
Esti igehirdetés.
/Gyen esdiád 1955. aug. 2./

Textus :Ps.29.11.
"Az Ur ad erőt népének,az Ur megáldja népétbékességgel."

Ma inkább az orvosokat kellene tisztelendő uraknak hivni.mint 
a lelkészedet.A szekuláris világ papjai ők,van szakrális nyel- 
vük a latin, van papi öltözetük a fehér köpeny,és általában mindenki 
tisztelettel veszi körül őket.Amig nem ismertem közelebbről az orvosok 
kat,azt hittem igy tisztelik egymást is.Amióta azokba jobban isme- 
rem őket/két sógorom orvos/tudom,hogy nem tisztelik egymást 
e gymás diagnózisát nem beceülik.Lelkéezek még inkább igy va"- 
rak.N em fogadjuk el egymás receptjeit, diagnózisát. a magunk böl- 
cseségét tudását elégjek tartjuk,és ugy érezzük,nincs szükségünk 
arra,hogy tanita n ak mások.Igy sokszor magunkat fosztjuk meg attól 
hogy igeként hallgassuk egymás prédikációit,a mi akik jól tudjuk, 
hogy milyen jelentősége van  az igehirdetésnek,mi nem élüünk vele.
Most azt szeretném,ha eltünnék az igehirdető.hogy egy régi bizonyság 
tevő szólhasson mai bizonyságtevőknek,Dávid nekünk.
Mit mond Dávid?
l.AZ Ur ad erőt né pének. Thurneysen Dániel könyvének magyarázatában 
egy helyen azt mondja,hogy az egész Szentirást igy lehetne legrövi
debben:Isten ad. Mindenki más csak két,kiván,követel, vár tőlünk.
Isten ad.A bálványok oltárára mindig áldozat kell.Legyen az vigyor- 
gó arcu faragott bálvány egy afrikai kunyhóban,vagy kifinomult 
civilizált bálvány.Az idő.a technika,az állam,a család,vagy vala
milyen szenvedly.Egyben teljesen azonosak:Az embertől áldozatot 
várnak.Ahogy egy szellemes francia megjegyezte:"Az istenek mindig 
sokba kerülnek."Csak az Ur ád.Az OT és az UT erről beszél. Ö adja 
az életet,a bünbeesett emberiek ujra az életlehetőséget,igéretet, 
parancsolatot,istenes embereket hogy szavát tolmácsolják,és az 
UT lapjairól tudjuk,hogy maga adott áldozati bárányt oltárára.
Életünk is arról beszélhet,hogy Istet ad.Látszólag talán ugy van,hogy 
Isten is csak kér tőlünk,időt ,erőt,fiatal éveket,családod nyugodt- 
ságát,mindent,mindent az ő oltárára.
Első angol nyelvtanárom egy nő volt Sopronban.Sokáig élt Franciaorsz- 
szágban,s büszkén szabadgondolkodóak tartotta magát.A keresztyénsé- 
get a történelem legnagyobb ostobaságának tartotta,és hangoztatta, 
hogy müveit emberhez N em méltó a vallás.Minden áron akart beszél
ni arról,hogy lelkész legyek.Egyszer azt mondta,hogy Jézus a leg
nagyobb vérszopó.Kiszivja az ilyen fiatalemberek vérét,mint az e- 
nyémet is.Valamit próbáltam akkor válaszolni rá tört angolsággal. 
Azóta többször eszembe jutott ez a csunya mondat.Eszembejut a mi
kor fáradt vagyok,csalódok emberekben,önmagámban.Kedvetlen vagyok 
sikertelenségek bénitanak,kudarcok keseritenek.Tudom ti is gon
dolkodtatok már igy:Mi minden t áldzunk mi őérette.Ez az ige most 
azt mondja az Ur ád erőt a népének.Eezembejut egy református lel- 
késszel való beszélgetésem.Több napon át szolgáltam n á l a ,  egy 
napon beszel getésünk késő éjszakába nyult Egyszerre váratlanul 

ezt mo dta:"N em őrültség az,hogy mi mindent egy láthatatlan világ 
szolgálatára áldozunk,erőt ,családot,mindent." N em cikázott át ilyen
gondolat mág soha fejeteken



Tudom,hogy a legkevésbé pásztorolt nép a papság,tudom,hogy 
mennyi erőtlenség rejtőzik n gy hang,öblös vagy dörgő gu 
prédikációk mögött..Most ezen az estén ajánlkozik az az Is t e n  
erőforrásnak, a k i t  mi mindig másoknak szoktunk  megoldásnak kinálni. 
Az ifjaknak is legkülönbbeknek is a fáradhatatlanoknak is.
Azt akarja,hogy elhiggyük:Az Ur ad erőt népén ek.. - Nagy csoda az,
amikor lelkészek elhiszik az Isten szavát ,de ez s csoda megtörtén  
het most is.
II.Az Ur megáldja népét békességgel.
Viharban iródott ez a zsoltár -n ézzük meg felirását..Viharban 
amikor az emberek félni a zoktak- az Isten népének békessége van. 
Most este egy zivatar után talán jól megértjük a szituációt.
Viharban sok ember szive összeszorul.
A mi nemzedékünk ismer egy másfajta vihart is.A történelem zivata
rát.Nemcssak a háborura gondolok.A v értelen forradalom is vihat 
Az Isten haragja ,itélete z u g  ebben a viharban és ebben a zugó 
viharban is ad lsten az ő népének békességet.Ez az a békesség, 
amit Jézus igért Oylan nyugtalanok hiveink,olyan békétlenek lelké
szeink! Sokan elvesztették fejüket,szivüket meg félelem gyötri.
Ma este örömhirként közli velünk Isten ,hogy békességet ad.
E gyszerün ,feltételeket nem emlitve mondja tényként,bizonyságtétel-  
ként Dávid ezt a két mondatot. Nem parancs,nem kérés,igéret.
Nagy csoda,amikor lelkészek his z ek az Isten szavának.Ezért a 
csodáért könyörögjünk, hogy el tudjuk mondani e két mondatra:Ez igy van!Ez bizonnyal igaz!

ámen.
Hafenscher Károly


