
Add nekem a szivedet !
/Mt.23,23-39/

Nincsen ab b n semmi csoádlatos, vagy rendkivüli,sőt egészen 
természetes az,ha valaki,aki, a halála előtt 2-3 nappal 
állismerve mindazt ami történni fog vele, jajgatni kezd. 
Bizonyára ismertél te is már olyanokat akik az életben mindig 
bátraknak mutatkoztak,sokszor hangoskodtak és akik mikor oda
kerültek nehezen tudtak meghalni,akik hangosan jajveszékeltek 
a halál közeledtekor.. Jézus is jajgat. De nem magán,nem a hlála 
miatt,hanem másokon jajgat „Vallásosokodó embereket sirat; akik 
Isten nevével az ajkukon de istentelenül fognak meghalni. 
Megdöbbentő ez a  jajgatás,mert olyan valaki ajkán hangzik, 
akinek nem kenyere a sopánkodás,aki nem szokott panaszkodni.Aki 
nem jajgatott, amikor nem volt helye, az emberek között,amikor 
nem kapott szállást,vagy kiteessékelték,bolondnak nézték,vagy 
sértegették,elutasitották vagy Sátánnak tartották,de még akkor 
sem,amikor a Getsémáné kertjében elfogták,vagy amikor afőpap 
előtt hamis vádak hullottak reá,vagy Pilátus előtt már amikor 
láthatta hogy mi lesz a vég,sőt még akkor sem amikor megköpdös- 
ték,magvesszőzték,durván gunyolták,tövis koronát nyomtak a 
fejébe,még a kereszten is borzalmas fájdalmában csak kiáltozott 
Istenhez,imádkozott,de nem jajgatott.Ez az ajak inkább némán 
szótlanul szorult össze de nem jajgatott és most jajgat!Rövid 
néhány mondatban 4 szer hangzik a jaj szava és ha az előző 
verseket felolvastam volna hallottuk volna hogy nyolc jajszót 
kiáltott az Ur.Minden fájdalomnál jobban fájt ugylátszik 
néki ezeknek az embereknek a büne.Igen Jézus csak a 
bünökön tudott jajgatni. De szava nem csak fájdalom, 
hanem az itélet szava is.Azelőtt is,azótaiis elhangzott ez 
a legtöbbször kimondott meberi szó:jaj!Ki tudná megmondani 

hányszor?Hányszor mondtad csak te ki,ez a mi nemzedékünk,az 
emberiség?de ilyen, sulya még nem, volt jajoknak,mint amikor 
Isten Fia mondta ki.Nemcsak itéletről beszél ez a jagatás 
azonban.Ugy hallom ezekben a borzalmas jajokban Jézus kéri a 

vallásos embert:Add nekem _a szivede t !   Értsd meg nem a kezedet 
kérem,nem a pénzed egy hányadát; nem egy kis szivedet! ,vagy szolgá
latodat, ,hanem a szivd e t  kérem.Add nekem a szivedet!Minden mást 
adtak a farizeusok is,de Jézus azt mondja nékik és mindenkinek 
ha ezt-a sziveteket nem adjátok-nem kell a többi sem. 
Önmagába semmilyen külső szokás,forma,cselekedet nem ér semmit 
a sziveteket kérem.-AZ elmult évben bizonyára sokan látták 
a testvérek közül a "Kősziv"  című német mesefilmet.Tanulságos 
mélyértelmű mese. Egy óriásról szól,gonosz óriásról akinek az 
emberek szive kell. Ezt cseréli ki.A busszivet köszivvé.
Ha valaki odaadja a Szivét az az ő embere lesz....Ugyanez 
történik csakhogy nem a mesében és megforditva Istennel, 
 Isten is a szivünket kéri.Ha ez az övé,ugy mindened -az övé, 
az Ö embere vagy.Istennek is ez kell;a szived.A legbenső 
éned. Önmagad, nem elégszik meg semmi máss 1 helyette. 
Igy hallgasd most Isten szavát,Jézus jajgatását,amikor a te - 
büneid felett sir:Ne téveszd el,ne játszd el az életedet.
Ne téveszd el ne adj mást mint amit Isten kér,mert akkor 
Jaj neked. Mert akkor jaj nekünk !
I.Jaj nekünk ha szivünk helyett adjuk a tizedünket.
A  farizeusok őszintén és komolyan mindenből adtak tizedet. 
Szinte kinosan vigyáztak arra,hogy ez érvényesüljön egész éle
tükön.Nemcsak a gabonától adták meg a tizedet,de a a köményből 
és a kaporból,vagyis az értéktelenebb termésből is.Preciz, 
pontos emberek voltak,akik elmondhatták,hogy semmivel nem 
tartoznak az Istennek,vagy az Ö templomának.
Talán magadra ismersz .Precizen és pontosan megadod, mi nézeted 
szerint az Istené az életedben.Nem tartozol neki semmivel



Megadod a lo edet a szived helyett-és ez a bünöd.
Talán a pénzedre vonatkozik ez.Nincs hátralékod, kiveszed
részedet a gyülekezet ör ü l  fenntartásából is. Nagyon helye 
Isten bizonyára örül ennek,de ne hidd hogy ez lehet pótlék 
a pénzed helyettesitheti a szivedet.Talán az idődből szán 
tizedet.Ez is nagy dolog.Ha még ma is van időd imadkozni 
ha otthon is felütöm a bibliát,ha tudsz időt szakitani a  
elcsöndesedésre.Jársz istentiszteletre talán bibliaórákra  
De ne hidd hogy mindez pótolhatja a szivedet,önmagadat.  
Talán a munkádból is szánsz az Istennek .Népi kötelessége 
is ugy végzed hogy tudod Isten előtt állasz állandóan,de 
ezen felül talán még itt a gyülekezetben is vállalsz vala 
lyen szolgálatot munkát.Dolgozol,fáradozol,buzgolkodsz,  
ahogyan szokták mondani,tevékenykedel De jaj ne értsd fél 
ez sem helyettesitheti a szivedet.Mert Istennek nem l0 %  
borravaló kell,neki kellesz  ugy ahogy vagy. Szánjatok magatok 
oda Istennek áldozatul. Vagy ahogy a Példabeszédek könyvébe 
olvassuk/24,26/Add nekem a te szivedet !
II. Jaj nekünk,ha szivünk helyett adjuk a külsőnket.
Jézus azt mondja hogy a farizeusok ezért hasonlizhatók oly 
pohárhoz amelynek a külseje tiszta csak éppen belül van 
szennyes viz,vagy olyan sirhoz /mely kivülről szép,csak Ippe 
belül rothadás,pusztulás van.Ez mai nyelvre ilyen panaszké 
hangzik felénk! 
Ja j  nekünk ha a kezünket adjuk az Urbak ...amelyet 
összelehet kulcsolni ugy is ha nem imádkozunk,a szánkat,amely 
mormolhat imádságot annélkül hogy a szivünk fohászkodnék.
Jaj nekünk ha a fejünket adjuk,amelyet le lehet hajtani 
mintha...de máris máson törjük közben.Jaj nékünk ha 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 mondja Jézus ezeket is 
megtartsátok de azt cselekedjétek:t.i.addjátok a sziveteket! 
Igen Isten kéri mindazt,de tudnod kell hogy mindez nem 
helyettesitheti a szivedet.Add nekem, a szivedet !
III. Jaj nekünk ha szivünk helyett emlékeinket adjuk?
Ha csak a multra hivatkozunk mindig,mint tet t é k  farizeusok 
/Jn.8!/Ábrahám a mi Atyánk.. .A régi igét tisztelték, törvény 
szinte imádták. de az uj szót,az Isten testbe költözött szavát 
megvetették.Szivük helyett emlékeiket adták.Siremlékeket 
emeltek,gondozták,sóhajtoztak,hogy ők bizony nem ölték 
volna meg a prófétákat,ha atyáik idejében éltek volna és 
közben Krisztust keresztre juttatták;.. .Mi is sokszor ősei n k  
családunkra,érdemeinkre hivatkozunk,.azt adjuk a szivünk 
helyett a ma helyett a multat ez könnyebb.A passió 
történet olvasásakor van néha az azérzésem milyen jólett vo 
akkor élni,én talán nem hagytam volna el Krisztust, vagy tet 
volna valamit,hogy másképp történjék.. .Igazi emberi megnyila  
kozás... Ha akkor éltünk volna...De mi most élünk. Istennek 
nem a multon sóhajtozó,hanem a jelenben szivét egészen odaadó  
nemzedék kell.-Régi történet ez,mindig megujul.Minden kor 
megöli a maga Krisztusát és talán mindig a vallásoskodó 
emberek /Dosztojevszkij:Nagy Inquizitor/Mennyivel könnyebb  
emlékünnepet ülni mindig,mint elfogadni Isten mai igéjét. 
Mai istentiszteleteinkben is sokszor emlékünnepet ülönk csupán  
emlékezünk egy halott Krisztusra és közben elnémitjuk az élőt 
Mennyivel könnyebb Luthert vagy Kálvint ünnepelni,mint ugy 
fogadni az Isten szavát,mint ők fogadták.Menny ivei 
könnybebb a régiekből és a régiekkel kultuszt üzni,mint 
a mai igét elfogadni és élni benne és vele. Jaj nekünk, ha 
szivünk helyett emlékeinket nyujtjuk az Istennek.
Milyen különös,csodálatra méltó bámultaosan más az Isten:  
Néki a szivünk kell!Ez az, értéktelen,bünös,megfáradt ,megterhel



sziv,ugy ahogy van.És nem alkuszik,nem elégszik meg semmi 
m á s s a l . Add nekem a  szivedet! Hallom kicsendülni Jézus hivását 
a jajgatások mögül...
Testvérem!Bünben és Krisztusban egyaránt testvérem !Halld meg 
hogy Jézus ezekkel a szavakkal ma menteni akar. Kemény 
beszéddel-a legkeményebből talán ez evangé1iumban-de mégis 
segiteni akar rajtad. Ne azt értsd ,hogy itt szidtak,ne azt 
halld meg csupán,hogy itt megint fejedre olvasták a büneidet. 
Erre pedig néked semmi szükséged nincsen,talán elsem jössz 
többet,hanem
Halld meg az itélő szavak mögött a fájdalmas szeretet szivdoho-
gását. Halld meg a jajgatás mögött a csibéket gyüjtögető kotlós 

hivogatását.Halld meg a kárhoztatás mögött az Ur reménykedő 
szavát.Halld meg ezekből a sulyos szavakból a komoly kérést:
Add nékem a szivedet!
Értsd meg nem a tizededet,nem a külsődet,nem az emlékeidet 
kérem csupán,szól hozzád az Ur, hanem Ad d  n e k e m  a szivedet!!!

Á m e n .


