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Ének:174,180 
Lekció:I.Móz.22,1-19 
Textus: János l,29.v.

A szülők legdrágább kincse,"szemefénye" a gyermek.Hallották 
már ezt a gyermekek is,tudják jól a felnőttek is.A szülők 
öröme,boldogsága,reménye a gyermekben van.Ö minden tervezgetés 
központja is,a "jövő".Ezért a drága kincsért a szülők mindent 
hajlandóak megtenni,értük nem sajnálnak semmit,sem fáradságot, 
sem pénzt,sem időt.Mennyi féltés,aggódás.gondoskodás van a szivük 
ben a gyermek iránt.De sokat tudna erről mindenki beszélni,édes
anyánk hogy tudott virra.sztani betegágyunk mellett.. .Szülők 
számára a legnagyobb próbatétel ha gyermekük veszélybe kerül, 
vagy elveszik.Valóban a szemükfé ye veszik el— ...
Ábrahámnak és Sárának is a szemükfénye gyermekük volt:Izsák, 
akit késő öregségükben kaptak az Urtól.volt is nagy örömük 
mikor megszületett megigért kisfiuk.olyan vendégséget csaptak 
hogy annak messze hire ment /21,8.v./.Nagyon vigyáztak erre 
az Istentől kapott ajándékra.gondosan nevelték.Izsák istenfélő 
környezetben nőtt fel.Nem csak tanitották imádkozni.hanem látta, 
hogy édesapja is szokott imádkozni,megfigyelhette,hogy milyen 
bennsőséges kapcsolata volt az Urral apjának Abrahámnak.Engedel
mes égre tanitották,könnyü volt ezt megértenie,hiszen látta, 
hogy Édesapja is engedelmeskedik Valakinek,igy neki is könnvebb 
volt megtanulni az engedelmességet.Izsák élete derülten és 
gondtalanul telt el,jó fiu volt otthon.engedelmes gyermek.
Szülei nagyon szerelték őt.Isten egyszer nehéz próbára tette 
Abrahámot.Igy szólt neki:"Vedd a te fiadat,ama te egyetlenegyedet, 
-szemedfényét -.akit te szeretsz Iszákot és menj el Mórijának 
földjére és Időzd fel őt égő áldozatul.azon a hegyen,amelyet 
majd mutatok néke d :"Elképzelhetitek mit érzett Abrahám!Há tezért 
igérte Isten,hát ezért vártak rá ennyit,hogy most életének 
legdrágább kincsereménye,jövője az áldozati oltár tüzében 
hamvadjon el?!?Nem értette Istent,de a parancsnak engedelmeskedet* 
hiszen eddig is megszokta,hogy mindig engedelmeskedik az 
Urnak.Róla ellehetett mondani,amit később Isten parancsolt 
egész népének:"Szeressed az Urat a te Istenedet teljes szived
ből,teljes lelkedből és teljes erődből"V.Móz.6,5. Ábrahám igy 
szerette Urát.
Másnap reggel pirkadatkor felkelt Ábrahám,felkeltette Izsákot, 
aki el sem tudta képzelni,hogy hova mehetnek ilyen korán reggel, 
két szolgát is vett maga mellé,meg egy ethe hordo szamarat. 
Elindultak.Nehéz ut volt!Abrnhám hosszu életében megszokta már 
a pusztai élet minden viszontagságát.nehézségét,nem félt sem 
vihartól ,sem vadállattól,nem az első utja volt ez.de ilyen nehéz 
utja még egy sem volt.Csak ö tudta hova mennek.Minden lépés 
közelebb és közelebb vitte ahhoz a helyhez ,ahol a fiát kell 
majd föláldo znia.Három napig tartott az ut.ez a nehéz ut.Nem 
sokat beszélt ezalatt a három nan alatt,annál többet gondolkodotl 
Mikor harmadnapon meglátta a hegyet .amit Isten jelölt ki az 
áldozatra igy szólt a szolgákhoz:Maradjatok itt a szamárral, 
mi pedig felmegyünk a hegyre imádkozni.Izsák még mindig nem 
tudta mi fog történni,apjának a komor tekintetéből és hallgatni 
ságából azonaban megérezte,hogy valami borzalmas van ksézülőben



Látta Izsák,hogy az apja áldozatot akar bemutatni ,minden 
kész volt ehhez:a rözse ,a tüz,együtt meg is épitették az oltárt 
kövekből,csak az áldozatira való bárányt sehol sem látta.Meg is 
kérdette apját :"Itt van a tüz és a fa,de hol van az égő 
áldozatra való bárány?"-Ábrahámnak minden szó olyan volt ,mintha 
kést döftek volna a szivébe.Igy f e l e l t :"Isten majd gondoskodik 
róla fiam"Tovább készülődtek ketten,csendben.Egyszer csak 
hirtelen Ábrahám megragadta Izsákot,gyorsan megkötözte kezét lábát 
és mielőtt a gyermek felocsudott volna,hogy mi történik már villar 
is akés az apa kezében,magasra emelte és...egy hatalmas kiáltás 
hallatszott:Ábrahám!Ábrahám!!!-Itt vagyok!-Ne nyu jtsd ki a 
kezedet a gyermekre és ne bántsd öt,mert most már tudom ,hogy 
istenfélő vagy és még fiadnak sem kedvezel,szemedfényéenk én 
érettem"-Isten hangja volt .-Erőtlenül hullott le Ábrahám keze, 
megtörölte veritékes homlokát,nagyot sóhajtott és körülnézett 
"és látta,hogy ime a háta mögött egy kos akadt meg szarvánál 
fogva a bokorban.Oda ment tehát Ábrahám és elhozta a kost, 
fia köteleékeit eloldozta és a kost áldozta meg; égő áldozatul 
fia helyett"Isten gondoskodott áldozati bárányról.
Igen errről beszél az Ujtestámentum is:Jézus Krisztus 
az Istennek Báránya,aki elveszi a világ büneit.Az embernek 
nem kell elpusztulnia,nem kell halált szenvednie büneiért,
Valaki meghalt,feláldozta magát,hogy nekünk életünk legyen.
Isten az egyetlenegyét,a szemefényét áldozta fel,hogy nekünk 
ne kelljen meghalnunk,hanem örök életünk legyen.Nehéz ut 
volt ez Isten számára,de megtette értünk,mert teljes szivéből 
szeret bennünket!Karácsony és nagypéntek két nagyünnepünk,amely 
között most élünk egyaránt erről beszél:Isten végtelen sz ereteté- 
ről.A megközött emberiséget Isten kötelékeiből feloldozta, 
szabaddá tette azáltal,hogy adott Valakit az oltárra,hogy 
gondoskodott áldotai bárányról."Krisztusnak a vére,aki 
örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek 
megtisztitja a ti lelkiismeretetetketa holt cselekdetektől, 
hogy szolgáljatok az élő Istennek,és ezért u jszövetségnek 
közbenjárója Ö,hogy ahivatottak elnyerjék az örökkévaló 
örökség ig éretét."Zsid.9,14-15.

Mennyei Atyánk!Köszönjük,hogy Te nem hagysz feljebb kisérteni,
mint ahogy elszenvedhetjük,sőt a kisértéssel együtt a kimeneke- 
dést is megadod nékünk,adsz életünkbe Kiutat,Jézus Krisztust. 
Köszönjük,hogy megváltottan,minden bün guzsbakötő kötelétől 
szabadon élhetünk,mint a Te gyermekeid.!Kérünk ragyogtasd fel 
előttünk a kereszt titkát,hogy egykor azokkal lehessünk majd 
akik a Bárány menyegzői lakomájára hivatlosak. Ámen.


