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”Z s o l t. 42: 2-6.”

Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Ur Jézus Krisztusban!

Ott áll a szarvas a kiszáradt patak partján. Reszketés vonag
lik végig testén, vizes hályog borul a szemére. Tűz száll alá a 
felhőtlen égből, tűz ég  a testében, tűz perzseli agyát, száritja 
ki torkát. Kétségbeesetten  száll a jajja végig az erdőn, viz után, 
élet után. Mert a viz az élet. Tikkadtságában  egyre rémitőbben 
szoritja össze szivét az irtózat, amellyel minden teremtett élő
lényt eltölt az elmulás, az enyészet sejtése.- Ime, ezt a képet vá-   
lasztja a zsoltáriró, amikor szavakat keres a szivét tépő

1/ Mert ugy érzi, hogy Isten nélkül eleped, megsemmisül. Po
koli gyötrelem ez az érzése. Akárcsak az élő testnek a lihegő szom
jusága. Ez is a halál rémét idézi fel, ha percről-percre nő a kin- 
ja és percről-percre fogy a remény, hogy üditő ital eloltja majd 
az erekben lobogó lángot. És  Isten nélkül is a véget látja közeled
ni a zsoltáriró. A végét: a lélek maradék erejének is az összeom
lását. Teherbirása megszünését. A kétségbeesés diadalát. Emésztő 
a test szomjazása csobogó tiszta forrásviz után. Emésztő a lélek 
szomjazása  Isten után, az élt Isten után. Aki nem pusztán szólam, 
üres fogalom, egy biztató vagy fenyegető gondolat, hanem élő hata
lom, személy, Akihez szólhat az ember, Akinek panaszkodhatik, Aki
hez felmosolyoghat vagy felállhat, Akinek válaszát várja, jelenlé
tét érzi. Óh, nemcsak költői kép, amikor a zsoltáriró a szervast 
emlegeti, amelyet szomjúság epeszt.  Nála igazán a megsemmisüléstől 
való rémületből tör elő a kiáltás: "Mint a szarvas kivánkozik a fo
lyóvizekre, ugy kivánkozik az én lelkem Hozzád, óh Isten! Szomjuho- 
zik lelkem Istenhez, az élő Istenhez!”

De miért szólunk itt erről? Hogy csodálkozzunk az ilyen égő 
vágyon Isten után, amely az előttünk ismeretlen, sőt talán érthe
tetlen is és ezért esetleg még sajnáljuk is a zsoltárirót és fölény
ben érezzük magunkat vele szemben? Nos, testvéreim, legkevésbé e- 
zért olvastuk fel ezt a zsoltárt. Mert sajnálkozni csak azon lehet, 
aki nem ismeri a vágyat Isten után. A zsoltáriró megnyilatkozásá
hoz tehát füzzük hozzá az intelmet: lám, igy vágyakozzunk mi is Is
ten után, mert az Isten kivánása, szomjazása hozzátartozik az iga
zi kegyességhez? Nem, ilyen intelmet nem hangoztatunk. Az Isten u- 
tán való vágyakozás nem parancsra ébred. Istennek magának a keze a- 
latt virágzik ki a lélekben, amint meglepő örömökön vagy fájdalmas 

  megrázkódtatásokon vezeti keresztül. Terelgeti, hivja igy mindnyá
junkat Maga felé. Amikor- azután félénken tapogatózva vagy viharos 
erővel ébred a vágy mibennünk Isten után, csak el ne fojtsuk! En-  
gedjük, hogy emésztő szomjusággá váljék mibennünk is, mint a zsol
táriró lelkében.

2/ Mi váltotta ezt ki nála? Sulyos megpróbáltatás szakadt reá. 
Sorsa idegenbe vitte, a felolvasott szakaszt követő zsoltári rész
ből megtudjuk, hogy a Hermon földjén, tehát távol hazájától, ide
gen faju és idegen hitü emberek között volt kénytelen - valószinü-
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leg számüzetésben - élni. Oda van a boldogsága. Sorvasztja a hon
vágy, bántja az idegenek gunyja. Látjuk, hogy szerencsétlen. Ugy 
látják, elhagyta az az előttük idegen Isten, Akit imád, sőt talán 
erőtlennek, tehetetlennek is bizonyult. Nevetik is a hitét: "Hol 
van a te Istened?"  Hol van most az Isten? - ismerjük ezt a kérdést. 
Talán mások is csufolnak vele, magunk is küszködünk vele, amikor 
valamilyen válságba jut az életünk és megrohan a kisértés: kár volt 
hinni! Kár volt Istenben reménykedni! Cserbenhagyott! Vagy sohasem 
is törődött velem. Ezekkel a kisértő gondolatokkal , ugye, szokott 
találkozásunk lenni? De milyen nálunk a kisértés vége?- A zsoltár- 
iró hitét is próbálja szenvedése, nyugtalan az ő lelke is, érzi ő 
is, hogy nem tud felnézni istenre a régi derűs boldogságban, biza
lomban. De ez fáj néki és a vélelem, hogy elveszthetné Istent, Aki 
most rejtve van előtte, csak annál szenvedélyesebb vágyban dobog- 

‘ tatja Feléje szivét: "Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez! 
Jaj minékünk, ha isten azért rejti el Magát egyszer-egyszer elö
lünk, hogy annál keservesebben érezzük, mennyire szükségünk van 
reá, hogy megfogőzhassunk Benne, - mi pedig ehelyett fásultan tűr
jük, hogyan dermed a hitünk a megpróbáltatás hatása alatt közönnyé, 
daccá, tagadássá. Ezt  a veszélyt a zsoltáriró legyőzte. Amikor pe
dig vágyva-vágyik Isten kegyelmes közelségének ujból való megtapasz- 
talása után, gondolatai visszaszállnak a multba és megemlékezik ar
ról, hogy milyen ujjongó öröm töltötte el, amikor a hivők ünneplő 
sokaságában a jeruzsálemi templom csarnokaiban öt is lenyügözte az 
Isten szentségen jelenlétének érzése és zavartalan boldogságban me
rült el az Ő imádásában. Ez az emlékezés azután csak annál inkább 
fokozza keserüségét.

Kettős tanulságot vonhatunk le ebből a körülményből. Az egyik 
az, hogy sohasem teszi könnyebbé a sorsunkat, ha az elveszett bol
dogságon csüng a szemünk. Még akkor sem, ha ez a boldogság abból 
állott, hogy futó árnyék sem borult az Istennel való kapcsolatunk
ra, semmit sem kételkedtünk jóságában, semmit sem követeltünk Tőle 
erőszakosan, semmi jótéteményét nem hagytuk megköszönés nélkül. Az 
elmult boldogságra, különösképpen is az elmult hitre emlékezni 
csak akkor nem meddő dolog, ha az emlékezés arra késztet, hogy har
coljunk az elveszett boldogságért, amig ujra el nem nyerjük.- A má
sik tanulság, amely a zsoltáriró emlékezéséből adódik, az, hogy az 
Istennel való közösség ápolásához és eleven meleg átéléséhez nél
külözhetetlenül szükséges a templom, a hivők közössége. A zsoltár- 
iróban az Isten után való vágyakozás szinte ebben a legfőbb kiván
ságban sürüsödik össze: Mikor  mehetek el és jelenhetek meg Isten 
előtt.'' Azaz: mikor mehetek el megint a templomba és imádhatom ott 
Istent a hivőkkel egyetemben? Nem, mintha abban a kezdetleges hi e- 
delemben élne, hogy Isten csak a templomban van jelen és azért csak 
ott imádható, léte és jelenléte csak ott tapasztalható, érezhető 
meg. De azt tapasztalatból tudja, hogy sehol máshol nem volt hozzá 
olyan közel az Isten, sehol-máshol nem töltötte el az Ő  imádása o- 
lyan örömmel és boldogsággal, mint a templomban.

. Hogy neked, testvérem, mi a templom, a gyülekezet, amely Is
tent keresi itt, - te tudod, Annyi azonban bizonyos, hogy ugy kel-   
lene lennie, hogy itt megtaláld az Istent, jobban, mint máshol, be-  
szédében meghalljad szavát, tisztábban, mint másutt, és magad alatt 
hagyván emésztő gondot, veszedelmes kisértéseket, ugy fel tudj e- 
melkedni Hozzá, olyan boldogon tudj szólni Hozzá, olyan hatalmas 
erőt kapj Tőle, mint sehol máshol és semmiféle más módon. Azért ugy 
kellene lennie, hogy ragaszkodj a templomhoz teljes erővel, hüséges



lélekkel. Ha meg-megdöbbent sorsod egy-egy fájdalmas változása,óvakodj attól, hogy azok köze állj, akik igy dacoskodnak Istennel 
szemben; Nem megyek többet templomba! Minél nyomorultabbnak, minél 
kifosztottabbnak és szerencsétlenebbnek érzed magad, annál inkább 
menekülj ide! Az isten szomjazása ide fog, vezetni. Oh, el ne fojtsd 
sohasem ezt a szomjuságot! Ha pedig történetesen igy, nyomorultan, 
szomjas lélekkel jöttél ma is ide, minden bizonnyal jó helyre jöt
tél. Magaddal viheted innen a biztatást, hogy Isten nem azért éb
reszti a lélekben az Utána való vágyakozást, hogy válasz nélkül 
hagyja, ha ez a vágy Hozzá kiált. Ha késik is ez a válasza, meg
hallja, aki tud várni.

3/ Ezt vllja a zsoltáriró is. A keservésből, multon való med
dő elmerengésből megtalálja az esetlen kivezető utat; “Miért csüg
gedsz el, lelkem és nyughatatlankodol bennem?   Bizzál Istenben, 
mert még hálát adok én Néki ez Ő orcájának szabaditásáért." Nem 
csüggedni, nem nyugtalankodni, hanem várni és bízni! - ez az az ut, 
amelyre állit az Isten, amikor felébreszti bennünk az Utána való 
vágyat. Ez az ut sokszor hosszura nyulik és minél tovább kell jár
nunk rajta, annál fárasztóbb. Várni, türelemmel várni, ezt a min
dennapi élet többé-kevésbé jelentős vagy jelentéktelen türelempró
báiban is olyan nehezen tudjuk megtenni. De különösen nehéz a vá
rás, amikor Isten szabaditására kell várnunk, arra, hogy kiemeljen 
bennünket a mélységből, felzaklatott lelkünkbe megint békességet 
csepegtessen, hogy boldog kielégülést találjon az Utána való szom
juságunk. De van, ami megkönnyiti a várást. Tapasztalataink vannak, 
amelyek meggyőznek róla, hogy Isten megjutalmazza a türelmes vá- 
rást. Kinek nem jutna pl. most eszébe most átélt nagy örömünk, hogy 
Isten megmutatta szabaditásában kegyelmes orcáját a pusztulás szé
lére sodort magyarságnak, amely 22 éven át várta és szomjazta az 
igazságtevő Istent. De különben is ki nem tudna tapasztalatokra rá
mutatni egészen személyes életében, amelyek meggyőző erővel bizo
nyítják, hogy aki kitart Isten után való szomjazásában, annak szom
jusága nem vallhat kudarcot.

Van a türelmes várásnak azonban mindennél egy még, áldottabb 
módja, amely nyitva áll számunkra akkor is, ha semmiféle tapaszta
lat nem tudna megmenteni a csüggedéstől és elfáradástól. A zsoltár- 
iró még, nem ismerte. Csak a keresztyének élhetnek vele. K r i s z- 
t u s a türelmes váráshoz az erő, ehhez is tulajdonképpen az e- 
gyetlen igazi ut. Csak egyetlen szavát idézzük itt; "Aki engem lát, 
azt látja, aki küldött engem"  - az Atyát. /Ján. 12:45;  14:9./ Isten 
után vágyakozik a lelked, testvérem? Ébresztesse egyszer ezt a vá
gyat benned bármilyen megdöbbentő öröm vagy lesujtó bánat, fordulj 
lelked minden szomjuságával Jézus Krisztus személye felé! Minél fi
gyelmesebben nézed majd üt, annál tisztábban sugárzik felé szemé
lyén keresztül az Atya. És minél tovább szenteled Neki figyelmedet, 
annál inkább nyűgöz majd le ez a látásod. Nem csüggedsz majd, vár
ni is tudsz majd, hiszen fokrol-fokra megéred ebben a látásban vá
gyad teljesülését; “Szomjuhozik lelkem, Istenhez, az elő Istenhez!"

Jézus Krisztus azért az igazi biztositék számunkra, hogy mind 
akik kivánkoznak epedő vággyal Isten után, az Ő kezén elmondhatják 
majd a legboldogabb imádságot: "Hálát adok Istennek az Ő orcájának 
szabaditásáért. Hálát adok Néki, hogy megelégitett Utána való szom
jazásomban!"    
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Ámen!


