk véghezvitte kegyes 

ígéreteit. 

 

Hadd beszéljek nyíltan azokhoz, akik bíznak az Úrban. Isten gyermekei, mennyei 

Atyátok nem volt-e hűséges hozzátok? Nem azt tapasztaltátok-e lépten-nyomon, 

hogy ti mindig kudarcot vallótok, de Ő sohasem? Jól mondta az apostol: 'Bár mi 

hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.' Az isteni nyelvet 

a legszélesebben értelmezhetjük, és azt találjuk, hogy Isten jelentésük legvégső 

határáig teljesíti ígéreteit. Ajándékozási szabálya nagyszerű és nagyvonalú: az ígéret 

egy nagy edény és az Úr csordultig tölti azt. Amiképpen Salamonnak megadta a 

bölcsességet, 'ahogyan megígérte neki', ugyanígy fog cselekedni minden esetben, amíg 

a világ fennáll. Ó, kedves olvasó! Higgy az ígéretnek, és ezáltal bizonyulj az ígéret 

örökösének. A Szent Szellem vezéreljen, hogy ezt cselekedd, Jézus érdeméért! 

 

 

Október 31 

 

Nem halhatsz meg, csak ha az Úr akarja     

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!" 

(Zsolt 118,17). 

Milyen erőt adó bizonyosság ez! Bizonyára egy ígéret az alapja, amelyet a zsoltáros 

személy szerint kapott, és amelyet örömmel a magáévá tett. Szabad nekem is így 

szólnom? Vagy elcsüggedek, mert az ellenség megtámadott? Mert sokan vannak 

ellenem és kevesen mellettem? Hitetlenségem a harc feladására indít, arra, hogy 

kétségbeesetten haljak meg, mert megvert, megbecstelenített ember vagyok? 

Ássák már ellenségeim a síromat? 
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Mit tegyek ilyenkor? Hallgassak tulajdon gyávaságomra, adjam fel a harcot és vele 

együtt minden reményemet? Távol legyen! Még van bennem élet. 

 

„Nem halok meg". Visszatér belém az életerő, és elűzi gyengeségemet: „Élek". Az Úr 

él, és én is élni fogok. Újra felnyitom számat és „hirdetem az Úr tetteit". Elbeszélem 

majd jelen nyomorúságomat, amely csak arra volt alkalom az én Uramnak, hogy irántam 

való végtelen szeretetét és hűségét újra megmutassa. Akik már szívesen méretet 

vennének rólam, hogy koporsómat elkészítsék, várjanak még egy kicsit! Mert keményen 

megfeddett ugyan engem az Úr, de nem engedte, hogy meghaljak (18. vers). Dicsőség 

legyen nevének mindörökké! Nem halok meg, míg munkám el nem végeztem, és addig 

fogok e földön élni, amíg az Úr akarja. 

 

* 

 

Csak Jézus egyedül 

Amikor feltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. 

(Mt 17,8) 

Egyszer Jézus megengedte három tanítványának, hogy meglássák páratlan isteni 

dicsőségét, és átéljék, hogyan beszélt vele Mózes és Illés, a törvény és a próféták 

képviselője, kereszthalálának jelentőségéről. Hallhatták, ahogyan a mindenható Isten 

újra kijelentette: „Ez az én szeretett Fiam..., rá hallgassatok!" Amikor ámulatukból 

magukhoz tértek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. 

 

Minket gyakran kísért, hogy segítem akarunk Istennek a megváltás munkájában. Ki 

akarjuk érdemelni valamivel az üdvösséget, vagy meg akarjuk osztani másokkal is azt, 

amit csak egyedül Jézus Krisztus tudott megvalósítani. Ez az ige a szívünkbe vési most 

a valóságot: csak Jézus egyedül. 

 

Mert egyedül Jézus volt bűn nélküli ezen a földön. Ezért egyedül ő vállalhatta 

magára a mi bűneinket és azok ítéletét. Egyedül ő volt képes elhordozni ezt a terhet. 

Egyedül az ő önfeláldozását fogadta el Isten érvényes elégtételként érettünk. Egyedül 

ő halt meg helyettünk a kereszten, egyedül ő támadt fel testben a harmadik napon, 

egyedül ő jár közben most is érettünk az Atyánál. 

 

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus 

Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért..." (ITim 2,5-6) 

 

„Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket." „...az ő 

akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s 
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mindenkorra." (Zsid 10,14. és 10. v.) 

 

„...nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt 

más név, amely által üdvözülhetnénk." (ApCsel 4,12) 

 

„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) 

 

Köszönöm, Uram, hogy te tökéletes váltságot szereztél nekem is! 

 

* 

 

„Mert nincs különbség: mindenki vetkezett, és hí/óva/ van az Isten dicsőségének. 

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a 

Krisztus Jézus által." Róma 3,22-24 

Isten Jézus Krisztus kereszthaláláért, áldozatáért eltörli bűneinket, úgy tekint ránk, 

mintha teljesen igazak, azaz bűntelenek lennénk. Megbocsátja bűneinket, és 

bizonyossá tesz az örök élet felől. Kegyelméből. Mi a kegyelem? Sok magyarázatnál és 

prédikációnál világosabban mutatja meg Reményik Sándor verse, azért inkább azt 

másolom ide, hogy elgondolkozzunk rajta. Olvassuk el többször, s rájövünk, talán 

mindnyájan találkoztunk már vele. Ha nem, legalább tudjunk róla, nyomorúságainkban 

ne essünk kétségbe, hanem kérjük bizalommal. 

Kegyelem 

Először sírsz. 

Azután átkozódsz. 

Aztán imádkozol. 

Aztán megfeszíted 

Körömszakadtig maradék-erőd. 

Akarsz, eget-ostromló akarattal - 

S a lehetetlenség konok falán 

Zúzod véresre koponyád. 

Azután elalélsz. 

S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 

Utoljára is tompa kábulattal, 

Szótlanul, gondolattalanul 

Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 

A bűn, a betegség, a nyomorúság, 

A mindennapi szörnyű szürkeség 
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Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! 

- S akkor - magától - megnyílik az ég. 

Mely nem tárult ki átokra, imára, 

Erő, akarat, kétségbeesés, 

Bűnbánat - hasztalanul ostromolták. 

 

* 

 

A „nem szeretem" napok és esztendők 

„Míg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket..." 

(Préd 12,3/b) 

Mennyei Atyánk úgy rendezte be életünket, hogy mindegyikünk életében legyenek „nem 

szeretem" napok és esztendők. Már csak azért is jól rendezte be így, mert ha nem 

volnának ilyen idők, nem tudnánk nemcsak megbecsülni, de meg se tudnánk 

különböztetni ezeket a napokat és esztendőket azoktól, amiket nem nevezhetünk így. 

Hálásak se tudnánk lenni értük mennyei Atyánknak. Valami szürkeséggé folynék össze 

egész életünk.... Nemcsak a hálaadástól szoknék el az ajkunk, - pedig életünk egyik 

legcsodálatosabb erőforrása ez, - hanem a minket sokszor olyan csodásán kisegítő 

kéréseinktől is elszoknánk. Olyan természetesnek tartanánk, hogy mindenünk 

meglegyen, soha semmi szükséget ne szenvedjünk, soha semmi erőnket meghaladó baj 

ne szakadjon ránk, betegség ne gyötörjön minket, sohase kelljen valakitől 

elszakadnunk. Lelkünk elvesztené rugalmasságát. Élnénk a magunk egyhangú, 

taposómalom-szerű életét... Mennyivel szegényebbekké lennénk ezek nélkül! 

Légy áldott, Uram, hogy a „ nem szeretem " időket kedvesebb és kellemesebb időkkel 

vegyíted. Köszönöm, hogy lelkem nem szokhat így el Reád utaltságom tudatától és nem 

szokhat el ajkam, sem a hála, sem a kérés szavaitól. Növeld, Uram, ennek tudatát bennem. 

Hallgass meg Krisztusért! Ámen. 

„Ő hallja lelked óhajtásit, Mit nem mernél megmondani, 

Néki szíved titkos panaszit Épen bízvást megvallani. Nincs 

messze ő, sőt itt áll köztünk, Meghallja s adja, amit kérünk: 

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

* 

 

Még nem vagy készen! 

Nem mintha már el értem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, 

hogy meg is ragadjam... Filippi 5, 12 
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Pontosan lefordítva: „Nem mintha már befejezett volnék." Az apostol a tökéletesek 

közé számítja magát (Fii 3,15), de még nem nyert a munka befejezést benne, még nem 

ért célba. Még fűtés harcban á\\. Még próbák várnak rá, mindenekelőtt a legnagyobb 

próba: élete vége, ami számára a mártírhalált jelentette. Még van tanulnivaló az ő 

számára is (2Kor 1,9). 

 

Tökéletesnek kell lennünk, de nem vagyunk készek addig, amíg ebben a testben 

élünk. Gyakran találkozunk keresztyénekkel, akik úgy viselkednek, mint akik már 

'készek'. Ha őket hallgatjuk, az embernek az a benyomása, mintha már minden 

nehézségen túljutottak volna. Ez nem az érettség jele, hanem az éretlenségé. A 

kegyelem elnyerésének első napjaiban az ember valóban szinte átugrik a kísértéseken 

és akadályokon. Könnyen túl sokat képzel aztán magáról. Idővel a régi rossz hajlamok 

és szenvedélyek sokszor még erősebben jelentkeznek, mint megtérésünk előtt. Akkor 

fájdalmasan ébredünk rá, hogy még messze vagyunk a céltól és benne vagyunk a harc 

hevében. Valaki megtérése után mély belső sötétségbe került, azt gondolta, hogy most 

már felesleges imádkoznia. Éppen ez okozta a belső sötétségét. Akit Jézus 

megragadott, annak mindig újabb és mélyebb megtapasztalásai vannak az élő Úr 

hatalmáról, de a saját romlott állapotáról is. Az apostol szüntelenül arra ügyelt, hogy 

Krisztusban maradjon. Jézus feltámadásának az erejét és a szenvedéseiben való 

részesedést kívánta egyre jobban megismerni, hogy az óember végleges elhalása révén 

hasonlóvá legyen az Ő halálához. 

 

Krisztusban hit által igazak, tiszták és szentek vagyunk. Mindenünk megvan 

Őbenne, de még távolról sem látjuk igazán, mit jelent ez a mi számunkra. Még kevésbé 

használjuk fel mindazt, amit benne kaptunk. Lépésről lépésre kell előre jutnunk. Az 

igazi keresztyénség sajátságos módon kapcsolja egymásba a nyugalmat és a mozgást. 

A hívő ember pihen a kegyelemben és az új élet, a fiúság bizonyosságában, de 

ugyanakkor folyton előre halad, soha nem teszi ölbe a kezét, és a kegyelmet nem 

használja nyugvópárnának. Aki lelkileg nyugalomba vonul, az elszegényedik. Ha 

kitartóan ellenállunk a bűnnek, még ránk vár a szeretet óriási területének a 

meghódítása. 
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