
Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap.
Textus: És. 43,10-15.
A vasárnap mondanivalója: Hivás bizonyságtételre.
Cim: Ti vagytok sz én tanuim!
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hafenscher Károly.

1. Ti vagytok az én tanuim! Kétszer hangzik ez a kijelentés 
ebben az igeben. Nem egyszerüen magától értődő mondat ez,mert 
az ember szive szerint Isten vádlója, nem tanuja. Nincs meg
elégedve az Istennel. Ha tőle függne, máshogyan kormányozná, 
irányitaná e világot, az emberiség sorsát, s természetesen 
elsősorban saját sorfát. Ha az ember talán nem is szidja durván Iste 
Istent, mert ezt müveltsége, vagy jóneveltsége nem engedi, szi
vében mégis gyakran vádolja. Egy-egy balsiker után, megpróbál
tatások között, hosszura nyult betegségben, hirtelen jött gyász-
esetkor vádolja az ember az Istent. Nincs megelégedve vele.
Pöre van az Istennel. Ha tudunk őszinték lenni ebben az órában, 
azt kell mondanunk, hogy igy igaz.
Nem ujság ez. Azsidó nép is perbe volt az Istennel. Furcsa, ne
héz, hányattatásokkal teljes sorsa miatt, nem saját magát vá
dolta, hanem az Istent.
Isten ezt a perbe fogást elfogadja. Belemegy a pörösködésbe.
S aját maga tartja védőbeszédét és közben különös módon a vádlók
ból tanukat formál. Vádlóira mutat: Ti vagytok az én tanuim!
Azért beszélek, hogy tudjátok meg, higyjétek el, értsétek meg, 
hogy én teljes hatalmu, egyedüli Isten vagyok. Nem rosszakaró
tok, hanem Szabaditótok! Szavamat megtartottam eddig is. Igére
teimet beváltottam. Ti vagytok az én tanuim. Mostantól fogva is 
az vagyok, aki voltam. Igérem, nem változom meg. Környező népek 
istenei letünhetnek, vallásos kultuszok megváltozhatnak: én ma
radok, aki voltam. Ti vagytok az én t anuim!
2. Az ujtestamentum népe. Isten tanuja ebben a világban Ahogy 
mondta a tanitványainak Jézus: Lesztek nekem tanuim! - ugy va
lóban ez volt az életük: tanuskodás! Nem voltak megfigyelők csupán 
akik egyszerüen tudomásulvették, regisztrálták az eseményeket, 
hanem tanuk voltak, akik arról beszéltek, amit láttak, hallottak 
tapasztaltak: Isten megjelent testben, lakozott közöttünk... 
Tanuskodásuk nyomán lettek másokból is keres tyének: isten vádoló- 
iból, Isten tanui.
Tanuk voltak, nem gondolkodók, uj elvek eszmék propagálói, uj 
gondolatrendszer meghonositói, uj filozófiai iskola képviselői. 
Tanuk volta, ezért bes zéltek tényekről és eseményekről, ahogy 
később az Apostoli Hitvallásban összefoglalták: Jézus született... 
szenvedett... megfeszitetett... meghalt... eltemettetett... föl- 
támadott... mennybe ment... Csup a esemény. Ezeknek tanui voltak.
Ők Jézus Kriaztusban ismerték meg, ismertek fel, hitték el és 

értették meg, hogy Isten nem rosszakarójuk, hanem szabaditójuk. 
Hiszen Jézus neve is ezt jelenti: Szabaditó! hogy lsten szavát 
megtarotta. Ősi, messiási igéretét beváltotta, hogy Isten ezután 
is az maradt krisztus lelkével velük marad. Tanuk voltak ebben 
a világban.
3. A mai gyülekezet is tanu. Mi egykori tanuk tanusá ga nyomán 
a Szentlélek meggyőző bizonyságtétele nyomán és saját tapasz
talataink nyomán lehetünk Isten vádlói helyett - Isten tanui!
Isten mai népének vádjait is hajlandó felvenni. Velünk perbe- 
száll ha kell, kivédi vádjainkat, azért, hogy belől ünk Isten- 
vádlókból - Isten tanuit formaija. Ma azért beszél az Isten ön
magáról, hogy tudjuk meg, hogy higyjük el, hogy értsük meg:
csak Ő a mi Istenünk és Ő nem rosszakarónk, hanem szabaditónk,



szavat megtartó, következetes Istenünk, aki velünk marad változa 
lenul ezután is, kenyeret, s bünbocsánatot igér ezután is. Szá
zadunkat földrengéshez hasonlithatjuk, minden megmozdult az ember 
lába alatt. Ezért keres fix pontot, biztos támasztékot. Isten ma- 
gát ilyen maradandó, a földrengésben is bizonyos életalapnak igé- 
ri.
Tanuk vagyunk, c tanuskodásunk alapjai Isten hivassa én Isten cse- 
lekedetei.
Tanunak lenni ma is feladatot, kötelezettséget jelent. Azt jelen 
ti mai szóval, hogy exponálnom kell magam Isten mellett. Családom- 
ban, társaságban, mindenütt .Istent vádoló emberek között én tanu 
vagyok.
Nem maradhatok szótlan, néma figyelő, engem tanuvá tett az Isten, 
Mint a gyertyához a világitás, ugy tartozik hozza a bizonyságtétel 
a hitemhez. Szavam pedig ismét kötelez. Élnem kell ugy ahogy beszé- 
lek.
A gyülekezet és benne az egyes ember ma is Isten tauja, hogy hirdes 
se az Isten nagyságos dolgait. Mindenki lehet tanu, aki izlelte,
hogy jó az Ur.
Folyik ma is a nagy per a világban: Ki az igazi Isten, ki minden
ható. isten ma tanukat állit maga mellé: téged és engem, mai gyü
lekezetét. Ma mi vagyunk a tanuk. És mi nem tehetjük, amiket lát
tunk, hallottunk, tapasztaltunk, azokat ne szóljunk.

Amen.
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