
Add nekem a szivedet !

Jézus jajgat! Ezt halljuk ötvened vasárnap evangéliumában/Mt.23,23-29/

Az Ö ajkán megdöbbentő a jajszó,mert neki nem kenyere a sopánkodás,

nem szokott panaszkodni.Most sem magát siratja,hanem vallásoskodó

embereken jajgat.Néhány mondatban négyszer hangzik ajkáról a jaj,

és ha az egész fejezetet számbavesszük azt halljuk,hogy nyolc jajszót

kiáltott az Ur.Minden fájdalomnál jobban fájt neki az emberek büne.

Jézus csak a bünökön tudott jajgatni.Szava nemcsak a fájdalom,hanem
                             még

az itélet szava is.De ugy hallom ezekben a jajokban más is van:

Jézus kéri a vallásos embert Add nekem a szivedet !Minden mást adtak

a farizeusok is,de Jézus azt mondja nekik és mindenkinek:ha ezt nem

adjátok nem kell a többi sem.Add nekem a szivedet !

Isten a szivünket kéri önmagunkat,énünket.Nem elégszik meg semmi mással 

helyette.Ne téveszd el,ne játszd el az életedet:Ne adj mást,mint amit

Isten Fia kér,mert akkor jaj neked,jaj nekünk.

l.Jaj nekünk ha szivünk helyett adjuk a tizedünket!A farizeusok őszinté

és komolyan adtak mindenből tizedet.Kinosan vigyáztak,hogy ne csak a 

gabonából,hanem a köményből és kaporból is vagyis az értéktelenebb 

termésből is megadják a tizedet.Pontos emberek voltak ,akik elmondhattá 

hogy nem tartoznak Istennek semmivel...Talán magadra ismersz.Pontosan 

megadod,ami nézeted szerint Istené az életedben.Nem tartozol neki semmi 

Megadod a tizedet a szived helyett és ez a bünöd. Lehet hogy ez a tized 

a pénzedre,idődre,munkádra vonatkozik.Nincs hátrálékod az egyházközségb

Jársz istentiszteletre,dolgozol fáradozol,buzgolkodsz a gyülekezetben.

Nagyon helyes,Isten bizonyára örül ennek.De ne hidd hogy mindez pótolha

ja a szivedet,önmagadat .Mert Istennek nem lo % borravaló kel l ,neki Te

kellesz ahogy vagy.Add nekem a szivedet-hallom a játszó mögül.

2 .Jaj nekünk ha szivünk helyett adjuk a külsőnket! farizeusok  

hasonlithatók olyan pohárhoz,amelynek külseje tiszta de szennyes viz 

van benne,vagy olyan sirhoz ,amely kivülről szép,de belül pusztulás van 

Ez a jaj mai nyelvre forditva igy hangzik: Jaj nekünk,ha a kezünket 

adjuk az Urnak...amelyet össze lehet kulcsolni ugy is ha nem imádkozunk



M ilyen különös,csodálatra méltó ,bámulatos az Isten!Neki a szivünk kell!

Ez az értéktelen,bünös,megfáradt,megterhelt sziv ugy ahogy van.És nem

a lkuszik,nem elégszik meg semmi mással.Add nekem a szivedet!hallom kicsa

d ülni Jézus hivását a jajgatások mögül.
H alljuk meg,hogy Jézus ezekkel a szavakkal menteni akar.Kemény 
beszéddel,a legkeményebbel talán az evangéliumban,de

5. Jaj nekünk ha a szivü nk helyett emlékeinket adjuk! Ha csak a 

m ultra hivatkozunk mindig,mint tették a farizeusok/Ján.8!/"Ábrahám a 

mi atyánk..."A régi igét tisztelték,a törvényt szinte imádták,de az uj 

szót az Isten testbe költözött szavát megvetették.Szivük helyett emléke

k et adták.Siremlékeket emeltek,gondoztak,sohajtoztak,hogy ők bizony
 nem ölték volna meg a prófétákat,ha atyáik idejében éltek volna és

közben Krisztust keresztre juttatták...Mi is sokszor őseinkre,családunkra

érdemeinkre hivatkozunk...a ma helyett a multat adjuk mert ez könnyebb.

Istennek nem a multon sóhajtozó ,hanem a jelenben szivét egészen odaadó

nemzedék kell.-Mennyivel könnyebb emlékünnepet ülni,mint elfogadni Isten 

mai igéjét.Mi istentiszteleteinken is sokszor emlékünnepet ülünk csupán.

Smlékezünk egy meghalt Krisztusra és közben elnémitjuk az élőt.Mennyivel 

könnyebb Luthert vagy Kálvint ünnepelni,mint ugy fogadni Isten szavát, 

mint ők fogadták.Mennyivel könnyebb a régiekből és a régiekkel kultuszt

üzni,mint a mai igét elfogadni és élni benne és vele.Jaj nekünk,ha szivül

helyett emlékeinket nyujtjuk Istennek.Add nekem a szivedet- hallom e

Jajszó mögül is.

a  szánkat ,amely mormolhat imádságot anélkül,hogy a szivünk is fohász

k odnék.Jaj nekünk,ha a fejünket adjuk,amelyet le hajthatünk,mintha 

áhitatba merültünk volna...de  máshol jár a gono latunk.Jaj nekünk, 

h a a mosolyunkat adjuk,udvarias viselkedésünket,ha a szavainkra vigyázunk 

ha csak kivülről nem lehet ránkfogni,hogy nem vagyunk keresztyének, 

 Ne értsük félre a hit sohasem lehet megnyilatkozások nélkül.Ezért mondj? 

Jézus:Ezeket is megtartsátok,de azt cselékedjétek - t.i.addjátok a szive-

teket !Igen Isten kéri mindezt,de tudnunk kell,hogy mindez nem helyette-

sitheti a szivedet, önmagadat ."Add nekem a szivedet hallom e jajszó mögül
is.



mégis segiteni akar rajtunk.-Halljuk meg az itélő szavak mögött,
a fájdalmas szeretet szivdobogását.Halljuk meg a jajgatás mögött 

a csibéket gyü jtögető kotló hivogatását.Halljuk meg a kárhoztatás m 

mögött az Ur reménykedő szavát .Halljuk meg ezekbő a sulyos szavak

ból a komoly kérést : Add nekem a szivedet !


