
Azt mondja a Seregek Ura a próféták felől” Jer .23,15.Igehirdetéssorozat

"Akik az evangéliumot hirdetik,az evangéliumból éljenek”!. Kor. 9 .14.v. 

Lelkésztestvérek! Szolgatársaim!

Egy lelkészgyülés jelenik meg előttem:reggel 1/2 9 kor istentiszte- 
lettel kezdődött,azután átvonultunk templomból a tanácsterembe. A gyülésprogrammpontjai egyhanguan követték egymást, hozzászólás nem igen volt, 

1/2 12 tájban hirtelen megváltozott a hangulat és a gyülés képe:a stóláról 
került szó .Szinte felvillanyozódtak a lelkészek,csaknem mindenki beszélt 

a felszólalókon kivül is,az elnöki asztalnál ülők és a székeken helyetfoglal-
ok egyaránt... Még,aki nem értett volna magyarul és ugy ülte volna végig 
 ezt a  gyülést,az - is- megértette volna-, hogy most valami olyasmiről van szó
ami mindenkit érdekel,fokozottabban érdekel ,mint az eddig elhangzottak. Az 
arcok fénye,a hangok erőssége, a türelmetlen székzörej,minden-minden erre 
vallott...
     Azután egy másik lelkészgyülés jut eszembe,ahol a lelkészek egyrésze 
kint cigarettázott és kedélyesen csevegett,mert odabenn "csak" theologiai 
előadás volt, a gyü lésnek a következő részére már be jöttek,hiszen ott a 
járulékfelajánlás rendezéséről esett- szó....

Bizonyára Ti is tudtok emliteni néhány ilyen lelkészgyülést. 
    Mindezt nem gunyolódásként mondom,hogy a lelkészek anyagiasságát 
pellengérezzem ki,nem-is vádként, még csak nem is megvetéssel,hanem csak 
azért,hogy érzékeltessem,hogy itt olyan kérdésről kerül szó -beszél ma este 
hozzánk Urunk-amit érdemes meghallgatni, hiszen érdekel bennünket,

Nem szeretném,ha most forintokat számlálhatnánk,fizetéseket és 
dijleveleket böngészgetnénk és hasonlitgatnánk össze ,hanem azt kivánom,hogy  
valamennyien lehajtott fejjel figyeljünk arra,amit a fizetésunkről -most
 az egyszer nem az esperes, nem a püspök,nem a szolgatárs ,hanem -az Ur mond.

Hadd szóljak most már egyesszámban Néked testvér,-hogy rajtam keresztül 
Urunk beszéljen -ne általánosságban, hanem - személyesen Veled,a fizetésedről 
amelyről feleségeddel szoktál részletesebben és igazán őszintén beszélni, 
vagy amelyről önmagadban szoktál gondolkodni,hadd beszéljen most erről Isten 
igéje ,Te most hallgass az egyszer, csöndben mérj le mindent, hogyan szoktad 
ezt a kérdést kezelni, figyelj az Urra  Seregek Ura szól,a lelkészek seregé- 
nek is Ura.Araa kérlek ,légy most nagyon őszinte ...

Néha talán Te is találkozol,volt osztálytársaddal.Ismerősöddel,beszél
getsz velük és beszé lgetés közben a fizetésiekről is szó esik.Aztán továbbra 
a villamos,vagy autóbusz az ismerősöddel,vagy másként' váltok el -lehet,hogy 
megint évekre-de valami furcsa érzés benned marad; miért van az,hogy ő sokkal 
többet keres,mint Te?Miért van az,hogy az egyik ilyen- osztálytársam,aki 

 érettségi után nem tanult tovább,hanem-rögtön állásba ment,most háromszor 
annyit keres,mint - én-jeliért van az,hogy a másik,aki sokkal gyengébb tanuló  
volt,mérnök lett és most fizetésem három és félszeresét keresi meg?Miért

van az,hogy a harmadik,most már orvos panaszkodott,hogy nem tud megélni é s  
beszélgetés közben kiderül ,hogy csaknem. négyszeres a fizetése az enyémnek: 
Lehetne folytatni ezt a miért-sorozatot...Egyik sem tanult tovább,az általános 
müveltsége sem nagyobb, a szaktudása sem,nem is képezi magát tovább és mégis 
...Ismered biztos Te is ezeket a miérteket.Nem vagy irigy,csak talán a 
tieidet sajnálod -a feleségedet,gyermekeidet,akik nem  kaphatják meg azt 
amit Te szeretnél nyujtani-különös érzéseid vannak,keserü a szájized és Ha 
megszoktad,hogy életed minden dolgában Urunkhoz fordulsz,ugy megkérded:
T u d s z  erről Uram?"

De vajjon lehet e mindezt kapcsolatba hozni Krisztus Urunkkal?Nem
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esztele n s é g  e ilyesmivel is Hozzá fordulni?Azt hiszem nem,mert  
Jézus Urunknak Ujtestámentum o k  szerint van érzéke az anyagiakhoz is.
reálisan látta és megélte ezt az életet,az hogy az Ige testté lett ebben 
vonatkozásban bizonyára azt is jelenti,hogy nem volt független az anyagiak- 

 tól. Az ötezer embernek nem beszél tovább,amikor azok már éhesek,hanem leülte- 
ti őket és enni ád nékik ,tanitványainak szállásról gondoskodik,máskor 
munka után megérdemelt pihenésre küldi őket.L e ü l  a templomi persellyel 
szemben és figyeli,hogy a hull a pénz a perselybe...Jairus feltámasztott 
leányának enni kér a csodálkozó sokaságtól,a sem riai asszonytól vizet kér. 
 közben tanitványait ételért küldte a városba...Hamisan gondolkodik tehát 
Urunról az,aki azt véli,hogy ilyen kérdésekben nem lehet Hozzá fordulni... 
forduljunk hát Hozzá !
Jézus nem csapott be ! Ez az első amit tisztán meg kell hallanunk és 

  meg kell látnunk. Ő nem igért mást csak életet,de ezt megigérte .Mt.lo,8 ban 
ezt olvassuk:Ingyen vetiétek,ingyen adjátok !’Maként ezt igy mondanánk: 
 mit kaptok azt kegyelemből kapjátok,nem azért mert jár,hanem mert kegyel
ből gondoskodó Uratok van.-Meg kell latnunk,hogy nem "bolt"-ahogyan a 
pestiek mondják-a lelkész! szolgálat.Amit nyujtunk ingyen kell nyu jtanunk, 
hiszen ezt ugysem lehetne megfizetni,nincsen olyan pénz,amellyel egyenlővé 
lehetne tenni az evangéliumot,ha kapunk valamit és amit kapunk,azt az 
kegyeimből kapjuk.
S őt,nem is egyszerüen az Ur kezéből kapom,hanem emberek kezéből kapom 
Uram ajándékát!A gyülekezet kezéből,Pál is a gyülekezetnek ir.Igen,valóban 
 az Ur adja,de nem rögtön nekem, hanem emberek kezéből kell elfogadnom,az 
  Ur eszközökön keresztül munkálkodik vallják egyértelmüen lutheránus őseink 
 és álarc mögé rejtőzik,amikor eselekszik/larva Dei/...Valaki meghal,egy 
család sir és mérhetelenül szomoru . ..és Te a koporsó mellé állasz,hirdeted 
az igét ,adod a lelki kenyeret és ebből -bármilyen furcsán is hangzik- a 
 Te családodnak nagyobb darab kenyér kerül az asztalára.Különös ut ! 
Talán megalázn a k is látszik,mert elfogadni mindig megalázó,de ne feledd, 
hogy Te szolga vagy Jézus és az emberek szolgája,nem császárrá koronázta 
Jézus a  tanitványait,amikor kiküldte őket,hanem szolgákként bocsátotta őket 
utjukra.... és tetszett Neki,hogy szolgáiról igy gondoskodjék.
 Pál egy sor érv csattanójaként mondja ezt a felolvasott mondatot,mint a 
legdöntőbb lapot ugy játszó ki utolsóként:Ekképen rendelte az Ur is! Akik 
az evangéliumét hirdetik,az evangéliumból éljenek is .Az Ot.ban is a pogány- 
vállásokban is ehhez hasonló volt szokásban,a törvény is igy szabályozta.»
de mindennél fontosabb,hogy maga az Ur igy rendelte.. .Szolgáiról gondoskodó
 Urad van,ezt ne felejtsd! Ö nem csapott be, igy is mondhatnám: Nékünk, akik

az evangéliumot hirdetjük az evangélium a fizetésünk,vagy talán igy is: 
az Ur a mi fizetésünk,Öt hirdet jük, Öbelőle élünk.Méltó a munkás a maga jutal- 
mára...ezt csak az Ur mondhatja, Ö garantálhatja egyedül.Megkapod ,amire 
szükséged van,mert élő ,gondoskodó Urad van.Igy válik ez az egész 

kérdés hit kérdéssé,bármennyire is nem annak látszik.Az ,hogy itt vagy,hogy 
 ha voltak is nehézségeid de az életed megmaradt,bizonyság arról,hogy amit 
Urunk rendel az igaz,annak sulya van,az megáll,Ö sohasem hazudik...Nézz 
vissza a multadra! Ugye igaz?Jézus nem csapott be !
II.Bizhatsz a munkaadódban ! Urunk a fizetséged, Ö a biztositékod,az Ö
evagéliuma élet forrásod.»megélhetésed forrása is. ugyan nem határozza meg 
pontosan havi keresetedet,még a dijleveledet sem irja alá váltóként,amit 
köteles kifizetni, hanem inkább azt mondja: ne legyen erre gondod! Néki van 
joga igy beszélni mert Ő  ismeri az embert,a testi -anyagi szükségeket is.

 Igy anyagiak terén is teljesen függő viszonyba kerülsz Jézustól.Ez a lelkész 
élet. Az életet igy élni végig,mindig függve Jézustó l,mindig Rajta csüngve:

 csodálatos,merész vállalkozás. Igazi bizodalmas hit. Jézus maga is igy függött 
Atyjától s az Atya állandóan és ember kezekből gondoskodott R óla.
Lehet ezt vándor,koldus életnek tekinteni,de Jézus elfogadta ezt a formát.
 Bizhatsz a munkaadódban!Ta lán ,ég több lesz a foltozott cipő,az agyonstoppol 
harisnya, zöldesbarnában játszó fekete ruha,a viseletes ing...de mindez
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változtatja meg azt,hogy az Ur igy rendelte:akik az evangélium 
hirdetik az evangéliumból éljenek is....nincs ebben a mondatban jelző,hogy 
hogyan éljenek,bőségesen,fényesen,uj ruhákban ,vagy nagyszerü ételekkel 
T áplálkozva,csak annyi áll,hogy éljenek.Bizhatsz a munkaadódban!Lelkészeknek 
szól,sőt talán elsősorban lelkészeknek szól az,amit I.Tim.6,8 ban olvasunk 
Ha van élelmünk és ruházatunk elégedjünk meg vele" és jó ha ennek a versnek 

folytatását is meghallgatjuk ebben a vonatkozásban: "Akik pedig meg akarnak 
gazdagodni,kisértetbe meg törbe és sok esztelen és káros kivánságba esnek, 
melyek az embereket veszedelembe és romlásba meritik / !/,mert minden 
rossznak gyökere a pénz szerelme?mely után sóvárogván némpljtek eltévélyedtek 
a hittől és magokat általszegezték sok fájdalommal."Judás is tanitvány 
 volt az Urral járt,de a harminc ezüstpénz szerelme más utra vitte....
 Hány lelkészből,tanitványból vált már Judás a pénz szerelme miatt..?

II.Meddig tart mindez ? ez a külön ös állandóan függő viszony?Amig lelkészvagy,amig 
a foglalkozásod is a hivatásod is az,hogy az evangéliumot hirdeted 

Láttuk a multat:Jézus nem csapott be,felmértük a jelent:bizhatunk a munka- 
adónkban,most nézzük,amennyire vaksi szemünk engedi,a jövőt is:meddig tart 
mindez? Addig,amig Isten megengedi,hogy lelkész légy,hogy csak lelkész 
légy,addig légy is lelkész teljes erődből, élj egészen az evangéliumnak és 
akkor élhetsz is belőle minden lelkiismeretfurdalás nélkül!

Tudom,hogy vannak kifizetőbb állások...de ez nem érv ahhoz,hogy 
hagyd szolgálatod.Pál magatartása sem érv: személyes viselkedése nem lehet 
szabály...ő is fogadott el segélyt,támogatást,sőt örült ,ha gondoltak rá 
anyagilag is....amit itt és a két Thessalonikai levélben olvasunk az Pál 
életének a eirása,de nem szabály ,rendelet,parancs.

Ez az ige nyilván nem azért hangzik itt most közöttünk,hogy a jövőre 
nézve jogot formáljunk gyülekezeteink irányában.Ha most a gyülekezeti tag- 
jaink ülnének itt,ugy nékik a kötelességeikr ől beszélne Isten,de most 
nékünk beszél a kötelességeinkről,mert Ö mindenkinek a maga dolgáról 
beszél,sohasem értjük meg az igét,ha mindig másokra vonatkoztatjuk csak...
Igen a munkaadó gyülekezetnek azt mondja ez az ige,hogy aki nem adja meg 
az Ur követének a fizetését,annak a sorsa az itéletnapján bizony Sodoma és 
Gomora sorsánál is rosszabb lesz.De ez most nem ami dolgunk, né künk az a 
dolgunk,hogy hirdessük az evangéliumot,álljunk elő vele alkalmas és 

 számunkra alkalmatlan időben...és akkor hihetjük,hogy Urunk gondoskodik 
rólunk.Mi nem vehetjük saját kezünkbe anyagi ügyeink irányítását,mert akkor 
mi is nagyon elmerülünk ebbe az irányitásba.Nem vagyok a klérus és laikusság 
megkülönböztetés hive,de ebből a szempontból mégis azt látom,hogy van 
különbség a lelkész és a gyülekezeti tág között,más .speciálisan más a ml 
helyzetünk,mint gyülekezeti tagjainkká.Ez az ige nem gyülekezeti tagokra, 
hanem a gyülekezet munkásaira áll.-Amig lelkésznek enged Isten lenni,addig 
Légy is lelkész teljes energiádból,mert ennek a mondatnak a harmadik része 
csak arra vonatkozik, akire a második is állt!Mert becstelenség elfogadni 
pénzt nem hirdeted az evangéliumot,Isten szeretetének kizsákmányolása az 
 evagéliumból élni,annélkül hogy hirdetnénk azt !hogy 

nézed a jövődet?Nyugodt vagy e? karsz e segiteni Jézusnak sorsod,anyagi 
helyzeted intézésében?Vagy ráhagyod bizalommal?Hiszed e ,hogy Urunk életie-
lehetőséget is,hogyha az élet igéjét hirdetjük? mert,"Aki az Ö tulajdon Fiának 
nem kedvezett ,hanem Öt mindnyájunkért odaadta,mimódon ne ajándékozna vele- 

együtt minden minékünk?"Róm 8,32.

Tudom,hogy különböző tipusu lelkészek ülnek most itt:Csak a két végletet
emlite, két sarkpontot ,e két tipus között széles skála huzódik,talál ja meg 

tiki saját helyét:1.Akit nem érdekel ez a kérdés.Lealacsonyitónak tartja 
 még ki is ejteni az anyagi kérdést a száján.Ezek felé azt mondja ez az ige, 

hogy nem lehetnek közömbösek,nem járhatnak fellegekben és ők sáfárok,még 
ilyen értelemben is. 2.Akiket tulságosan is érdekel ez a kérdés.A ti fejeitek 

ez az ige az evangélium felé forditja,ez legyen az első!Minden másfelé 
kacsingatástokat elitéli Jézus.



  Ki tudja mennyi afizetésed?A lelkésznél ezt nem lehet tudni-szokták
mondani.De jövedelmedet ketten bizonyosan tudjátok:te meg az Ur !Ö 
tudja, figyeli, hogy Tőle kapod e,Tőle fogadod e el,neki köszönted 
e meg,mire forditpd....mindent tud veled kapcsolatban!Különböző fizetésü lelkészek ülnek itt,vékonypénzü segédlelkészektől, 
jobb módu parochusokig,de a felelőség egyforma mindannyiunkon.Az 

anyagiakon is Ur az Ur! Felszentelt 
lelkész vagy!Néked szól ez a nagyon komoly ige:Ekképen rendelte az Ur, 
hogy akik az evangéliumot hirdetik,az evangéliumból éljenek is! 

Hafenscher Károly

Ámen.
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