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  "Jób 42, 1 - 6."

Kedves Gyülekezet! Szeretteim az Ur J.Krisztusban!

         Jób azóta is minden szenvedőnek nagy
tanitómestere. Ma is. És mi, akik noha korántsem hasonlithat- 
juk össze magunkat ő vele mégis gyakran látogatjuk sürün járjuk a 
szenvedés iskoláját, most tanulni akarunk Jóbtól. Érdemes 
lesz tehát felfigyelni, hogyan tanit Jób.

a szenvedők nagy tanitómestere.
/Der grosse Lehrmeister aller Leidenden./

1./ Isten előtt ezt a töredelmes vallo
mást teszi: "Tudom, hogy Te mindent megtehetsz, és senki Té
ged el nem fordithat attól, amit elgondoltál.” Jób azelőtt 
is kegyes, istenfélő ember volt. Hüségesen ragaszkodott Is
tenhez nemcsak jó napokban, hanem éppen gonosz napok alatt 
tudott kegyes lenni. De ennek az igazságnak mély értelmét, 
hogy senki nem tudja Istent elfordítani, távol, tar tani at
tól, amit elgondolt, igazán csak most fogja fel Jób. Most, 
amikor bünbánatot tart. Most, amikor töredelmesen bevall 
mindent, amit eddig meg nem értett és am it eddig fel sem 
tudott fogni. És most érti meg Jób azt is, hogy Isten m i n- 
d e n t megtehet!-Éppen azt, amit ő lehetetlennek tartott, 
azt teheti Isten lehetségessé. Hogy mi volt az a lehetetlen, 
amit Jób annak tartott? Az, szeretteim, hogy Isten őt ujból 
kegyelmébe fogadta. Az, hogy Isten ujból visszaadott neki 
mindent, amit azelőtt elvett tőle. Mindezt a boldog felis
merést Jób a c s e n d b e n  teszi! Az imádkozás belső 
szobájában, a bünbánat és töredelem titkos kamrájában.

A sok szenvedés ma is csak arra való, 
hogy minket a csendbe vezessen. Mert ebben a csendben látunk 
meg sok mindent, ami azelőtt rejtve volt előttünk. Ebben a 
csendben ráérünk gondolkodni, ráérünk visszaemlékezni olyan 
dolgokra, olyan eseményekre is, amelyek kellemetlenül hat
na/ a szivünkre, de amelyeket meg is tudunk bánni! Ebben a 
csendben tágra nyilik a szemünk és előbukkannak a távoli 
homályból azok a cselekedeteink, amelyekkel megbántottunk 
embereket és megsértettük Istent. Azért keressük a csendet 
testvéreim. Keressük az alkalmat, amikor lerakhatjuk szivünk 
sulyos terhét és amikor azt a boldog felismerést tehetjük, 
hogy Isten mindent megtehet, azt is, hogy minden bününk és



vétkünk ellenére kegyelmébe fogad. Akkor ki-ki közülünk
  szivböl fogja vallani Jóbbal együtt:”Csodadolgok ezek né

kem, és fel nem foghatom.”  
2./ De csak az lát csodát ebben, aki v a- 

l ó b a n  szivből tesz bünvallást: "Hibáztatom magam és 
bánkódom a porban és hamuban!" Csak az nyerhet kegyelmet 
Istentől, aki i g a z á n  összeroskad büne terhe alatt 
és nyomorult féregként ott hever a órban és hamuban! Az 
ember, testvéreim,-és én ezt nagyon jól tudom,-nehezen tud
ja ezt megtenni. Szive tele van daccal, önteltséggel és 
önmagával való megelégedettséggel. Senki nem akarja őszin
tén kimondani ezt a szót: hibáztam! Én vagyok a hibás, én 
vagyok a bünös! Hanem ha lelet, ügyesen elhessegetjük sö
tét foltjainkat, sikeresen kijátszuk az ügyet, amely kel
lemetlenül érint, és ugy járunk-kelunk tovább, mintha, mi 
sem történt volna. Vagy ha már rajtacsi nek és más mód,más 
kibuvót nem találunk, másra háritjuk hát a felelősséget, 
ugy, mintahogyan Ádám is tette akkoriban, a teremtés haj
nalán, mondván: ”Az asszony, akit mellém adtál,  ő ada ne
kem a tiltott fáról.” És az asszony megint csak mást okol:
"A kigyó ámitott el engem”/Gen.3,12.13./, de én nem vagyok 
a hibás!... Igen, igen, ezt teszik az emberek ma is.

Ezt tesszük mi is. De vegyük tudomásul,hogy 
ha emberek előtt tagadjuk is, hogy nem vagyunk hibásak, ha 
emberekkel el is bánunk ugy, hogy bocsapjuk őket és eltün
tetjük előttük a gyanus nyomokat, amelyeket m i hátra
hagytunk, vagy akár mást okozunk, másra hárítjuk a bajt,a 
bünt, amit m i elkövettünk; mondom emberekkel ezt megte
hetjük, de nem az Istennel! Nem mintha az, emberek ellen 
vétett bününk nem derülne ki, hiszen előbb-utóbb ez is na - 
fényre kerül és sokszor ép en ők, maguk az emberek le fez
nek le bennünket, hogy a szégyen és gyalázat keserüt kh&kát 
kéfttökőktUk kiinnunk. De: az Isten ellen elkövetett bününk- 
re, ha nem kapjuk rá a feloldozást, örök nyugtalanságban és 
rettegésben tartja a szivünket és nincs lelki egyensulyunk-  
nincs békességünk, mert nagy terhet érzünk a vállunkon. A 
meg nem bocsátott bün terhe. Nagy teher, ez! főt a legnayobb 
teher, amely ember lelkére ránehezedhetik. Ezt a terhet kü- 
lönösképpen akkor érezheted sulyosnak.; amikor gondolsz ha
lálod órájára, testvérem! Mert akkor fogod igazán megtudni 
azt, mit jelent bünbocsáhat nélkül, kegyelem nélkül meghal
ni! Akkor meg fogod érteni a zsoltárirót is, aki igy szólt:
”Ha a bünöket számon tartod Uram, Uram kicsoda maradhat meg?” 
/130.3./ Ezért jó lesz, ha Jóbbal együtt orig megalázko
dunk és amig,nincs késő, szivből tegyünk bünvallást: Hibáz
tatom magam, azaz vétkeztem, bünös vagyok és nem érdemiek 
mást, csak büntetést büntetésre, itéletet itéletre. 

3./ Ha valóban idáig eljutunk, csodálatos ta- 
asztalatban részesülünk, amelyet Jób is átélt: "Most sze

meimmel látlak Téged!” Szemeinkkel látjuk az Istent időben 
és örökkévalóságban! Meglátjuk azért, mert kegyelmébe foga
dott m inket, mert megbocsátott nékünk. És ennél több nekünk 
nem kell. Az Isten meglátása itt, ebben az életben persze 
nem azt jelenti, hogy megpillantjul orcáját szinről-szinre,



/N.jegyzete és forditása alaján./

hiszen ez azért is nem lehetséges, mert t e s t i  szemünk 
azonnal megvakulna Isten dicsőségének meglátására, mint aho
gyan Izráel népe sem tudott még Mózes arcára sem tekinteni, 
amikor a Sinai hegyről lejött és Isten dicsőségének fénye 
rajta vakitóan sugárzott. Hanem Istent szemünkkel meglátni 
annyit jelent, hogy rátekintünk Jézus Krisztusra! Hogy ŐBen- 
ne egészen közel van mihozzánk és mellettünk van, velünk 
van, közel érezzük hatalmát, segiteni akaró jobbját, ss ezt 
rendithetetlen bizonyossággal tudhatjuk mi, akik már megis
mertük Jézus Krisztust. És ez a legnagyobb, a legmagasabb- 
rendü boldogság, amelyet itt a földön élvezhetünk. De igazán 
és tökéletesen meglátni az Istent csak odaát fogjuk, hiszen 
akkor többé nem takarja Őt az a kárp it, amely eddig előttünk 
volt és l e l k i  szemünk is ké es lesz arra, hogy Isten 
dicsőségének vakitó fényét elbírja.  

 De visszatérve arra a gondolatra, hogy Is
tent közel érezhetjük már itt ebben az életben, megtanit 
minket. Jób arra, hogy mi a teendőnk, mi ennek az utja-módja. 
Ezt mondja: "Az én fülemnek hallásával hallottam Felőled.” 
Az előtte lévő versben edig igy szól Istenhez: "Én kérdez
lek, Te edig tanits engem!" Vagyis ez azt jelenti, ha Is
ten közelségét akarjuk megérezni, hogy minél többet halljunk 
ŐRóla. Minél többet foglalkozzunk az Ő igéjével, az Ő beszé- 
dével, minél többet kérdezzünk, minél többet tanuljunk Felő- 
le. Jézus is ezt mondotta: "Boldogok, akik hallgatják az Is
tennek beszédét!”/Lk.11,28./ Mi, akik már annyiszor hallgat- 
tuk az Isten beszédét, vajjon meghozta-e a boldogságunkat? 
Meghozta-e azt ,a boldogságunkat, 'hogy közel érezzük az Is
tent!? Nos, akinek van füle a hallásra  hallja meg, mit mond 
és mit akar Isten beszéde! Jób, az ószövetség embere tudta 
mondani: Fülemnek hallásával hallottam Felőled. Mennyivel in
kább kellene nekünk tudnunk azt, hogy nincs hova mennünk,ha- 
nem Péterrel együtt vallani:/"Uram, Kihez mehetnénk? Örök é- 
letnek beszéde van tenálad.É s mi elhittük és megismertük, 
hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia? "/Jan.6,68.69./ 

  A szenvedés a legnagyobb kereszt, de lehet
a szenvedés a legnagyobb áldás is életutjainkon. Mert a szen
vedésben, a szenvedés által Istenhez találunk! Adja az Ur, 
hogy Jób, a szenvedők nagy tanitómesterének példáját követve, 
mi is orhan és hamuban előtte bünbánatot tartsunk és igy ke
gyelmébe fogadjon, hogy boldogan megérezzük az Ő közelségét, 
hogy meglássuk Őt szemeinkkel időben és örökkévalóságban!

           Ámen!


