
Szentháromság ünnepe utá n i  vasárnap 
Textus:Jób 32,4-9
A vasárnap mondanivalója:A Lélek elevenit meg.
Cim:Tanits minket Szent Lélek Isten !

Hafenscher Károly
Hetek óta figyelem az igehirdetéseket,másokét is a magamét is 
és töprengek azon miért olyan üresen kongó sokszor a szavunk,miért 
nem találunk bele emberek életébe,miért vádolnak azzal bennünket 
igehirdetőket,hogy nem ismerjük a valódi életet és "a gyakorlatban 
minden másként van."Miért jönnek emberek csak megpihenni az Isten 
házába erre a csendszigetre függetlenül attól,hogy mit prédikálnak. 
Miért jötnek emberek mindig ugyanazokkal a kérdéseknél a lelkész! 
hivatalba ,amikre a legkevésbbé tudunk válaszolni?Magamban igy 
fogalmaztam meg a választ:Mert ma általában az emberek a sors 
kérdéseivel küzdenek:élet,halál,kenyér,szenvedés,lakás,ruhagondok, 
elhelyezkedés házasság stb.Mi pedig mindig a megváltásról beszélünk, 
va yisi csak a bün és kegyelem dimenziójában mozgunk.De a keresztről 
is valahogy ugy be szélünk,mintha Istennek nemv volna köze mindahhoz 
ami a mindennapi életünkhöz tartozik hozzá,mintha nem volna 
szava "gyakorlati" életünkhöz.
Milliók tántorgusanak idején - ma - az volna a legnagyobb emberte
lenség a részünkről,ha magukra hagynánk az embereket sorskérdéseik 
között.Ma 

valóban rendkivül érdekes,izgalmas a sorskérdés:Mi az emberi 
élet célja?Miért is vadunk itt?Ezért olvassák ujra sokan Madách 
Ember Tragédiaját,Goethe Faustját,Milton Elveszett Paradicsomját.
Ezek gyökere pedig Jób könyve.-A sors kérdés mindig összefügg a 
szenvedés és a bölcseség kérdésével.Tud e az emberi bölcseség 
feleletet adni a végső kérdésekre?- Vannak aki néhány száz évvel 
korábban szerettek volna születni,valami nyugalmasabb korban ,mások 
meg éppen ennyivel később,hogy láthassák hová jut az emberiség,vagy 
hogy a technika fejlődésének sokezer uj csodáját élvezhessék.De 
természetesen ezek csak ábrándozások,sem később,sem előbb nem 
születünk,most élünk a XX sz.közepén és ez meghatároz minket,ez aló 
egyikünk sem bujhat ki, és itt születtünk,ebben a kicsiny ország
ban ameylnek két legtávolabbi pontja közti távolságot is át 
lehet röpülni 2 órán belül,és ez is meghatároz.
Ma valóban kérdések tömege vetődik fel:Mennyire van kezünkbe a sorsi 
Mennyire van az Isten kezében,vagy mennyire van a sátán kezében?
Nem szólhatunk e mind abba be e ami történik? vagy osak rezignáltam 
"unhatjuk" ezt az egész komédiát amit életne nevezhetünk?amint a 
költő irja: Jaj annyi sárfolt 

Jaj annyi kárvolt,
Vér és gyász mocskol vén világ 
Szemem lehunyom 
Sajgom és unom 
e tavaszi komédiát.

Lehet e változtatni sorsunkon,vagy minden előre pontosan meg van 
irva,mint ahogy Ady irja:

Ugy szeretnék szabad Ur lenni 
De éltem sorsom ki van mérve 
Igy kell születni,igy kell enni 
Igy kell csókolni s megmaradni 
És igy kell nagyokat térvelni
Kérni és mindig adni,adni.../Szeress engem Istenen!/ 

Mi az Isten akarata?Nem sok e a megnemérdemelt szenvedés?Nem 
igazságtalan e az Isten?Ugy van e hogy a bün ös szenved és az 
igaznak jól megy sora - vagy éppen forditva?Miért a sok szenvedés? 
Kinek van igaza,aki dekadens lemondó hanggal és fáradt kézlegyintés
sel mond le mindenről,vagy annak aki az életigenlés hangján szól?
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Jób könyve de közel lehetne hozzánk! Kár,hogy nem olvassuk. 
Legtöbben ugy vagyunk vele,mint Dante Isteni szinjátékával.Nagyra- 
becsüljük,idézgetünk belőle,de alig van aki végére érne.Pedig Jób 
könyvét végig kell olvasni!Mi ez a könyv?Lázadás az Isten ellen?
Az igaz hitének összetörése a kibirhatatlan szenvedések alatt?
Vagy éppen isteni válasz a miértekre? Azt hiszem az utóbbi.Csak 
végig kell olvasni,végig ahol már azt mondja Jób:Tanits engem...
A sors kérdések között mindig eddig kell eljutnunk,hogy azt 
mondhassuk:Tanits engem Istenem!Ez a vasárnap erre akar eljuttatni 
minket,amikor felveti sorskérdéseinket,hogy tudjunk igy imádkozni 
Istenhez:Tanits minket Szent Lélek Isten!
I. Isten megmutatja bölcseségünk határait -Elihu szavain keresztül 
Epizód csupán a felolvasott rész e hatalmas könyvből.Hárman isr 
beszéltek a szenvedő Jóbbal:Elifáz,Bildád,Cófár.Szavuk nem volt 
segítség,vigasztalás.Inkább mélyitették a sebet Jób lelkében.
Hideg igazságokat vágtak Jób fejéhez.Most Elihu a negyedik
barát szólal meg.Nincs megelégedve az eddigi "vigasztaló" beszé
dekkel.Emberi bölcseségnek minősiti a barátok szavát, s pedig a 
jelen esetben elégtelen.Csak Isten Lelkének a bölcsesége elégsé
ges ahhoz,hogy belássunk a sorskérdések nagyobb összefüggéseibe.
Amit Elihu mond igazság.Nem a barátságot bántja,nem az emberi 
vigasztalást veszi semmibe,nem az emberi tapasztalatot bölcse- 
séget tekinti semmisnek-hiszen mindez sokat és mindez Isten ajándé
ka is.Nem önmagukban tartja ezeket értéktelennek,hanem az Isten 
dolgaival kapcsolatban.Megmutatja a  Határt.Amin tul emberi jó 
akarat,bölcselkedés már nem használ.Ma nekünk eddig a határig kell 
eljutnunk - és a végső kérdésekkel igy kell szembe néznünk.
II.Isten az egséz szentiráson keresztül tanit bennünket sorsunkról. 
Ki kell lépnünk a textusból,az egész bibliát kell kézbe vennünk. 
Közben nem szabad elfelejtenünk,hogy az Ujtestámentum népe vagyunk, 
nekünk Krisztuson kivül nem szabad bölcselkednünk.De nem is lehet 
nélküle szenvedésről és sorsró1 érvényesen bevszelnünk. - A titok 
birodalmának határán,de a kijelentés talaján állva beszélek.
Mit mond a biblia a sorsról?l.Istennek terve van az egyes emberrel 
Nem összevisza,esetlegesen történ ek a  dolgok az életünkben. Valóban 
van sorsunk,de sorsunknak is az Isten.

2.Sorsunkba a sátán is beleszól.Nem lehe 
egyszerüen mindenre azt mondani,ami történik,hogy az  Isten 
akarata.Isten nem mocskolja be a kezét!

3.Isten a sors terén nem kivételez gyerm  
keivel.Sőt!Engedi,hogy tüzön,vizen menjünk át,de azt igéri,hogy 
velünk lesz.
III. Isten az egész szentiráson keresztül tanit minket szenvedésünk 
értelméről. Amitől atermészétes ember mindig éppen ugy fél,mint 
Péter Krisztus zsenvedésétől "Mentsen Isten,nem eshetik ez meg 
teveled!" arról a szentirás ugy beszél,hogy nem hiába való,nem 
értelmetlen.-Isten tud az ember szenvedéséről,sőt közösséget 
vállal a szenvedő emberrel.Hogy kicsoda az Isten azt éppen Jézus 
Krisztusban a szenvedő Istenben látjuk!
Miért adja?Van amikor büntetésből,fényitésből.Van amikor örökre 
rejtve marad az ok,de a cél nem!Mert a célja az,hogy megtanitson 
imádkozni!,hogy neveljen,megtisztitson,hogy megismerjük magunkat, 
megismerjük igéjét jobbanlVan célja és értelme a szenvedésnek!
Ma imádkozni tanulunk:Tanits minket Sz.Lélek Isten csodálkozásra és 
alázatra,ha sorsunkat figyeljük,nyugalomra,hogy higyjük jó_helyen 
vagyunk kezedben,hogy értetlenül is hihessünk és bizzunk Benned. 
Teremts világosságot,adj türelmet,adj hitet.Tanits minket Szent 
Lélek Isten! Ámen.
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