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„Emlékezzetek azokra, akik előttetek járták meg az életutat: 
Kövessétek hitüket…!” (Zsid 13,7)

Bevezetés

Egy�igehirdető�munkája�nagyon�nehezen�foglalható�össze,�vagy�magya-
rázható�utólag,�mivel�az�Ige�belső�emberünket�–�itt�és�most�–�megítélő�és�
új életre reményt adó ereje személyes megtapasztalás kell, hogy legyen 
adott napi küszködésünk közepette. Mégis azért vállalkoztunk egy har-
cos,�példamutató�és�a�Szentírásra�alapozott�igehirdetői�életút�–�mintegy�
„sűrített”�–�bemutatására,�mert�erre�„kötelezettségünk”�is�van:�add�tovább�
„fiaidnak”,�hogy�a�„jövő�nemzedéknek�is�elbeszéljük�az�Úr�dicséretét,�
hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett… (Zsolt 78)

Bonnyai Sándor evangélikus lelkész kezdeti írásai, illetve igehirdetései 
az�ifjúsági�munkával,�a�KIE�szervezői�tevékenységgel�összefüggésben�
jelentek meg, ezeket nagyrészt az Evangélikus Ifjúság�szerkesztőjeként�
jegyezte. (Ezek az írások, jegyzetek az adott kétheti folyóirat 1940 és 1944 
közötti számaiban megtalálhatók.)
A�ferencvárosi,�majd�az�azt�követő�kispesti�lelkészi�szolgálat�alatt�a�

templomba egészségi állapotuk miatt már eljutni nem tudó gyülekezeti 
tagok számára – más gyülekezetekhez hasonlóan – az egyes igehirde-
téseket gyorsírással feljegyezték, majd továbbadták. A hagyaték feldol-
gozás�során�sajnos�főleg�csak�az�1986–87.�évből�kerültek�elő�gépírásos�
dokumentumok.�Néhány�esetben�ezért�a�régebbi�időszakból�még�fellelt�
beszámolókra�(1976-ból,�illetve�1997-ből)�is��támaszkodtunk.

A mai kor embere – a felpörgetett életritmusában – már többnyire csak 
rövid összefoglaló kivonatokban gondolkodik és dolgozik, de azért nem 
árt néha alaposabban és elcsendesedve utána nézni dolgainknak, mi az 
Isten üzenete, kérése, intése felénk. 
Egy�ilyen�jellegű�gyűjtemény�tanulmányozása�előtt�ezért�célszerű rövi-

den bemutatni�–�az�egyébként�Luther�95.�tételének�1.�tétele�alapján�élő�és�
igehirdető�lelkész�–�munkásságának�hitvallását.�Ez�nemcsak�magunknak,�
de�az�olyan�olvasónak�is�eligazítást�ad,�aki�csak�ezen�a�gyűjteményen�
keresztül�találkozik�először�vele.�Erre�az�1996. július 1-jén a Kossuth rádi-
óban, az „Erős�vár�a�mi�Istenünk!” című�műsorban�elhangzott igehirdetés 
látszott�a�legalkalmasabbnak,�mely�a�bevezető�után�található.
Jelen�igehirdetési�gyűjtemény�az�emberi�életútnak�megfelelően�a�heti,�

illetve ünnepi alkalmakon elhangzottakat tárja elénk. Ez mintegy két 
esztendő�írásbeli�anyagára�épül,�az�óegyházi�perikóparendnek�megfelelő�
sorrendben�–�ádventtől�a�háromsági�vasárnapok�végéig�–�értelemszerű�
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BEvEZETÉS8

szerkesztés�alapján.�Az�egyházi�esztendő�tanításának�felépítését�az�ösz-
szefüggések átláthatóságának érdekében ezért az igehirdetések után a 
„Függelék”-ben táblázatban is közreadjuk. 

Az emberi életünk nagy kérdéseire – Ki vagyok? Honnan jöttem? Miért 
vagyok itt? Hová megyek? – a teljes Írás alapján adott válaszok után – 
életutunk�főbb�állomásai�szerint�–�egy keresztelői szolgálat beszámolóját, 
illetve a lelkészi munkaközösségi ülésen a temetési igehirdetéssel kapcso-
latos – hozzászólást ismertetünk.
A�gyűjtemény�végén�közreadunk�egy�rövid�életrajzot,�mely�megkísérli�

bemutatni�ezen�lelkipásztori�életút�főbb�állomásait,�az�elvégzett�szolgálat�
külső�körülményeit.

Magunkon is megtapasztalva, hogy az ember gyakran milyen hálátlan 
és�feledékeny�Urával�és�az�ő�szolgáival�szemben,�ezért�jelen�igehirdetői�
gyűjteményt�magunk�és�mások�számára�mintegy�emlékeztetőként�is�
szán tuk. A szerkesztés közben többször is szívünkbe hatolt a gyónási 
imádságunk: „Sok jót elmulasztottam…”
Így�adjuk�át�jelen�gyűjteményt�az�Olvasónak,�–�nem�vitairatként,�ha-

nem�–�hogy�olvasása�közben�Istentől�kapjunk�intést,�tanácsot�hétköznapi�
életünk gondjaira, ez bennünk a megbánást, a más belátásra jutást és az 
ő�erejével�az�új�életben�való�járást�munkálhassa.

Budapest, 2015.

MAGYARÁZAT AZ IGEHIRDETÉSEK OLvASÁSÁHOZ:

A�„sok�igehely”,�illetve�bibliai�hivatkozás�elsősorban�a�hit�erősítését�szol-
gálja,�Urunknak,�az�érettünk�meghalt�Jézus�Krisztusnak,�az�ő�szavának�
nagyobb�„hitele”�van,�mint�az�emberi�elme�(filozófia)�fejtegetéseinek.

A magyar bibliai szóhasználat megmagyarázhatatlan módon elveszí-
tette a „szellem” (pneuma) fogalmát, és azt a „lélek” szóval (pszüché) he-
lyettesíti. Ugyanakkor a „lélek” szót eredeti értelmében is megtartotta. A 
világ minden nyelvén megtartották a „szellem” fogalmat, hiszen itt nem 
kicsiről�van�szó.�Az�eredeti�görög�szöveg�(Jn�4,24)�szerint�„Szellem�az�Isten”�
(pneuma�ho�theos).�A�Biblia�„Szent�Szellem”-ről�beszél�(angol:�Holy�Ghost,�
német:�Heiliger�Geist)�és�nem�„Szent�Lélek”-ről�(Holy�Soul,�Heiliger�Seele).
Az�igehirdetésgyűjtemény�megkísérli�–�többek�között�–�helyreállítani�a�

Biblia�eredeti�szóhasználatát,�és�idézeteiben�–�több�esetben�értelemszerű�
fordításában – ragaszkodik az eredeti görög szöveghez. Az Újtestamentum, 
mikor az Ótestamentumból idéz, akkor is a Septuaginta (LXX) görögjét 
idézi!�Mivel�egy�görög�szó�vagy�fogalom�nem�adható�vissza�egy�magyar�
szóval,�az�értelemszerű�fordításban�több�kifejezéssel�próbáljuk�meg�„ki-
tapogatni” azok jelentését.
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Igehirdetés rádióban

ELHANGZOTT�AZ�„ERŐS�VÁR�A�MI�ISTENÜNK!”�CÍMŰ�MŰSORBAN 
1996. JÚLIUS 1. 13.30 – KOSSUTH ADÓ

Kedves�Hallgatóim!
A pünkösd utáni vasárnapok a láthatatlan, de örökkévaló világ dolgaira 
tanítanak bennünket. A tegnapi vasárnap perikópájának levélbeli igéjé-
ben�van�egy�figyelemreméltó�mondat:�„Az�egész�anyagi�világ�a�hiábava-
lóságnak�van�alávetve”.�Az�eredeti�görög�szöveg�értelemszerű�fordítása�
szerint:�a�hiábavalóságnak,�a�mulandóságnak,�a�hasztalan�erőlködésnek�
az állapotában van értünk, az emberekért.

Az egész anyagi világ olyan, mint egy szappanbuborék, bármelyik pil-
lanatban szétpukkadhat, felrobbanhat, átválthat egy másik állapotba, és 
a nagy kérdés, hogy mi lesz velünk. És mi, akik most a földön vagyunk, 
nem�maradhatunk�itt�örökké,�egyszer,�előbb�vagy�utóbb�de�ki�kell�lépnünk�
ebből�az�anyagi�világból,�és�akkor�kétféle�létállapotba�juthatunk:�vagy�
örök életre, örök üdvösségre, vagy örök halálra, örök kárhozatra. 

Igaz lenne a Biblia kijelentése, hogy az egész anyagi világ a mulandó-
ság, a hiábavalóság állapotában van? Tudósaink azt állítják és többször 
ki is próbálták, hogy 1 gramm anyagban 25 millió kilowatt elektromos 
áramnak�megfelelő�energia�van�lekötve,�és�az�Ige�szerint�várja�a�maga�
felszabadulását. Az egész anyagi világ a megkötözött energiák világa 
az�emberek�miatt�és�értünk�az�emberekért,�a�bűneset�miatt�van.�Azért,�
hogy�kegyelmet�gyakorolhasson�az�Isten,�a�maga�fiaivá�formálhasson,�
hazavihessen az elvesztett atyai házba.

A teremtésben az Isten minden embert a saját képére és hasonlatos-
ságára teremtett, ami azt jelenti, hogy isteni természettel ajándékozott 
meg.�A�bűnesetben�mi�ezt�az�isteni�természetet�megrontottuk,�és�ördögi�
természettel cseréltük fel. A Bibliánk gyógypedagógiai eszközökkel ezt úgy 
fejezi ki: „ettünk”, mai szóval „bekosztoltunk” a „jó és gonosz” tudásának 
a�fájáról.�Az�ördög�és�az�ő�ravasz�apostolai�azt�akarják�elhitetni,�hogy�a�
tudás�fája�okozta�a�bajt.�Ez�nem�igaz!�A�bűn�azt�jelenti,�hogy�„jó és gonosz” 
természetűekké�lettünk.�És�ezt�letagadhatatlanul�bizonyítja�itt�az�anyagi�
világban�az�a�tény,�hogy�minden�itt�lévő�ember,�akár�férfi,�akár�nő,�akár�
gyermek, akár öreg, akár szegény, akár gazdag vagyok, meg tudom tenni 
a�jót�és�meg�tudom�tenni�a�gonoszt.�Tudok�szeretni,�de�tudok�gyűlölködni�
is, tudok igazat mondani, de tudok szemrebbenés nélkül hazudni is, Tudok 
könnyeket törölni, és tudok fájó sebeket okozni, tudok nemes vágyakkal 
felfelé nézni, de tudok aljas gondolatokban fetrengeni, tudok jó szívvel 
adni, de tudok irigykedni is. Meg tudom tenni a jót, és meg tudom tenni a 
gonoszt.�És�ebből�a�megromlott�emberi�természetből�akar�az�Isten�megsza-

Bonnyai.indd   9 2015.08.05.   10:41:55



IGEHIRDETÉS RÁDIÓBAN10

badítani, hogy a szívemben csak jóság, csak szeretet, csak tisztaság legyen, 
hogy ismét isteni természet részesévé lehessek. Ezért van ez az egész anyagi 
világ,�mert�itt�lehet�találkozni�Jézus�Krisztussal,�a�Megváltóval!

A megmentésünk érdekében Jézus elmond egy példázatot: Egy gazdag 
embernek�bőségesen�termett�a�földje,�azért�magában�okoskodott.�Raktá-
raimat megnagyobbítom, és ezt mondom az én lelkemnek: én lelkem, sok 
javaid�vannak�sok�esztendőre�eltéve,�tedd�magadat�kényelembe,�egyél‚�
igyál,�gyönyörködjél.�–�És�mit�mond�az�Isten?�–�Bolond!�Ez�éjjel�elkérik�a�
te�lelkedet�tőled,�és�amiket�készítettél,�kiéi�lesznek.�Így�van�dolga�annak,�
aki kincset akar magának, de nem az Istenben gazdag.
Micsoda�sértés�egy�szorgalmas�embernek�azt�mondani,�hogy�bolond!�

De�ezt�az�Isten�mondja,�aki�úgy�szerette�a�világot,�hogy�aki�hisz�őbenne�
–�és�őneki�is,�amit�ő�mond�–,�az�el�ne�vesszen,�hanem�örök�élete�legyen.�
Be kellene látnunk, hogy célt tévesztettünk. A célunk most a boldog földi 
lét.�Pénz,�autó,�nyaraló,�sikeres�élet.�Az�a�Jézus,�aki�meghalt�a�mi�bűnein-
kért és feltámadt, hogy minket igazzá tegyen, azt mondja, hogy „életcél” 
elsősorban�az�Isten�országa�legyen,�és�a�többi�dolgok�ráadásul�adatnak.

Az egész anyagi világ, amit kozmosznak nevez a Biblia, olyan mint egy 
szépen kikozmetikázott csomagoló papír, amibe drága értéket csomagolt 
a�Teremtő!�Lehetne�ezeket�a�kincseket�keresni;�ezek�a�szeretet,�öröm,�bé-
kesség,�béketűrés,�szívesség,�jóság,�hűség,�szelídség,�mértékletesség.�Ezek�
számítanak ott, abban az örökkévaló világban. Mi pedig most angyalok 
szemével úgy nézünk ki, mint akik az üzletben, a hiúság vásárán odaa-
dunk�mindent,�apait-anyait,�meg�az�örök�életünket�is�a�díszes,�tetszetős,�
de mulandó csomagoló papírért.

Azért van ez az egész mulandó anyagi világ, hogy fel lehessen állítani 
a�keresztet,�ahol�elvégeztetett�a�mi�megváltásunk.�Érdemes�odafigyelni,�
hogy Jézus keresztje mellett volt még két kereszt. Nem azért, mintha csak 
két halálra méltó lett volna Jeruzsálemben, hanem ez a kétféle embertí-
pust, a kétféle emberi magatartást mutatja. A kereszt a halál fája, és ezt 
senki el nem kerülheti, csak az a kérdés, hogyan. Az egyik azt mondja: 
ha�Isten�fia�vagy,�szabadítsd�meg�magadat,�meg�minket�is.�Ugyanaz�a�
hang, ami ma is sokszor elhangzik lázadozva vagy Istent káromolva: 
hogyha van Isten, akkor miért engedi meg a sok szenvedést, nyomorú-
ságot,�háborúkat,�földrengéseket,�árvizeket,�miért,�miért?!�A�másik�azt�
mondja:�ne�káromold�az�Istent,�mi�bűneink�méltó�büntetését�vesszük,�
de�ő�ártatlan.�És�mivel�vállalja�a�halálos�ítéletet,�beadhatja�a�kegyelmi�
kérvényt:�„emlékezzél�meg�rólam,�Uram,�amikor�a�te�országodba�mégy!”�
És megkapja rögtön a választ is: „Bizony mondom néked, még ma velem 
leszel a paradicsomban”, az Isten melletti állapotban.
Mi�a�mi�dolgunk?�Hogy�bánjuk�meg�a�bűneinket�és�térjünk�meg�az�Isten-

hez, amíg tart a kegyelem, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén.
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Advent 1. vasárnapja

1987. NOvEMBER 29.

Róm�13,11–1;�Mt 21,1–11

Isten�kegyelméből,�irgalmából�megérhettük�az�új�egyházi�esztendő�első�
vasárnapját,�az�új�egyházi�esztendő�kezdetét.�Tudunk-e�hálát�adni�ezért,�
hiszen�sokan�nem�érhették�meg�már�ezt�az�új�kezdetet!�Amikor�a�Bibliánk�
a�„kezdetről”�beszél,�tanítani�akar:�aminek�az�anyagi�világban�kezdete 
van, annak vége is van. Mi nem szoktunk arra gondolni, mi lesz majd a 
végünk. Itt, az anyagi világban minden mulandó, egyedül mi, emberek 
vagyunk múlhatatlanok. Mi ezzel és azzal sem számolunk: az Istennek 
az országa, uralma örökkévaló uralom! 

A mi világunkban sokféle uralom van, és nagyon sokszor változnak. 
Dán�7,25–27-ben�olvassuk�az�utolsó�időkben�a�„fenevadról”:�„És�sokat�
szól a Felséges ellen, és a Magasságos szentjeit is megrontja, és azt hiszi, 
hogy�megváltoztathatja�az�alkalmakat,�az�időket…�De�ítélők�ülnek�le,�
és�az�ő�hatalmát�elveszik…�Az�uralom�pedig�és�a�hatalom�és�az�egész�ég�
alatt�lévő�országok�nagysága�átadatik�a�Magasságos�szentjei�népének;�az 
ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és néki 
engedelmeskedik.” 
Advent�erre�akarja�felhívni�a�figyelmünket,�hogy�az�ő országa örökkévaló 

ország. Ennek az országnak ő a királya, ő az Ura, és ebben az országban, 
uralomban csak azok maradhatnak meg, akik néki engedelmeskednek. 
Ezért�advent�első�vasárnapjának�az�igéje�–�Mt 21,1–11-hez kapcsolódóan 
– Zak�9,9:�„…jön�néked�a�te�királyod”�–�méghozzá�a�királyoknak�a�királya!�
Azoknak a királya, Jézus Krisztus, akik királyi módon, királyi tisztességgel, 
királyi hatalommal, bölcsességgel, gondoskodással, körültekintéssel élnek. 

Persze mi úgy vagyunk, hogy az Isten uralmában szeretnénk valami kis 
helyet,�ahogy�az�elveszett�fiú�úgy�készül�hazafelé:�„Tégy�engem�olyanná,�
mint a te béreseid közül egy.” A megromlott emberi természetnek a gon-
dolata az, hogy sokkal jobban el lehetne ott az istállóban, a béresek között 
élni, mint bent, az atyai házban tisztaságban, szentségben, igazságban, 
valóságban.�Verjük�ki�ezt�a�gondolatot�a�fejünkből!

Jézus azt mondja Jel 1,8-ban: „Én vagyok a kezdet és a vég”; görög szóval: 
„Arché kai Telos”. Az arché magyarul azt is jelenti: a király, a fő, az első, 
a vezető, eredet, uralom.�Advent�első�vasárnapja�ezt�kérdezi�meg�tőled:�
„Kinek az uralma alatt akarsz élni?” Elfogadod Jézus Krisztust királynak?

Ha a görög nyelvben az arché elé tesszük az an�fosztóképzőt�–�anarchia! 
Figyeljük meg, most mennyire benne élünk: gazdasági, társadalmi, po-
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litikai, vallási anarchiában. Ha nem lennénk benne, akkor hogy lehetett 
volna a templomfalunkra ráfesteni a fordított keresztet, és odaírni lati-
nul:�„In�nomine�satanas”�–�a�sátán�nevében�jelentkezünk!�De�nemcsak�a�
mi templomunkat festették be, hanem egész Budapest tele lett ezekkel a 
feliratokkal. 

Benne vagyunk az anarchiában, nekünk nem kell a Király! Gondold végig az 
életedet: engedsz beleszólni az életedbe? A levélbeli igénkben, Róm 13,13-
ban azt olvassuk: „Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódások ban és 
részegségekben, szeretkezésekben és feslettségekben, nem versengésben 
és irigységben.” Hát hogy is vagyunk mi ezzel? Engedünk mi beleszólni?

Jak 3,13-tól azt olvassuk: „Kicsoda bölcs közöttetek, és ki az értelmes? 
Mutassa�meg�az�ő�helyes�életmódfolytatásából�az�ő�cselekedeteit�bölcses-
ségnek�szelídségével.�De�hogyha�keserű�irigység,�gyűlölet,�féltékenység�
van a ti szívetekben…” Hát nézd meg a szívedet, ott vannak benned a 
háborgások, a civakodások, a naponkénti veszekedések, meg nem ér-
tések. Mi szeretnénk ezeket letakarni azzal, hogy: „így szoktuk, aztán 
majd kibékülünk”. De ha jelentkezik ez�a�civakodás,�a�gyűlölet,�a�harag,�a�
féltékenység, akkor te a sátán hatalmában vagy! Akkor csak képmutatás, 
látszat, hogy templomba járunk, vallásosak vagyunk, Bibliát veszünk a 
kezünkbe. „Féltékenység van a ti szívetekben”, házas emberek – vagy nem 
házas�emberek�–,�ne�tagadjuk�le!�Ne�borítsunk�rá�„rózsaszínű�fátylat”,�az�
nem�oldja�meg�a�kérdéseinket!�

Életünk kérdéseit az oldhatja meg, ha Isten megítélheti a bennünk lévő 
gonoszt. Ha mi azt beismerjük, elismerjük, szégyelljük, abba akarjuk 
hagyni,�és�Istentől�kérünk�igazi�bűnbánatot�és�bűnbocsánatot.
Jak�3,14–17�(értelemszerű�fordításban):�„…ne�hazudjatok�az�igazság�

ellenében, mert ahol irigység, civakodás van, ott mindig nyugtalanság, 
zavar,�rendezetlenség�(anarchia)�van;�ott�minden�csupa�rossz,�gonosz�
cselekvés�is�ott�van!�A�felülről�való�bölcsesség�először�is�tiszta, szent, 
teljesen�szeplőtelen,�békeszerető,�méltányosan�engedékeny,�készséges�az�
engedelmességre;�könnyen�meggyőzhető�az�igazságról,�tele�van�irgalmas-
sággal,�a�jó�gyümölcsök�bőségével;�nem�pártoskodó,�kételkedés�nélküli,�
nem�képmutató,�őszinte,�igaz.”�
Ha�nincs�király,�akkor�anarchia�van;�akkor�mindenki�azt�csinál,�amit�

akar;�de�mi lesz ennek a vége?! „Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek 
a földön: a próféták összevissza hazudoznak, a papok tetszésük szerint 
hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekszenek majd 
utoljára?” (Jer 5,30–31)
Advent�első�vasárnapja�azt�kérdezi�tőlem:�miért�nem�fogadod�el�Jézust�

királynak,�hogy�ő�uralkodjék�feletted?�Jézus�elmond�egy�példázatot�a�
„gírákról” (Lk 19,12–14): „Egy nemes ember elment messze tartomány-
ba,�hogy�országot�vegyen�magának,�azután�visszatérjen.�Előszólítván�

Bonnyai.indd   14 2015.08.05.   10:41:55



1987. NOvEMBER 29. 15

tíz szolgáját, adott nékik tíz gírát, és monda nékik: Kereskedjetek, amíg 
megjövök!�Az�ő�alattvalói�pedig�gyűlölték�őt,�és�követséget�küldének�utána,�
mondván: Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék rajtunk.”

Lehet, hogy ezt te a száddal soha nem mondtad ki, nem akarod, hogy 
az�Isten�uralkodjék�feletted,�Jézus�Krisztus�királyod�legyen;�nem mered 
kimondani!�Azért�még�egy�kicsit�félsz,�hogy�beléd�csap�a�villám;�vagy�rád�
szakad a plafon: „Jaj, mi lesz, ha mégis van örök élet, és akkor elkárho-
zom?” De hogyan élsz?! A hivatásodat mikor megválasztottad, engedtél 
beleszólást Jézus Krisztusnak mint Királynak? vagy amikor döntöttél, 
hogy megházasodsz, vagy döntöttél, hogy soha nem házasodsz meg – en-
gedtél beleszólást az életedbe? 

Mert ha belül a lelki, a szellemi világodban, a törekvésekben, az indula-
tokban ott vannak ezek a tisztátalanságok: a paráznaság, a házasságtörés, 
a civakodások, a rendetlenségek, az anarchia, akkor te nem fogadtad el 
királyodnak!�Akkor�te�is�azt�mondod�a�magatartásoddal,�a�viselkedé-
seddel:�„Ne�uralkodjék�felettem!”�Akkor�nem�szeretet�van�benned�Jézus�
Krisztus iránt, hanem gyűlölet! Mert ha a legkisebb ragaszkodás lenne 
irányába,�az�a�bizonyos�„filia”�lenne�meg,�akkor�nem�mernénk�úgy�élni,�
ahogy élünk a hétköznapi életünkben. Nem mernénk olyan képmutató 
módon beülni a templomba, és nem mernénk olyan képmutató módon 
Bibliát venni a kezünkbe, ha beismernénk: „ő az én királyom”. Mert az 
életembe�nem�engedem,�hogy�beleszóljon!

És azt olvassuk, hogy Jézus a példázatot így fejezi be (Lk 19,26–27): 
„Mondom néktek, hogy mindenkinek, akinek van, adatik; akinek pedig 
nincs, még amije van is, elvétetik tőle.�Sőt�ennek�felette�amaz�én ellensé-
geimet is, kik nem akarták, hogy én őrajtuk uralkodjam, hozzátok ide, és 
öljétek meg előttem!”

A teológia azt tanítja, csak az Ószövetségben van ilyen „irgalmatlan”, 
„kegyetlen”�Isten;�az�Újszövetség az irgalomnak, a szeretetnek, a meg-
békélésnek, a megbocsátásnak, „mindent elnézésnek” az Istene. Hát ez 
nem igaz! Ördögi hazugság. Ezt azok tanítják, akik szintén nem akarják 
elfogadni királynak Jézus Krisztust felettünk. 
Mi�olyan�szépen�eljátszogatnánk�a�négy�adventi�gyertyával;�a�magyará-

zatával, amelyet hoztak évszázadokon át. Olyan szép, kedves dolog lenne 
készülni a szeretetnek, a karácsonynak az ünnepére, „Jézuska ünnepére”. 
–�Csak�királyom�ne�legyen!�Hajlandó�vagyok�én�mindenre:�karácsonyfát�
állítani,�ajándékot�venni.�Hajlandó�vagyok�még�templomba�is�elmenni;�
csak�királyom�ne�legyen;�csak�bele�ne�szóljon�az�életembe!�Advent�első�
vasárnapja arra tanít: „Jön néked a te Királyod!” 
Kell-e�a�király,�az�„arché”,�a�fej,�a�fő,�az�eredet,�a�kezdet,�hogy�ő�lehessen�

majd a „telos”, a befejezés, hogy jó véget érjen az életed? Jel 1. fejezetében 
látja János, hogy kijelenti a Király (8. v.): „Én vagyok az Alfa és az Ómega, 
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kezdet�és�vég,�aki�van,�és�aki�volt,�és�aki�jövő,�a�Mindenható.” Ezt kellene 
elfogadni, ezt kellene belátni, az nekem nem kell! 
De�ugyanakkor�itt�van�a�nagy�figyelmeztetés�is!�Ha�ezt�én most nem fo-

gadom el,�ha�ez�nem�tudja�az�életemet�megváltoztatni;�ha�nekem�nem�lesz�
most a királyom, akkor (7.�v.):�„Eljön�majd�felhőkkel,�mennyei�seregekkel;�
és�minden�szem�meglátja�őt,�még�azok�is,�akik�az�életük�középpontjából�
kidobták” – nem kell a király, magam rendezem be az életemet magam 
választotta isteni tisztelettel, vallásossággal, saját képemre szerkesztett 
bálvány�istennel!�–�„és�siratja�magát�e�földnek�minden�nemzetsége.�Úgy�
van!�Ámen.”�Megesküszik�rá!
Advent�első�vasárnapja�Istennek�a�csodája,�hogy�van�ilyen,�megérhetted�

te is, meg én is, hogy Isten akar egy újat kezdeni veled, velem, éspedig azt: 
„Jön néked a te Királyod!”�Ő�amikor�Jeruzsálembe�bevonult,�felháborodott az 
egész város, mondván: „Kicsoda ez?” – Lehet, hogy az ördög benned is tud 
ilyen�háborgást�csinálni:�„Hát�miféle�adventi�beszéd�ez;�mi�mást�vártunk!”�
„A�sokaság�pedig�monda:�Ez�Jézus,�a�galileai�Názáretből�való�próféta.”�

Nem a próféta jött el a názáreti Jézusban, hanem az örökké állandó 
Isten! A mindenható Isten alázta�meg�magát�szolgai�formában;�szelíden,�
alázatosan, teherhordozó szamárnak a csikóján vonult be Jeruzsálembe. 
Emberré�lett�érted,�értem,�az�emberért;�azért,�hogy�minket,�embereket�az�
ő�gyermekeivé,�fiaivá�tegyen;�királyokká,�papokká�tegyen,�tisztaságban,�
szentségben vezessen. Kétféle advent van, kétféle karácsony, kétféle vég: 
örök lét és örök kárhozat. Isten mindent megtett azért, hogy mi ne jussunk 
kárhozatra.�Rajtunk�a�sor!�Helyettünk�nem�tud�megcsinálni�semmit.�Raj-
tunk�a�sor,�hogy�kell-e�a�király!�–�Ő�haza�tud�vinni�bennünket!
Ámen!
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Advent 2. vasárnapja

1986. DECEMBER 7.

Róm�15,4–13;�Lk 21,26–36

Advent második vasárnapjához érkezhettünk el, és látnunk kell, Istennek 
az „adventi” és a „karácsonyi” készülése egészen más, mint ahogy mi készü-
lünk. Nézzük meg ennek a vasárnapnak a levélbeli igéjét (Róm 15,1–4): 
„Tartozunk pedig – kötelesek vagyunk�–�mi,�az�erősek,�hogy�az�erőtele-
nek�erőtlenségeit�hordozzuk,�és�ne magunknak kedveskedjünk, ne azt 
csináljuk, ami nekünk, önmagunknak jólesik. Mindenikünk tudniillik az 
ő�felebarátjának�kedveskedjék,�annak�javára,�épülésére.�Mert�Krisztus�
sem önmagának kedveskedett…” 
Mi�nem�szeretjük�a�kötelezettséget;�sok�kötelezettségünk�van�a�csa-

ládban,�munkahelyen,�és�még�akkor�az�Isten�is�erről�beszél?!�Legelőször�
is mi a mi kötelezettségünk, mire vagyunk kötelezve? Arra, hogy nem 
csinálhatjuk azt, ami nekünk tetszik; hanem arra kell figyelnünk, ami az 
Istennek tetszik! 

Mert más az Istennek a gusztusa, és más a megromlott embernek a gusz-
tusa;�az�emberé�az:�„Ami nekem tetszik!” És összetévesztjük a szabad aka-
rattal,�pedig�ez�így�szól:�„Minden�szabad�nékem,�de�nem�minden�használ;�
minden szabad nékem, de én nem adatom senkinek és semminek a hatal-
ma alá.” (1Kor 6,12) A mi gusztusunk nem egyezik az Isten gusztusával! A 
Fiú egészen másképp járt itt, ebben a világban. A Fiúnak az tetszett, ami 
az Atyának. Nálunk az a baj, hogy a természetünk más. Szeretnénk mi 
leutánozni az Istennek a dolgait, olvassuk a Bibliát, próbáljuk utánozni, 
de ez nem megy. Csak akkor fog menni, ha az az indulat lesz bennünk, 
mely�volt�az�ember�Jézus�Krisztusban!

Azt olvastuk Róm 15,4-ben: „melyek régen megírattak”. Itt a görögben az 
a�szó�van,�amelyből�származik�a�program. Ugye milyen jó dolog az, hogy 
szabad szombatok vannak, és a hétvégére lehet csinálni programot, és 
mindannyian csináljuk a magunk programját? vagy gondolunk mi arra, 
hogy Istennek is megvan a maga programja velünk kapcsolatban? 

Most, adventben számunkra a Krisztus visszajövetele a program! De 
az�a�nagy�kérdés,�hogyan�állhatunk�majd�meg�az�Embernek�Fia�előtt.�
Evangéliumi�igénk�Lk�21-ből�van:�a�tanítványok�mutogatják�Jézusnak�a�
templomot,�a�hatalmas,�emberi�magasságú�kövekből�épült�építményt;�
micsoda�kövek,�micsoda�épület!�De�azt�mondja�az�Úr:�„Ezekből,�amiket�
láttok�–�a�szemgolyótokkal�–,�kő�kövön�nem�marad,�mely�le�nem�rombol-
tatik.” Erre észbe kapnak a tanítványok, és kérdezik: mi lesz a jele annak, 
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mikor te visszajössz, és jön az ítélet? Akkor Jézus elmondja a jeleket (25. 
v.):�„És�lesznek�jelek�a�napban,�holdban�és�csillagokban;�és�a�földön…”�

A görögben az látszik, hogy egészen más jelzésrendszer tartozik a „nap, 
hold, csillagok” világára, és egészen más jelzés tartozik a föld számára. És 
mik lesznek ezek a jelek a föld számára? A pogányok szorongása („synoché 
ethon”) a kétség miatt. A „synoché” jelentése: összeverődés, tömörülés, 
összeszövetkezés, egybeverődés; minden különösebb szervezés nélkül csak 
úgy�összeverődnek�emberek�például�az�aluljárókban,�futballmeccsen.�De�
lesz majd „tömörülés, szövetkezés”, ahol határozott céllal jönnek össze 
emberek, ahogy például egy egyesület megszervezi a baráti körét. Most, 
ebben�a�mi�korszakunkban�előttünk�zajlanak�ezek�a�„nagy�szerveződések”�
az�eseményektől,�az�egymástól�való�nagy�félelem�miatt.�

26. v.: „Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása 
miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei is 
megrendülnek.” Ez nagyon súlyos kijelentés, hogy akiket Isten különös 
kegyelmi�ajándékban�részesített,�felülről�való�meghatalmazással�bízott�
meg, azok meginognak a hitükben, akiknek az igehirdetésére emberek 
tértek meg – és átállnak a másik oldalra, ateisták lesznek. 

És mi? vajon nem inogunk meg sokszor a hitünkben? 
28. v.: „Mikor pedig ezek kezdenek megjelenni” – ott a baj, hogy mi a 

jeleket, jelzéseket nem figyeljük. A legtöbb közlekedési baleset is abból 
származik,�hogy�a�vezető�figyelmen kívül hagyja a jeleket. A jelzés mindig 
arra való, hogy kapcsolat legyen két valami között. Például a kotlós tud 
jelezni a kiscsirkének. Egészen másképp jelez, amikor talál egy kukacot, 
vagy amikor veszély van. A jelzés mindig egy magasabb szintről kell, hogy 
menjen egy alacsonyabb szintre!�Amikor�Isten ad jelet nekünk, nagyon 
alázatosan�kell�fogadni,�mert�„magasabb”�szintről�jön�a�jelzés�számunkra,�
akik�nagyon�„alacsonyan”�vagyunk!�
A�„népmozgalmakkal”�kapcsolatban�arra�kell�figyelnünk,�hogy�vezérei�

meg�vannak�győződve,�ők�csinálják�a�mozgalmat.�S�ez�az�ige�pedig�arra�
tanít bennünket, hogy az „alulról való szellem” ördögi, gonosz szellemek 
csinálják. Ma nekünk ezt kellene meglátni, hogy „nem test és vér ellen 
van�nékünk�tusakodásunk”!

„Mikor ezek kezdenek megjelenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejete-
ket – ne csüggesszétek le, mint Káin –, mert elközelgett a ti váltságtok, a ti 
teljes megváltatásotok, megszabadításotok!” 

Jézus Krisztus a bűneset után lett Báránnyá érettünk, és örökkévaló 
Szellem által áldozta fel magát az Istennek. Akkor – abban az állapotban – 
történt meg a „szellemnek a megváltása”. Arról, ami itt, az anyagi világban a 
Kranionon történt, azt mondhatjuk, a „lélek megváltatása” volt. A testünknek 
a megváltatása tehát még nem történt meg! Róm 8,23: „Nemcsak ez pedig, 
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hanem maguk a szellem zsengéjének a birtokosai, mi magunk is fohász-
kodunk�magunkban,�várván�a�fiúságot,�a�mi�testünknek megváltását.” 
Tehát�a�fiúságot�még�nem�nyertük�el,�ez�a�testnek�a�megváltatását�jelen-

ti. A mi új testünket, az úgynevezett „sóma pneumathikont”, a szellemi 
testet csak akkor fogjuk megkapni, amikor Jézus Krisztus visszajön. Erre 
kellene�készülnünk�és�várnunk!�
A�karácsonyban�a�jelzés:�„Találtok�egy�kis�csecsemőt�bepólyálva�feküdni�

a jászolban.” Ez a jel,�de�a�valóság�az,�hogy�ő�az�Úr�Krisztus�a�Dávid�vá-
rosában!�–�Sajnos a mi egész „karácsonyi” készülődésünk leragad a jelnél! 
Ezért néz ki így a karácsonyozásunk a „gyermek Jézussal”, a „Jézuskával”.
A�jelekről�olvashatunk�Mt 24,6–7-ben: „…és lesznek… földindulások 

mindenfelé.” Amikor emberek alatt „megmozdul a föld” – a történelem-
ben láthattuk –, emberek egyik napról a másikra – ki tegnap még nagy 
úr volt, élet-halál ura – senkik lettek, „kicsúszott a föld alóluk”. Mi sem 
tudhatjuk, melyik pillanatban „mozdul meg a föld”, ez az alulról való 
szellemen múlik, amelynek engedelmeskednek az emberek. És azon múlik, 
hogy Isten mikor, hol veszi el a védő kezét!
Tehát�lesznek�jelek!�De vajon ezek a jelek mit jelentenek számunkra? Re-

megést,�félelmet�ettől,�vagy�amiért�adattak:�„…emeljétek fel a ti fejeteket; 
mert elközelgett a ti teljes váltságtok”, a testnek a megváltása. Egy új testet 
fogunk�kapni,�már�nem�az�lesz�a�törvénye,�hogy�egy�darabig�erősödik,�
azután�napról�napra�romlik;�hanem�kapunk�egy�olyan�testet,�mint�pél-
dául az Úrnak a feltámadott teste, hogy megjelent más és más alakban, 
s�a�bezárt�ajtón�is�át�tudott�menni.�Az�elektromos�áram�vezetők�nélkül�
nem tud az ajtón átjönni, de ha átalakítjuk rádióhullámmá, már nem állja 
útját sem az ajtó, sem a fal. Számtalan olyan kép van, ahol láthatjuk, hogy 
„valami” egy más testben jelenik meg. Elképzelhetetlen távlatot nyit az, 
hogy�egy�olyan�testet�fogunk�kapni�–�a�fiúságnak�a�testét,�a�megváltott�
testet, a „sóma pneumathikont” –, amelyikre a mi nyelvünkön azt kell 
mondani, hogy „mindenütt jelenvaló”. 

De milyeneknek kell lenni nékünk, hogy kaphassunk ilyen testet? Ha 
ránk�lehetne�bízni�egy�ilyen�testet!�–�Visszaélnénk�vele!�Erre�akar�felké-
szíteni bennünket az advent, hogy Isten megajándékozhasson bennünket 
a „fiúságnak a szellemével”, a megváltott testtel, a váltságdíjjal. A testnek a 
váltságdíját�csak�az�ő�visszajövetelekor�adja�meg,�és�csak�azok�számára,�
akik vállalják a kötelezettséget, amelyet a Római levélben olvastunk. 

Lk 21,29–36, 34. v.: „De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg 
ne nehezedjék a ti szívetek…” Mi tudja az emberi szívet legjobban megne-
hezíteni? Tud az ember dobzódni a saját elgondolásaiban, a saját prog-
ramjában, Isten nélküli terveiben. Azután „megnehezíti” még a szívet a 
mértéktelenség, evilági dolgok, gondok vagy örömök. „De vigyázzatok…, 
hogy�váratlanul�rátok�ne�jöjjön�az�a�nap!�Mert�mint�egy�csapda,�úgy�lep�
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ADvENT 2. vASÁRNAPJA20

meg mindeneket – akik véglegesen letelepedtek ezen a földön. Éberen 
virrasztva vigyázzatok minden körülmények között, minden időben, minden 
helyzetben kérve, buzgón könyörögve azért, hogy képesek legyetek majd 
sikeresen�helytállni…,�győzedelmesként�kikerülni�mindazokból,�amik�
bekövetkeznek…, és képesek legyetek majd megállni az Embernek Fia előtt!”
„Emeljétek�fel�a�ti�fejeteket,�mert�elközelgett�a�ti�váltságotok!”�1Kor 2,9: 

„Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem 
gondolt,�amiket�Isten�készített�az�őt�szeretőknek.”�Egy�ilyen világba akar 
elvinni�bennünket�Isten,�de�erre�fel�kell�készülni!�Abba�kell�hagyni�a�régit,�
meg�kell�újulni!�Bár�Isten�figyelmeztet�bennünket,�szomorúan�mondja�
Jézus (Jn�12,37):�„És�noha�ő�ennyi�jelt�tett�előttük,�mégsem�hittek�őbenne!”

Kain jele, bélyege? – Lecsüggeszti a fejét, és haragszik. – Ne nyúlj hozzá, 
ne�szólj�neki,�ne�ítéld�meg,�ne�bizonyítsd�rá�a�törvénytelenségeit,�bűneit;�
ne�akard�megváltoztatni!�Nézzük�meg�az�életünket!�Vajon rajtunk nincs 
egy ilyen jel? Bennünk, a szívünkben, a magatartásunkban, a viselkedé-
sünkben? 

Az az indulat�van�bennünk,�mely�volt�az�Ember�Jézus�Krisztusban?!�Ha�
az�az�indulat�lesz�bennem�is,�ami�őbenne�volt,�akkor�fogom�megkapni�én�
is a „szellemi testet”. Az advent erre akar felkészíteni bennünket. 

Bárcsak engednénk magunkat felkészíteni, ne állanánk ellene az Isten 
munkájának!�
Ámen!
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1986. DECEMBER 14.

1Kor�4,1–3;�Mt 11,2–15

Karácsonyi�készülődésünk�kedves�hangulatában�egy�nagyon�zavart�keltő�
mondat�hangzik�el�Keresztelő�János�ajkáról,�amikor�azt�üzeni�Jézusnak:�
„Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?” „Kit várunk, mit várunk?” 
Úgy érkeztünk el ehhez a vasárnaphoz, hogy Isten most akar döntés elé 
állítani bennünket: mit akarunk a karácsonnyal? „Bejgliünnepet”? vagy 
Messiást�várunk?!

Nagyon szép, díszes kulisszákat csináltunk mi a karácsony körül a 
betlehemi�éjszakával,�a�jászolbölcsővel,�az�angyalokkal.�De�aminek�most 
kell�megtörténnie,�arra�nem�figyelünk!�–�Ma�már�azok�a�„díszletek”�nem�
érvényesek,�elmúlt�felettük�az�idő.�Azok�a�díszletek�úgy�néznek�ki�a�mai�
világban,�mintha�mi�most�elővennénk�gyerekkorunk�játékait,�és�a�földre�
leülve elkezdenénk játszani velük.

Bibliánk ezen a vasárnapon a bizonytalanságainkat, a kételkedéseinket, 
a hitetlenségeinket állítja elénk, amelyek mögé szeretünk „odabújni”, és 
ezzel akarjuk „elintézni” a dolgokat. Azzal akarunk „védekezni”: „Ilye-
nek vagyunk, nem tehetünk róla, ilyen a világ, ilyenek az emberek, mi 
is ennek a kornak a szülöttei vagyunk…”
A�mai�igénk�leleplezi,�hogy�igenis�tehetünk�róla!�Azért�vagyunk�hitet-

lenek,�kételkedők,�bizonytalanok,�ingatagok�az�örök�élet�dolgaiban,�a�
valóságnak a dolgaiban, az Istenhez való viszonyunkban, a Krisztusnak 
a megismerésében, mert nagyon nagyok vagyunk!
Keresztelő�János�azért�inog�meg�a�hitében, mert nagyon nagynak tar-

totta�magát,�a�fejébe�szállt�a�dicsőség,�és�ezt�onnan�tudjuk,�hogy�éppen�
a fejét kellett levenni. És nekünk is, kik itt, ebben az anyagi világban 
járunk-kelünk, ez roppant�nagy�veszedelmünk!�A�bűneset�is�ezzel�kezdő-
dött: elhittük, hogy „olyanok leszünk, mint az Isten”, és azóta is bennünk 
van, hogy nagyobb akarok lenni, különb vagyok… Ebből fakad az egész 
Jézuskázás – én vagyok a nagy, a melegszívű, az adakozó, a testté lett Isten 
pedig olyan kicsi, a jászolban a Jézuska. 

Mk 9,31–37-ben, amikor Jézus tanítja a tanítványait: „Az embernek Fia 
az�emberek�kezébe�adatik,�és�megölik�őt,�de�ha�megölték,�harmadnapra�
föltámad.�De�ők�nem�értették�a�mondást,�és�féltek�őt�megkérdezni…�És�
odahaza�megkérdezte�őket:�mi�felett�vitatkoztatok�az�úton?�De�ők�hallgat-
tak, mert egymás között afelett vitatkoztak, hogy közülük ki a nagyobb.” 
Jézus�a�megváltás�csodálatos�eseményét�jelenti�ki,�hogy�engesztelő�ál-
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dozattá�lesz;�vállalja,�hogy�őt�oltárra�tegyék,�megöljék,�de�fel�fog�támadni!�
És�ebből�ők�nem�értettek�semmit,�de�azt�megértették,�hogy�most�Jézus�
a�„nagy”�közöttük,�de�ha�ő�elmegy,�akkor közülük ki lesz a nagy, a fejes, 
a�vezető?�De�nem�merték�bevállalni,�és�akkor�Jézus�mondta�nékik:�„Ha�
valaki�első�akar�lenni,�legyen�mindenek�között�utolsó�és�mindeneknek 
szolgája.” Ez�nem�akaródzik�nekünk!

vagy amikor az úrvacsorának a csodálatos titkát jelenti ki az Úr (Lk 
22,19–20.24): „És minekutána a kenyeret vette, hálát adott, megszegte, 
adta�nékik,�mondván:�Ez�az�én�testem,�mely�tiérettetek�adatik;�ezt�csele-
kedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minekutána 
vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely 
tiérettetek kiontatik… Támadt pedig köztük versengés is, hogy ki tekint-
hető�közülük�nagyobbnak.”

Hidd el az Istennek, ha magad még nem is vetted ezt észre, mert any-
nyira�beleélted�magadat,�hogy�benned�is�ott�van�a�gőg,�a�beképzeltség,�
a felfuvalkodottság, a nagyság, és ez megakadályoz téged abban, hogy 
hű sáfára légy az Istennek!�Hogy�meggyőződéssel�állj�az�örök�élet�dolgai�
mellett,�hogy�meggyőződéssel�állj�arra�a�fundamentumra,�aki�adatott�
nékünk�a�Jézus�Krisztusban!�–�Különben�meg�fogsz�inogni,�kételkedni�
fogsz, bizonytalan leszel, szél ingatta nádszál leszel, puhány, engedékeny 
leszel,�megalkuszol;�félteni�fogod�magadat,�az�életedet,�a�földi�létedet,�fél-
teni fogod embereknek a barátságát, félteni fogod a látható világnak az 
értékeit.�Semmi�nem�ér�semmit�az�örökkévaló�világ�számára!�Szabadulni 
kellene! Ez a mai vasárnap erre tanít minket.
„Te�vagy�az,�aki�eljövendő,�vagy�mást�várjunk?”�–�Kit várunk mi? Azt 

mondja�az�Úr,�hogy�ő,�amikor�eljön,�majd�az�utolsó�eljövetelekor,�akkor�
egy rettenetes ítélet lesz. – Kit várjunk most? Nem a Jézuskát kell várnunk, 
hanem azt az Urat kell várnunk, aki már megtette mindazt, amit neki meg 
kellett�tenni!�Kijelentette�a�kereszten:�„Elvégeztetett.” A váltság munkája 
elvégeztetett,�ő�a�maga�részét�elvégezte.�

Most azt az Urat kell várni, aki megítéli a bennem�lévő�gonoszt,�hogy�
megszabadítson attól. Most azt az Urat kell várni, ki azért jön, hogy engem 
meggyógyítson�minden�betegségemből.�Ma�ezt�az�urat�kell�várni,�ki�ma�
is azt mondja: „Térjetek meg,�mert�elközelített�a�mennyeknek�országa!”�
Azt a Krisztust kell várnunk, aki azért jön, hogy világosságra hozza a 
sötétségnek�a�titkait,�és�megszabadítson�minket�azoktól!�

Mt 5,20: „Mondom néktek, hogy ha a ti igazságosságotok nem különb, 
nem más, mint az írástudóké és a farizeusoké, semmiképpen nem mehet-
tek be a mennyeknek országába.” Nekünk ezt a Krisztust kell várnunk, 
aki meg akar ajándékozni azzal az igazságossággal, mellyel haza lehet 
menni!�Nem�olyan�általános,�a�farizeusok�és�az�írástudók�vallásos�igazsá-
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gával akar megajándékozni, hogy én nem loptam, nem öltem, templomba 
járok, rendes ember vagyok.

Mt 5,21: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki 
öl, méltó az ítéletre.” A farizeusok és az írástudók igazságossága: „Én nem 
öltem embert, nem voltam olyan körülmények között, nem voltam hábo-
rúban…” De ha már Jézus�kérdezi�meg�tőlem:�vajon�az�életet�adó�magot, 
amelyet�a�testedbe�helyezett�az�Isten,�amelyből�új�emberi�test�jöhet�elő,�
vajon abból nem öltél meg egyet sem? vajon világra hoztad mindazokat a 
gyermekeket, akiket néked világra kellett hozni? Most már elérkezett az 
ideje annak, hogy egy ilyen�kérdést�is�feltegyen�nekünk�az�Úr!�Hogy�aztán�
ebben a világban egyházak, felekezetek mit fogadnak el a magzatelhaj-
tással kapcsolatban – ez Isten előtt�nem�számít,�az�a�farizeusok,�írástudók�
igazságossága, ezzel nem lehet hazamenni.

Azután Jézus tovább folytatja: „Én pedig azt mondom néktek, hogy aki 
haragszik az ő atyjafiára,�méltó�az�ítéletre;�aki�pedig�azt�mondja�az�ő�aty-
jafiának:�bolond,�méltó�a�főtörvényszékre;�aki�pedig�azt�mondja:�ostoba�
(vagy�mondhatnánk�ilyet�is,�hogy�nagy�fülű�–�ez�látszólag�egy�egész�kicsiny 
csúfolódás), méltó a gyehenna�tüzére,�a�kárhozat�tüzére!”

Ezt a Krisztust kell várni, aki meg akar szabadítani minket attól, hogy ne 
a�gyehenna�tüze�várjon�bennünket!�Meg�akar�szabadítani,�hogy�szívünk-
ben�ne�legyen�gyilkos�indulat,�harag,�gyűlölködés.�Meg�akarja�bocsátani�
múltbeli�bűneinket,�ha�mi�azt�belátjuk,�elismerjük,�ha�tudjuk�mondani�
őszinte�szívvel:�„Utolértek�engem az én bűneim.” „Ó, én nyomorult ember, 
hát kicsoda szabadít meg engem�a�halálnak�testéből,�mert�látom,�hogy�
bennem�van�a�gonosz�indulat,�a�harag,�a�gyűlölködés�és�minden�gonosz�
kívánság: szabadításodra várok, Uram!”

Azt mondja tovább az Úr (27. v.): „Hallottátok, hogy megmondatott a 
régieknek:�Ne�légy�házasságtörő!�Én�pedig�azt�mondom�néktek,�hogy�ha�
valaki asszonyra tekint kívánság okáért, immár házasságot tört azzal az 
ő�szívében.�Ha�a�te�jobb�szemed�felbotlat�téged,�vájd�ki�azt,�és�vesd�el�ma-
gadtól;�mert�jobb�néked,�hogy�egy�vesszen�el�a�te�tagjaid�közül,�semhogy�
az egész tested a gyehennára vettessék.” 
Jellemző�tünete�a�mi�világunknak�a�rák, amely csak akkor jelentkezik, 

amikor már nem lehet rajta segíteni. Mennyivel jobb az, amikor már 
kezdeti stádiumban észre lehet venni és gyógyítani lehet. – Hát most 
már elérkezett az�az�idő,�hogy�lehessen�erről�beszélni:�Embertestvérem!�
Hallottad,�hogy�megmondatott�a�régieknek,�hogy�ne�légy�házasságtörő.�
Én pedig azt mondom néktek, hogy aki gonosz kívánsággal tekint a má-
sikra�–�mindegy,�hogy�férfi�a�nőre�vagy�nő�a�férfira�–,�ha�az�oldaná�meg�a�
kérdést: „Ha a te jobb szemed botlat fel téged, vájd ki azt”, én azt hiszem, 
már�mindannyian�szem�nélkül�járnánk�ebben�a�világban!
„Idő�előtt�semmit�se�ítéljetek”,�de�karácsony�előtt�elérkezik�a�vizsga�
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ideje mindannyiunk számára: Mit vársz? Jézuskát? valami hazug, hamis 
istent? vagy pedig várod a Szabadítót?�Mert�ő�azért�jön,�hogy�minket�
megszabadítson.�Ő�azért�ítél,�hogy�belőlem�ez�a�„fohász”�fakadjon�föl:�„Ó,�
én�nyomorult�ember!�Nem�tudok�magamtól�szabadulni�a�bűntől,�a�gonosz�
kívánságtól, a haragtól… Nekem Szabadítóra, Megváltóra van szükségem, 
aki�kifizeti�a�múltnak�az�adósságait!”�

Karácsonyban Isten most a mi számunkra ilyen Szabadítót akar adni, 
aki�megszabadít�minden�megkötözöttségből.�Megváltót akar adni, aki 
kifizeti�a�mi�adósságainkat�–�de�csak�azét,�akinek�van adóssága az Istennel 
szemben,�vagyis�aki�ezt�elismeri;�nem�takargatja,�nem�magyarázza,�nem�
védi, hanem beismeri, belátja, bevallja.
A�mai�vasárnap�megkérdezi�tőlünk:�Kit�várunk?�Az�örökkévaló�Istent,�

aki emberré lett, Szabadítónkká, Megváltónkká lett, aki azért jön, hogy 
megítélje�a�bennünk�lévő�gonoszt,�hogy�a�világgal�együtt�el ne vesszünk; 
azért jött, hogy megmentsen bennünket? vagy mi is megelégszünk egy 
magunk választotta istentisztelettel, díszletekkel, azzal a karácsonyfával, 
amelyik karácsonyeste nagyon szép, azután pár hét múlva ki lehet dobni 
a szemétbe?

Adventben – a várakozásban – lehetnénk Istennek a hű sáfárai, akikre 
Isten rábízhat hatalmas, csodálatos dolgokat, és szolgálhatnánk néki ma 
is örömmel s jó szívvel!
Ámen!
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1985. DECEMBER 22.

Fil�4,4–7;�Jn 1,13–28

Advent negyedik vasárnapjához, karácsony küszöbéhez érkeztünk el. 
Karácsonyi lázban ég az egész világ, és ebben a nagy sürgés-forgásban 
minket�is�elsodor�ez�a�karácsonyi�hangulat.�Kelettől�nyugatig�a�karácsonyi�
láz izgatja az embereket. – vajon ebben a karácsonyi hangulatban érdekel 
minket,�hogy�mi�az�Isten�akarata,�célja�minket�illetőleg?�Tele�vagyunk�
emberi�elgondolásokkal,�tervekkel;�tud�szólni�Isten?�Figyelünk�rá?�
Karácsony�az�Isten�ajándéka;�erre�mi�akarunk�adni!�Isten önmagát adja 

a karácsonyban.�Érdekel�ez�minket?�Van�erre�érzékünk?�Van�erre�időnk?�
Karácsonyban�–�nyíljon�ki�a�szemetek!�–�az Isten Báránya van itt, ki elveszi 
a világ bűneit! Ez a karácsony csodálatos kijelentése. 

A mi karácsonyunkban emlékeztet valami a bűnre, hogy nekem szük-
ségem van valakire,�ki�elveszi�rólam�bűneim�terhét,�ki�engem meg akar 
szabadítani.�Hol�van�itt�a�mi�karácsonyunkban�erről�szó?�Azt�hisszük,�
hogy minden rendben van, a karácsonyt is felhígítjuk egy kis vallásos 
szertartással, de ennek a karácsonynak az Egy Igazhoz semmi köze.
Mit�csináljunk?�Figyeljünk�Isten�igéjére!�A�karácsony�egy�új�kezdet,�és�aki�

ezt megveti, az engedetlen. Nekünk a „paruziát”, Krisztus visszajövetelét 
kell�várni,�nem�a�jászolbölcsős�Jézuskát,�mert ő már így nem fog megjelenni! 

Zsid 9,28: „Krisztus egyszer�megáldoztatván�sokak�bűneinek�eltörlése�
végett,�másodszor�bűn�kérdése�nélkül�jelenik�meg�azoknak,�akik�őt�várják�
üdvösségükre.” – Másodszor a bűntől való szabadulás kérdése nélkül jelenik 
meg. Ott már kétfelé választja az embereket. Akik itt nem szabadultak 
meg, azok a Bárány haragjával fognak találkozni. Most mint Bárány je-
lentkezik,�míg�a�paruzia�el�nem�jön�–�de�mit�kezdünk�mi�a�bűnnel?�Ki akar 
itt a bűntől megszabadulni?! Számunkra ez ismeretlen, és ha az igehirdetés 
során�felismeri�is�valaki,�akkor�sem�akarja�elismerni,�ahogy�Keresztelő�
János mondja: „Közöttetek van, akit ti nem ismertek…”
„Lássátok�meg,�az�Istennek�ama�Báránya,�aki�elveszi�a�világ�bűneit!”�Ezt�

először�2Móz 12-ben egy képben mutatja be Isten: a bárány megölésében 
mindenkinek�részt�kellett�venni,�emlékeztetőül,�hogy�én�öltem�meg�a�Bá-
rányt, én feszítettem meg a Krisztust, én vittem a keresztre Krisztust – én 
vagyok az oka az ő halálának! 7.�v.:�„…vegyenek�a�vérből…,�hintsenek�a�két�
ajtófélre és a szemöldökfára.” 12–13.�v.:�„…megölök�minden�elsőszülöttet…,�
de a vér jelül lesz néktek…, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, 
mikor megverem Egyiptom földjét.” 
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Aki úgy gondolta, hogy neki semmi köze ehhez a vérhez, az elveszett 
örökre!�Az�engedelmességből kellett vizsgázni itt: „hintsétek…” A bárány 
vére�csak�azokat�tudta�megőrizni,�kik�engedelmeskedtek.�A�többiek�el-
pusztultak�mind.�És�ez�ma�is�így�van!�
Ez�az�„első�jel”�nem�testileg�vonatkozik,�bár�sokszor�kénytelen�az�Isten�

letörölni�embereket,�kiket�a�Bárány�vére�alá�–�őrizet�alá�–�helyezett,�és�ezt�
megtapodják engedetlenséggel, hitetlenséggel. Az utak mellett gyakran 
lehet látni keresztet, koszorút, s ez azt jelenti, hogy az Isten valakit letörölt, 
mert�útjában�állt�az�Isten�munkájának.�De�ki�veszi�ezt�észre?�Ki�figyel�erre?�
Nem szerencsétlenség történt, hanem a Bárány vére alól kiugrott valaki, 
s�tovább�nem�volt�védhető!�–�Így�készülünk�mi�a�karácsonyra?!�Vagy�el�
akarjuk�felejteni�Istent,�engedetlenségünket,�gonoszágainkat,�bűneinket,�
s�csinálunk�egy�szép,�hangulatos�karácsonyt�–�de�mi�lesz�ennek�a�vége?!�

A Bárány vére indítja el a népet a pusztai vándorlás során. 4Móz 9,15–23: 
Mikor�elindulnak,�nappal�felhőoszloppal,�éjjel�tűzoszloppal�védi�őket�
Isten.�Ez�védelmet�nyújt�a�népnek,�de�felelősséggel�kell�alatta�élni,�nem�
lehet�istentelenkedni,�engedetlenkedni!�Isten�parancsa�az�volt,�hogy�ad-
dig�maradjanak�a�táborban,�míg�ott�van�a�felhő-�és�tűzoszlop,�és�akkor�
menjenek�tovább,�ha�a�„felhő”�felszáll.�
21.�v.:�„…a�felhő�estétől�fogva�ott�volt�reggelig;�mikor�azért�reggel�a�felhő�

felszállt,�akkor�indultak�el;�vagy�egy�nap�és�egy�éjjel�volt�ott;�mikor�azért�
a�felhő�felszállt,�ők�is�indultak.”�Az�Úrnak�rendelését�megtartották�az�
Úrnak Mózes által való szava szerint. – Engedelmességből kellett vizsgázni! 
–�Nem�akkor�kellett�indulni,�amikor�úgy�látták,�most�kedvező�az�időjárás,�
hanem az Úr szava szerint. 

Mit jelent ez? A Bárány vére alatt, a felhő- és a tűzoszlop alatt az Isten 
parancsol, az Úr diktál, és nem én diktálok. – vajon így készülünk mi a 
karácsonyra? Az Úr mondja meg a programot, vagy van a saját elgon-
dolásunk, és az után megyünk? De lássuk meg: „Minden szabad ugyan 
nékünk,�de�nem�minden�használ!”�Rá�kell�döbbennünk,�hogy�engedetle-
nek vagyunk, és nem akarunk engedelmeskedni! Dávid, mikor rádöbben 
arra, így könyörög: „Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és 
engedelmesség szellemével támogass engem”, mert enélkül értelmetlen 
az�egész�életem!

Zsid 3,7–8-ban az olvassuk: „…mint a Szent Szellem mondja: Ma, ha az 
ő�szavát�halljátok,�meg�ne�keményítsétek�a�ti�szíveteket,�mint�az�elkese-
redéskor, a kísértés ama napján a pusztában…” Az „elkeseredés” nagyon 
jellemző�ránk,�csak�más�az�Isten�szerinti�megkeseredés,�mint�a�világ�
szerinti�elkeseredés,�de�ennek�a�vége:�Nem�mehettek�be!�
Engedetlen�szívvel�a�paruziát�várni�nem�lehet!�Mert�akkor�nem�mehe-

tek�haza!�Miből�lehet�lemérni,�hogy�hol�tartok�az�engedelmesség�kérdé-
sében?�Miből�lehet�látni,�hogy�már�elkezdhette�Isten�bennem�munkálni�
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az engedelmességet? Abból lehet látni, hogyan veszem a „rám bízottak” 
engedetlenségét. Éli házát azért vágta ki az Isten, mert elnézte fiai�enge-
detlenségét!�–�Arról�lehet�tudni,�hogy�más�belátásra�jutottam,�hogy�magam 
is csinálom az engedelmességet, és megkövetelem�a�gyermekeimtől�és�a�
rám bízottaktól is.
1Kor�10,1–14:�„Nem�akarom�pedig,�hogy�ne�tudjátok,�Atyámfiai,�hogy�a�

mi�atyáink�mindnyájan�a�»felhő«�alatt�voltak…,�de�azok�többségét�nem�
kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek példáink lettek, 
hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat… Bálványimádók ne legyetek…, 
ne paráználkodjunk…, elestek huszonháromezren…, se a Krisztust ne kí-
sértsük…,�se�pedig�ne�zúgolódjatok…�Mindezek�példaképpen�estek�rajtok;�
megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek a vége elérke-
zett.” volna miért megszomorodni a pusztai vándorlásunk során. Ezek, 
noha�„felhő”�alatt�voltak,�a�Bárány�vére�alatt�voltak,�elvesztek,�mert�nem�
voltak hajlandók igazat adni Istennek. Nem akarták megismerni az Egy 
Igaz Istent.�Nem�a�magunk�elgondolása�szerint�kell�nékünk�karácsonyozni!�

Mit jelent a Bárány vére alatt lenni? Lk 1,6-ban Zakariás és Erzsébet mind 
a�ketten�igazak�voltak�az�Isten�előtt,�kik�az�Úrnak�minden�parancsolataiban�
és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.�Azt�jelenti�a�„felhő”�alatt,�a�Bárány�
vére alatt lenni, hogy az Úrnak minden parancsolataiban feddhetetlenül 
járni. – Zakariás és Erzsébet öregségükben is tudtak így élni, hát akkor a 
fiataloknak�miért�ne�lehetne?!�Így�tudta�Isten�hozzájuk�elküldeni�Keresztelő�
Jánost,�mert�hajlandóak�voltak�lemondani�saját�tervükről.
Igaz,�hogy�nem�ment�zökkenőmentesen.�Lk�1,18:�„Miről�tudhatom�én�

ezt�meg?”�–�kérdezi�Zakariás.�De�mivel�a�„felhő”�alatt�voltak,�rögtön�jött�
a válasz: „megnémulsz”, az emlékeztesse, hogy nem hitt, engedetlen volt. 
Miután engedelmeskedik, megnyílik a szája, és prófétál. De akik ott voltak, 
azok szívében is kellett lenni engedelmességnek, mert különben Zakariás 
nem prófétált volna arról, hogy: „Az Isten meglátogatta és megváltotta 
az�ő�népét…”�
Miről�lehet�megismerni,�hogy�valaki�a�Bárány�vére�alatt,�a�„felhő-és�

tűzoszlop”�alatt�van?�–�Istentől�metanoiát,�bűnbánatot,�más�belátásra�jutást�
és ezen keresztül új életet csak az kaphat, aki a Bárány vére alatt van. Most 
még�lehet,�amíg�mint�Bárány�jön!�A�Bárány�vére�alatt�járó�emberek�így�
imádkoznak (Zsolt�40,12–14):�„Uram,�ne�tartsd�vissza�tőlem�irgalmadat…�
Mert�bajok�vettek�engem�körül,�amelyeknek�számuk�sincsen;�utolértek 
bűneim,�amelyeket�végig�sem�nézhetek;�számosabbak�fejem�hajszálainál,�
és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments en-
gemet, siess, Uram, segítségemre!” 

Isten így akar felkészíteni a karácsonyra. A szívemben az az indulat 
legyen,�hogy�„utolértek�bűneim”,�rádöbbentem�engedetlenségemre,�hogy�
a bálványistent szolgálom, tele szívem gonosz kívánsággal, meg nem 
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bocsátással,�hazugsággal…,�„utolértek�bűneim”.�De�van�egy�folytatás:�
„Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet…”

Akikben Isten ezt el tudta végezni, azoknak szól a karácsony üzenete: 
Ne féljetek, mert hirdetek néktek nagy örömöt, mely az egész népnek 
öröme lesz: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid 
városában.
Bárcsak�így�tudna�felkészíteni�minket�az�Úr�az�ő�visszajövetelére!�
Ámen!�
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Karácsony 1. napja

1976. DECEMBER 25.

Lk�2,15–20;�Tit 3,4–7 

A karácsony története Augustus római császár, egy pogány ember nevével 
kezdődik.�Miért?�Miért�kellett�itt�mindenkinek,�Józsefnek,�Máriának�Betle-
hembe menni? Mert az Isten hiába mondta volna nekik, hogy Betlehembe 
kell menni, hivatkozhattak volna mindenre, lett volna kifogás. Csak akkor 
nem találunk kifogást, ha a császár parancsol. Ha az Isten mond valamit, 
az nem számít, de ha császártól jön a rendelet, akkor mozdulunk. 

Karácsony az egész föld ünnepe. Igen szemléletes, hogy itt, ebben a 
világban mindig különbséget tesznek ember és ember között. Amikor 
Isten kezd egy újat, akkor nem tesz különbséget. Mindegy, hogy milyen 
színű,�férfi�vagy�nő.�Minden�emberre�vonatkozik,�hogy�„az�az�Isten�akara-
ta…, hogy üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson”. Minden embert 
megkülönböztetett, külön hordozó testté tett, amelyen benne vagy mint 
örökkévaló ember. Adott egy jelt: az ujjlenyomatot. Eszedbe jut, hogy ez az 
Isten pecsétje? Itt, ebben az anyagi világban az éltetett lelkek között nincs 
semmi számon tartva, csak az ember! Akár hiszi, akár nem.
Jn�3,31:�Ő�„felülről�jött”,�és�a�karácsonyban�úgy�hajolt�le�az�ő�szereteté-

vel, jóságával. Erre mi a mi kérdésünk: „Ha van Isten, és Isten csakugyan 
szereti az embert, akkor miért van ebben a világban szenvedés?” vagy 
egy�másik�jellemző�kérdés:�„Ha�Isten�szeretet,�akkor�hol�a�szeretet?”�Ez�
a tipikus emberi logika, ugyanakkor Isten arra tanít, hogy itt ne ezzel a 
miérttel kezdjük. Hanem ha valaki beteg, akkor az legyen a kérdése, hogy 
miért vagyok beteg.

A bankrabló a pénztárból kifelé mit mond? „A pénz az enyém, indul-
junk�innen!”�Mi�is�szeretnénk�onnan�indulni,�ahol�vagyunk,�ez�legyen�
mindenek�kiindulópontja!�Amikor�az�Isten�szóba�áll�velünk,�akkor�azzal�
kezdi, mi volt a kezdetben. Kezdetben (1Móz�1,26)�az�Isten�az�ő�képére,�
hasonlatosságára igaznak, jónak teremtette az embert. Mi nem éreztük 
magunkat ebben a szentség állapotában, szembehelyezkedtünk az Isten-
nel. Jó és gonosz tudói lettünk, mert ettünk a „jó és gonosz” tudásának 
a fájáról (1Móz 3,1–6). Mered azt tagadni, hogy benned nincs „a jó és a 
gonosz”?�Nézd�meg�bensődet,�viselkedésedet:�tudsz�igazat�mondani�és�
hazudni,�adni�és�elvenni,�tudsz�szeretni�és�ugyanakkor�gyűlölködni.

Szomorú látni, hogy több esetben egy-egy temetés alkalmával a koporsó 
mellett külön állnak a gyerekek vagy a testvérek, mert a szívükben ott 

Bonnyai.indd   29 2015.08.05.   10:41:56



KARÁCSONY 1. NAPJA30

van�a�harag,�a�gyűlölet.�Azért, hogy ott van a szívekben a harag, gyűlölet, 
irgalmatlanság, nem az Isten a felelős. 

Bizony ezt el kell fogadnunk kiindulópontnak, hogy te is, testvérem, 
és én is a „jó és gonosz” tudói lettünk. Kiszámíthatatlan, hogy mikor mi 
„ugrik�ki”�belőlünk.
Jellemző�emberi�magatartást�mutat�be�igénk�Préd 7,29-ben: „Hanem lásd, 

ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek 
sok kigondolást.” Magadra ismersz ebben a kérdésben? A karácsonyban 
megállhatna�ez�a�„keresés”�–�mert�ebből�semmi�jó�nem�származik�–,�és�
rá kellene állni arra az útra, amelyet Isten mutat. 
Az�anyagi�világban,�ha�körülnézünk,�megállapíthatjuk,�van�fejlődés,�

és van szennyezés is. Legújabb ismereteink szerint a gyakran használt 
spray-hajtógáz�az�életet�védő�ózonréteget�bontja�meg.�Az�ember�kezében�
olyan „telefon” van, hogy megmentheti a földet, és elpusztíthatja. vajon 
melyiket fogja választani? A jót, a rosszat? Azért adatott karácsony, hogy 
még a jót választhasd! 
De�ha�megpróbálod�az�Isten�szerinti�„jót”�cselekedni,�és�őszinte�vagy�

magadhoz, rájössz, és keservesen be kell látnod, nem megy. Ott a gonosz 
kívánság,�irigység,�paráznaság,�harag,�gyűlölet�a�szívben,�és�a�cselekede-
tekben�„kiugrik”�a�gonosz.�Ha�őszintén�megvizsgálod�magadat,�rájöhetsz,�
hogy például képtelen vagy igazat mondani, nem megy… Ha megfeszülök, 
sem�megy�magamtól!

Ezért szól a karácsony örömüzenete: az Isten Szabadítót küldött! De ehhez 
be�kell�látnod:�„Nyomorult�vagyok�én,�ember!”�Csak�akkor�értheted�meg,�
hogy ő Szabadítónak jött.

Egy asszonyi testen keresztül jön erre a világra, azért, hogy mi, emberek 
közel kerülhessünk hozzá. Maga az Isten nem jöhetett, mert elégetne, le 
kellett�„transzformálódnia”�itt,�a�jászolbölcsőben.�Itt�munkálja�ki�azt,�
hogy új emberré legyek, szentté, igazzá, ez a karácsony. Nem az Isten 
tehet róla, hogy nem fogadjuk el.

Be kell ismerni, hogy mi hagytuk el az Istent, de a karácsonyban most ő 
jött utánunk! És csak egyet kér: bánjuk meg a megromlott emberi életün-
ket, hogy tudjunk szégyenkezni, szomorkodni. Fogadjuk be őt, a magot. 
Ha szelídséggel fogadjuk be, akkor ő meg tud változtatni, új emberré tud 
tenni, és ez a karácsony csodája!
Ó,�bárcsak�velünk�is�megtehetné�ezt�az�Isten!�
Ámen.
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Karácsony 2. napja

1986. DECEMBER 26.

Tit�3,4–7;�ApCsel 7,51–60

Karácsony�első�napja�arra�tanított�bennünket,�hogyan jön egy ember a 
világra�mint�kis�csecsemő.�Karácsony�második�napja�pedig:�hogyan kell 
elmenni�egy�embernek�erről�a�világról.�A�karácsonyból�olyan�ünnepet�csi-
náltunk,�hogy�eszünkbe�se�jusson,�a�mennyei�Atya�szeretetéből�kerültünk�
ide,�ne�is�beszéljünk�arról,�hogyan�kell�elmenni�erről�a�világról,�hanem�
ünnepeljünk!�„Együnk-igyunk,�sose�halunk�meg!”�
Isten�igéje�ma�valami�egészen�másról�beszél!�A�karácsony�nekünk,�

embereknek,�de�elsősorban�az�asszonyoknak,�az�édesanyáknak,�a�nagy-
mamáknak nemcsak örömöt, hanem sok gondot jelent. Ez arra kellene, 
hogy emlékeztessen bennünket: ha nekünk ilyen sok gondot okoz, akkor 
a mi mennyei Atyánknak mennyi gondot jelent ez az ünnep! Nekünk a leg-
nagyobb gondunk: ma mi lesz az ebéd, hogy szerezzük be a hozzávalót, 
mennyibe kerül, hogy osszuk be a pénzünket? A takarítás, az ajándékozás, 
a�vendégeskedés.�De�sok�gondunk�van�ilyenkor!

Istennek a legnagyobb�gondja�az,�mi�lesz�velünk,�emberekkel?!�Meg�
lehet e minket menteni az örök haláltól, az örök kárhozattól? Meg lehet-e 
minket szabadítani a mi bűneinktől?! Istennek a legnagyobb gondja, hogy 
szükségünk van-e szabadítóra, megváltóra. vajon az Úr Jézus Krisztus a 
mi�életünkben�is�Szabadítóvá,�Megváltóvá�lehet-e;�élünk-e�vele,�igénybe�
vesszük-e?!�És�ezt�így�mutatja�be:�karácsony első napján mint Atya elküldte 
a Fiút�a�világ�szabadítójául,�megváltójául;�karácsony�második napján azt 
mutatja be, hogyan megy el innen az, akit Isten meg tudott szabadítani, 
újonnan�tudott�szülni,�akit�Isten�az�ördögi�természetből�isteni természet 
részesévé�tudott�tenni.�Aki�a�bűnesetben�elvesztette�az�isteni�képmást,�és�
most Krisztus váltsága folytán visszanyerhette azt, és így megy el innen.

Nehéz kérdés ez mindannyiunk életében. velünk, akik megérhettük 
ezt a karácsonyt, az Isten csodát tett: kaptunk kegyelmi időt, hogy Isten 
fel tudjon készíteni bennünket, hogy úgy vihessen haza.

Ez a nap emlékeztet arra, hogy miként jöttünk ide, és hogyan megyünk 
el innen. – Temetéskor arról szoktam beszélni, hogy mi, emberek mind-
annyian�egyformán�jöttünk�erre�a�világra;�Istentől�elszakadt�állapottal,�
a szívünkben ott van a „jó és gonosz”; tudunk igazat mondani, tudunk 
szemrebbenés�nélkül�hazudni!�Tudunk�nagyon�aranyosak,�kedvesek�
lenni;�tudunk könnyeket törölni, tudunk könnyeket okozni. Tudunk lel-
kesedni,�szép,�nemes�gondolatokkal,�felfelé�törő�szívvel�élni,�és�tudunk�
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gonosz kívánságokban fetrengeni. Így jöttünk erre a világra mindannyian, 
de nem egyformán megyünk el! van, aki úgy megy el, hogy az utolsó szava 
egy káromkodás, Isten elleni lázadás, esetleg egy Isten felé való sikoltás: 
„Jaj�Istenem!”�–�De�már�késő,�nem�hallatszik�fel�az�égbe�az�a jaj. van, aki 
úgy�megy�el�innen,�hogy�bűnt�bűnre�halmozott,�és�nem találkozott Krisz-
tussal�–�Szabadítóval,�Megváltóval!�

De van, aki úgy megy el innen, hogy találkozott Krisztussal, felismerte, 
elismerte�bűneit.�Utolérték bűnei,�s�tudott�rá�bocsánatot�kérni�Istentől.�
Abbahagyta bűneit; Isten újonnan tudta szülni, és most már másképp megy 
el innen: nem reménytelenül, földiekbe kapaszkodva, hanem jobb után 
vágyódik,�mennyei�után,�és�meg�fog�nyílni�számára�az�ég!�Számunkra�is�
ez a nagy kérdés: hogy megyünk el innen? 

Minden ember úgy jött ide, ahogy István mondja (ApCsel 7,51–52): „Ke-
mény�nyakú�és�körülmetéletlen�szívű�és�fülű�emberek…,�a�próféták�közül�
kit�nem�üldöztek�a�ti�atyáitok?”�Mindannyian�így�jöttünk�ide!�–�Maga�az�Úr�
Jézus Krisztus mondja (Mt 23,33–35): „Kígyók, mérges kígyóknak a kölykei, 
mi módon kerülitek ki a kárhozat, a gyehenna büntetését? …prófétákat, 
írástudókat küldök hozzátok, azok közül némelyeket megöltök, másokat 
megfeszítetek, és városról városra üldöztök, hogy reátok szálljon minden 
igaz�vér,�amely�kiömlött�a�földön,�az�igaz�Ábelnek�vérétől�Zakariásnak,�a�
Barakiás�fiának�véréig…”�–�Lehetne�folytatni:�„és�István�vértanú�véréig”.�
Lk�13,34�szerint:�„Jeruzsálem,�Jeruzsálem!�Ki�megölöd�a�prófétákat,�és�
megkövezed azokat, akik tehozzád küldettek, hányszor akartam egybe-
gyűjteni�a�te�fiaidat,�miképpen�a�tyúk�egybegyűjti�kiscsirkéit�szárnyai�
alá, de te nem akartad.” Rettenetes tragédiánk, hogy Isten a mi akaratunk 
ellenére nem tud bennünket megváltoztatni!�Minket�nem�lehet�meggyőzni�
az örökkévaló világ dolgairól se értelemmel, se eseményekkel, se törté-
nésekkel,�ha�mi�nem�engedjük!�

István – görögül „Sztefanosz” – azt jelenti: győzelmi koszorú! Isten Ist-
ván�életében�azt�mutatja�be,�hogy�nem�azok�győztek,�akik�megkövezték�
Istvánt,�azok�csak�ideig-óráig,�látszat�szerint.�A�győztes�itt�Sztefanosz�lett,�
mert�győzelmi�koszorút�kapott,�a�helye�készen�volt�az�Isten�jobbja�felől,�
az�áldottak�között;�haza kerülhetett�az�örökkévaló�világba!�Ő�győzött,�és�
nem�azok,�akik�megkövezték!�De�miért�haragszanak�rá?�István�orvosi�
látleletet, diagnózist állít fel a betegségről, a bajokról; arról, ami minket 
elválaszt az Istentől,�ami�minket�a�kárhozatba�visz.�Megítéli�a�bűnt,�és�mi�
nem�akarjuk�elfogadni�az�ítéletet!

Ismerjük Dávidnak a történetét. Maga a szó, Dávid, azt jelenti magyarul: 
szerethető;�az,�akit�lehet�szeretni.�–�Sok�baja�volt�Dávidnak!�Sok�bukás�
volt az életében, de valahányszor Isten ítélete utolérte, Dávid igazat adott 
az Istennek.�Elhangzott�a�szívéből:�„Igen,�Atyám!”,�igazak�a�te�ítéleteid.�
Mikor Isten Nátán prófétán keresztül ítéli meg Dávidnak a rettenetes 
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bűnét,�akkor�Dávid�lenyakazhatná�a�prófétát,�hogy�mit�avatkozik�bele�a�
király életébe. De Dávid meghajtja fejét az Isten előtt: megalázza magát, 
igazat ad az ítéletnek, és megszületik az 51. zsoltár, ahol kéri Istennek a 
szabadítását. 

Mi pedig? Bedugjuk a fülünket, behunyjuk a szemünket, megkemé-
nyítjük a szívünket, minket Isten ne ítéljen meg! Mi nagyon jók vagyunk, 
rendesek�vagyunk,�tiszták,�igazak�vagyunk!�Nekünk�nincs�szükségünk�
Szabadítóra,�Megváltóra,�aki�érettünk�meghaljon!�Pedig�karácsony�azt�
jelentené, hogy Isten leenged abból a mennyei világból egy mentőkötelet 
azok számára, akik menekülni akarnak. De félre is lehet taszítani Istennek 
a mentő kezét:�„Nekem�nincs�rá�szükségem!”

A mennyei Atya tudja nagyon jól,�mi�az�a�kárhozat,�mi�az�az�örök�halál!�
Mi�nem�hisszük.�A�földi�létünk�hetven-nyolcvan�esztendő,�de�mi�ez�az�
örökkévalósághoz�képest?!�És�ha�itt,�ebben�a�hetven-nyolcvan�esztendő-
ben�Isten�nem�tudja�megítélni�a�bennünk�lévő�bűnt,�a�megromlott�emberi�
természetünket,�és�nem�tud�ettől�megszabadítani�bennünket,�és�nem�
tud felkészíteni a tisztaság és a szentség világára, akkor örökkön-örökké 
sötétségben, örök szenvedésben lesz részünk, annak a tudatában, hogy 
mikor rontottam el az életemet, mikor nem fogadtam el az Istennek az 
ítéletét.�Ebben�a�tudatban�gyötrődni�örökkön-örökké!�–�Isten�ettől�akar�
megmenteni�bennünket,�ő�tudja,�mi�ez!�
Ő�nem�titkolja�azt,�kétféle vég vár ránk: vagy üdvösség, örök élet, vagy 

örök kárhozat,�örök�halál!�Sajnos�ez�a�világ�úgy�rendezkedik�be,�hogy�le-
tagadja�mind�a�kettőt,�és�lassan�eljátszogatjuk�a�drága�kegyelmi�időnket.�
Nem döbbenünk rá arra: a bűn megvan bennem! Mindegy, hogyan jelent-
kezik, például mint irigység. Ki merne itt felállni közülünk, és azt mondani: 
„Kérem, én soha nem voltam irigy!” Ki merné ezt mondani: „bennem nincs 
harag”; vagy: „bennem még soha nem volt semmiféle gonosz kívánság, 
paráznaság,�házasságtörésnek�a�vágya;�én�tisztaságban�éltem�eddig…”�Ki�
merné közülünk ezt mondani?

Isten azt akarja,�hogy�őszinték�legyünk�önmagunkhoz,�„ne�kozmeti-
kázzuk�a�bűnt”,�hanem�a�valóság szerint ismerjük be: „Uram! Igazak a te 
ítéleteid; én egy bűnös ember vagyok!”�A�szívünkből�támadjon�fel:�„Kicsoda 
szabadít meg engem a halálnak testéből?” Hiába fogadkozom, hogy többé 
nem�fogok�hazudni!�Újból�és�újból�rá�kell�jönnöm,�már�megint�szépítettem�
a dolgokon, irigykedtem, haragudtam, zúgolódtam…, és magamtól nem 
tudok�megszabadulni!�De�Isten azért adta a karácsonyt, hogy szabadulá-
sunk lehessen! 

Azt olvassuk Jel�21,7-től:�„Aki győz�–�István�azt�jelenti,�hogy�győzött�–,�
az örökségül nyer mindent; és annak Istene – Atyja – leszek, és az fiam lesz 
nékem” – és mint fiú�örökös�lehet�az�örök�élet�reménysége�szerint!�„De�
a gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosaknak és gyilkosoknak és 
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paráznáknak…, a varázslóknak, a bálványimádóknak” – amikor imádom 
a gyermekemet, unokámat, munkámat, magamat – „és mindenfajta hazu-
goknak,�azoknak�része�a�tűzzel�és�kénkővel�égő�tóban�lesz,�ami�a�második�
halál!”�–�Isten�nem�titkolja,�ez�a�két�eset�van:�vagy üdvösség, vagy kárhozat! 
A világ nem hiszi ezt, vagy azt próbálják bemagyarázni, hogy az üdvösség 
és�a�kárhozat�itt�van,�ezen�a�földön.�Nem�igaz!�

Isten félt bennünket, és mert szeret, meg akar menteni bennünket, és 
ezért adta a karácsonyt! Ugye ez mennyire más, mint amit mi csináltunk 
a karácsonyból? 
A�karácsony�december�24-ével�kezdődik,�nem�véletlen,�hogy�ezen�a�

napon Ádám és Éva napja van. Ez kell, hogy emlékeztessen bennünket: 
„kezdetben”�teremtette�Isten�az�embert�az�ő�képére�és�hasonlatosságára�
(1Móz 1,26). Azután történt egy rettenetes katasztrófa, mikor az isteni 
természetet felcseréltük ördögire (1Móz 3,1–10). Ennek következménye-
ként�lezuhantunk�a�feneketlen�mélységbe,�a�halálba;�onnan�hozott�fel�az�
Istennek�a�könyörülő�irgalma.�

Akkor Isten azt mondja a „kígyónak”, az ördögnek: „Mivelhogy ezt 
cselekedted, átkozott vagy minden barom, minden mezei vad között, ha-
sadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.” (1Móz 3,14) Ez az átok 
állapota!�De�mi�ebből�is�mesét�csináltunk!�Itt�arról�van�szó,�hogy�ahogy�a�
kígyó a hasán jár – ez a kígyó átka –, úgy nekünk, embereknek is az egész 
gondolkodásunk, felfogásunk, életcélunk: evés, ivás, „pajzánkodás”! Nem 
mese ez,�hanem�maga�a�rettenetes�valóság!�Ez�a�mi�megrontott�emberi�
természetünknek�a�jellemzője;�de ez átok! Mikor tud már az Isten rádöb-
benteni arra, hogy baj van?�Menekülni�kellene�ebből!�

„…hasadon járj, és port egyél…” – ez azt jelenti, hogy porrá esik széjjel 
minden;�nem�áll�össze!�Porrá�esik�széjjel�minden,�amit�mi,�öregek�ta-
nultunk�a�hittanban;�mindaz,�amit�vasárnapról�vasárnapra�hallunk�az�
Igében.�Nem�áll�össze�egy�egésszé,�hanem�szétesik;�nem lesz belőle élet. 
Ugyanakkor azt mondja tovább az Úr, hogy a megoldás: „Én fogok ellensé-
geskedést szerezni közötted (az ördög és az „asszony” között), a te magod 
között�és�az�ő�magva�között;�az�neked�a�fejedre�tapos,�te�pedig�annak�
legfeljebb a sarkát mardoshatod.” (1Móz 3,14–15) Ezt a harcot, küzdelmet, 
ezt a nagy csatát az ördöggel szemben Isten a karácsonyban kezdi el: „az 
asszony magva”, mikor eljön erre a földre – ki nem testnek akaratából, 
nem�férfiúnak�indulatából,�hanem�felülről fogantatott, és úgy került erre 
a világra –, elindítja a harcot az ördöggel szemben. 

Mi a karácsonyt megtettük a szeretet és a béke ünnepévé. – Nem!! Kará-
csony a harc kezdete minden bűnnel, minden gonosszal szemben. Mert van 
nekünk egy nagy ellenségünk – az ördög és a halál –, és ez ellen folyik a 
nagy küzdelem a szellemi világban és bennünk, „emberlélekben”. vajon 
hova állunk ebben a küzdelemben, ebben a harcban? Az ördög oldalára? 
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vagy át akarunk állni az Isten oldalára?�–�Lehet�győzni,�mert�„győzött�
a�Júda�nemzetségéből�való�oroszlán”,�és�győzött�István�is.�Ezért�kapott�
mennyei koszorút. 

A levélbeli igénk Tit 3,3-tól: „Mert régente mi is esztelenek, engedetlenek, 
tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonosz-
ságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők voltunk, de 
mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete 
megjelent, nem az igazságnak a cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, 
hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek a fürdője, 
vagyis a Szent Szellem megújítása által…, hogy örökösök legyünk az örök 
élet reménysége szerint.” 

Bárcsak mi is el tudnánk ezt így mondani, hogy „voltunk régen”, de 
Istennek,�a�mennyei�Atyánknak�mentő�szeretete�utolért�bennünket,�és�
megváltoztatott�minket!�Hogy�elinduljon�a�mi�szívünkben�is�a�harc,�a�
küzdelem minden gonosz ellen, és Isten végigvigyen bennünket ebben a 
harcban,�és�mi�is�kaphassunk�győzelmi�koszorút:�„Jöjjetek,�én�Atyámnak�
áldottai,�és�örököljétek�az�országot!”�Úgy�legyen!
Ámen!
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Lk�12,33–48;�Zsolt 90

Elmúlt�megint�egy�esztendő�felettünk.�Ilyenkor�leltározni kell. végig kell 
nézni,�hogy�az�elmúlt�esztendőben�mi�volt�haszon,�és�mi�volt�kár.�Végig�
kell nézni, hogy mit csinált az Isten, és mit csináltunk mi, emberek. Ez a 
nap arra is kell, hogy indítson bennünket, hogy mindenért hálát adjunk!
Hálát�adjunk�azért,�hogy�ő�még�adja�az�ő�éltető�erejét;�mert�ahogy�Jézus�

mondja: „Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek.” (Jn�15,5)�Tőle�kaptunk�
értelmet, hogy megértsük az Isten igéjét. Hálát kell adni azért, hogy még 
nem�törölt�le�a�föld�színéről,�mert�a�tőle�kapott�életáramot�nem�arra�
használtuk,�amire�kaptuk;�ezzel�az�életárammal�hazudtunk,�engedetlen-
kedtünk, haragudtunk. A tőle kapott életáramot használtuk „a jóra és a 
rosszra”�is!�–�Hála,�hogy�még�nem�törölt�el,�hogy�még�várja megtérésünket!
Az�idő�múlik.�Itt,�az�anyagi�világban�minden�mulandó.�Rettenetes,�ör-

dögi hazugság az, mikor azt mondják, hogy Isten ezt a mulandó világot 
teremtette!�–�Isten�ezt�nem�vállalja.�Gondoljuk�csak�meg:�nem�fér�össze�az�
igazságos�Istennel�az�a�sok�nyomorúság,�baj,�ami�itt�van!�Isten�egy�nagyon�
jó�embert�teremtett,�de�ez�megromlott,�és�a�bűnbe�esett�ember�megmen-
tése érdekében a „teremtett világ” egy darabját Isten megkötözte, és ez az 
anyagi�világ!�Az�anyagi�világ�az�Istennel�való�szembefordulás�után�lett.�
Sokszor,�ha�ránézünk�egy�kis�csecsemőre,�nem�értjük,�hogy�honnan�van�
benne „a jó és a gonosz”. Hozza magával, és hozzuk mi is, de azért vagyunk 
itt, hogy újonnan szülessünk, és az újonnan születés csak itt történhet meg! 

Ha logikusan gondolkozunk, rájöhetünk arra, hogy az örökkévaló Is-
ten�mulandót�nem�teremthet,�csak�örökkévalót!�(Egy�üveggyár�nem�fog�
törött�üvegeket�gyártani,�és�mégis�van�törött�üveg!)�Isten�nem�teremtett�
rosszat,�ezért�a�megromlott�emberi�természetért�nem�az�Isten�a�felelős,�
ezért�„én”�vagyok�a�felelős!�
Egy�görög�tudós�keresett�egy�fix�pontot�ebben�az�anyagi�világban,�de�nem�

talált. Pedig van egy fix pont: az Isten Igéje! Mt 24,35: „Az ég és a föld elmúlnak 
– mint a ruha, megavulnak –, de az én igém semmiképpen el nem múlik.”

Az év utolsó napján azzal kell szembenézni, hogy mit csináltam az Isten 
Igéjével. vajon taníthatott, hogy „úgy számláljam napjaimat, hogy bölcs 
szívhez jussak”? Zsolt 90,12: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, 
hogy�bölcs�szívhez�jussunk.”�Ige�ez�számunkra,�vagy�csak�szöveg?!�Vajon 
különbséget tudunk tenni az értelmes és az értelmetlen dolgok között, az 
örökkévaló és a mulandó dolgok között?! 
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Van�egy�fix�pont,�csak�az�egyházaink�semmit�nem�látnak�ebből.�Éli�ko-
rában is így volt: virágzó egyházi élet volt, de az Isten nem szólt egy igét 
sem!�(1Sám 3,1): „….nem volt nyilvánvaló látomás…” Mert nem becsülték 
meg�az�Isten�igéjét!�A�gyermek�Sámuel�megbecsülte�(1Sám 3,19): „Sámuel 
pedig�felnövekedék,�és�az�Úr�volt�ővele,�és�semmit�az�ő�igéiből�a�földre�
nem hagyott esni.” Ez a nap megkérdezi tőlem is, hogy mit mulasztottam. 
vajon nem ejtettem földre az Isten igéjét? Nem adtam oda mulandókért? 
Amikor�csak�földieket�gyűjtünk,�és�nem�örökkévalókat!�

Hálát kell adni, látván a nagy hiányt, de ugyanakkor látni Isten irgal-
mát,�hogy�még�nincsen�végünk!�Hálát kell adni, hogy adott Megváltót! 
2Pt�2,4–6-ban�olvassuk,�hogy�„az�Isten�a�bűnbe�esett�angyaloknak�nem�
kedvezett”,�holott�ők�sokkal�magasabb�rangú�teremtmények,�mint�mi�
vagyunk,�össze�sem�lehet�hasonlítani�őket�az�emberrel.�Nékik�nem�ked-
vezett, de rajtunk, utolsókon könyörült, és elküldte számunkra a „szótért” 
–�ki�szabadító,�megváltó,�megtartó�és�üdvözítő!�

Nóé idejében az istentelen világnak nem kedvezett, Sodoma és Gomora 
lakóinak nem kedvezett (2Pt 2,6): „…elhamvasztotta, végromlásra kárhoz-
tatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak…” Nékünk 
pedig�mennyi�mindent�elnézett�már�az�Isten!�Elnézte�hosszútűréssel�tör-
vényszegéseinket, lázadozásunkat, zúgolódásainkat, elnézte és elszenvedte! 
Volna�miért�hálát�adni!�Volna�mivel�számolni�az�életünkben;�van sok hiány! 

De van egy nyereség!�1Tim 6,6: „De valóban nagy nyereség az istenfélelem, 
megelégedettséggel együttesen.” – van nyereségünk? Mennyi nyereséget 
könyvelhetünk el magunknak ebben az évben? Isten meg tudott ajándékoz-
ni�örökkévalókkal,�istenfélelemmel?!�Mert�a�nyereséget�is�fel�kell�mérni!�
Mi�elneveztük�az�esztendőt�óévnek és új évnek; Isten nem az évet akarja 

megújítani, hanem az embert. Isten boldog új embert akar! 
Rajtunk�múlik,�hogy�mi�a�programunk;�az,�ami�Mózesé?�„Tanít-e�minket�

úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk?” Forduljunk vissza 
hozzá,�hogy�ő�tanítson�minket!�

Mi a nyereségünk? Mi a veszteségünk? Isten meg akar újítani mindent. 
Elsősorban�új�embert�akar,�új�szívet,�új�nevet,�új�éneket�akar�adni.�Bibli-
ánk szerint ezt így végzi el (2Kor 5,17–21): „Ezért ha valaki Krisztusban 
van,�új�telepítés�az;�a régiek elmúltak, lám, újjá lett minden. Mindez pedig 
Istentől�van,�aki�minket�magával�megbékéltetett�a�Jézus�Krisztus�által,�és�
aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát… Krisztusért járván tehát követ-
ségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk, béküljetek 
meg az Istennel” – és az emberekkel! 

Bárcsak így tudna minket Isten új emberekké tenni, hogy az új év boldog 
új�emberei�lehessünk!�
Ámen!
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1Pt�4,12–19;�Mt 2,13–23

Isten�kegyelméből�megérhettük�ennek�az�esztendőnek�az�első�vasárnapját,�
az�egyházi�perikópa�szerint�a�„gyermeket”�menteni�kell!�Menekülni�kell�
Heródes�haragja�elől;�külföldre�kell�szökni,�és�Bethlehemben�és�környékén�
nagy�gyász�és�fájdalom�éri�a�szülőket,�az�anyákat.�
Szomorú�történet!�De�mit�keres�ez�a�szomorú�történet�a�mi�megszokott�

életünkben? Mi, emberek úgy szeretnénk kezdeni az új évet: „Boldog új 
évet�kívánok!”,�Isten�pedig�egészen�másról�beszél.�Most�arra�nézzetek,�
ezt�figyeljétek,�mikor�az�Isten megjelent emberként ebben a világban, az 
Isten újat kezd, és az szenvedéssel kezdődik!
Mások�az�Istennek�a�gondolatai,�mint�a�mi�gondolataink,�mások�az�ő�

útjai, mint a mi útjaink. Isten azt mondja: „Boldogok lesztek, ha szenved-
tek!”�Mi�pedig�azt�mondjuk,�az�a�boldog,�aki�nem�szenved.�Akkor�ez�a�
„boldog új évet” kívánás ellenkezik az Isten akaratával? Ha az Isten nem 
ezzel�kezdi�az�új�évet,�hogy�merünk�mi�beleavatkozni�az�Isten�dolgaiba?!�
„Heródes”�–�ez�a�név�a�bibliai�szóhasználatban�azt�jelenti,�hogy�„hőshöz�

hasonló”,�úgy�néz�ki,�mintha�hős�lenne,�de�csak�szájhős!�Fél�attól,�hogy�őt�
esetleg�elteszik�láb�alól�–�ezért�családtagjait�is�kiirtotta�–,�de�hogy�ő�meny-
nyi szenvedést okoz, az nem érdekli. Hogy Bethlehemben és környékén 
milyen�gyermekgyilkosságot�hajtott�végre,�ez�az�akkori�idők�történetében�
nem volt „nagy ügy”. 

Miért nagyon súlyos eset az, amit Heródes csinált? A Rákhel-fiakat ölette 
meg!�A�Biblia�nyelvén�Rákhel: „anyajuh”, a bárányoknak az anyja. Tehát 
Heródes a bárányokat, a szelídeket veszíti el, akiket Isten Jézus kortársa-
iként akart ide küldeni, hogy azok vegyék körül.�Erről�a�történelem�nem�
szól. De Isten leíratta a Bibliába a mi számunkra egy rettenetes felkiál-
tójelként, hogy az ördög ma is haragszik a szelídekre, a bárányokra. Az 
ördögnek a „vadak”, a „farkasok”, a „vadállatok” kellenek, de nem kell a 
szelíd, engedelmes Rákhel, aki a „nemes magot” hordja magában. 
Ebben�a�történetben�nagyon�szomorú�„főszereplők”�az�általunk�„nap-

keleti bölcseknek” nevezett mágusok. Bibliánk eredeti görög szövege 
mindig�így�emlegeti�őket:�„mágoi”�(a�„mágos”�többes�száma)�–�mágusok, 
asztrológusok, csillagjósok (nem asztronómusok). Akikkel az Isten szóba 
állt, mert ki akarta hozni őket is a rettenetes megkötözöttségből, az ördögi, 
mágusi világból. velük csak „csillagnyelven” lehetett beszélni, ezért úgy 
alakultak az események, hogy naprendszerünk két bolygója együttál-
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lásba került, ami furcsa csillagképet adott. Erre figyeltek fel, ez két éven 
keresztül�vezette�őket�a�pusztán�át,�és�tudták, hogy ez a csillag mit jelent: 
„Csillag�származik�Jákóbból,�és�királyi�pálca�Izráelből…”�(4Móz 24,17) 
Tudták, hogy ez a Messiás, a Szabadító, Megváltó megjelenését jelenti, és 
ezért�indulnak�el!�De�közben�kitérnek�egy�„kicsit”,�elmennek�Jeruzsá-
lembe, és akkor elveszítik a csillagot. Mivel Heródessel tárgyalnak, így 
árulóivá lesznek a Messiásnak! 

Háromszor is találkozunk azzal a mondattal a mai igénkben, hogy „be-
teljesedjék”, ami meg van írva. Ez a menetrend kétféle: „… az életet és a 
halált�adtam�előtökbe,�az�áldást�és�az�átkot,�válaszd�azért�az�életet,�hogy�
élhess, mind te, mind a te magod…” (5Móz 30,19) A menetrendben ott van 
az élet, de ott van a halál is! Nincs „predestináció”, hogy valakit az Isten 
életre rendel, és akkor mindegy, mit csinál, mert akkor is örök életet fog 
nyerni. Nincs ilyen predestináció, hogy akit az Isten örök kárhozatra ren-
del, az akármit csinál, akkor is el fog kárhozni. – Isten mindannyiunkat 
örök életre akar elvinni, de megengedte a szabad akaratot, én magam 
választhatom az életet, és választhatom a halált. 
A�mágusoknak�is�megvolt�ez�a�lehetőségük,�ebbe a „menetrendbe voltak 

beállítva”. Egyik vonatkozásban „kincseiket kitárván” „hozzák a valutát”, 
amellyel�majd�az�egyiptomi�menekülésnek�az�útját�lehet�fizetni.�(„Egyip-
tom”�semmit�sem�ad�ingyen,�még�egy�pohár�vizet�sem!)�Ugyanakkor�
meg�volt�a�lehetőségük�arra,�hogy�ne csak a kincseiket, hanem a szívüket 
is tárják ki,�és�mutassák�meg�a�Messiásnak�az�ő�bajaikat,�betegségeiket,�
nyomorúságaikat. Így az ő számukra is Megváltó, Szabadító lehet, és más 
úton, más emberként�mehetnek�vissza�hazájukba,�de�ők�ebből�nem�értettek�
semmit!�És�maradtak�mágusok.�Mágusok, varázslók, csillagjósok,�akikről�
az igénk azt mondja, hogy „elvesznek örökre”. 

Hogyan kell néznünk ezt a történetet? Isten arra tanít bennünket, hogy 
ebben a történetben József és Mária csak amolyan „kellékesek”, itt a fő 
a „gyermek”! József és Mária tulajdonképpen csak a „személyzet” az Úr 
mellett, az Úr a fontos! Józseffel álomban lehet beszélni, nem vitatkozik – 
„most éjjel van, nehéz a sötétben menni” –, hanem amikor megkapja az 
intést, azonnal fölkel, és megy, és engedelmeskedik.

Reményik Sándor írt egy verset, melyben József, az ács Istennek beszél: 
„Magasságos… / Te vagy az Atyja, – én senki vagyok, / Az Evangéliumban 
hallgatok, / S hallgat rólam az Evangélium.” József szó nélkül, hangosan be-
szél a cselekedetével, az engedelmességével, ahogy vállalja a hontalanságot, 
a menekülésnek a szenvedését, vállalja mindazt, amivel Isten megbízza. 
Cselekedetével mondja azt: „Igen, Atyám! Legyen meg a te akaratod!” Mi 
pedig�hányszor�beszélünk,�beszélünk�–�és�a�szavunk�csak�üres�szó�marad!�

Józsefet meg lehetett inteni álomban! vajon minket meg lehet-e inteni 
álomban?!�Jób 33,14-től�olvasunk�erről:�„Hiszen�szól�az�Isten,�egyszer,�de�
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nem�ügyel�rá�az�ember”�–�nem�figyel�oda!�15–16. v.: „vagy szól az Isten 
másodszor, álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az ember-
re, és mikor ágyasházakban szenderegnek. Akkor nyitja meg az emberek 
fülét, és megpecsételi megintetésükkel.” – Amikor valami intést akar adni 
az�Isten,�tudsz-e�figyelni�rá,�észreveszed-e?�17–18. v.: „Hogy eltérítse az 
embert�a�gonosz�cselekedetektől,�hogy�elrejtse�a�gőgöt,�a�beképzeltséget�
a�férfi�elől.�Visszatartja�lelkét�a�romlástól,�hogy�fegyver�ne�járja�át.”�Az-
után betegségen keresztül, amikor „az ember élete közelget a sírhoz és 
a halál angyalaihoz”. 23. v.: Csak ha van mellette magyarázó angyal, egy 
az ezresek közül, hogy tudassa az emberrel kötelességét – akkor érti meg 
az ember! – vajon te, amikor kaptál intést – nem igaz, hogy nem kaptál 
egyszer is, másodszor is –, és ha nem értetted, kerestél magyarázó angyalt?
De�ha�nincs�magyarázó�angyal,�akkor�mit�értek�meg�ebből:�az�„Isten 

könyörül rajtam”? Amikor az ember ezt megérti, ki tudja mondani (27–30. 
v.): „Vétkeztem, és az igazat elfordítottam, de Isten nem aszerint fizetett 
nékem. Megváltotta életemet a sírba szállástól, és egész valóm most már 
a világosságot látja. Mindezt harmadszor cselekszi Isten az emberrel…” 
–�Nem�igaz,�hogy�ne�lett�volna�életünkben�betegség,�baj,�nyomorúság;�
amikor�testileg�meggyógyultunk�ebből,�amikor�újból�lábra�állhattunk,�
tudtuk�azt�mondani�Isten�színe�előtt�őszinte,�igaz�szívvel:�„Uram, vétkez-
tem ellened! De köszönöm, hogy megmentetted életemet a sírba szállástól, 
még adtál időt a megtérésre,�a�megújulásra!�Adtál�időt�arra,�hogy�a�»vad« 
emberből�»szelíd« lehessek, hogy átformálhass engem is a te Fiad képére 
és�hasonlatosságára!”�–�Vajon�mit�értettél�meg�belőle?�Mert�lehet,�hogy�
negyedszer már�nem�szól�az�Isten;�a�következő�jelzésre�már�letörölnek a 
föld�színéről!�
Nagy�baj�lett�a�mágusok�„kis�kitéréséből”,�gyász,�sírás�Bethlehem�egész�

környékén!�Heródes�ezzel�nem�törődött!�
Vajon mi gondolunk arra, hogy földi létünk során, az életünk során mennyi 

szenvedést okozunk másoknak?! Valaha is gondoltam arra, hogy mennyi 
szenvedést okozok a családomnak a magatartásommal, a viselkedésemmel; 
a beképzeltségemmel, a türelmetlenségemmel, az értelmetlenségemmel? 
Amikor nem akarok semmit megérteni, amikor a hang el nem jut a fülem-
ig, nemhogy a szívemig jutna el Isten szava? Mennyi szenvedést okozok 
azoknak, akik látják, hogyan megyek napról napra a veszedelembe, a 
kárhozatba, és nem lehet visszatartani! És mennyi szenvedést okozok az 
Istennek, aki elkészítette számomra a hazafelé vezető, az örök életnek az 
útját,�és�ő�ezért�mindent megtett! Mások szenvedése nem izgat. De a saját 
szenvedésem,�az�igen!�

Ezen a vasárnapon Isten arra akar figyelmeztetni bennünket, és az új 
esztendőben ezzel akar elindítani bennünket,�mint�az�új�esztendő�program-
jával: „Boldogok, akik az Isten akarata szerint szenvedtek!” – De nem akár-
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milyen�szenvedést�fogad�el�az�Isten!�Ahogy�a�levélbeli�igénkben�olvastuk�
(1Pt�4,14-től):�„Boldogok�vagytok,�ha�Krisztus�nevéért�gyaláznak�titeket,�
mert�megnyugszik�rajtatok�a�dicsőségnek�és�az�Istennek�Szelleme…�senki 
se szenvedjen közületek mint gyilkos vagy tolvaj vagy gonosztevő, vagy 
mint más dolgába avatkozó.” Meg szoktad nézni azt, hogy vajon most ez 
a�baj,�nyomorúság,�szenvedés,�ami�ért,�miért�van?!�Miért�kerültél�olyan�
nehéz helyzetbe a munkahelyen, emberek között vagy a családodban? 
Vajon�nem�azért,�mert�„gyilkos,�tolvaj,�gonosztevő,�más�dolgába�avatkozó�
vagy”?!�–�„Ha�pedig�mint�keresztyén szenved, ne szégyellje.” Itt a Bibliában, 
a legrégibb kéziratokban „Kréstiános” van, és mivel az újabb kéziratok-
ban „Kristiános” szerepel, a fordításunk is ezt a keresztyén szót vette át. 
ApCsel�11,26-ban�azt�olvassuk:�„a�tanítványokat�először�Antiókhiában�

nevezték�»Kréstiánosoknak«”.�Kréstos azt jelenti magyarul: derék, becsüle-
tes, szíves, szolgálatkész, jószívű, segítőkész, igen használható! –�Istenről�az�
van megírva, hogy Isten Kréston. – vajon a munkahelyeden, ahol dolgozol, 
elmondhatják azt rólad, vagy otthon, a családban, a testvérek között el 
lehet rólad mondani, hogy igen hasznos vagy? Csak ha igen hasznos vagy, 
és szenvedsz,�ezt�a�szenvedést�fogadja�el�Isten�szenvedésnek!�És�az�új�
esztendőben�a�„boldog�új�év”�helyett�a�„boldog�új embert”�kívánná�Isten;�
erre mondja, hogy „Boldogok, akik az Isten akaratából�szenvednek!”�–�Az�
ember ezt nem szívesen vállalja.

És mi ez a szenvedés? – 1Pt�4,1�ezzel�kezdődik:�„Minthogy�azért�Krisz-
tus�testileg�szenvedett…”�–�mondja�a�magyar�fordításunk;�ha�a�görög�
szöveget nézzük, abból ezt vehetjük ki: „Krisztus tehát szenvedett, azaz 
nem érezte jól magát, nem érezte otthonosan magát ebben a hústestben.” 
Nem�érezte�otthonosan�magát�itt,�ebben�az�anyagi�világban;�jobb�után�
vágyódott, mennyei után – olyan idegenként, ideiglenes módon járt-kelt 
ebben a hústestben, mint aki tudja, hogy neki Örök Hazája van. Tudja 
azt – mint énekeljük –: „Hazafelé tart szüntelen a keskeny út kis nyája”. 
Amíg�e�testben�járunk,�távol�vagyunk�az�Istentől,�és�aki�nem�érzi�magát�
otthonosan a hústestben, aki szenved ebben, az�megszűnik�a�bűnnek�a�
cselekvésétől;�az nem csinál többé adósságot!

Isten minket is boldog új emberré akar tenni, és azt mondja, hogy boldo-
gok, akik Isten akarata szerint szenvednek, akik vállalják ezt a szenve-
dést, hogy „nyomorult ember vagyok; „nem a jót cselekszem, amit akarok, 
hanem megint a rosszat csináltam, amit nem akarok!” Akik szenvednek 
a megromlott emberi természet miatt, és akik így vállalják Krisztussal 
együtt a�szenvedést;�mert�ezek számára egészen mást jelent, hogy „Rákhel 
siratja a maga fiait”.

Nem valami testi nyomorúságot jelent, hanem ahogy meg van írva Jer 
31,18–19-ben egy Rákhel-unokával, Efraimmal kapcsolatban: „Jól hallot-
tam, hogy panaszolkodott Efraim: Megvertél engem, és megverettetém, 
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mint�tanulatlan�tulok�vagyok,�Uram;�téríts meg engem, fordíts vissza ma-
gadhoz, és visszafordulok, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, 
hogy megtérítettél engem, megbántam a bűneimet, és miután megismertem 
magamat,�combomat�verem;�szégyenkezek,�pirulok,�viselem az én ifjúsá-
gomnak a gyalázatát.” – A Rákhel-unoka, Efraim már tudja, hogy melyik 
sírás, melyik szomorúság az, amit az Isten elfogad; hogyha valaki a bűn 
miatt�tud�sírni�és�szégyenkezni!�Ő�így�lehet�számunkra�ma�is�Szabadító; 
ahogy a 32. zsoltárban olvassuk: „Amíg elhallgattam, megavultak csontja-
im�a�napestig�való�jajgatás�miatt…�Vétkemet�bevallám�néked,�bűnömet�el�
nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom az én összes törvénytelenségeimet, 
bűneimet�–�és�Uram,�te elvetted rólam�az�én�bűneimnek�terhét!”
És�ezt�pecsételi�meg�az�ő�megtöretett�testével�és�kiontott�vérével�mind-

annyiunk�számára!�
Ámen!

Bonnyai.indd   42 2015.08.05.   10:41:57



Epifánia 1–2.
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Mt�2,1–12;�Ézs 60,1–8

A mai ünnepnap, „vízkereszt” ünnepe – vagy ahogy a régi egyházi rend-
tartás nevezte: Epifánia napja – általában hétköznapra esik, és – mint 
most – nagyon ritkán esik vasárnapra. Ez is arról akar beszélni, hogy 
Istennek ez egy nagyon komoly munkanapja, mert nagyon nehéz munkát 
akar végezni Isten.�„Epifánia”�azt�jelenti�magyarul:�„Legyen�világosság!”,�
ahogy az Ézs 60-ban meg van írva: „Világosodj meg, Jeruzsálem, és így légy 
világosságul mások számára!” 
Ezzel�kezdődik�a�teremtés�a�Bibliánk�szerint:�„Legyen�világosság;�álljon�

elő�a�világosság!”�Kezdje�el�a�munkát�a�világosság!�S�amikor�Isten�most�új�
telepítést kezd el, akkor szintén ezzel kezdi, hogy legyen a mi életünkben 
„világosság”;�és�az isteni világosságnál egészen másképp néznek ki a dolgok!

Ennél, az isteni világosságnál látjuk azt, hogy ezek a keleti „mágusok” 
nem�voltak�bölcsek,�ahogy�mi�szeretjük�őket�nevezni.�Ők�a�görög�szöveg�
szerint mágusok�voltak;�magyarul�varázsló, csillagjós, ördögi mestersé-
geket gyakorló valakik! Látjuk is, hogy milyen nagy bajt okoztak Bethle-
hemben�és�annak�egész�környékén;�árulóivá lettek a Messiásnak! Kincse-
iket kitárták ugyan, mert hiszen Isten menetrendjében az volt, hozzák a 
valutát az egyiptomi útra, ugyanakkor a szívüket nem�tárták�ki.�Ők�nem�
örömmel mentek haza – mint a „szerecsen komornyik” –, mögöttük egy 
nagyon szomorú esemény maradt. Üres kézzel, üres szívvel mentek haza, 
továbbra�is�maradtak�mágusok.�Pedig�Isten�belőlük�is�akart�fiakat�készíte-
ni, ezért beszélt velük a csillagok nyelvén, mivel a Szaturnusz és a Jupiter 
együttállása mutatta ezt a különös csillagképet (Kepler felfedezése, 1609).

Miért kell nékünk ezzel a mágusüggyel foglalkozni? Mi közünk van 
hozzá? Azért, mert a Biblia foglalkozik ezzel a kérdéssel! Már a mózesi 
törvényben ezt olvassuk (5Móz 18,9-től): „Mikor te bemégy arra a földre, 
melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek 
utálatosságai szerint.” Bibliánk arra tanít bennünket, hogy itt, ebben az 
anyagi világban – mindegy, hogy keleten vagy nyugaton, északon vagy 
délen, vagy éppen itt, a magyar földön – olyanok között élünk, akik sze-
retik a varázslást! 
De�sokszor�előfordul,�hogy�valakivel�beszélgetünk,�és�az�illető�azt�mond-

ja: „Hála Istennek, és lekopogom.” Olyan nehéz megértetni vele, hogy ez 
a kopogás ördögi szokás; Isten nevét nem szabad összekevernünk ilyen 
ördögi�szokásokkal!�10–15.�v.:�„Ne�találtassék�teközötted…�jövendőmondó,�
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se�igéző,�se�jelmagyarázó�–�grafológus:�írásjegy-magyarázó�–,�se�varázsló,�
se�bűbájos,�se�ördöngösöktől�tudakozó,�se�titokfejtő,�se�halottidéző�(spiri-
tiszta). Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli… mert ezek a nemzetek, 
akiket�te�elűzesz,�igézőkre,�jövendőmondókra�hallgatnak;�de tenéked nem 
engedett ilyet az Úr, a te Istened. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened, 
teközüled,�a�te�atyádfiai�közül,�olyat,�mint�én:�őt�hallgassátok!”
Ebből�a�szempontból�nézzük�meg�magunkat:�nincsen az életünkben sö-

tét folt?!�Varázslás,�jövendőmondás,�igézés,�„szerencsés�dolgokban”�való�
bizakodás, vagy amikor azt mondjuk: „sorsát az ember nem kerülheti 
el”. vagy amikor a 13-as számtól megijedünk, vagy elindulunk hazulról, 
otthon hagyunk valamit, nem merünk visszamenni. Ezer ilyen babonás 
szokás van közöttünk és bennünk, ezek miatt vagyunk az ördögnek a 
megkötözöttjei. 
Ezen�a�napon,�amikor�Isten�azt�akarja,�hogy�„legyen�világosság!”,�mi�

a keleti mágusokból „bölcseket” csinálunk, és megengedjük ezeket a va-
rázslásos�szokásokat!�Nem�értjük,�hogy�miért kötözött meg bennünket az 
ördög, és miért nem értjük az Istennek az igéjét! Miért van az, hogy esetleg 
itt, a templomban még értünk egy mondatot, de mikor kilépünk innen, 
kiesik�belőlünk,�és�már�nem�tudunk�belekapaszkodni,�már�nem�jelent�a�
számunkra semmit?
ApCsel�13,5-től:�Pál�és�Barnabás�Cipruson�találkoztak�egy�„ördöngös”,�

„mágos”, hamis próféta zsidóval, akinek a neve Barjézus volt (Jézus fia, 
vagyis�a�Szabadító�fia),�„ki�Sergios�Paulos�tiszttartóval,�egy�nagyon�értel-
mes emberrel volt. Ez magához hívatván Barnabást és Saulost, kívánta 
hallani az Isten beszédét. Elimás, a mágus, az ördöngös azonban… ellen-
kezett�velük,�igyekezvén�a�tiszttartót�elfordítani�a�hittől.�De�Saulos,�aki�
Paulos – Pál – is, megtelvén Szent Szellemmel, szemeit reá vetve monda: 
Ó,�minden�álnoksággal�és�minden�gonoszsággal�teljes�ördögfi,�minden�
igazságnak�ellensége,�nem�szűnöl-e�meg�az�Úrnak�igaz�útjait�elfordítani?”�
Isten utálja az ilyen varázslásos dolgokat! Mindent, a legkisebbet is, akkor 
is, ha mi csak kis „szokásnak”�hisszük;�szilveszteri�ólomöntés,�karácsonyi,�
újévi, vízkereszti népszokások…, tele varázslásokkal, tele sötét dolgokkal, 
és�nem�értjük,�hogy�miért�vagyunk�megkötözve?!�

Miben jelentkeznek még ezek az ördögi megkötözöttségek? Bibliánk 
nagyon sokat beszél róla. Mt�17,15-től�olvassuk:�egy�ember�odamegy�Jézus-
hoz,�és�azt�mondja:�„Uram,�könyörülj�az�én�fiamon…,�mivel�gyakorta�esik�
tűzbe,�gyakorta�vízbe.”�Teljesen�ellentétes�dolgok�vannak�a�gyermekben:�
hol engedelmes, szófogadó, hol pimasz, szemtelen. Hol olyan „aranyos 
gyermek”,�azután�a�következő�pillanatban�mintha�ezer�ördög�bújt�volna�
belé.�Kissé�„ideges”�a�gyerek.�Isten�azt�mondja,�hogy�nem�idegességről�van�
szó,�hanem�sajnos�ördögi�megkötözöttségről;�mert�a�szülők,�a�hozzátarto-
zók, a környezete nem hajlandók elfogadni Istennek a világosságát, és nem 
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akarják, hogy az Isten világossága megítélje, hogy abban a gyermekben 
pedig�ördögi�dolgok�vannak!

Világosodjál! Ézs�60-ban�azt�mondja�az�igénk,�hogy�ez�azzal�kezdődik:�
„Lásd meg a sötétséget!”�Az�Isten�szerinti�megvilágosodás�azzal�kezdődik,�
hogy meglátom, hogy milyen sötét vagyok a gondolkodásomban, a felfogá-
somban, az indulataimban. Milyen sötétek az elképzeléseim, az Istenhez 
való�viszonyom.�Milyen�sötét�vagyok�belülről!�
Tulajdonképpen�mikor�kezdődött�a�mi�besötétedésünk?�1Móz 3,8: „Meg-

hallották�az�Úr�Isten�szavát,�aki�hűvös�alkonyatkor�a�kertben�járt;�és�el-
rejtőzött�az�ember�és�az�ő�felesége�az�Úr�Isten�elől�a�kert�fái�közé.”�„Hűvös�
alkonyatkor”,�vagyis�amikor�valakinek�kihűlt�a�szíve,�és�akinek�bealko-
nyult!�A�görög�szövegből�azt�lehet�kivenni:�„Az Úr Isten, aki körüljárt, hogy 
utánanézzen az Isten kertjében történt bealkonyulásnak!” 
És�milyen�„divat”�napjainkban�az�„elhidegülés”!�Ezzel�magyarázzák�

az emberek, akik összeházasodtak, és pár hónap után ezen a jogcímen 
akarnak válni: „elhidegültek egymástól”. De az elhidegüléssel mindig 
együtt jár a besötétedés! Figyeld meg az életedet, téged is milyen hamar 
el tud az ördög idegeníteni az Isten dolgaitól, és akkor jön az elhidegülés 
és�a�besötétedés!�Bibliánk�ezt�így�fejezi�ki�Róm 1,21-ben: „Mert bár az 
Istent�megismerték,�mindazáltal�nem�mint�Istent�dicsőítették�őt,�sem�
néki hálát nem adtak;�hanem�az�ő�okoskodásaikban�hiábavalókká�lettek,�
és�az�ő�bolond�szívük�megsötétedett!”�Így�kezdődik!�És�a�Bibliánk�arra�
figyelmeztet�bennünket,�hogy�az�utolsó�időknek�egyik�jellemzője lesz, jelzés 
lesz�az�utolsó�időkre,�hogy�nem a világosság fog terjedni, hanem éppen 
a sötétség,�a�besötétedés!�Ezért�is�mondja�az�Úr,�hogy�az�ő�visszajövetele-
kor: „Éjfélkor kiáltás�hangzik!”�–�Amikor�éjféli lesz a sötétség az emberek 
között,�a�„hívőkben”,�a�„vallásos”�emberekben,�akkor�fog�eljönni�az�Úr!�

Maga Jézus mondja Mt 24,29-ben: „Mindjárt pedig ama napok nyomo-
rúságai�után”�–�ami�az�utolsó�időkre�jellemző�–�„a�nap�besötétedik,�a�hold�
nem�fénylik,�a�csillagok�az�égről�lehullanak,�és�az�egeknek�erősségei,�hatal-
masságai�is�megrendülnek�a�hitükben!”�–�Gondoljuk�csak�el,�hogy�amikor�
valami üzemzavar van az elektromos hálózatban, megáll minden. Nem 
működik�a�tévé,�a�rádió,�a�hűtőszekrény.�Mi�még�emlékezünk�rá,�mikor�a�
háború alatt egy-egy légitámadás alkalmával kikapcsolták az áramot, és 
az�egész�város�sötétségben�volt.�Az�utolsó�időkre�azt�adja�jelül�az�Úr,�hogy�
egy ilyen sötétség lesz az emberekben.�Teljes�sötétség!�Sötétség�lesz�abból�
a szempontból, hogy honnan jöttünk mi, emberek erre a világra. Nem 
lesz érdekes. Miért vagyunk itt, hová megyünk innen? Hogyan megyünk 
el innen? Teljes sötétség, és mindenféle hazugságban keresünk oltalmat! 
Ézs�29,9-től�olvassuk:�„Ámuljatok�és�bámuljatok,�vakítsátok�magatokat,�

és�megvakultok!�Részegek,�és�nem�bortól,�tántorognak,�de�nem�részegítő�
italtól”�–�hanem�belerészegedik�az�ember�jelszavakba,�filozófiába,�ideoló-
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giába, „vallásos dolgokba”, emberi tanításokba. „…rátok engedte az Úr a 
mély álomnak a szellemét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeite-
ket,�a�nézőket�befedezte.�És�lesz�minden�látás�néktek�mintegy�bepecsétel-
tetett írás beszédei, amelyet odaadnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, 
kérlek,�és�ő�szól:�Nem�tudom,�mert�bepecsételtetett.”�Amikor értelmetlenné 
lesz számunkra a Biblia; szavakat�olvasunk,�a�betűket�megértjük,�látjuk,�
és nem tudjuk, mi van benne, hogy mit mond ezen keresztül nékünk az 
Úr!�–�„Így�szól�az�Úr:�Mivel�e�nép�szájjal�közelget�hozzám,�és�csak�ajkaival�
tisztel�engem,�szíve�pedig�távol�van�tőlem,�úgyhogy�irántam�való�félelmük�
betanított emberi parancsolat lett.” 15. v.: „…akik az Úrtól mélységesen 
elrejtik terveiket…” – ezzel sötétítjük be magunkat! 

Mert az, hogy idejöhettünk erre az anyagi világra, ez nem azon múlott, 
a szüleink akarták, hogy legyen gyerek, nagyon sok helyen elhatározzák, 
hogy�ne�legyen�gyerek,�és�nem�lesz!�Nem�ezen�múlott,�hanem�azon�múlott,�
hogy Isten ideengedett bennünket, ahogy azt Kol�1,12-től�olvassuk:�„Adja-
tok hálát az Atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében 
való részvételre a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség 
fennhatósága alól, és általvitt�az�ő�szerelmes Fiának az országába.” Azzal, 
hogy�mi�idekerülhettünk�erre�az�anyagi�világra,�a�bűneset�utáni�sötét-
ségbe,�mélységbe�zuhant�állapotunkból�hozott�fel�bennünket�az�Isten!�
Általhozott bennünket az ő szerelmes Fiának az uralma alá. És mi ragasz-
kodunk tovább a sötétség hatalmához, újból és újból átadjuk magunkat 
ördögi�dolgoknak,�a�sötétség�dolgainak!�Ez rettenetes ellenállás az Istennel 
szemben, aki már megszabadított, mert a Bárány örökkévaló Szellem által 
áldozta fel magát ártatlanul az Istennek,�és�az�ő�szerelmes�Fiának�az�or-
szágába, uralma alá akar bennünket helyezni a világosságban! 

Ugye mennyivel szebb prédikációt lehetne tartani a „napkeleti bölcsek-
ről”,�akik�micsoda�hosszú�úton�jönnek,�és�hozzák�az�ajándékaikat!�–�mint�
arról, hogy világosodjál meg, hogy te is lehess világosság, és lásd meg a 
sötétséget, mely benned van, amely eluralkodott benned! Mert Isten nagyon 
védi�ezt�a�világosságot;�ha�valaki�egyszer�megkaphatja�ezt�a�világosságot,�
és megveti,�annak�rettenetes�lesz!�Azt�olvassuk�Zsid 6,4–6-ban: „Mert 
lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a 
mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték 
az�Istennek�jó�beszédét�és�a�jövendő�világnak�erőit,�és�elestek,�lehetetlen,�
hogy még egyszer megújuljanak a megtérésre, mint akik önmaguknak 
feszítik�meg�az�Istennek�ama�Fiát,�és�meggyalázzák�őt.”
„Világosodjál�meg,�és�lásd�meg�a�sötétséget!”�–�és�hogyha�Isten�világos-

ságot akar gyújtani a te szívedben, akkor ragaszkodj ehhez, mert ehhez a 
világossághoz van kötve a bűneinknek az elengedése, a bűnök bocsánata! 
Ahogy azt 1Jn�1,7-ben�olvassuk:�„Ha�a�világosságban�járunk,�amint�ő�maga�
a világosságban van, akkor van közösségünk egymással, és akkor, ebben 
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az esetben Jézus Krisztusnak, az ő Fiának a vére megtisztít minket minden 
bűntől!” – Ezért indítja el Isten karácsony után az epifániai alkalmakat, 
hogy ő világosságot gyújthasson szívünkben, hogy ennél a világosságnál 
megláthassuk�az�összes�sötétségeinket,�és�ő�megtisztíthasson�minket�
minden gonoszságtól, és a maga számára felkészíthessen minket.

Ennek a vasárnapnak igéje a 80. zsoltár, ennek 4., 8., 20. verseiben 
háromszor is olvassuk: „állíts helyre minket…”, mert nem vagyunk a he-
lyünkön, mert nagyon megrontottuk az isteni képmást. Ennek a napnak 
legyen ez az imádsága: „Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a 
te orcádat rajtunk, hogy megszabaduljunk!”

Erre van szükségünk, és Isten ezt a programot indítja el, hogy minket 
helyre akar állítani,�és�ezért�meg�akarja�világosítani�az�ő�orcáját�mirajtunk,�
hogy�minket�megszabadítson!�
Ne�álljunk�ellen�az�Isten�munkájának!�
Ámen!�
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1987. JANUÁR 18.

Róm�12,7–16;�Jn 2,1–11

Az�egyházi�esztendőnek�most�az�Epifánia�szakasza�van,�ami�magyarul�
azt�jelenti:�„Legyen�világosság!”

Ha Isten nem tud világosságot gyújtani a mi szívünkben, ha mi nem 
fogadjuk be ezt a világosságot, akkor a kánai menyegző számunkra csak 
érdekes,�régmúlt�idők�történetévé�válik.�Ezt�jelként�adta�Jézus;�ez�a�görög�
szó, „sémeion”, azt jelenti: mennyei – felülről való – jel. Ha mi nem tiszta 
kézzel és tiszta szívvel�közeledünk�a�kánai�menyegző�történetéhez,�hanem�
a vallásos emberek megszokott módján, akkor azt lezüllesztjük: „Együnk-
igyunk,�úgyis�meghalunk!”�Vagy:�„Milyen�nagy�dolog,�hogy�Jézus�is�részt�
vett�egy�menyegzőn,�hogy�Isten�megszenteli�a�mi�földi�mulatságainkat!”�
Ahogy ezt szokták mondani. Hát ez nem igaz!
Ami�a�kánai�menyegzőn�történt,�az�mennyei jelzés�volt!�Így�kezdődik�az�

ige: „Harmadnapra szóló�menyegző�lett�(és�nem�volt!)�a�galileai�Kánában…”�
Mire�kell�itt�figyelnünk?�Arra,�hogy�ami�a�kánai�menyegzőn�történt,�az�
egy harmadnapra szóló tanítás. De hogy ezt megértsük, nekünk meg kell 
tanulni az Istennek a nyelvtanát, szavajárását, az Atya nyelvét!

Bibliánk szerint különbséget kell tenni az első világ, a második világ és a 
harmadik világ�dolgai�között.�Mi�most�az�első�világban�élünk;�a�„második�
világ” – „másvilág” – láthatatlan, de ideigvaló, az Úr visszajöveteléig tart. 
Számunkra, emberek számára, akik Isten képe és hasonlatossága voltunk, 
de�akik�a�bűnesetben�lezüllöttünk,�halálba�zuhantunk,�és�akiket�Isten�ke-
gyelemre�kiválasztott,�az�örök�élet�szempontjából�az�első�(„anyagi”)�világ�
igen�fontos�világ!�Itt gyógyulhatunk�meg�betegségeinkből,�itt szabadulha-
tunk meg bűneinkből, itt tud felkészíteni Isten bennünket arra az örökkévaló 
világra. De arra is tanít bennünket a Bibliánk Jel 21,1-ben: „Ezután láttam 
új eget és új földet;�mert�az�első�ég�és�az�első�föld�elmúlt.”�Ez�az�első�világ,�
ez�a�látható,�anyagi�világ,�ez�a�múlandó,�ideigvaló!�„…és�a�tenger�többé�nem�
volt.”�A�néptenger,�a�tömeg�Isten�előtt�már�nem�számít,�hanem�egyénenként�
veszik�elő�az�embereket!�4.�v.:�„…és�halál�nem�lesz�többé;�sem�gyász,�sem�
kiáltás,�sem�fájdalom�nem�lesz�többé,�mert�az�elsők�elmúltak.”�Mi�most�még�
itt, ebben az anyagi világban, az úgynevezett „első világban” vagyunk. Itt 
kell�megtennünk�az�első�lépéseket,�hogy�majd�ezután�átvihessen�bennünket�
Isten az örökkévaló világba, abba a „harmadik világba”!
5Móz�11,26–28-ban�az�„első�világról”�azt�mondja�az�Úr:�„Lásd,�én�adok�

ma�előtökbe�áldást�és�átkot!”�Mi�a�bűneset�óta�átok�alatt�vagyunk;�itt lehet 
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szabadulni�az�átokból!�„Az�áldást,�ha�engedelmeskedtek�az�Úrnak,�a�ti�
Istenetek parancsolatainak… Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek 
az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról…, és idegen 
istenek�után�jártok.”�Tehát�itt,�ebben�az�első�világban�lehet�áldást�kapni,�
de�lehet�az�átok�alatt�maradni�örökkön-örökké!
A�kánai�menyegzőn�nyilvánvalóvá�lett,�hogy�Jézus�anyja�bizony�nagyon�

szeretné�megjátszani�az�„anyacsászárnő”�szerepét,�az�„Isten�anyja”�szere-
pét!�Görög�szövegünkből�világosan�ki�lehet�venni�azt,�hogy�Jézus�anyját�
nem hívták meg�a�menyegzőre;�ő�ment�a�tömeggel;�de�Bibliánk�határozot-
tam�kijelenti:�„Azonban�Jézust�és�a�tanítványokat�meghívták!”�

Csak itt, az anyagi világban lehet egy ember számára kézzelfoghatóan 
bebizonyítani�–�ha�az�illető�akar�látni,�hallani,�ha�őszinte�önmagához,�és�
nem�akar�hazugságban�járni�–,�hogy�bizony�mi�sokra�tartjuk�magunkat;�
mások�dolgába�avatkozók,�erőszakoskodók�vagyunk.�Szeretnénk�„produ-
káltatni”�gyermekeinket�a�rokonok,�ismerősök�előtt;�mi�akarunk�nagyok�
lenni!�Mária�is�szerette�volna�produkáltatni�a�fiát,�azt�a�Jézust,�aki�már�
véghezvitt nagy dolgokat. Ez most nem sikerült, mert Jézus azt mondta: 
„Mi�közöm�néked�tehozzád,�ó,�asszony!”�
Mi�közünk�van�egymáshoz?!�Ezt�is�valahogy�másképp�kellene�érteni!�–�

Az�előző�fejezetben�azt�olvassuk,�hogy�Jézus�vállalja�a�„vízkeresztséget”,�a�
más�belátásra�jutás�miatt�adott�keresztséget,�a�bűnösökkel�való�közösséget,�
a�bűnbánat�–�a�„metanoia”�–�keresztségét,�pedig�ő�nem�volt�bűnös!�Mária�
ezt nem vállalta, és ezért mondja Jézus: „Mi közünk van egymáshoz?” „Ki 
az én anyám, kik az én testvéreim?” „Nekem azokhoz van közöm, akik 
velem�együtt�vállalják,�Isten�előtti�felelősséggel,�a�bűnnek�a�megítélését,�
a�bűnnek�a�súlyát,�és�akik�keresik�a�bűntől�való�szabadulást.”�Amikor�
Mária is vállalja a „metanoia” keresztségét, amikor Urának ismeri el, 
akkor�közösségben�lesz�vele!

Rettenetes lenne, ha neked vagy nekem azt kellene mondania, hogy „mi 
közöm hozzád?”. Ha�nem�vállalod�a�bűnt,�ha�a bűnnek a súlya számodra 
nem növekszik meg a maga jelentőségében, ha nem vállalod az Isten ítéletét, 
és�így�nem�kérsz�bűnbocsánatot/bűnbánatot,�és�nem�keresed�a�bűntől�
való szabadulást – akkor: „Mi közöm hozzád?!”

Mit jelent az, hogy Jézus a vizet borrá változtatta? Ezen keresztül is 
egy jelzést ad számunkra, hogy a gondolkodásunkban, a felfogásunk-
ban, az Istenhez való viszonyunkban ne ragadjunk le a „víz” világánál, 
emelkedjünk feljebb. Ezékiel könyvének 40. fejezetében olvassuk: amikor 
Isten a „mértékek dolgát” adja meg, jön az angyal, és mér – azt mondja 
az Isten, hogy a „könyökhöz” tégy hozzá még négy ujjat. Az Isten mértéke 
más! Tedd hozzá azt a négy ujjat, ami azt jelenti, hogy az Istennek a „jobb 
keze” akar hatalmasan munkálkodni, és ne emberi mértékkel mérj, hanem 
Isten mértékével mérj! 
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A�kánai�menyegzőn�is�azért�adja�ezt�a�jelet�–�fölemeli a vizet, borrá teszi –, 
hogy mi most egy más mértékkel mérjünk. Ne emberi mértékkel, ahogy mi 
szoktuk�nézni�a�dolgainkat;�hogy�meghal�valaki,�aki�nem�becsülte�meg�a�
családját;�lehetetlen,�tisztátalan�életet�élt,�de�rá�szoktuk�mondani:�„Milyen�
jó�ember�volt;�mennyire�szerette�a�töltött�káposztát!”�Már�sokszor�nem�
tud mit mondani a hozzátartozó, mivel lehetne dicsérni, hogy „milyen jó 
ember volt”. Isten más mértékkel mér! Azzal a mértékkel mér, hogy va-
laki felhasználta-e a mát, a kegyelemnek az idejét. Itt: epifánia volt-e az 
életében?�Isten�rá�tudta-e�bizonyítani�a�bűnt,�és�a�bűn�megnövekedett-e�
a súlyával, hogy a kegyelem is megnövekedhessék?

Miért van ez az anyagi világ? Azért, hogy itt epifánia legyen, itt nyil-
vánvalóvá legyenek a dolgok: Gal 5,19–22-ben azt olvassuk: „A »megrom-
lott�emberi�természetnek«,�annak�a�bizonyos�»húsi«�beállítottságnak�a�
cselekedetei nyilvánvalók, amelyek ezek: házasságtörés, paráznaság, 
tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, 
versengések,�gyűlölködések,�harag,�civakodások,�gonoszságok,�vissza-
vonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások 
és�ezekhez�hasonlók;�melyekről�előre�mondom�néktek,�amiképpen�már�
ezelőtt�is�mondottam,�hogy�akik�ilyeneket�cselekszenek,�az�Isten�orszá-
gának örökösei nem lesznek.” De azért ad az Isten epifániát, hogy ezeket 
megítélhesse,�és�meneküljünk�ebből,�szabadítást�keressünk�ezekből!

De a Szellemnek gyümölcse is nyilvánvaló: „szeretet, öröm, békesség, 
béketűrés,�szívesség,�jóság,�hűség,�szelídség,�mértékletesség”.�Ezért�van�
ez az anyagi világ, hogy itt lehessen az életünkben egy nagy változás – 
ahogy a Róm 12,2-ben olvassuk: egy „metamorfózis”, és Isten adhasson 
megújulást (görögül: anakainózist).
Jézus�a�kánai�menyegzőn�és�tulajdonképpen�a�földi�házasságokon�ke-

resztül minket is arra az Örökkévaló Házasságra akar felkészíteni, ahogy 
Jel�19,7–9-ben�olvassuk:�„Örüljünk�és�örvendezzünk,�és�adjunk�dicsősé-
get néki, mert eljött a Bárány�menyegzője,�és�az�ő�felesége�elkészítette�
magát…” De mivel a vőlegény tiszta, szent, ártatlan, a menyasszonynak 
(nekem,�neked)�is�tisztának,�szentnek,�ártatlannak�kell�lenni!�Csak�úgy�
tud�a�harmadnapra�szóló�menyegzőre�felkészíteni�bennünket:�„Adatott�
annak,�hogy�felöltözzél�tiszta�és�ragyogó�fehér�gyolcsba;�mert�a�fehér�
gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.” Meg akar tisztítani, új élet-
ben�akar�járatni�bennünket!�Meg�akar�ajándékozni�bennünket�az�előre�
elkészített cselekedetekkel: a szentek igazságos cselekedeteivel. Ez lenne 
a harmadnapra szóló menyegző (görögül:�„gámos”)!�„Írd�meg:�Boldogok�
azok,�akik�a�Bárány�menyegzőjének�vacsorájára�meghívottak…�Ezek�Is-
tennek igaz beszédei.”

A földi házasságot nem az teszi harmadnapra szólóvá, hogy elmegyünk 
a templomba, és kapunk papi áldást. Nem a templom vagy papi áldás 
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teszi�Isten�szerintivé�a�házasságot!�Az�Isten�szerinti,�harmadnapra�szóló�
házasságra�az�Isten�készít�fel!�Bibliánk�például�Lk 1,6-ban azt mondja 
Zakariásról�és�Erzsébetről:�„parancsolataiban�és�rendeléseiben�feddhe-
tetlenül jártak”. Tehát a „harmadnapra szóló menyegző” azt jelenti, hogy 
az Úrnak minden rendeléseiben feddhetetlenül kell járni, egymás számára 
őrizőknek�lenni.�Gondoljuk�csak�el,�hogy�a�mi�házasságainkban,�mikor�
egy gyermeknek nevet kell adni, mennyi vita, meg nem értés, civakodás, 
veszekedés�van�a�szülők�között!�Ki�figyel�az�Istenre,�hogy�milyen�nevet�
is�akar�adni?!�Az�Isten�szerinti�házasság�abban�mutatkozik�meg,�hogy�az�
Istenre�figyelnek,�Istennek�a�rendjébe�állnak�be,�és�így�lehet�felkészülni�
arra�az�örökkévaló�világra!

Hogyan tudja Isten felemelni a mi gondolkodásunkat is a harmadik 
világ�szintjére?�A�kánai�menyegző�előtti�versekben�(Jn�1,44-től)�azt�olvas-
suk:�Jézus�hívja�Fülöpöt:�„Kövess�engem!”�És�találkozott�Fülöp�Nátánael-
lel,�és�azt�mondta�néki:�„Aki�felől�írt�Mózes�a�törvényben,�és�a�próféták,�
megtaláltunk a Szabadítót, és ez azonos a názáreti Jézussal, Józsefnek a 
fiával.�És�monda�néki�Nátánael:�Názáretből�támadhat-e�valami�jó?�Monda�
néki�Fülöp:�Jer,�és�lásd�meg!�Látta�Jézus�őhozzá�menni,�és�monda�Jézus�
őfelőle:�Lássátok,�egy�igazán�izraelita,�egy�igazán�Messiás-váró,�akiben�
semmi csalás, hamisság nincsen.” Erre Nátánael csodálkozva kérdezi: 
„Honnan�ismersz�engem?�Felelt�Jézus,�és�monda�néki:�Mielőtt�hívott�té-
ged Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.” Nátánael válasza: 
„Rabbi,�akkor�te�vagy�az�Isten�Fia;�te�vagy�a�Szabadító,�te�vagy�az�Izráel�
királya,�a�Messiás,�ha�engem�láttál!”�Mert�ott,�a�fügefa�alatt,�elvonulva�
mindenkitől,�mindentől,�Szabadítóért�kiáltott,�mert�rádöbbent�a�bűneire,�
az�istentelenségeire,�tisztátalanságaira,�szabadulni�akart�ebből!�Szaba-
dító után kiáltott hangtalan sikollyal fölfelé, és ezért döbben meg: „Ha te 
akkor engem hallottál meg láttál, én hozzád kiáltottam, akkor te vagy a 
Messiás,�te�vagy�a�Szabadító!”�És erre olvassuk tovább, hogy „harmadnapra 
szóló menyegző lett”!

Mi történt itt? Amit Isten ígért Hós�2,13-ban:�„Lásd,�kicsalogatom�őt,�
elviszem a pusztába, és szívére beszélek.” 18–19. v.: „És eljegyezlek téged 
magamnak örökre… hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered 
az�Urat.”�Így�lehetett�„harmadnapra”�szóló�menyegző�Kánában,�hogy�
életében�beteljesedett�a�prófécia!�Ezt�első�jelként�tette�Jézus;�ahogy�a�
vizet borrá változtatta, úgy akar minket is magasabb szintre emelni, hogy 
másképp lássuk meg a dolgainkat.
Mt�5,21-től:�„Hallottátok,�hogy�megmondatott�a�régieknek:�Ne�ölj,�mert�

aki�öl,�méltó�az�ítéletre.”�Ez�itt�az�„első�világnak”�a�dolga!�Jézus ezt is föl 
akarja emelni: „Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik 
az�ő�atyjafiára�–�már�ölt�–,�méltó�az�ítéletre…”�Hajlandók�vagyunk�mi�
epifániában engedni, hogy Isten így belevilágítson az életünkbe, hogy 
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felemelje a hétköznapi életünknek a dolgait egy magasabb síkra? 27. v.: 
„Hallottátok,�hogy�megmondatott�a�régieknek,�hogy�ne�törj�házasságot!”�
–�Ez�az�első�világ�dolga!�–�28. v.: „Én pedig azt mondom néktek, ha valaki 
asszonyra�tekint�kívánság�okáért,�már�házasságot�tört�azzal�az�ő�szívé-
ben.”�És�persze�fordítva�is�áll!�

Isten az ember Jézus Krisztusban megadta az új embernek a típusát, 
és benne megadta az új Magot. Ha befogadjuk, akkor ez a mag bennünk 
is�el�tudja�végezni�a�maga�munkáját:�az�új�mag,�ez�a�felülről�való�mag�
emelhet�föl�minket�is!�Róm 12,9–10.14–15: „A szeretet képmutatás nélkül 
való�legyen.�Iszonyodjatok�a�gonosztól,�ragaszkodjatok�a�jóhoz.�Atyafiúi�
szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást meg-
előzők�legyetek…�Áldjátok�azokat,�akik�titeket�kergetnek;�áldjátok,�s�ne�
átkozzátok.�Örüljetek�az�örülőkkel,�és�sírjatok�a�sírókkal.�Egymás�iránt�
kölcsönösen�ugyanazon�indulattal�legyetek;�ne�kevélykedjetek,�hanem�az�
alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.” 
Epifánia!�Legyen világosság, hogy Isten fel tudja emelni tekintetünket, 

gondolkodásunkat, felfogásunkat, hogy a Biblia történeteit ne e világ, az 
anyagi�világ�nézőpontja�szerint�nézzük,�hanem�láthassuk�a�láthatatlant,�
és�így�elkészíthessen�minket�arra�a�„harmadik”,�az�örökkévaló�világra!
Ámen!
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Epifánia 4.

1977. JANUÁR 23.

Róm�12,17–21;�Mt 9,1–13

Az epifánia vasárnapjai vannak most, és ezek a vasárnapok világosságra 
akarják hozni bennünk a dolgokat. 
Legyen�világosság!�Mt 9,1–13 perikópaigénkben a gyógyításról – a guta-

ütött�esetéről�–�olvasunk.�Mit�látunk�ebből?�Jézus gyógyítani akar, de nem 
elsősorban a külső embert, hanem először a belsőt.�Értsük�meg�végre!�

Mt 8,1–4-ben például a poklosságról van szó, mely napjainkban is szinte 
gyógyíthatatlan betegség. A poklosság – lepra – a Biblia nyelvén tisztáta-
lanságot, mocskot, piszkot jelent (görögül: „lepros”). Ez a törvény szerint 
a�tisztátalanság�külső�jele,�és�fertőző�volt.�

Nehéz megértenünk, hogy a Biblia szerint a testi betegség a belső ember 
betegségének magyarázata,�külső�képe.�Ha�Isten�szerint�–�nem�emberi�
okoskodással – nézzük magunkat, az Istenhez való viszonyunkban – a 
belső emberünkben – ilyen tisztátalanok vagyunk. Igénk Róm 1,21–23-ban 
rávilágít�(epifánia),�hogy�a�bűnesetben�lettünk�ilyenek.�A�tisztátalanság�
–�belső�poklosság�–�olyan�„pokoli�erő”,�amely�lehúz�a�pokol�fenekére.�

A mózesi törvényekben (3Móz�13)�beszél�először�részletesen�a�Biblia�a�
külső�poklosságról,�annak�jeleiről,�gyógyításáról,�tisztításáról.�Ez�a belső 
emberre értelemszerűen vonatkozik�a�mai�napig!�A�kivizsgálás�kezdete:�
3. v.: „Nézze meg a pap… Mihelyt látja – a jeleket –, tisztátalannak ítélje 
azt.”�Mi�pedig�az�ilyen�–�a�belső�emberre�kiterjedő�vizsgálatkor�–�azt�
mondjuk:�„Ne�tessék�velem�szőrözni,�miért�kell�hajszálhasogatni!”�Pedig�
a tisztátalanságot csak így lehet felismerni, mert egy – szerintünk – kis 
tisztátalanság�is�tönkreteszi�a�jót.�A�belső�embernél�is�először�tehát�meg�
kell nézni, hogy mi, miért, hogyan történt? És csak így – a „diagnózis” 
után�–�lehet�megtisztulni!�

Hogyan lehetséges ez? Zsid 9-ben olvassuk, hogy minden vérrel tisztítta-
tik meg. A mi megtisztításunkra, gyógyításunkra Jézus Krisztus vére ada-
tott. Ezért ne hagyjuk a tisztátalanságot, keressük az okát, ha felismerjük, 
és csakugyan bánt a „poklosság”, akkor Jézus Krisztus vére megtisztíthat. 
Mit mond a poklos? Mt 8,2: „Uram, ha akarod, tisztíts meg!” Neki tehát 
bizalma�van�Jézushoz,�hisz�neki!�Ha�nem�hiszünk�az�Istennek,�hogy�így�
–�ilyen�belső�poklos�állapotban�–�elveszünk,�akkor�nem�fogok�abban�sem�
hinni,�hogy�ő�meg�tud�tisztítani,�egyedül�csak�ő!�Zsid 11,6-ban olvassuk: 
„Hit nélkül lehetetlen dolog az Istennek tetszeni, mivel, aki Isten elé járul, 
hinnie�kell,�hogy�ő�»a van«,�és�megjutalmazza�azokat,�akik�őt�keresik.”
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Mt 8,3–4: „Jézus megérintette a poklost” Miért? Mert átveszi a tisztátalan-
ságot! Ézs 53,4-ben ezt olvassuk: „…és a mi betegségeinket ő hordozá…” A 
gyógyítás�közben�mit�mondott?�„Akarom,�tisztulj�meg!�…eredj,�és�mutasd�
meg magadat a papnak…” Miért mondja ezt Jézus? Lk 4,27-ben maga ma-
gyarázza meg: „És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos�volt�Izráelben;�
de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán.” (2Kir 
5,9–14)�Ez�egy�csoda!�Mert a siriabeli Naámán óta nem tisztult meg egy sem. 
És hogy most ez a poklos meggyógyult, bizonyságul „mutassa meg magát 
a�papnak”.�Van�gyógyulás�ebből�a�betegségből!
Mt�8,5–13-ban�példaként�van�előttünk�a�pogány�százados.�Ő�is�bizalom-

mal, hittel, reménységgel tud Jézushoz fordulni szolgájának gyógyíttatása 
ügyében: „…nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, csak egy Igét 
[itt�a�görögben�a�„logo”,�nem�a�„szó”�kifejezés�szerepel!]�mondj,�és�megy-
gyógyul az én szolgám.” Maga Jézus mondja: „…még az Izráelben sem 
találtam�ilyen�nagy�hitet!”

Mi az az életmód, amelyet a poklosságból való tisztulás után folytatni 
kell? Mert a megtisztult életnek is megvannak a harcai, de végig lehet 
járni!�Például�hogy�mindenféle sértést meg tudjak bocsátani. Róm 12,17–21 
perikópai�igénkben�olvassuk:�„Senkinek�gonosszal�ne�fizessetek.�…ameny-
nyiben rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. …magatokért 
bosszút�ne�álljatok…�Ne�győzettessél�meg�a�gonosztól,�hanem�a�gonoszt�
jóval�győzd�meg!”
Epifánia!�Engedjem,�hogy�világosságra�jöjjenek�a�tisztátalan,�poklos,�

sötét�ügyeim,�így�hittel�kérjem�tőle�a�megtisztítást,�hogy�ő�meg�tudjon�
gyógyítani!

Ámen.
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Epifánia 5.

1987. FEBRUÁR 1.

Róm�15,1–19;�Mt 8,23–27

Az�egyházi�esztendőnek�ez�a�szakasza�–�epifánia�–�azt�jelenti:�jöjjünk�ki�a�
félhomályból, abból a „hatásvilágításból”, amikor jobb színben akarjuk 
feltüntetni�magunkat,�és�nézzük�meg�a�valóságot!�Régen,�amikor�vettünk�
valami ruhát, aminek a színe érdekes volt, akkor azt mondta az eladó: 
„Kérem, menjünk ki, és nézzék meg a nappali világítás mellett.” Azt ki 
kellett�vinni�a�napfényre,�a�világosságra!�

Kiindulópontunk az kell, hogy legyen: mi a teremtésben kapott isteni 
képmást megrontottuk, és most itt, ebben az anyagi világban pótvizsgán 
vagyunk, hogy találkozzunk a Szabadítóval – görögül: „sótér” –, aki sza-
badítóként,�megváltóként,�megtartóként,�üdvözítőként�jön,�és�őt�meg�
lehet�találni!�

Azt mondják, akik Rómában a katakombákat láthatták, hogy abban 
szörnyű�útvesztők�vannak.�Az�első�keresztények�nem�tévedtek�el,�egy�
kis halat rajzoltak jelzésként a falra. A „hal” görög szavának – „ichthys” 
–�minden�betűje�jelent�valamit:�I�=�Jesus,�CH�=�Christos,�TH�=�Theou,�Y�=�
Yios,�S�=�sótér,�vagyis:�Jézus�Krisztus�az�Isten�Fia�a�sótér, a Szabadító! – Az 
első�századokban�szerte�a�nagy�Római�Birodalomban,�ha�egy�rabszolga�
elkerült egy másik városba, országrészbe – ha kereste –, megtalálhatta 
a közösséget azokkal, akik már megtalálták a szabadítót. Mindenütt a 
falakon a sok rajz, karcolás között keresve a kis halat, ez vezette abba 
az irányba, ahol közösségben lehetett. Ha valaki keresi, megtalálhatja a 
Szabadítót, ahogy Simeon és Hanna (Lk 2,25–38) is megtalálta. A baj csak 
ott van, hogy mi nem keressük, mert nem érezzük szükségét az Istennel 
való�kapcsolatnak!

A mai igénk, Mt 8�azzal�kezdődik:�„Mikor�leszállt�Jézus�a�hegyről…”�
A „Hegyi beszédben” nagyon sok tanítás hangzott el, és most le kellett 
szállani�a�hegyről,�és�életre�váltani�a�sok�tanítást.�Rögtön�egy�poklossal�
– tisztátalannal – találkozik, azután egy pogány századossal, aki beteg 
rabszolgájáért�könyörög,�utána�Péter�anyósát�gyógyítja�meg;�csupa�baj-
jal, nyomorúsággal találkozik. A 16–17. versekben olvashatjuk: „Az est 
beálltával�pedig�vittek�hozzá�sok�ördöngöst,�és�egy�igével�kiűzte�a�tisztá-
talan lelkeket, és meggyógyított minden beteget, hogy beteljesedjék, amit 
Ézsaiás�próféta�mondott,�így�szólván:�Ő�vette�el�a�mi�erőtlenségünket,�és�
ő�hordozta�a�mi�betegségünket.”

A mi betegségeinket meg tudja gyógyítani? Mi a haszna, hogy valaki 
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10-20-30-40 éven keresztül csak hallja az igét, de tele van haraggal, is-
tentelenséggel, engedetlenséggel. A mi gázkonvektorainknak igen rossz a 
hatásfoka, a melegnek legnagyobb részét kiviszik az utcára. Ez nem vélet-
len,�ez�is�az�utolsó�idők�jelzése�legyen�számunkra:�mi,�emberek�vagyunk�
ilyen�nagyon�rossz�„kályhák”,�rossz�a�hatásfokunk!�Mi�nagyon�sokszor�
hatástalanná, munkátlanná tesszük az Isten igéjét, így nincs gyógyulás, 
tisztulás,�életmódváltozás!
A�héten�többen�hallhatták�egy�orvosi�előadásban,�hogy�egy�ember�hat�

évtized alatt ötven tonna ennivalót fogyaszt el. vajon megéri ez a föld-
nek?�Mit�adunk�vissza?�Van�valami�haszna�ebből�a�világnak?!�Számunk-
ra ez egy nagy felkiáltójel legyen, hogy vajon az igéből lesz-e erő, vagy 
elpocsékoljuk, tönkretesszük, megvetjük – de vigyázat, ennek rettenetes 
következménye�lesz!�Egyszer�oda�kell�állanunk�az�Isten�ítélőszéke�elé!�
Menjünk ki a világosságra, és ne valami „hatásvadász fénynél” nézzük meg 
az életünket, hanem az Isten világosságánál!

vajon te egyáltalán látod magad körül a bajokat, betegségeket, ördöngös-
séget,�megszállottságot;�a�belső�emberüknek�a�nyomorúságát?�Egyáltalán�
gondoltál már rá, hogy ezért kérni kellene a gyógyítót, hogy jöjjön, és 
gyógyítsa�meg?�Vagy�felelőtlenül�élünk�egymás�mellett?�Észre�se�vesszük�
egymásnak�a�bajait!

Mt 8,23–24-ben a továbbiakban azt olvassuk: amikor hajóba szállt Jézus, 
nagy vihar, háborgás lett a tengeren. Ez a görög szó – „seismós” – azt is 
jelenti, hogy ott belül, a mélyben – a belső emberben – van valami háborgás. 
Bibliánk�arra�tanít�bennünket,�hogy�különböző�„szelek”�vannak;�a�„víz-
szintes”�szelek�ha�összeütköznek,�abból�mindig�vihar�lesz.�De�van�„felülről�
való szél”, amely soha nem csinál vihart. Vajon mi különbséget tudunk 
tenni, hogy most honnan fúj a szél? Különbséget tudunk tenni abban, 
amikor bennünk feszülnek az indulatok, amikor felcsattan a hangunk? 
A vízszintes szelek, ha összeütköznek, mindig felkorbácsolják a lelki 
világot,�a�„vízvilágot”,�a�„tengert”;�tudunk�tornádót,�forgószelet�csinálni,�
amelyik�pusztít,�veszít!�Honnan vannak ezek a viharok? Jak 3,14-ben így 
olvassuk:�„Ha�keserű�irigység�vagy�gyűlölet�vagy�féltékenység�van�a�ti�
szívetekben, ilyen indulatokat tartogattok benne: civakodást, veszekedést, 
versengést�rejtegettek�abban;�ha�ezek�vannak,�akkor�ne�dicsekedjetek,�ne�
haragudjatok�az�igazság�ellenében!”�

Nemrég halt meg egy kilencvenéves néni. Amikor utoljára meglátogat-
tam, tele volt zúgolódással, panasszal a hozzátartozói ellen és az Isten 
ellen,�hogy�ilyen�idős�testtel�miért�él�még.�Ezt�mondtam�néki:�„Kedves�
néni,�ha�a�néni�hal�meg�előbb,�mit�tudok�majd�mondani�a�koporsója�mel-
lett,�amit�majd�felülről�is�elfogadnak?�Tudok-e�mondani�valami�olyasmit,�
hogy�azért�élt�ilyen�hosszú�időt,�hogy�megszabaduljon�a�zúgolódástól,�az�
elégedetlenségtől,�a�lázadástól,�a�bűneitől?�Mit�tudok�majd�mondani?”�
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Erre kihúzta magát: „»Ama nemes harcomat megharcoltam, futásomat 
elvégeztem…«�–�ezt�tessék�mondani!”�Jellemző�magatartás�ez�ránk�nézve�
is, hogy mindig szeretnénk jobb színben feltüntetni magunkat.

Honnan vannak viharok? Jak 3,16: „Ahol irigység, civakodás van, ott 
mindig nyugtalanság, zavar, rendezetlenség, rendetlenség is van…” Ugye 
milyen hamar tudnak az ördögök vihart támasztani férj-feleség, testvérek, 
munkatársak�között�–�ember�és�ember�között�–;�milyen�hamar�felkorbá-
csolják�azt�a�lelki�világot,�a�tengert!�Csak�az�a�különbség,�hogy�amikor�
Jézus ráparancsolt a szelekre meg a tengerre, azok engedelmeskedtek! De 
minékünk hiába mondja az Úr: „Légy csendes szívvel, légy békével, bíz-
zál,�ember,�az�Istenben!”�Mi�szabad�akaratú�lények�vagyunk;�mi�nem�
engedelmeskedünk!
Jak�3,17-ben�még�azt�olvassuk:�„A�felülről�való�bölcsesség�békeszerető,�

méltányosan engedékeny…” – azért vannak viharok, mert nem vagyunk 
engedékenyek a�magunk�dolgában!�–�„…készséges�az�engedelmességre,�
könnyen�meggyőzhető�az�igazságról.”�Mi�pedig�gyakran�meggyőzhetetle-
nek�vagyunk;�bevettünk�ostoba�fejjel�valami�buta�ördögi�tanítást,�és�nem�
hagyjuk�magunkat�meggyőzni!�

Miért és honnan vannak viharok? Nem nekünk kell kitalálni, minden 
meg�van�írva,�csak�a�világosságnál�kell�elolvasnunk�engedelmes�szívvel!�
Ef 6,12: „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a 
fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének a világ-
bírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek az ég alatt vannak.” Ami-
kor két ember elkezd civódni, veszekedni, nem egymással van bajuk, az 
ördög�ugratja�őket�össze!�Ha�legalább�az�egyik�kijózanodna�és�elhallgatna:�
„Az�ördöggel�nem�csatázok,�nem�vitázok!”�Talán�meg�lehetne�szüntetni�
a�vihart!�De�jobb�lenne,�ha�mindkét�ember�szívében�megtörténne�ez�az�
elcsendesedés;�megértenék�az�igét,�amelyet�Zsolt 46,11-ben olvasunk: 
„Csendesedjetek�el,�és�ismerjétek�el,�hogy�Én�Vagyok�az�Isten!”�Mert�ezért 
van minden „vihar”, mert nem akarom elismerni, hogy az Isten az Isten! 
–�hanem�„én”�istenkedem!�Ézs 57,18-ban mondja az Úr: „Útait láttam, és 
meggyógyítom őt…” Lehetne�kérni;�a�mi�szívünkből�is�elindulhatna�a�
kérés (Mt 8,25): „Ments meg minket, Uram!” 

Ézs 57,20: „A hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem 
nyughatik,�és�amelynek�vize�iszapot�és�sárt�hány�ki.”�Ez�jellemző�a�viharos�
tengerre, vagyis a békétlen emberre is: akkor jön a szenny, a piszok, a 
rágalmazás;�iszapot�és�sárt�hány�ki!�Magunkra�ismerünk?�Jézus�megdor-
gálja�a�szeleket,�vegyük�mi�is�úgy,�hogy�ez�„Jézus�szájából�jövő�dorgálás”,�
és�hajtsuk�meg�a�fejünket�őelőtte!�Ézs 57,21: „Nincs békesség, szól Istenem, 
az istenteleneknek s hitetleneknek!”�Ne�maradjunk�hitetlenek,�istentelenek!�
Meg�lehet�gyógyulni!�Lehet�kérni:�„Uram,�ments�meg�minket!”�A�Felülről�
való�szél�segíti�ezt�az�imádságot!�De�ha�valakinek�a�szívében�az�van,�hogy�
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„számomra�már�nincs�is�mentség!”,�ez�aluról�való�szél!�Amíg a Szabadító, 
Megváltó, Megtartó, Üdvözítő, a Sótér a „hajóban” van, addig van remény-
ség – amíg te is hajlandó vagy a hajóban maradni, addig neked is lehet 
reménységed!�„Jézus�megdorgálta…,�és�lett�nagy�csendesség!”�Minket�is�
el�tud�csendesíteni,�ha�engedünk�néki!

És ennek a történetnek a folytatása (Mt 8,28–34): „És mikor eljutott a túl-
só partra, a gadarénusok tartományába, két ördöngös ment eléje, két meg-
szállott�ember.”�Mi�a�jellemzője�a�megszállott�állapotnak?�Testileg�semmi�
baja nincs, azt lehetne mondani, hogy ép, egészséges ember, de az ördög 
irányítja�a�dolgait.�És�az�a�jellemző,�amit�mondanak:�„Mi�közünk�hozzád,�
Jézus,�Istennek�a�Fia?�Azért�jöttél�ide,�hogy�idő�előtt�meggyötörj�minket?”�
Márknál úgy olvassuk, hogy „elveszíts minket?”. Ez az az állapot, mikor 
a�Megváltót�vesztőnek�látja�az�ember�ördögi�szemmel,�beállítottsággal.�
Ennek�a�történetnek�a�folytatása�döbbenetes!�Egy�légió�–�hatezer�ördög�

–�volt�ebben�az�emberben;�egy�emberben�elfér�hatezer�ördög!�Mi�is�szok-
tuk mondani gyermekeinknek, unokáinknak, mikor nem bírunk velük 
– talán meg sem gondoljuk, mit mondunk: „Olyan ez a kölyök, mintha 
ezer�ördög�bújt�volna�belé!”�És�azt�olvassuk,�hogy�egy�nagy�disznónyáj�
legelt�ott�–�a�„gadarénusok”�földjén�nagy�„disznóságok”�vannak!�Kétezer�
disznóba ment bele az a hatezer ördög: a disznócsorda belerohant a ten-
gerbe, ott fulladtak meg. Az a döbbenetes, hogy a kétezer disznóba bújt 
hatezer�ördögtől�nem�háborodott�föl�a�tenger!�Mikor�lelkivilágunk,�az�
érzéseink, gondolataink, az álmaink tele vannak disznóságokkal, és ezen 
nem�háborodunk�fel!�Amikor�egy�társadalomnak,�egy�országnak�vagy�egy�
világnak az emberei – mint „néptenger” – tele vannak disznóságokkal, 
és ez nem háborít fel senkit. És hogyan „élhet” itt egy ember évtizedekig 
tele�disznóságokkal,�és�még�egy�„jaj”�kiáltása�sincs!�Lapul,�hallgat,�és�nem�
viszi Isten elé a világosságra. 

Havi igénk Zsolt�62,1:�„Csak�Istenben�nyugszik�meg�lelkem;�tőle�van�az�
én�szabadulásom.”�Bárcsak�Isten�tudna�minket�„nyugtalanná”�tenni;�nem�
úgy, hogy vihar legyen bennünk, hanem nyugtalanság legyen bennünk: 
„Megtartatunk-e?!”�Ez�a�nyugtalanság�vinne�bennünket,�hogy�keressük�
a Szabadítót, a békességet, a vele való közösséget. Mert hiszen mindent 
megcselekedett�értünk,�s�az�Úr�szent�vacsorájában�adja�az�ő�megtöretett�
testét és kiontott vérét, hogy megbékéljen velünk, hogy mi is békességet 
kapjunk�tőle!
Ámen!
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1987. FEBRUÁR 8.

Kol�3,12–17;�Mt 13,24–30 (6.) – 2Pt�1,14–21;�Mt 17,1–9 (7.)

Ebben�az�esztendőben�csak�hat�epifániavasárnap�adatott,�az�előző,�ha-
todik („kimaradt”) vasárnapnak az igéje az „álbúzának” a példázata. 
Bibliánk görög szövege szerint nem „konkolyról”, hanem „zizániáról”, az 
„álbúzáról” van szó, amelyik teljesen hasonlít a rendes búzához, csak a 
magja más: kisebb, és méreg van benne. Itt arra akarja az igénk felhívni 
a�figyelmünket:�„Mikor�az�emberek�aludtak,�eljött�az�ő�ellensége�–�az�
ördög –, és álbúzát vetett a búza közé, és elment.” De nem az éjszakai – 
biológiai – alvásról van itt szó, hanem a „belső embernek” az alvásáról. 
Ez az, amikor Istenhez való viszonyunk „ellankad”, már nincs bennünk 
éhség,�vágy,�szomjúság�az�Istennel�való�kapcsolat�iránt!�Megelégszünk�
lelki�dolgokkal:�irodalommal,�művészettel,�zenével,�színházzal,�mozival,�
tévével, rádióval, vagy megelégszünk az egymással való beszélgetéssel, a 
pletykákkal. Ha nincs kapcsolatunk az örök élet forrásával, az Istennel, 
akkor jön az ördög, és nagyon könnyen beveti az „álbúzát” a „búza” közé! 

Amikor jönnek az angyalok, azt mondják a „gazdának”: kiszedjük az 
álbúzát? Mt�13,30:�„Hagyjátok,�hogy�együtt�nőjön�mind�a�kettő�az�aratá-
sig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze 
először�az�álbúzát,�és�kössétek�kévékbe,�hogy�megégessétek;�a�búzát�pedig�
takarítsátok�az�én�csűrömbe.”�Van�itt�egy�csodálatos�mondat:�„Hagyjátok,�
hadd�nőjön�még�az�aratásig…”�És�mi�ebben�a�csodálatos?�Az�Istennek�az�
emberi�ésszel,�értelemmel�felfoghatatlan�hosszútűrése,�könyörülő�irgal-
ma: várja, hogy az „álbúza” megváltozzon, újonnan szülessen, hogy „jó 
búza” legyen, jó magot teremjen, jó gyümölcsöt hozzon. Isten ezért hosz-
szan�tűr�érettünk:�ezért�van�itt�az�anyagi�világban�minden.�Ezért�kapjuk�
a�napokat,�az�éveket,�az�évtizedeket�Isten�hosszútűrő�irgalmából, hátha 
megváltozunk!
Mt�13,37–39:�„Aki�a�jó�magot�veti,�az�az�embernek�Fia;�a�szántóföld�

pedig�a�világ;�a�jó�mag�az�ő�országának�fiai;�az�álbúza�a�gonosznak�a�fiai;�
az�ellenség,�aki�az�álbúzát�veti,�az�ördög;�az�aratás�pedig�a�világ�vége;�
az�aratók�pedig�az�angyalok.”�Ez�az�ige�arra�figyelmeztet�bennünket,�
hogy�lesz�ítélet:�oda�kell�állnunk�az�Isten�ítélőszéke�elé,�s�akkor�már�nem�
rejtegethetünk�semmit!�Ott�már�nyilvánvalóvá�lesz�minden,�hogy�meg-
változtunk,�vagy�maradtunk�álbúzák!�S�akkor�azt�olvassuk�(41. v.): „Az 
embernek�Fia�elküldi�az�ő�angyalait,�és�az�ő�országából�összegyűjtik�a�
botránkozásokat mind és azokat is, akik gonoszságokat cselekszenek.” 
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A mai nap egyik üzenete: világosságban lássuk be, mi az, ami elválaszt 
Istentől,�hogy�ő�meg�tudjon�változtatni,�hogy�belőlünk,�„álbúzákból”�jó�
gyümölcsöt�termő�„búza”�legyen!

A mai, a hetedik epifániavasárnap igéjében Jézus megmutatja a „má-
sodik világot” Péternek, Jakabnak és Jánosnak. A három tanítvány a 
„második világ” állapotában egy szózatot hall a „harmadik világból” (Mt 
17,5):�„Ez�az�én�szeretett�Fiam,�akiben�én�gyönyörködöm;�őt�hallgassátok.”�
Az�epifánia�utolsó�vasárnapja�arra�figyelmeztet�bennünket,�ha�nékünk�
Isten�nem�tudja�kijelenteni�magát;�ha�nem�tudja�megmutatni�–�azt�a�„má-
sodik�világot”�érzékeltetni�–�a�„harmadik�világnak”�az�erőit,�akkor�mi�
maradunk�sötétségben,�az�Istentől�elvetett�állapotban!

Azt olvassuk, hogy amikor Jézus felviszi a „hegyre” ezt a három tanít-
ványt, egy nagy „átváltozás” történt:�átváltott�ebből�az�anyagi�világból�
a „második világ” állapotába. 2. v.: „Az orcája ragyogott, mint a nap, 
ruhája pedig fehér lett, mint a fényesség.” Szinte nem találnak szavakat, 
hogyan fejezzék ki, amit láttak, és akkor nagy csoda történik (3. v.): „Lásd, 
megjelent�őnékik�Mózes�és�Illés,�akik�beszéltek�ővele.”�Lk 9,31 szerint azt 
beszélték meg, ami Jeruzsálemben fog beteljesíteni, tehát a megváltásnak 
a titkát beszélték meg!

A vallások története tele van sok-sok sötét dologgal, emberi butasággal, 
felelőtlenséggel,�ahogy�az�ember�próbálta�megérteni�az�Istenhez�való�
viszonyát vagy a saját életét. Az ember önmagától nem érthet meg és nem 
tudhat meg semmit! Soha nem jöttünk volna rá arra, hogy Illés azonos 
Keresztelő�Jánossal,�ha�Isten�nem�jelentette�volna�ki!�13. v.: „Ekkor értet-
ték�meg�a�tanítványok,�hogy�Keresztelő�Jánosról�szólt�nékik.”�És�ebben�az�
anyagi világban is, ha Isten nem jelenti ki a természet csodálatos dolgait, 
ha nem „nyitja ki az ajtót”, ha nem veszi le a „leplet”, akkor mi soha nem 
jövünk�rá�semmire!

Ezen a vasárnapon a csodálatos „második világra” akarja irányítani a 
figyelmünket.�Megmutatja�Mózest,�Illést�–�vagyis�Keresztelő�Jánost�–,�és�a�
tanítványok�nem�mint�valami�temetői�halottakat�látják�őket,�hanem�mint�
„élőket”; mint akik élnek abban a „második világ” állapotában. A tanítvá-
nyok�csodálkoznak,�megijednek,�aztán�Péter�azt�mondja:�„Uram!�Jó�nékünk�
itt�lenni”,�maradjunk�ebben�az�állapotban:�ne�menjünk�le�a�„völgybe”!�
Jézus�ezt�csak�azért�mutatta�meg�számukra,�hogy�erőt�kapjanak,�lássák�
a�„láthatatlant”,�hogy�a�láthatatlanban�való�hit�vezesse,�irányítsa�őket.�

vajon mi meddig jutunk el: a gondolkodásunk meddig visz el? A teme-
tőig?!�Mt 22,32-ben Jézus azt mondja, hogy Ábrahám, Izsák, Jákób nem 
halottak! „Mert az Isten nem a halottaknak, hanem az élőknek az Istene.” 
Csak�egy�másik�világ�állapotában�vannak!�De�a�mi�érzékszerveink,�az�
egész felfogásunk, életszemléletünk hozzá van ragadva ehhez az anyagi 
világhoz. Ezért nagyon nehéz nekünk megértenünk azt, hogy körülvesz 
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bennünket egy láthatatlan világ, és ebben a láthatatlan világban csodá-
latos dolgok történnek 

Nem a temetőben vannak az emberek!�A�temetőben�nincs�senki!�A teme-
tőben csak „levetett ruhák”, „összetört cserépedények” vannak! „Az ember” 
nem�temethető�el! Az embernek örökké kell léteznie: vagy Isten melletti 
állapotban, vagy Istentől elvetett állapotban, sötétségben, szenvedésben, 
gyötrelemben, kínban. Jézus elmondja a „gazdag és Lázár” példázatában 
(Lk�16,19–31),�hogy�miközben�a�temetőben�folyik�a�fényes�szertartás,�a�
„gazdag” már a pokolban szenved. És amikor „Lázár” itt lehunyja a sze-
mét,�az�angyalok�viszik�Ábrahám�kebelébe,�a�mennyország�előszobájába!
Ez�a�vasárnap�arra�akarja�felhívni�a�figyelmünket,�hogy�ne�ragadjunk�

le az anyagi világnál, a látható dolgoknál, mert van egy láthatatlan világ. 
Mi�is�ebből�a�láthatatlan�világból�jöttünk,�és�ebbe�a�láthatatlan�világba�
kell�mennünk;�csak�az�a�kérdés,�hogy�ez�a�láthatatlan�világ,�a szentség és a 
tisztaság világa befogad-e bennünket. vagy pedig a meg nem tért szívünk-
kel, az irigységeinkkel, zúgolódásainkkal, lázadozásainkkal, paráznasá-
gainkkal, istentelenségeinkkel a sötétség hatalma le fog húzni a feneketlen 
mélységbe, mert itt nem változtunk meg, itt nem�szabadultunk�meg!
Arra�is�figyelni�kell,�mi�előzi�meg�azt�az�állapotot,�amikor�Jézus�föl�tudja�

vinni a három tanítványt erre a „magas hegyre”, hogy „magasabb szem-
pontból”�mutassa�meg�nekik�a�dolgokat.�Azt�olvassuk�az�előző�fejezetben�
(Mt 16,13-tól): „Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, meg-
kérdezte a tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát kinek monda-
nak az emberek?” Isten�részéről�ez�egy�olyan�kérdés,�amelyet�senki�nem�
kerülhet el. Ez nagyobb kérdés, mint a világnak akármelyik kérdése! Akkor 
azt�válaszolják�a�tanítványok:�„Némelyek�Keresztelő�Jánosnak,�mások�Il-
lésnek;�némelyek�pedig�Jeremiásnak�vagy�egynek�a�próféták�közül.”�Erre�
Jézus nem válaszol, hanem újból kérdez: „Ti pedig kinek mondotok engem?” 
És ezt senki nem kerülheti el: enélkül Isten nem tudja felvinni az embert 
egy�„magasabb�hegyre”,�egy�„magasabb�állapotba”;�nem�tudja�megmutatni�
azt a láthatatlan világot, amíg ez a kérdés nem tisztázódik, hogy neked, 
nekem kicsoda Jézus Krisztus. Kinek mondom én Jézus Krisztust? „Akkor 
Simon�Péter�monda:�Te�vagy�a�Krisztus,�az�élő�Istennek�Fia.�És�felelvén�
Jézus�monda�néki:�Boldog�vagy�Simon,�Jónának�fia,�mert�nem�test�és�vér�
jelentette�ezt�ki�néked,�hanem�az�én�mennyei�Atyám!”�A�mennyei�Atya�
ma is ki tudja és akarja jelenteni. Te is kaphatnál kijelentést közvetlenül 
a mennyei Atyától, és felismerheted Jézus Krisztusban az Istennek a Fiát! 
Akinek�ő�ki�tudja�jelenteni�magát,�azt�ő�meg�is�tudja�tartani�az�örök�életre!

Tovább Mt 16,18-ban a görög szövegünk nagyon világosan így szól: 
„Te�most�egy�»Petrosz«�vagy,�de�én�majd�egy�»Petrán«�építem�fel�az�én�
anyaszentegyházamat.” A „Petrosz” azt jelenti: faragatlan sziklakő; ha 
hozzáérnek, szikrát hány, nem hagyja magát faragni, durva, faragatlan, 
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neveletlen, csiszolatlan. A „Petra” azt jelenti: kifaragott kő – a Sionban 
letett�„mintakő”�mintájára�kifaragott�kockakő,�melyet�meg�is�csiszoltak�
úgy, hogy a mestere megláthatja a saját képét benne: tükrözi annak a 
képét, aki megmunkálta. 

Mit jelent ez? Mi, emberek mindannyian ilyen „Petroszként” kezdjük 
az�életünket:�faragatlan�sziklakőként,�kemények�vagyunk!�Ha�hozzánk�
nyúlnak,�csak�egy�jó�szóval�vagy�egy�kis�„javító”�szándékkal;�ha�megmu-
tatják�a�bűneinket,�istentelenségeinket;�ha�nevelni�akarnak�bennünket,�
akkor mi is ilyen „Petrosz”-módon viselkedünk: kemények vagyunk, 
visszaütünk. Isten igéje arra tanít bennünket, hogy csendesedjünk el, 
engedjük magunkat nevelni.�Akit�az�Isten�kézbe�tud�venni,�akiből�le�tudja�
faragni azt a sok-sok „érdességet”, „durvaságot”, azt át tudja formálni az 
ő�Fia�képére�és�hasonlatosságára,�hogy�(Fil 2,5): „az az indulat legyen ben-
ne, mely volt a Krisztus Jézusban”. Akin el tudja kezdeni az ő jó munkáját, 
azon el is tudja végezni majd az ő napjára. 

Téged kézbe tudott már venni az Úr? Hagyod magad faragni, formálni, 
nevelni�Istentől,�az�Atyától?!�Mert ezért vagyunk itt, ebben az anyagi vi-
lágban. Akit így faragni, átformálni tud, azt tudja felvinni a „hegyre”, 
annak�tudja�megmutatni�a�„második�világot”,�és�az�érezheti�meg�a�jövendő�
világnak�az�erőit.�–�És�annak�ad�egy�csodálatos�kijelentést�(Mt�16,19):�„És�
néked�adom�a�mennyek�országának�kulcsait;�amit�megkötsz�a�földön,�a�
mennyben�is�kötve�lesz;�amit�megoldasz�a�földön,�a�mennyben�is�oldva�
lesz.”�Görög�szövegünkből�azt�lehet�kivenni,�hogy�itt�nem�valami�ajtó-
kulcsól van szó, ez csak a kép. Ennek az értelme az, hogy „néked adom 
a mennyek országának – magyarban is mondjuk – a nyitját”. Ez nyitja 
a mennyei világot. Ez oldja fel a lezárt dolgokat. És ez egy csodálatos 
kijelentés;�azt�jelenti�ez,�hogy�„amit�megkötsz�a�földön,�az�a�mennyben�
is�kötve�lesz;�amit�megoldasz�a�földön,�a�mennyben�is�oldva�lesz”.�Tehát�
itt lehet elintézni a mennyei világ számára érvényes módon a dolgainkat; 
itt lehet megoldani a megkötözöttségeket, a sokszor megoldhatatlannak 
látszó�dolgokat!�

Ahogy 1Jn 3,8-ban olvassuk: „Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az 
ördög munkáit feloldja” (görög szöveg szerint). Ez a „feloldás” azt jelenti, 
hogy végleges megoldást hozni. Mert nagyon sok megoldatlan kérdés van 
közöttünk�is,�emberek�között;�nagyon�sok�kérdése�van�ennek�az�egész�
anyagi világnak – ha kinyitjuk a tévét vagy a rádiót. De nem keressük az 
igazi megoldást, csak olyan pillanatnyit, ideigvalót, látszólagost. Isten 
adott végleges, igazi, teljes megoldást, amikor azt mondja: „Amit meg-
köttök�a�földön,�a�mennyben�is�kötve�lesz;�amit�megoldotok�a�földön,�a�
mennyben�is�oldva�lesz!”�A�teljes�megoldás:�a megbocsátás, az elengedés. 
–�És�ő�ezért�jött!�
Ezért�Jézus�Krisztus�vállalta�a�szenvedést,�vállalta�a�„bűn�zsoldja�halált”,�
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hogy�nekünk�valóságos�megoldást�adjon�a�„bűn�zsoldja�halál”�megkötö-
zöttségéből.�Gondoljunk�csak�arra,�hogy�itt,�a�mi�világunkban�milyen�
megkötözöttséget�jelent�már�maga�a�koporsó�is,�az�elhunyás!�Ezért�mondja�
Jézus a Lázár sírjánál (Jn�11,44):�„Oldjátok�el!”,�hadd�menjen!�Az�igazi�
megoldást�az�elhunyás�kérdésében�is�csak�ő�adhatja�meg�számunkra.�Mi�
pedig ehelyett nem nála keressük a megoldást: valami szép temetés, szép 
sírhely, szép síremlék, szép búcsúztató, szép emlékeket emlegetünk. Ő 
azért jött, hogy „megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt 
teljes életükben rabok voltak” (Zsid�2,15).�Ő�hozta�a�teljes�megoldást�ebben�
a kérdésben: „feltámadott, a halál fájdalmait megoldotta” (ApCsel 2,24).

A teljes megoldás mi lenne a mi életünkben is? Az, hogyha Isten át tud-
na�vinni�minket�is�a�halálból�az�életbe;�ahogy�Jézus�mondja�(Jn 5,24–25): 
„…eljön az óra, és az most van… hogy aki az én beszédemet hallja, és 
hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és nem megy 
a kárhoztató ítéletre, hanem átment a halálból az életbe.” A megoldás az 
lenne: itt átmenni a halálból az életbe! – „Bizony, bizony, mondom nék-
tek, hogy eljön az óra, és azt most van, mikor a halottak hallják az Isten 
Fiának�szavát,�és�akik�hallják,�élnek!”�Ő hozta a megoldást! Mi most a te 
teendőd? Engedd el a veled szembeni tartozást! vagyis akire haragszol, aki 
megsértett, aki megbántott, aki nem ismerte el a te jóságodat, aki – úgy 
érzed�–�neked�tartozik,�azt�oldozd�föl!�Mert�ha�nem�tudsz�megbocsátani,�
ezzel�megkötözöd�őt�is,�és�magadat�is�az�örök�kárhozatra,�az�örök�halálra!�
Mert�azt�a�kérdést�ott�újból�előveszik,�és�megbocsátás csak itt van, ebben 
az anyagi világban.

És Isten hogyan adta a megoldást? Jézus tovább mondja a tanítványa-
inak (Mt�16,21):�„Ettől�fogva�kezdte�Jézus�jelenteni,�hogy�őneki�Jeruzsá-
lembe�kell�menni,�és�sokat�kell�szenvedni�a�vénektől�és�a�főpapoktól�és�
az írástudóktól, és megöletni, de harmadnapra föltámadni.” Megoldást 
az�hozta,�hogy�ő�vállalta�a�„bűn�zsoldja�halált”,�vállalta�a�mi�bűneinknek�
a�büntetését;�vállalta�azt,�hogy�engesztelő�áldozattá�lett�a�mi�bűneinkért,�
de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is. A megoldást Isten így 
adta meg: „Mert úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Minket is fel tudna vinni arra a magas „hegyre”, ha mi is megértenénk, 
vállalnánk, amit az Úr itt mond (Mt 16,24.26): „Ha valaki jőni akar énutá-
nam, tagadja meg magát,�vegye�fel�az�ő�saját�keresztjét,�és�úgy�kövessen�
engem… Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, 
de lelkében kárt vall?” Ez lenne a megoldás a mi számunkra is, ezeknek 
mutatja meg a „második világot”, és ezek hallhatnak szózatot a „harma-
dik�világból”,�és�így�belekóstolhatnak�az�örökkévaló�világnak�az�erőibe.
Ő�át�akar�formálni�minket;�ahogy�ő�átváltozott,�„metamorfózis”�történt�

vele, és a tanítványok láthatták ezt az átváltozást. Ezt az átváltozást akarja 
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velünk is megcselekedni –�amit�a�mai�levélbeli�igénk�előtt,�2Pt 1,4-ben így 
olvasunk:�„Az�ő�isteni�ereje�mindennel�megajándékozott�minket,�ami�az�
életre és a kegyességre való… Amelyek által igen nagy és becses ígéretek-
kel ajándékozott meg bennünket, hogy ezek által isteni természet részeseivé 
legyetek, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságban van e világon.” 
– Ezt akarja elérni velünk és bennünk is, hogy isteni természet részeseivé 
legyünk.�Ezért�figyelmeztet�bennünket�a�mai�igénkben�(2Pt 1,19): „Igen 
biztos�nálunk�a�prófétai�ige,�amelyre�jól�teszitek,�ha�figyelmeztek,�mint�
sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél 
fel szívetekben.”
Bárcsak�úgy�tudnánk�mi�is�figyelni�a�prófétai�szóra,�hogy�ne�csak�a�

hajnalcsillag, hanem a teljes „naptámadat” kelhetne fel a mi szívünkben 
is,�és�minket�is�fel�tudna�vinni�a�„hegyre”,�fel�tudna�készíteni�az�ő�örök-
kévaló�világára!
Ámen!
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1987. FEBRUÁR 15.

1Kor�9,24–27;�Mt 20,1–16

Az�egyházi�esztendőnek�új�szakaszához�érkeztünk.�A�most�következő�
három vasárnap – hetvenes, hatvanas, ötvenes vasárnap – a böjtre készít 
elő�bennünket,�és�utána�pedig�jön�a�nagyhét,�nagypéntek�és�húsvét.
Isten�célt�ad�elénk!�Ahogy�a�levélbeli�igénkben�is�olvastuk,�hogy�a�ver-

senypályán is cél van, Isten elénk is, emberek elé, egy célt szabott, és 
számunkra ez a cél az örök élet! Mi nem gondoljuk meg, hogy itt a földön, 
ha el is töltjük azt a pár évtizedet – ahogy Bibliánk mondja: „hetven vagy 
ha�feljebb�nyolcvan�esztendőt”�–,�utána�egy�örök lét következik: örökké 
kell�létezni!�Bibliánk�arra�tanít�bennünket,�hogy�ez�az�öröklét�kétféle�ál-
lapotban�lehetséges.�Egyik�oldal:�örök�szenvedés�–�egy�cselekvőképtelen�
állapot, teljes öntudattal, örökkön-örökké. A másik oldal: örök élet, örök 
öröm;�„paradeézis”�–�Isten�melletti�állapot!
Bibliánk�ezen�a�vasárnapon�arra�akar�figyelmeztetni�bennünket,�hogy�

lássuk�magunk�előtt�a�célt.�Ahogy�levélbeli�igénk�mondja:�„…akik�a�ver-
senypályán�vannak,�önmegtartóztatók,�hogy�jutalmat�nyerjenek!”�Ez�a�
külső�kép�arra�akar�figyelmeztetni�bennünket,�hogy�érdemes�böjtölni�
azért�a�célért,�amit�Isten�állított�elénk,�az�örök�életért!�

De van egy közvetlen cél, amelyet Bibliánk nagypénteken, húsvétban 
állít�elénk!�Itt�is�jellemző�a�mi�megromlott�emberi�természetünkre�és�az�
ördög�munkájára,�mely�mindent�összekavar:�mi�a�nagypéntekből�Golgotát�
csináltunk,�aminek�semmi�értelme�sincs!�Bibliánk�görög�kifejezése�erre�a�
„Kranion”;�ennek�igéje:�„krainé”,�azt�jelenti:�valamit befejezni, véghezvinni, 
rátenni�a�koronát,�egy�régi�kérdést,�ügyet�végre�„tető�alá�vinni”,�amit�Jézus�
így mondott a kereszten: „Elvégeztetett!”
Az�is�a�mi�megromlott�emberi�természetünkre�jellemző,�hogy�mi�a�

„keresztet” is egészen másképp értjük, mint ahogy az Isten azt kijelen-
tette. Bibliánk szerint a kereszt azt jelenti: a halál! Méghozzá mind a két 
vonatkozásban�is.�Testi�halál�is�–�tehát�az�elhunyás�is�–,�és�az�Istentől�
végleg�elszakadt�állapot,�a�kárhozatnak�a�halála�is!�Ahogy�a�mi�Urunk�
Jézus Krisztusunk is a kereszten elhunyt, de ugyanakkor a kereszten je-
lentette ki a kárhozatnak a rettenetes halálát, amikor kimondta azt, hogy 
„Én�Istenem,�én�Istenem!�Miért hagytál el engemet?” Ezt azért tette, hogy 
neked, nekem ne kelljen az örökkévalóságon át ezt mondani: „Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engemet?”
És�most�figyeld�csak�meg�a�mi�emberi�gondolkodásmódunkat,�mit�ne-
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vezünk�mi�keresztnek�–�szemben�az�Isten�kijelentésével!�Amikor�egy�
egészségtelen élet után tönkreteszi valaki magát, és jön valami betegség, 
akkor ráfogja az Istenre. Amikor valaki Isten nélkül indul egy házasságba, 
és a házasságban már most végigélheti a pokolnak minden szenvedését, 
nyomorúságát, akkor is azt mondja az ember: „Az Isten milyen keresztet 
rakott�rám�ezzel!”�Szégyen,�gyalázat�ránk�nézve,�mindent�megrontunk!�

A kereszt a halál, és ilyen szempontból a keresztet senki nem kerülheti 
el! Mindannyiunk életében elérkezik egyszer az a pillanat, amikor itt kell 
hagyni ezt az anyagi világot, át kell lépni egy másik világba. Ezért adatott 
a Kranion, a nagypéntek, mert a Krisztus keresztje mellett két kereszt 
volt. Az egyik kereszten az hangzott el: „Ha isten Fia vagy, szabadítsd meg 
magadat,�meg�minket�is!”�Ami�ma�is�nagyon�sokszor�feltört�a�mi�emberi�
szívünkből:�„Ha�volna�Isten,�akkor�nem�eshetne�ez�meg�velem.�Miért�nézi�
el�az�Isten?�Hát�ha�van�Isten,�akkor�csináljon�valamit!”�A�másik�kereszten�
az hangzott el: „Én ugyan méltán…” – én megérdemlem a halált, a keresz-
tet,�megérdemlem�a�bűneim�miatti�büntetést!�És�ez�kapja�az�ígéretet:�„Még�
ma velem leszel a paradeézisben,�az�Isten�melletti�állapotban!”

Most a cél a kereszt! Csak az a nagy kérdés, hogy hogyan. Mellette fogok 
meghalni,�esetleg�káromkodva,�zúgolódva,�lázadozva,�tele�haraggal,�gyű-
lölettel!�Vagy�pedig�vele�fogok�meghalni,�vállalva�bűneimnek�a�bünteté-
sét,�bűneim�fölötti�ítéletét!�Vállalva�Isten�haragját�a�bűneim�felett�–�de�–,�
kérve�Istennek�a�bocsánatát.�Így�indul�el�most�az�egyházi�esztendőnek�
ez a szakasza, hogy elénk állítja a célt, mert abba az örök hazába – ahogy 
Bibliánk mondja: a Sionba –, a mennyei Jeruzsálembe, az elveszett atyai 
házba,�az�Isten�melletti�állapotba�csak�a�kereszten�át�lehet�menni!�A�ke-
resztet�nem�lehet�kikerülni!�Máté�evangéliumában,�amikor�Jézus�először�
jelenti be szenvedését (16,24):�„Ekkor�mondja�Jézus�az�ő�tanítványainak:�
Ha�valaki�jönni�akar�énutánam…”�–�ez�nem�kötelező!�Itt,�ebben�az�anyagi�
világban szabad akaratot kaptunk: mehetünk utána, vagy pedig saját 
utunkat járjuk a saját elgondolásunk szerint. „Ha valaki utánam akar 
jönni,�tagadja�meg�magát,�és�vegye�fel�az�ő�saját,�tulajdon�keresztjét,�és�
úgy�kövessen�engem!”�Tehát�Jézus�megadja�az�útját,�módját,�hogy�miként�
lehet�őt�követni!
De�hogy�mi�van�a�szívemben?�Azt�én�le�nem�tagadhatom!�–�Ez�sem�vélet-

len, hogy éppen a mi korunkban kellett megérnünk azt, hogy amikor egy 
repülőgépre�száll�fel�valaki,�akkor�a�csomagjait�átvizsgálják,�röntgenezik,�
hogy leleplezzék, mi van a csomagban. Hát akkor hogy képzeljük el, hogy 
az�Isten�világában�ne�tudnák?!�

Zsolt 94,8–9-ben Isten bizonyságot tesz: „Ti bolondok, hát mikor tér-
tek eszetekre? Aki a fület formálta, avagy nem hall-é? És aki a szemet 
készítette, az nem lát-é?” Aki ennek a szemünknek csodálatos törvényét 
megszabta, hogy itt, az anyagi világban láthassunk. vagy aki megszabta 
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a vakondok szemének a törvényét, hogy a föld alatt egy méterre ellát, 
és meglátja a pajort. vagy aki megszabta a sasnak a szemét, hogy ezer 
méter magasból meglátja a kis egeret. vagy aki megszabta a denevérnek 
a szemét, vagy a fecskéét, hogy röptében meglátja a szúnyogot. A mai 
igénkben azt olvassuk: amikor kiosztja a „gazda” a jutalmakat, vannak, 
akik irigy szemmel nézik, mit kapott a másik. Zúgolódnak, lázadoznak a 
gazda�ellen:�ők�egész�nap�dolgoztak,�és�most�mit�kapnak?!�De�mi�volt�az�
egyezség?�Bibliánk�arról�beszél:�„1�pénzt”�adnak�(nem�tízet!),�ez�–�képes�
nyelven�–�azt�jelenti:�1�=�örök�élet!�Mindenki�számára�ez�a�jutalom,�de�
csak akkor, ha az Úr szőlőjében dolgozik. 
Erre�mai�világunk�nyújt�szemléltető�példát,�majd�ama�napon�minden�

száj�bedugassék,�és�az�Isten�ítélete�előtt�ne�szólhassunk�egy�szót�sem.�Kis�
hazánkban meg lehet különböztetni: ez a „tábla” közös, ez a tábla ház-
táji;�egészen�másképpen�dolgozunk�a�közösben,�másképpen�dolgozunk�a�
háztájiban!�Más�valamit�„vállalati�szinten”�megcsinálni,�és�egészen�más�
„gmk-szinten”.

Miért van ez így? Azért, hogy végre lássuk meg nyomorult természetün-
ket, hogy magamnak mindent!�De�amikor�arról�van�szó:�„Úr�szőlőjében”�
dolgozni?�–Az�én�testvéremnek�van�kapcsolata�Istennel;�látja�életének�
az értelmét, látja a célt? Látja, hogy azért van itt, hogy megszabaduljon 
az�irigységből,�a�gyűlölködésből,�a�paráznaságból,�a�házasságtörésből,�
a�gonosz�kívánságokból?!�Látsz-e�ebből�valamit,�hogy�miért�van�itt�az�
én�gyermekem,�unokám,�apám,�anyám?�Az�„Úr�szőlőjében”,�az�örök�élet�
számára�mit�csinálunk�mi?!�

Mal 1,8.13-ban azt mondja az Úr: „Hogyha vakot hoztok áldozatul: nem 
bűn-é�az?�Vagy�ha�sántát�hoztok,�vagy�bénát,�nem�bűn-é�az?�Vidd�csak�
azt a te fejedelmednek: vajon kedvvel fogad-e, reád tekint-e? (…) És azt 
mondjátok:�Lásd,�milyen�fáradság!�És�ráfújtok,�azt�mondja�a�Seregeknek�
Ura…” Ugye milyen „fáradság” vasárnap eljönni a templomba? Ugye mi-
lyen�„fáradság”�este�imádkozni,�megköszönni�a�napot;�ugye�milyen�„fá-
radság” reggel felkelni, megköszönni az életet és imádkozni? Ugye milyen 
„fáradság”�Isten�elé�állni?!�–�Azt�mondja:�„ráfújtok”:�„…pedig�a�rablottat�
hozzátok, meg a sántát és betegest. Ételáldozatot is hoztok, de hát kedves 
az�a�ti�kezetekből?”�Ha�szétnézünk�magunk�körül,�akik�templomba�já-
runk,�csupa�öreg,�alig�van�egy-két�fiatal.�Leéljük�az�életünket,�és�amikor�
már�a�kutyának�se�kell�az�életünk,�akkor�elmegyünk�a�templomba!�„A�
rablottat hozzátok, meg a sántát, meg a bénát, meg a betegest”, amikor 
valaki�már�megijed�a�haláltól!�–�„Hátha�van�mégis�valami�abból�az�örök�
életből;�gyorsan�imádkozzunk,�menjünk�el�templomba!”
És�tulajdonképpen�mi,�emberek�mint�„szőlőmunkások”,�mi�az�utolsó�

órának�a�munkásai�vagyunk!�Mert�Jézus�Krisztus�óta�itt�van�az�utolsó�
óra;�bármelyik�pillanatban�bekövetkezhetik!�Újságjaink�és�tudósaink�
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elég sokat beszélnek arról, tizenhatszor annyi nukleáris anyag van fel-
halmozva�a�világon,�mint�amivel�fel�lehetne�robbantani�a�földünket!�Vagy�
akármelyik�pillanatban�egy�hajszálér�megpattanhat�a�fejünkben;�vagy�
kimegyünk�az�utcára,�és�a�járdára�fölszalad�egy�autó!�Nincs�bebiztosítva�
a�létünk!�Abban�a�pillanatban�itt�az�utolsó�óra�számunkra�–�és�akkor�mi�
lesz?!�Az utolsó óra munkásai vagyunk: naplopók, csavargók! És mi mond-
juk�azt,�hogy�a�„napnak�a�terhét�hordoztuk”?�Semmit�nem�csináltunk!�–�De�
zúgolódunk�a�„házigazdával�szemben”!

Levélbeli igénkben Pál apostol a versenypályát állítja elénk: „Én úgy 
öklözök,�mint�aki�nem�levegőt�vagdos…”�Az�ördög�láthatatlan;�de�az�ördög-
nek a munkáját meg kell látni magunkban, a fogható, látható dolgokban! 
Gal�5,19-től�Bibliánk�leleplez�bennünket,�fel�lehet�venni�a�küzdelmet,�a�
harcot: „A megromlott emberi természetnek a cselekedetei nyilvánvalók, 
melyek�ezek:�házasságtörés…”�Kell�erről�sokat�beszélni?�Ma�divat,�dicső-
ség!�„Tisztátalanság”�–�gondolkodásban,�álomban;�e�nélkül�filmet,�tévét,�
színdarabot nem lehet látni. „Bálványimádás” – imádom a gyerekemet, 
a munkámat, magamat, mint a legocsmányabb bálványt. „varázslás” – 
korunkban sem ment ki a divatból. „Ellenségeskedések, versengések, 
gyűlölködések,�harag,�civakodás,�visszavonások,�pártütések,�irigységek 
– és�mi�nem�is�tartjuk�bűnnek�az�irigységet!�–�,�gyilkosságok,�részegségek,�
dobzódások�és�ezekhez�hasonlók,�melyekről�előre�mondom�néktek…, hogy 
akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.” Ezért 
mondja Paulosz: „Megsanyargatom testemet, szolgává teszem, hogy amíg 
másoknak�prédikálok,�magam�valami�módon�méltatlanná�ne�legyek!”�–�
Hát�ez�elsősorban�nekünk�szól,�papoknak!�De�szól�aztán�mindenkinek,�
mert�Isten�ezt�akarja,�hogy�az�ő�népe�mind�„papi�nép�legyen”�–�Istennel�
közvetlen�kapcsolatot�tartó�emberek�legyenek!

Az Úr az ő szőlőjébe�hív�bennünket�munkásnak�az�utolsó�órában;�a�
jutalom,�az�örök�élet.�Nem�muszáj,�nem�kötelező!�Isten�nem�követ�el�erő-
szakot!�De�ne�vádoljuk�az�Istent�érte,�hogyha�az�istentelen�életünknek�a�
következménye�örök�halál,�örök�kárhozat�lesz;�pedig�ettől�akar�megmen-
teni�bennünket!
Ámen!�
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2Kor�11,19–12,9;�Lk 8,(1–3)4–15

Az�egyházi�esztendőben�a�hatvanas�vasárnaphoz�érkeztünk�el.�Ezek a 
vasárnapok a böjtre, majd nagypéntekre, húsvétra készítenek fel, útjelzők! 
Megmutatják,�merre�van�az�elveszett�atyai�ház�felé�vezető�út.�Mert�mi,�
emberek utasok vagyunk itt, ebben az anyagi világban.�Messziről�jöttünk�
– amikor beléptünk a születés kapuján –, aztán egyszer ki kell lépnünk 
ebből,�és�messzire�kell�mennünk:�az�örökkévalóságba!

Csakhogy ennek az útnak, amelyen itt járhatunk, az anyagi világban, 
kétféle vége van! Jézus Krisztus, amikor itt járt, az Isten országát hirdette! 
Miért nem hirdetett valami mást? A farizeusok, az akkori kor vallásos 
emberei�azt�várták�tőle,�hogy�megmondja,�hogyan�lehetne�a�megszálló�
rómaiaktól�szabadulni;�egy�kis�politikát,�gazdasági,�társadalmi�kérdésre�
megoldást�vártak�tőle;�de�Jézus az ilyen kérdésbe nem avatkozik bele! Lk 
12,13-tól ezt olvassuk: „Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy 
ossza�meg�velem�az�örökséget!”�Vajon�mit�felel�erre�Jézus?�„Ember,�ki�tett�
engem köztetek bíróvá vagy osztóvá?” Mi pedig úgy szeretnénk, hogy van 
nézeteltérésünk,�vitánk�a�családban,�férj-feleség,�szülők-gyermekek�kö-
zött,�jöjjön�az�Isten,�tegyen�igazságot!�De�Jézus�azt�mondja:�semmi�közöm�
a�ti�apró-cseprő�ügyeitekhez,�amivel�egymást�marjátok,�amiből�ti�„nagy�
ügyet”�csináltok!�És�nekünk�is�„lejjebb�kell�szállni”:�ne�azért�menjek�el�
a templomba, ne azért nyissam ki a Bibliát, hogy az én kérdésemre adjon 
választ az Isten; hanem hallgassam meg őt!

Lk 8,1–3-ban�a�példázat�előtt�asszonyokról�beszél�az�igénk,�akiket�Jézus�
meggyógyított�súlyos�bajokból,�tisztátalan�szellemektől:�„Mária,�aki�Mag-
dalénának�neveztetik,�kiből�hét�ördög�ment�ki,�és�Johanna…,�Zsuzsánna�és�
sok más asszony, akik a vagyonukból szolgáltak néki.” Ezek az asszonyok 
„jó�szántóföldnek”�bizonyultak,�az�ő�lelküket,�szívüket�„fel�tudta�szántani”,�
meg�tudta�őket�tisztítani�minden�gaztól,�tövistől,�tisztátalanságtól.�Isten�
az igének a jó magvát vetette a szívükbe, ez a mag jó gyümölcsöt termett.
9.�v.:�„És�megkérdezték�őt�az�ő�tanítványai,�mondván:�Mi�lehet�a�példá-

zat?” Mert az ember, ha nem akar valamit megérteni, akkor rögtön kérdez! 
10.�v.:�„Ő�pedig�monda�nékik:�Néktek�megadatott,�hogy�az�Isten�országának�
titkait�értsétek;�egyebeknek�példázatokban,�hogy�látván�ne�lássanak,�és�
hallván ne értsenek.” De majd az utolsó, az ítélet napján nem lehet arra 
hivatkozni: „Kérem, nekem fogalmam sem volt, mi az a szántóföld, mi 
az,�hogy�mag,�mi�az,�hogy�gyümölcstermés!”�11. v.: „A mag az Isten igéje.” 
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Így�magyarázza�meg�Jézus!�12. v.: „Az útfélen valók…” – Itt a letaposott út-
szélről van szó; a földeken gyakran láthatunk letaposott ösvényeket. Azt 
jelenti: „Az útfélen valók azok az emberek…” – amikor egy ember „átenged 
mindent magán” (átjáróház): hall valami vallásos dologról, észre sem veszi, 
buddhista,�mohamedán�vagy�valami�ördögi�filozófia,�mindent�bevesz!�Van�
egy�áramlat,�hogy�a�„vallásos”�dolgokról�is�beszéljünk;�csináljunk�valami�
vallásos�programot!�Jézus�azt�mondta�(Jn 5,43): „Én az én Atyám nevében 
jöttem,�és�nem�fogadtatok�be�engem;�ha�más�jönne�a�maga�nevében,�azt�
befogadnátok.” Pál apostol pedig azt mondja (Gal�1,8):�„Ha�mennyből�jött�
angyal�hirdetne�is�mást:�átkozott�legyen!”�Nem�hajlandó�befogadni�más�
tanítást!�Mi pedig mindent beveszünk rostálás és változtatás nélkül: ő�„val-
lásos”,�akkor�már�biztos,�hogy�jó!�Ez az a „letaposott talaj”! 

És ilyen „letaposott, útszéli” szívvel, lélekkel ülhet valaki évtizedekig 
a templomban: egy ige sem jut el a szívéig, mely megváltoztathatná az 
életét.�Az�ilyen�ember�meg�van�győződve�arról,�ha�eljön�a�templomba,�
tesz a perselybe, elimádkozza a Miatyánkot,�ezzel�minden�el�van�intézve;�
hiszen�hány�ember�még�templomba�sem�jár,�ő�mennyivel�különb�azok-
nál!�Meg�van�győződve,�üdvözülni�fog;�s�közben�ott�a�harag,�a�gyűlölet�
a hozzátartozóival szemben. Nem lehet megmagyarázni, hogy béküljön 
meg�a�hozzátartozóival,�tűrje�el�őket,�hisz�őt�is�el�kell�szenvedni!�Aztán�
béküljön�meg�az�Istennel!

A „letaposott talaj azok az emberek, akik hallják…” – tehát hallani kel-
lett!�És�azért�fogják�elővenni,�mert�hallotta�ezt!�És�akkor�nem�mondhatja:�
„Kérem,�én�nem�figyeltem�oda!”�„…azután�eljön�az�ördög,�és�kikapja�az�
igét�az�ő�szívükből,�hogy�ne�higgyenek,�és�ne�üdvözüljenek.”�Mert�ha�az�
életmódfolytatásukon nem látszik meg az Istennek az igéje, nem változik 
meg�az�életük,�nem�fognak�üdvözülni!

13. v.: „A kőszerűen megkeményedett talaj azok az emberek, akik mikor 
hallják,�örömmel�veszik�az�igét,�de�ezeknek�nincs�gyökerük;�akik�egy�ideig�
hisznek, a próbák idején pedig elszakadnak.”

14. v.: „És amelyik a tövis közé esett, ezek azok az emberek, akik hallot-
ták, de elmenvén, az élet gondjaitól…” – mit együnk, mit igyunk, mivel 
ruházkodjunk, mi lesz velünk, mi lesz holnap, holnapután – „…és gazdag-
ságától�–�ez�az�anyagiasság�–�és�gyönyörűségeitől�(hédoné)�megfojtatnak,�
és�gyümölcsöt�nem�teremnek!”

Igénk tehát három képben mondja el a „rossz szántóföldnek” a magatar-
tását, viselkedését: ez a három lényeg szerint egy! Tehát kétféle szántóföldről 
beszél Jézus: a rossz és jó szántóföldről!

A jót egyetlen egy képben mondja el (15. v.): „Amelyik pedig a jó földbe 
esett, ezek azok az emberek, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel meg-
tartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.”�(Görög:�hüpomoné�=�hosz-
szútűrés,�türelem,�elhordozás,�elszenvedés.)�A�türelem�terén�vannak�bajok�
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az�életünkben?!�Amikor�a�másiktól�ezt�vagy�azt�már�nem�tűröm�el,�úgy�
„fölcsattan”�a�hangunk!�„Eddig�tűrtem,�de�már�tovább�nem�tűröm!�–�és�
ez�igaz?�Eddig�sem�tűrtem,�és�ezután�sem�–�ez�a�valóság!�És�ha�nincs�meg�
ez a „türelem”, akkor annak mi lesz a következménye? A kárhozat, örök 
elveszés!�Tehát a „világ kihívásával” szemben a mi a válaszunk: Térjetek 
meg, amíg tart a ma, és fogadjátok be az igét!

Mk 4,26–29 (26. v.): „Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember 
beveti a magot a földbe.” Nagy dolog az, hogy Isten a mi életünket a szán-
tóföldhöz hasonítja. Nagyon sok munkát kell végezni, mert ha nem irtják 
ki a gazt, a tövist, a „vad” dolgokat, akkor hiába vetik oda a magot. A gaz 
megfojtja. Mik ezek a gazok, tövisek a mi életünkben? Például a türelmet-
lenség,�szeretetlenség,�az�irigység,�a�harag,�a�gyűlölködés;�az�életnek�a�
gondjai, a gyönyörei, az anyagiasság: ezek azok a tövisek, gazok, amelyek 
megfojtják�az�igét!�Nehezen�vesszük�tudomásul,�hogy�a�bűneset�következ-
tében mind így kerültünk erre az anyagi világra: bennünk van a sok gaz, 
ezt�hoztuk�magunkkal,�ezt�irtani�kell!
27.�v.:�Az�Isten�mint�szántóvető�számára�sem�könnyű�ez�a�gazirtás,�de�a�

szántóföld számára is keservesen nehéz munka, mert hiszen belehasít az 
ekevas a földbe, és kifordítja a belsejét. Az a sok kukac, bogár, mikor a nap 
rájuk süt, mind menekül, bújik. Bárcsak Isten igéje a mi életünkbe is bele 
tudna�hasítani,�meg�tudná�mutatni�bűneinket�–�ez�lenne�az�a�szántás!�Ha�
mi�ezt�engedjük,�akkor�az�ő�követein�keresztül�magot-igét,�„jó�időjárást”�
adva, a mi szívünkben ez az ige, ez a mag automatikusan teremni fog, 
sok és jó gyümölcsöt. 
28.�v.:�„Mert�automatikusan�terem�a�föld,�először�füvet,�azután�kalászt,�

azután teljes búzát a kalászban” – tehát megvan a folyamat, és nem kell 
nekem�gyötrődnöm:�„Jaj,�lesz-e�ebből�jó�gyümölcs?!”�Ez a mag csodálatos 
munkát tud végezni! 29. v.: „Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal 
sarlót�ereszt�reá,�mert�az�aratás�elérkezett.”�Lehetne�teremni!

Lk 7,29–30: „És amikor ezt hallotta az egész nép�és�a�vámszedők…”�Ami-
kor�Keresztelő�János�arról�prédikált:�„térjetek�meg,�mert�elközelített�az�
Istennek�az�országa”;�„a�fejsze�a�fák�gyökerére�vettetett,�és�amelyik�fa�nem�
terem�jó�gyümölcsöt,�azt�kivágják,�és�tűzre�vetik”�–�mikor�ezt�hallották:�
igazat adtak az Istennek!�Nem�az�ő�követeinek�kell�igazat�adni,�hanem�
az Istennek! Igaza van az Istennek!�Mennyit�vesződött�velem,�mennyit�
foglalkozott�velem!�Hányszor�hallottam�az�ő�szavát,�és�földre�ejtettem�az�
igét;�„eltaposták�az�emberek”,�az�ördög�kikapkodta�a�szívemből,�és�nincs�
igém!�De�lehet�olyan�is,�mikor�egy�halálos�beteg�nem�lát�már;�a�szervezete�
fölmondta a szolgálatot, nem tud olvasni Bibliát, éjjel nem tud aludni, és 
akkor�eszébe�jutnak�az�igék!�És ezek az igék éltetik, és készítik őt haza a 
szentség,�a�tisztaság�világába!�De�ha�a�szívünk�tele�van�minden�mással,�
ha nincs benne az ige, akkor mibe fogunk belekapaszkodni?
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„…a vámszedők igazat adtak az Istennek, megkeresztelkedvén a János 
keresztségével” – belátták, beismerték, egy véleményre jutottak az Is-
tennel, megbánták, amit csináltak. Ez a János keresztsége: a „metanoia” 
keresztsége! 30. v.: „A farizeusok pedig és a törvénytudók – tehát a vallásos 
emberek�–�az�Istennek�tanácsát�megvetették�ő�magukra�nézve…”�Lehet,�
hogy�mi�is�nagyszerű�„propagandistái”�vagyunk�az�Istennek�a�szomszéd�
asszonnyal,�rokonainkkal�kapcsolatban;�de�az�Isten�tanácsát�magunkra�
nézve�megvetjük;�másoknak�mondjuk,�magunk�nem�csináljuk�„nem�ke-
resztelkedvén�meg�őtőle”.�Nem�bánták�meg�az�ő�bűneiket,�milyen�szán-
tóföldek�voltak?�Rossz�szántóföldek!�De�Istennek�a�könyörülő�irgalma,�
hosszútűrése�az�emberi�értelemmel�felfoghatatlan!�A�farizeusoknak�Jézus�
azt hirdeti: „jaj néktek, bolondok és vakok…” (Mt 23,17), ugyanakkor a 
farizeusoknak�is�van�lehetőségük�a�megtérésre.�

A levélbeli igében megszólal egy farizeus: Pál apostol, ki Saulosz volt 
azelőtt.�Paulosz�befogadta�az�Isten�igéjét,�tudomásul�vette:�„jaj�néktek,�
farizeusok,�bolondok�és�vakok”,�de�térjetek�meg!�Olvassuk�el�az�ő�vallo-
mását (Fil 3,4–7): „Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha 
bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább.” Nekünk ma mi a 
bizakodásunk? – Én evangélikus vagyok. vagy: az én apám pap volt. Hát 
ezzel�lehet�bizakodni�az�Isten�előtt?!�–�„Körülmetéltettem�nyolcadnapon,�
Izráel�nemzetségéből,�Benjámin�törzséből�való�vagyok,�zsidókból�való�
zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat 
üldöző,�a�törvénybeli�igazság�tekintetében�feddhetetlen�voltam.”�Mindent�
megcsináltam!�„De�amelyek�nékem�egykor�nyereségek�voltak,�azokat�a�
Krisztusért�kárnak�ítéltem.”�–�Amit�a�saját�dicsőségemnek,�igazságomnak�
tartottam, mindent kárnak és szemétnek ítélek, és most valami egészen 
mást�keresek!

Ez a Pál szól 2Kor 12,1–9-ben, akinek az Isten megmutatja a „második” 
világot, sőt hallhat a „harmadik” világból szózatot. „A dicsekedés azonban 
nem�használ�nékem;�rátérek�azért�a�látomásokra�és�az�Úrnak�kijelentései-
re.”�Csodálatos�kijelentéseket�kapott,�megalázta�magát�Isten�előtt,�ezért�az�
Isten�fel�tudta�őt�magasztalni!�2. v.: „Ismerek egy embert a Krisztusban, 
aki�tizennégy�évvel�ezelőtt�(ha�testben-é,�nem�tudom;�ha�testen�kívül-é,�
nem�tudom;�az�Isten�tudja)…”�–�vannak�dolgok�amik�titkok;�nem�szabad�
feszegetni,�nem�tartozik�rám,�mert�erről�nem�kaptam�kijelentést.�Mi�pedig�
a titkokat szeretnénk tudni. 5Móz 29,29: „A titkok, az Úréi, a kijelentett 
dolgok�az�emberfiaié!”–�„…elragadtatott�a�harmadik”�égig.”�A�„második”�
világ�és�a�„harmadik”�világ�határáig;�de�a�„harmadik”�világba�nem�lát-
hatott be, onnan csak hallhatott csodálatos dolgokat. 3. v.: „És tudom, 
hogy�az�az�ember,�(ha�testben-é,�ha�testen�kívül-é,�nem�tudom;�az�Isten�
tudja)…” – Még egyszer leszögezi: ne kutassunk olyan dolgokat, amelyek 
nem tartoznak ránk! Ránk�az�tartozik:�„Térjetek�meg!”�Vagy:�„Te�köves�
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engem!”�–�4. v.: „Elragadtatott a paradeézisbe�–�nem�a�paradicsomba!�az 
Isten melletti állapotba –, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelye-
ket nem szabad embernek kibeszélnie.” A görögben: „nem lehet”, vagyis 
emberi szóval elmondani nem lehet. Mert „amiket szem nem látott, fül nem 
hallott, amit az embernek a szíve meg se gondolt, amit Isten készített az 
őt�szeretőknek”�(1Kor�2,9),�azt�nem�lehet�emberi�szóval�elmondani!�

9. v.: „…tövis adatott az én testembe… nagy örömest dicsekszem az 
én�erőtlenségeimmel,�hogy�a�Krisztus�ereje�lakozzék�énbennem.”�–�Gal 
4,13–14:�„Tudjátok�pedig,�hogy�testem�erőtlenségében�hirdettem�néktek�
először�az�evangéliumot…�mikor�először�voltam�nálatok,�az�én�testi�erőt-
lenségem nyilvánvalóvá lett, és megkísértetvén testemben, nem vetettetek 
meg…�–�az�egyházi�hagyomány�azt�jegyzi�meg:�előfordult,�hogy�időnként�
elájult –, hanem úgy fogadtatok, mint Istennek az angyalát, követét, mint 
Krisztus Jézust.” Azt mondja Paulosz: könyörögtem én, hogy Isten vegye 
el�tőlem,�távozzék�el�tőlem,�és�mi�volt�válasz:�„Elég�néked�az�én�kegyel-
mem!”�Ne�akarj�ettől�a�testi�betegségtől�szabadulni!�Miért ad az Isten az 
embernek egy ilyen testi erőtlenséget? Hogy az ember lássa be, hogy sen-
ki-semmi: ha nem kapná állandóan az Istennek az éltető leheletét; akkor 
nincs élete önmagában.�És�a�mi�számunkra�egy�testi�erőtlenség,�gyengeség�
mit szokott jelenteni? Ezen keresztül akarunk uralkodni: „Szolgáljatok ki 
engem!�Én�vagyok�a�beteg!”�És�nem�azt�látjuk�meg:�milyen�senkik,�semmik�
vagyunk!�Jó�az,�mikor�az�ember�megtapasztalja�az�erőtlenséget,�aztán�
adhassa�Isten�az�ő�erejét�elhordozni�a�bajokat,�a�próbákat,�a�nehézségeket�
hosszútűréssel.
2Kor�12,10:�„…gyönyörködöm�az�erőtlenségekben,�bántalmazásokban,�

nyomorúságokban,�üldözésekben�és�szorongattatásokban�a�Krisztusért;�
mert�amikor�erőtlen�vagyok,�akkor�vagy�erős”–�akkor�tud�Istennek�az�ereje�
munkálkodni�bennem,�hogy�gyümölcsöt�teremjen�az�életem�béketűréssel,�
türelemmel az örök élet számára. Bárcsak mindannyiunk életében el 
tudná�végezni�Isten�ezt�a�jó�munkáját!
Ámen!
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1986. FEBRUÁR 9.

1Kor�13,1–13;�Lk 18,31–43

Ennek a vasárnapnak két neve van, az egyik: „ötvenes vasárnap”. Ez így 
nem sokat jelent számunkra, de van egy másik neve Zsolt 71,3 alapján: 
„Esto mihi” (latin), azaz: „Légy nékem sziklaváram…” választás elé állít 
bennünket ez a vasárnap, mert ha a kereszt felé tartunk, nem mindegy, 
melyik oldalára kerülünk: a kereszt jobb oldalára, ahol ígéret hangzik 
el,�vagy�a�kereszt�bal�oldalára,�hol�a�gonosztevő�átkozódik,�ami�igazolja,�
hogy átkozott maradt.

A mai vasárnap óegyházi perikópája (Lk�18,31–43)�azzal�kezdődik:�„És�
maga�mellé�vette�a�tizenkettőt,�mondta�nékik:�Lássátok,�felmegyünk�Je-
ruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek Fián, amint a próféták 
megírták.�…de�harmadnapra�feltámad…�Ők�pedig�ezekből�semmit�nem�
értettek…”�De�azóta�már�sok�idő�eltelt,�nekünk már nem kellene értelmet-
lenül csinálni a dolgainkat! El kellene jutni az értelem teljes gazdagságára 
(Kol 2,2). Azt olvassuk tovább: „Lett pedig, mikor Jérikhóhoz közeledett, 
egy vak ült az út mellett, koldulván…” Jézus egy vakkal találkozott, ki 
beismerte�vakságát,�ki�érzi,�hogy�a�vakság�átkozott�állapot,�de�ő�gyógyulni�
akar. A farizeusok (Mt 23-ban olvassuk) ezt nem érezték, nem akartak 
gyógyulni, hiába ajánlja fel nekik Jézus az áldást. Jn�12,13:�„Áldott�a�jövő�
az�Úrnak�nevében!”�–�lehetne�menekülni�az�átok�alól.�De�nem�menekül-
nek Isten csodálatos szeretetének a vonzáskörébe, amit épp a kereszten 
mutatott�be:�„Úgy�szerette�Isten�a�világot,�hogy�az�ő�egyszülött�Fiát�adta,�
hogy�aki�hisz�őbenne,�el�ne�vesszen,�hanem�örök�élete�legyen.”�Ez�az�agapé, 
ez a szeretet, és nem, az amit mi annak érzünk! Mi, magyarok vezetünk a 
válási�statisztikában,�pedig�mindegyikőnk�azt�mondta�házasságkötésekor:�
„Szeretem�a�mellettem�lévőt…”�Gyakran�csak�a�„szavakat�szajkózzuk”,�azt�
sem tudjuk, mit mondunk. Nem tudjuk, hogy mi is az a szeretet, amelyet 
Isten elfogad!�A�szeretet�felülről�jött,�nekünk�csak�szívünket�kellene�ki-
tárni,�befogadni,�de�mi�bezárkózunk�az�Isten�szeretete�előtt.

A szeretet az, amikor a Fiú azért könyörög: „Atyám, bocsásd meg nékik, 
mert nem tudják, hogy mit cselekesznek!” Ez a szeretet jelentkezik, amikor 
az aranyborjú miatt el akarja Isten törölni a népet, de Mózes közbenjáró-
ként könyörög (2Móz�32,31–32):�„Kérlek!�Ez�a�nép�nagy�bűnt�követett�el,�
mert�aranyból�csinált�magának�isteneket.�De�most�bocsásd�meg�bűnüket;�
ha�pedig�nem,�törölj�ki�engem�a�te�könyvedből,�amelyet�írtál.”�Hajlandó�
vagyok�az�üdvösségemet�odaadni�ezért�a�népért!�Az�„agapé”�nem�han-
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gulat,�nem�egy�pillanatnyi�fellángolás,�hanem�mentő,�cselekvő�szeretet.�
Ugyanazt láthatjuk Istvánnál is ApCsel 7,60-ban, aki, mikor megkövezték, 
így�imádkozott:�„Uram,�ne�tulajdonítsd�nékik�e�bűnt!”�Ez az „agapé”, ha 
valaki életét adja embertársaiért, mert�ő�az�életét�adta�nékünk.�Vajon�mi�
kinyitjuk-e�szívünket�az�Isten�szeretete�felé,�hogy�az�ő�vonzása�utolérjen�
bennünket? valamit meg tud velünk értetni a kereszt hatalmas csodá-
jából? Mert Isten szeretete a kereszten jelent meg. Mai igénkben Jézus 
nekünk, vallásos embereknek mondja: „Jaj néktek, jaj néktek…”

Jézus egy vakot meggyógyít, ki Jérikhóból jött ki, és mikor kijött, akkor 
tudta mondani: „Jézus, Dávidnak Fia�–�és�nem�a�názáretbeli�Jézus!�–,�kö-
nyörülj rajtam!”�Jérikhóban�ezt�nem�tudta�volna�elmondani;�Jérikhó�az�
átok városa: munkájuk, cselekedeteik, minden, amihez hozzányúlnak, 
átkozott. Jérikhó egy bibliai fogalom; nem földrajzi helyet, hanem ezen 
keresztül egy állapotot akar bemutatni Isten nekünk „gyógypedagógia 
módon”.�Például�az�iskolákban�a�2�×�2�=�4�összefüggést�papírkorongokkal�
tanítják a gyerekeknek, holott a papírkorongoknak semmi közük sincs 
a�2�×�2�=�4-hez.�Ez�az�egész�anyagi�világ�egy�gyógypedagógiai�világ,�Isten�
ezen keresztül próbálja velünk kitapintatni a valóságot, ezért mutatja be 
példaként Jérikhót. Józs 6,26: „És átkot szórt Józsué azon a napon, mond-
ván:�Átkozott�legyen�az�Úr�előtt�az�a�férfiú,�aki�felkél,�hogy�megépítse�e�
várost,�Jérikhót!�Az�ő�elsőszülöttére�rakja�le�annak�alapját�s�legifjabb�fiára�
állítsa�fel�annak�kapuit!”�Miért?�Mert�ezt�olvassuk�az�1. versben: „Jérikhó 
pedig be- és elzárkózott�az�Izráel�fiai�előtt…”�–�vagyis�az Isten Igéje előtt. 
Rettenetes, mikor a szívünk tele van minden mással – tévé, rádió, egye-
bek –, és így bezártak vagyunk az Isten világ felé. Ez így „átkozott állapot”, 
ezen emberileg nem lehet segíteni. 
Bár�leomlottak�Jérikhó�falai,�de�Jérikhó�nem�szűnt�meg,�újból�és�újból�

fel�akarják�építeni.�Ami�meg�is�történt�Akháb,�Omri�fia�idejében�(1Kir 
16,28–34),�ki�gonoszabbul�cselekedett�az�Úr�szemei�előtt�mindazoknál,�
akik�őelőtte�voltak;�feleségül�vette�Jezábelt,�oltárt�emelt�a�Baálnak.�„És�
csinált Aserát is, és jobban haragra indította Akháb az Urat, Izráel Istenét, 
mint�az�Izráel�valamennyi�királya,�akik�őelőtte�voltak.”�Milyen�szép�név�
ez – „csinált Aserát is” –, csak nem tudjuk, hogy mit jelent. Asera értelme: 
vallásos jelleget adott a szexnek, a testi élvezeteknek. Rettenetes lesz az 
Isten�ítélőszéke�elé�állni,�ha�Isten�felé�nem�nyitottuk�ki�a�szívünket!�Jól�
beleéltük magunkat a „modern világba”, de süketek, vakok, tanulatlanok 
vagyunk�az�Isten�országa�számára!�

Akhbáb idejében „mindent szabad volt csinálni”. Persze hogy akadtak 
olyanok, akik újraépítették Jérikhót. 34. v.: „Ennek idejében építé meg a 
béthelbeli�Hiel�Jérikhót.�Az�ő�elsőszülött�fiának,�Abirámnak�élete�árán�
vetette�meg�annak�alapjait,�és�az�ő�kisebbik�fiának,�Ségubnak�élete�árán�
állította fel annak kapuit, az Úr beszéde szerint, amelyet szólott Józsué, a 

Bonnyai.indd   75 2015.08.05.   10:41:58



ÖTvENED vASÁRNAP76

Nun�fia�által.”�Lehet, hogy te is építed a magad „Jérikhóját”? Lehet például, 
hogy�fiad�testileg�él,�de�belsőleg�halott,�mert�az�átok�városát�építed�benne�
–�tudománnyal,�művészettel,�mindegy�mivel,�ha�Isten�felé�bezárva�a�szíve,�
ott�Jérikhó�lesz!�Persze�hogy�Jérikhóban�ebből�nem�vesznek�észre�semmit,�
mert „e világ istene megvakítja a hitetlenek elméit” (2Kor 4,4). Mint Nóé 
idejében,�úgy�az�utolsó�időben�is,�„nem�vesznek�észre�semmit�(Mt 24,39).
De�a�mai�igénkben�egy�csoda�történt,�amiből�meg�lehetne�élni:�Jézus 

átmegy Jérikhón! Meghallgatja mindenki a szabadítás örömét! Zákeus meg-
hallotta;�Isten�szeretetének�vonzása�kivonzotta�Jérikhóból.�Ez�egy�csoda!�
Jézus átmegy az átok városán, az átok útjára lépett érettünk, átkozott 
emberekért!�Az�emberré�lett�Isten�átmegy�Jérikhón,�hogy�megszabadítsa�
az�átok�alatt�lévőket.�De�ha�te�nem�látod�be,�hogy�süket,�vak,�értelmet-
len,�átkozott�vagy,�akkor�mi�hasznod�belőle,�hogy�Jézus�vállalja�az�átok�
útját,�hogy�átmegy�Jérikhón?!�Vigyázzunk!�Jézus�nem�volt�átkozott,�mert�
nem�emberben�bízott!�Jer 17,5: „véglegesen elátkozott az az ember, aki 
emberben�bízik,�és�testbe�helyezi�erejét,�az�Úrtól�pedig�eltávozott�az�ő�
szíve!”�Ilyen�egyszerűen�fel�lehetne�ismerni!�Hát�nem�bízol�magadban,�
összeköttetéseidben?!�Aki emberben bízik, az átkozott! Jézus nem bízott 
emberben,�tudta,�hogy�mi�van�benne!�7. v.: „Áldott az az ember, aki az 
Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr…” Őnéki bizodalma volt az Úr! 
Értsük meg, nyissuk ki a fülünket, szívünket, örök életünk érdekében 
figyeljünk�az�igére!�

van egy örökkévaló törvény az Isten világában (5Móz 21,22–23): 
„…át�kozott�Isten�előtt,�aki�fán�függ…”�Erre�az�igére�hivatkoznak,�mikor�
leveszik�az�Úr�testét�a�keresztfáról.�Ő�vállalta�azt,�hogy�keresztre�feszítsék�
az�átkozottakért,�de�ő�végig�az�Úrban�bízott,�ahogy�azt�Zsolt 22-ben olvas-
suk: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? …Benned bíztak 
atyáink;�bíztak,�és�te�megszabadítottad�őket…�és�nem�szégyenültek�meg.�
…Ne�légy�messze�tőlem,�mert�közel�a�nyomorúság,�és�nincs,�aki�segítsen.�
Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái… meg-
osztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. De te, Uram, ne légy 
messze�tőlem;�én�erősségem,�siess�segítségemre!�Szabadítsd�meg�lelkemet�a�
vadaktól…” Benne bízott! Ezt még az ellenségei is elismerik (Mt 27,43): „Az 
Úrra�bízta�magát,�mentse�meg�őt;�szabadítsa�meg�őt,�hiszen�gyönyörködött�
benne!”�Ő az Úrra bízta magát, ezért az állapota szerint nem volt átkozott! 
Azzal, hogy vállalta a keresztet, helyzete szerint átkozott volt, de állapota 
szerint�nem,�ezért�nem�tarthatta�a�halál�hatalmában!�Azokért�vállalta�a�
halál útját, és azok támadnak fel vele, akik vállalják, hogy ők átkozottak!
Csodálatos�Isten�leleményes�szeretete!�Hagyta�magát�fára�függeszteni,�

vállalta�az�átkot,�a�kereszthalált,�hogy�az�átkozottakat�megmentse!
Egészen más, mint mikor mi „irodalmi stílusban” elkezdünk beszélni 

a�„szeretetről”:�a�kutya�mennyire�szereti�a�gazdáját,�és�így�tovább…�Isten 

Bonnyai.indd   76 2015.08.05.   10:41:58



1986. FEBRUÁR 9. 77

szeretete: Átkozott lett azért, hogy az átkozottak feltámadhassanak! Ez az 
agapé,�ezt�ismeri�fel�a�jobb�oldali�lator;�Lk 23,39–41): „Mi ugyan méltán…” 
–�a�bal�oldali�átkozódott,�és�átkozott�is�maradt!�A�halált�nem�kerülheti�el�
senki!�Isten�azért�adta�a�Kraniont, hogy ha elindulunk a böjt útján, tudjuk, 
merre�kell�menni!�Mert�mindenki�meghal�–�egy�kedves�lelkésztársam�
mondta:�„még�talán�én�is!”�–,�de�hogyan?�Átkozódva,�s�maradnak�átko-
zottak, vagy Isten szeretetének vonzása utolér, és beismerjük: „Én ugyan 
méltán…”�A�vak�belátta,�hogy�ő�méltán!

Paulosz a galatákhoz írott levelében vállalja (Gal 3,10–13): „Mert akik a 
törvény�cselekedeteiből�vannak,�átok�alatt�vannak.”�A�törvény�cselekede-
tei? Mi is hajlandók lennénk a gazdag ifjúval együtt elmondani (Mk 10,20): 
„Mester!�Mindezt�megtartottam�ifjúságomtól�fogva…”�Tovább�olvasva�a�
galatákhoz írt levelet, nehezen akarjuk belátni, hogy: „…a törvény által 
senki�sem�igazul�meg�Isten�előtt,�mert�az�igaz�ember�hitből�él.�A�törvény�
pedig�nincs�hitből…�Krisztus�váltott�meg�minket�a�törvény�átkától,�átokká�
lévén�érettünk;�mert�meg�van�írva:�Átkozott�minden,�aki�fán�függ.”

De ő nem maradt a halálban: világosságra hozta az életet és a múlha-
tatlanságot. Csodálatos evangélium, örömhír ez! Gal 2,19–20-ban mondja 
Paulosz: „Mert a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek 
éljek. Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek többé nem én, hanem él 
bennem�a�Krisztus;�amely�életet�pedig�most�testben�élek,�az�Isten�Fiában�
való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”

Ó, ha Isten szeretete így tudna utolérni, hogy úgy szeretett engem, hogy 
meghalt�értem!�Ez�csodálatos�változást�tudna�hozni�az�életünkben,�és�
tudnánk követni a Bárányt a keresztre, s onnan tudna vinni tovább az 
örök�életre!
Ámen!
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Mt�4,1–11;�Zsolt�91,15;�2Kor 6,1–10

Böjt�első�vasárnapjához�érkeztünk�el.�Ezek�a�vasárnapok�útjelző�táblák�
a�hazafelé�vezető�úton.�Ugye�a�mi�világunkban�kicsit�furcsán�hangzik�a�
böjt? Divatjamúlt szó lesz például a sátán is, legfeljebb a mesékben talál-
kozunk vele, szintén nevetséges fogalommá válik. De a böjt nem megy ki a 
divatból.�Például�szolgál,�ha�operáció�előtt�a�betegnek�böjtölni�kell.�Nincs�
kiskapu, protekció. Azért bármennyire szeretnénk elkerülni, nem lehet. 
Itt az operáció a nagypéntek. És operáció csak akkor lehet, ha végigjárom 
a böjt útját. Mert szétválnak az utak: az egyik az Isten által mutatott út, 
mely a böjt–nagypéntek–húsvéton át vezet haza. A másik az úgynevezett 
„arany” középút, az a nem túl vallásos, olyan magam választotta életmód-
folytatás,�melyen�nem�lehet�hazajutni!

Lk 12,16–21-ben Isten bemutat egy „gazdag” embert: „…ezt mondom az 
én�lelkemnek:�én�lelkem,�sok�javaid�vannak,�sok�esztendőre�eltéve,�tedd�
magad�kényelembe,�egyél,�igyál,�gyönyörködjél!”�Mi�az�Isten�véleménye�
erről�a�felfogásról?�–�„Bolond!”�A�te�életfelfogásod�nem�hasonlít�erre?
Kétfelé�kell�válni�a�mai�nappal,�és�neked�választanod�kell!�Azt�az�utat,�

melyet�Jézus�Krisztus�már�végigjárt,�vagy�a�magad�választottat!�Viszont�
vedd�tudomásul,�erre�Isten�azt�mondja,�hogy�„bolond”!�Miért?�Mert�meny-
nyei kincsekhez érzéke nem volt, minden más – „a sok javaim” – érdekelte, 
csak Isten dolgai nem.
2Kor�6,1–10:�„…ajánljuk�magunkat�mint�Isten�szolgái�sok�tűrésben,�

nyomorúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben…” Ez a két 
út�áll�most�előttünk:�böjt�vagy�a�magad�választotta�út:�„Egyél,�igyál,�gyö-
nyörködjél!”
Isten�böjt�első�vasárnapján�bemutatja�számunkra�is�az�ördögöt.�Perikó-

paigénk (Mt 4,1–11) szerint: „Akkor Jézust a Szellem a pusztába vitte, hogy 
az ördög megkísértse. És miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, 
végre�megéhezett.�Ekkor�a�kísértő�odament�hozzá…”�Szembe�kell�nézni�az�
ördögi dolgokkal. Ez idegen a mi felfogásunknak, mivel az ördög letagad-
tatja magát a világban. Az Isten viszont beszél róla, Isten igéje világosan, 
kendőzetlenül�megmutatja�(Jn 8,44): „Ti az ördögatyától valók vagytok, és 
ti�atyátok�kívánságát�akarjátok�cselekedni.�Az�kezdettől�fogva�emberölő�
volt… Amikor hazugságot szól, a sajátjából szól (akkor beszél a magáéból): 
mert�hazug�ő,�és�a�hazugságnak�atyja…�minden�hazugság�kiagyalója.”�

Ma tehát hogyan ismerem fel magamban? A hazugságon keresztül. 
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Figyeljük meg, hogy mi szeretjük takargatni, leplezni magunkat, mert a 
hazugság mélyen bennünk van. Nem úgy, hogy néha elszóljuk magunkat, 
hanem�a�lényegünkben�van,�belül,�bennünk.�Hányszor�figyelmeztet�a�
lelkiismeret – ha még nem rontottad meg –, hogy „most nem a valóságnak 
megfelelően�mondtad”.�Nem�szeretem�a�valóságot,�olyan�jelzőkkel�látom�
el,�mint�például:�rideg�valóság,�kegyetlen�valóság;�a�hazugságot�viszont�
szépítem. vegyük észre, hogy benne van a lényegünkben a hazugság.
Miből�mérhetem�le,�hogy�ez�így�van?�Például�ha�az�én�unokám�hazudik,�

nem ijedek meg, tetszik, nevetek. Pedig – a valóság, szellem szerint – leg-
alább olyan súlyos, mintha az orvos azt mondja, hogy vérrákja van. Ha 
másról nem, a hazugságról biztosan megtudhatom, hogy bennem van az 
ördög.�Miért�mondhatjuk�ezt?�Mert�mi�a�bűnesetkor�kicseréltük�mennyei�
Atyánkat, az ördögatyára, ezáltal eszközeivé váltunk az ördögnek – ahogy 
előző�igénkben�olvastuk.�

Böjt 1. vasárnapján Jézus leleplezi az ördögöt. Miben nyilvánul meg az 
ördög�például�a�hazugságon�túlmenően?�Ismerős�számodra�az�ember�a�
tűz-víz�(ellentétes)�állapota?�Mt 17,14–21-ben Jézus egy gyakorlati példát 
mutat be nekünk. „Mikor leértek a sokasághoz, egy ember odament hozzá, 
térdre�borult�előtte,�és�így�szólt:�Uram,�könyörülj�a�fiamon,�mert�holdkó-
ros,�és�kegyetlenül�szenved,�gyakorta�esik�a�tűzbe,�és�gyakorta�a�vízbe…”�
Magyarul:�megszállott�ember!�Ismerjük�ezt�a�típust?�Megy�„álomkórosan”�
a veszedelembe. Erre, az ilyen magatartásra mondja Jézus, hogy „ördög 
van benned”. Persze ez a mi számunkra, a modern ember számára, hogy 
„ördög”, furcsa fogalommá vált. Nehéz tudomásul venni, de fogadd el, 
hogy minden idegesség, hisztéria mögött az ördögnek adunk teret. 

Bibliánk Mk 5,1–20-ban a gadarai ördöngös meggyógyítását mutatja be, 
akiben�egy�légiónyi�(légió:�hatezer�fő�)�ördög�munkálkodott.�4.�v.:�„…sokszor�
megkötözték ugyan béklyókkal, láncokkal, de a láncokat szétszaggatta, és 
a béklyókat összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni.” Figyeljük 
meg a környezetünket, hány olyan ember van, akit nem lehet megkötözni 
a házassággal, jönnek a „háromszögek”, ez sem elég, sokszögek kellenek. 
Nem lehet beleszorítani a rendbe, „szétszaggat minden kötelet”. Hová 
ment�Bibliánk�szerint�–�miután�Jézus�kiűzte�–�ez�az�emberben�lévő�légió-
nyi�ördög?�A�disznónyájba!�Vedd�észre,�hogy�minden�„disznóság”�mögött�
az ördög van, csak mi szépítjük, retusáljuk az eseményeket. Figyeld meg 
ezt a tanítást: egy emberben�elfér�hatezer,�az�állatokból�kétezer�kellett!
Érted�most�már,�hogy�a�böjt�miért�ezzel�kezdődik?�Ha�bennem�van�az�sok�

(légiónyi) ördögi magatartás, hazugság, paráznaság, tisztátlanság, akkor 
nem�lehet�ezt�letakarni,�„magamban”�elintézni,�ezt�gyógyítani�szükséges!�
Mi�egy�nagy�lehetőséged?�El�lehet�indulni�a�böjt�útján.�„Uram,�szabadíts�

meg�minden�gonosztól!”�–�segélykiáltással�(Zsolt 91,15) segítségül lehet 
hívni, el lehet kezdeni a böjtöt. De nem úgy, hogy nem eszem, nem iszom, 
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nem�munkálkodom…�Ez�csak�a�külső�képe.�Ez�a�szellemiekre�figyelmez-
tet, vagyis hogy nem csinálom tovább, ami nekem tetszik, és ami nekem 
kedves,�és�amit�Isten�bűnnek�tart.�
Hát�ezért�könnyen�megsértődünk,�ha�ő�a�böjtről�tanít,�és�nem�akarunk�

hallgatni a böjti tanításra. Ézs 58,5–7: „Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, 
[és�olyan]�a�nap,�amelyen�az�ember�lelkét�gyötri?�Avagy�ha�mint�káka�lehajtja�
fejét,�és�zsákot�és�hamvat�terít�maga�alá:�ezt�nevezed-e�böjtnek�és�az�Úr�előtt�
kedves napnak? Hát nem ez-e a böjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a 
gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd 
az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-e, hogy az éhe-
zőnek�megszegd�kenyeredet,�és�a�szegény�bujdosókat�házadba�bevigyed,�ha�
meztelent�látsz,�felruházzad,�és�testvéred�előtt�el�ne�rejtsd�magadat?”
Mi�az�ő�ígérete�az�igazi�böjtre?�Ézs 58,8: „Akkor felhasad, mint hajnal, 

a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod 
előtted�jár;�az�Úr�dicsősége�követ.”
Ő�nem�külső,�látszólagos�böjtöt�akar,�hanem�hogy�megnyisd�azokat�

a bilincseket, amelyekkel egyik ember a másikat megköti. Mik ezek a 
bilincsek?�Ilyen�például�a�másikkal�szembeni�harag;�„tépd�szét”,�és�ezzel�
elkezdődhet�a�böjt.�

Ha így imádkozol: „Bocsásd meg a mi vétkeinket…”, nézd meg a szíved, 
hogy mennyi felírt tartozás van ott, amivel emberek megsértettek. De 
itt és most még meg lehet szabadulni a „megbocsátani nem akarástól”. 
Próbáljátok meg szétszakítani azokat a szálakat, amelyekkel összevissza 
kuszáltátok az életet. És rájössz, hogy nem megy, mert megint egy régi 
harag�jött�elő.�Akkor�segítségül�hívhatod�őt,�és�lesz�mit�felvinni�a�keresztre.�
Rajtad�múlik,�el�lehet�indulni�a�böjt�útján!�

Ámen.

Bonnyai.indd   80 2015.08.05.   10:41:58



Böjt 2. vasárnap – Reminiscere

1986. FEBRUÁR 23.

1Thessz�4,1–12;�Mt 15,21–28

A�kereszt�felé�vezető�úton�ez�a�vasárnap�a�25.�zsoltár�6.�verséről�a�„Remi-
niscere” nevet kapta: „Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról… ifjúsá-
gomnak�vétkeiről�és�bűneiről�ne�emlékezzél�meg!”�Azért�van�ez�a�vasárnap�
a�kereszt�felé�vezető�úton,�hogy�az�emlékezés�dolgában�rendbe�jöjjünk,�
mert bajok vannak nálunk az emlékezéssel.
„Emlékezzél�meg,�Uram…”�Itt�valami�nem�egészen�stimmel!�Istent nem 

kell emlékeztetni, Isten nem felejt, ő emlékezik. Én vagyok a „felejtő”, ezt mu-
tatja�a�következő�Ige:�„Ifjúságomnak�vétkeiről�és�bűneiről�ne�emlékezzél�
meg;�kegyelmed�szerint�emlékezzél�meg�rólam,�a�te�jó�voltodért,�Uram!”�
Pedig ezt csak akkor kérhetem, ha én is megemlékeztem mindarról, amivel 
az�Istent�megszomorítottam,�megbántottam!

Miről is kell nekem legelőször is megemlékezni? Préd 12,3: „Emlékezzél 
meg�a�te�Teremtődről�a�te�ifjúságodnak�idejében,�míg�a�veszedelemnek�
napjai�el�nem�jönnek,�és�míg�el�nem�jönnek�az�esztendők,�melyekről�
azt�mondod:�Nem�szeretem�ezeket!”�Ha�valaki�az�ifjúsága�idejében�nem�
emlékezik�meg�Istenről,�és�jönnek�az�öregkor�komoly�problémái,�akkor�
már�nem�megy�az�emlékezés.�Egy�idős�betegtől�kérdeztem:�„Hová�járt�
iskolába?”�„Angolkisasszonyok�zárdájába!”�–�felelte.�„Hát�ha�ilyen�jó�kör-
nyezetben�nőtt�fel,�mi�maradt�valami�vallásos,�Istenre�vonatkozó�dolog?”�
–�„Semmi!”�–�„Mégis,�mi�az,�ami�megmaradt,�mit�tanult?”�–�„Jólneveltsé-
get.” – Az látszik rajta, de hogy lenne valami, amibe ebben a betegségben 
bele tudna kapaszkodni… (2Kor�4,16):�„Ha�a�külső�ember�megromol�is…”�
Hogy�én�megemlékezhetem�–�sőt�meg kell emlékezni – az én Teremtőmről, 
erről�nem�lehetett�vele�beszélni.�

Azután nekünk meg kell emlékezni Jel 2,5–7 szerint: „Emlékezzél azért, 
honnét estél ki�–�mert�a�szeretetet�elhagytad�–,�és�térj�meg…�Aki�győz,�an-
nak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradeézisének középpontjául 
van.”�Onnét�estünk�ki,�az�Isten�melletti�állapotból,�erről�kell�megemlékez-
ni;�hogy�mi�vagyunk�az�„elveszett�fiú”,�ki�otthagyta�az�atyai�házat!�Ha�erről�
megemlékezünk, akkor kérhetjük az Urat, hogy „emlékezzen meg rólam”.
Istent�nem�kell�emlékeztetni!�Azt�olvassuk�(1Móz 8,1): Isten „megemlé-

kezett�Nóéról�és�minden�vadról,�minden�baromról,�mely�ővele�a�bárkában�
volt”, „megemlékezett Ábrahámról, Izsákról és Jákóbról” (Zsolt 98,3), és 
sorolhatnánk�az�igéből�tovább.�Mi�a�mi�véleményünk?�Ézs 49,14–16: „És 
szól�Sion:�Elhagyott�az�Úr�engem,�és�rólam�elfeledkezett�az�Úr!”�Sokszor�
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mi is úgy érezzük, a mi földi bajainkban, hogy „elhagyott az Úr”. 15. v.: 
„Hát�elfeledkezhetik-é�az�anya�gyermekéről?”�–�sajnos�van�ilyen,�hogy�
a�kórházba�bemennek�szülőanyák,�és�otthagyják�a�gyermeket;�évente�
nagyon sok gyermeket „felejtenek” ott. vagy, ahogy nemrég olvastuk, 
hogy�a�szülők�hideg�szobában�hagyták�gyermekeiket,�és�azok�megfa-
gytak. De az Úr azt mondja: „És ha elfeledkeznének is ezek: Én terólad 
el nem feledkezem. Lásd meg, az én markaimba metszettelek fel téged, 
kőfalaid�előttem�vannak�szüntelen.”�Amikor�a�pásztornak�nem�volt�még�
se rádiója, se magnója, se „jegyzetfüzete”, s amikor gyarapodott a nyáj 
egy kisbáránnyal, akkor a pásztorbotjába egy rovátkát vésett. Isten ezt a 
képet használja: „az én markaimba metszettelek fel téged”. Jézus Krisztus 
sebei�emlékeztetnek�ránk,�soha�nem�fog�elfelejteni!�„Négy-öt�éves�lehet-
tem, amikor elvágtam az ujjam, egy fehér vonás maradt utána, és ez a jel 
emlékeztet arra az eseményre, ahogy az történt” – mondta valaki. Hát 
akkor Isten ne emlékezne meg – a Jézus Krisztus értünk kapott sebeiért 
–�rólunk?!�„Tenyereimbe metszettelek fel téged!”

Isten megemlékezik rólunk! Zsolt 8,2–10: „Mi Urunk Istenünk, mily fel-
séges�a�te�neved�az�egész�földön,�aki�az�egekre�helyezted�dicsőségedet.�A�
csecsemők�és�csecsszopók�szájával�erősítetted�meg�hatalmadat…�Mikor�
látom�egeidet,�a�te�ujjaidnak�munkáját;�a�holdat�és�a�csillagokat,�amelyeket�
teremtettél: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? és az embernek 
fia,�hogy�gondod�van�reá?�Hiszen�kevéssel�tetted�őt�kisebbé�az�angya-
loknál,�és�dicsőséggel�és�tisztességgel�megkoszorúztad�őt!�Úrrá�tetted�őt�
kezeid munkáin… Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész 
földön!”�–�„Micsoda�az�ember,�hogy�megemlékezel�róla?”�Csodálatos�az,�
hogy�az�angyalokat,�akik�magasabb�rendű�teremtmények�az�embernél,�
de akik elhagyták az angyali megbízatást, azokat örök sötétségben tartja 
fenn;�a�bűnbe�esett�angyalok�számára�nincs�kegyelem,�őket�Isten�nem�
karolta fel. (2Pt�2,4)�És�a�sokkal�kisebb�bűnbe�esett�emberért�Báránnyá�
lett,�rólunk�megemlékezett.�Ez�a�nagy�csoda!�

A kananeai asszony története hogy kerül bele a Reminiscere – „emlé-
kezzél”�–�vasárnapjába?�Az�asszony�leborul�Jézus�előtt,�és�kiáltott�néki:�
„Uram,�Dávidnak�fia,�könyörülj�rajtam!�Az�én�leányom�az�ördögtől�gono-
szul gyötörtetik.” Bibliánk megmagyarázza, abból lehet megérteni. Zsid 
13,3:�„Emlékezzetek�meg�a�foglyokról�mint�fogolytársak,�a�gyötrődőkről,�
mint akik magatok is testben vagytok.” Ez az anya úgy emlékezett meg 
lányáról,�amikor�látta,�hogy�leánya�gyötrődik�a�tiszta,�szent�és�a�szenny,�
piszok�között;�amikor�észrevette,�hogy�leányában�feltámad�a�szex�utáni�
vágy,�és�ebben�gyötrődik,�ennek�a�foglya,�megemlékezik�arról,�hogy�ő�
is átélte ezt, és meg akarja menteni. Nem pszichológushoz viszi, hanem 
Jézushoz!�Elismeri,�hogy�az�ördög�gyötri�leányát.�De�Jézus�próbára�te-
szi�akaratát,�és�ez�az�asszony�nem�sértődött�meg,�hanem�közelebb�viszi�
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Jézushoz.�Mi�nagyon�hamar�megsértődünk!�„Légy segítségül nékem!�Ő�
pedig�felelvén�mondta:�Nem�jó�a�fiak�kenyerét�elvenni�és�a�kutyáknak�
vetni.�Az�pedig�mondta:�Úgy�van,�Uram;�de�hiszen�a�kis�kölyökkutyák�is�
esznek�a�morzsalékokból,�amelyek�az�ő�uruknak�asztaláról�aláhullanak.”�
Abban�az�időben�a�legnagyobb�sértés�volt,�ha�valakire�azt�mondták,�hogy�
„kutya”, és az asszony vállalja: Igaz, Uram, nagy kutya vagyok, tele az 
életem a kutyatermészettel, de a „kiskutyáért” könyörgök, azok kapnak 
a�morzsákból!�Ezt�a�képet�használja�az�asszony,�mert�gyógyulni�akar.�28. 
v.: „Ekkor felelvén Jézus mondta néki: Ó, asszony, nagy a te szemedben a 
hit!”�Még�nincs�birtokában�a�felülről�való�hit,�de�fog�kapni�hitet!�„Legyen�
néked a te akaratod szerint.” – Az akaratom a sajátom, hogy mit akarok, az 
rajtam áll: gyógyulni, szabadulni. Az az én akaratom, míg nem hagyom, 
hogy az ördög teljesen megkötözzön, de a hit felülről való. 
Mi�ennek�az�előzménye?�Az,�hogy�a�kananeai asszony kijött abból a 

tartományból? Nem vállalta a pogány világgal a közösséget, kijött abból 
a�környezetből!�Akarata�megegyezett�az�Isten�akaratával;�Isten�is�azt�
akarta,�hogy�leánya�meggyógyuljon!�
Reminiscere!�Ez�az�asszony�bűnbánattal�kiáltott.�A�kereszten�lévő�la-

tor is emlékezik: „Mi ugyan méltán… Uram, emlékezzél meg rólam… Ma 
velem�leszel�az�Isten�melletti�állapotban!”�Ha�a�bűneimet�beismerem,�ha�
a�bűneimről�emlékezem,�akkor�könyöröghetek�én�is,�hogy:�„Uram, emlé-
kezzél meg rólam!” Ha még tudok emlékezni, akkor emlékezzek meg az én 
Teremtőmről,�emlékezzek�meg,�honnan�estem�ki,�emlékezzek�meg�az�én�
tisztátalan�ifjúságomról:�„Uram,�emlékezzél�meg�rólam,�és�tisztíts�meg;�
emlékezzél�meg�rólam,�hogy�vállaljam�a�saját�keresztemet!”�Reminiscere�
így�akar�emlékeztetni!�
Ámen!�
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Böjt 3. vasárnap – Oculi

1986. MÁRCIUS 2.

Ef�5,1–14;�Lk 11,14–28

A mai napnak az igéje a 25. zsoltár 15. verse: „Szemeim minden körül-
mények�között�az�Úrra�néznek,�mert�ő�húzza�ki�a�csapdából�lábamat.”�A 
mai vasárnap felteszi ezt a kérdést: mit, merre néznek a szemeim? A saját 
igazságosságomat�vagy�a�bűneimet�nézem?�Csak�az�keresi�a�Kranion�felé�
vezető�utat,�akivel�Isten�meg�tudja�láttatni�bűneit.

Maga a Kranion – amit mi úgy hívunk, hogy Golgota hegye –lehet, hogy 
földrajzilag�nem�is�volt�hegy!�Lehet,�hogy�olyan�liget�volt,�mint�Pesten�
a�Vérmező,�ahol�a�kivégzéseket�szokták�régen�végrehajtani.�Tehát�egy�
ligetszerű�valami�volt,�de�a�lényege�szerint�a�legmagasabb�„hegy”,�ami�
csak ezen a földön létezik. A világhoz képest nagyon magasan van, ami ott 
történt!�Így�kell�megértenünk:�a�Kranionról�szóló�tanítás�„lépcsőzetesen”�
magasabbra,�felfelé�visz�bennünket!�
Lk�11.�fejezete�azzal�kezdődik,�hogy�Jézus�imádkozni�tanítja�a�tanítvá-

nyokat: „Mikor imádkoztok, ezt mondjátok…” Itt nem arról van szó, hogy 
„ezt”, hanem: „így”, „ilyen módon” mondjátok. Mt 6,9-ben azt olvassuk: 
„Ti�azért�így�imádkozzatok!”�Tehát�nem�a�szöveg�a�fontos,�hanem�a�módja,�
lehetősége�az�imádságnak,�hogy�lehet�kapcsolat�a�mennyei�világgal!�Úgy�
lehet kapcsolat, hogy a mennyei világból jön az ige, és ha az bennem mun-
kát végez, akkor visszamehet mint ima. Erre példa itt a mi világunkban 
az�elektromosság:�két�szál�drót�vezet�minden�lámpához;�az�egyik�szálon�
jön az áram, és ha az világít, akkor a másikon visszamehet. Ha meg-
szakad,�nem�tud�világítani,�motort�hajtani,�fütőtestet�melegíteni,�akkor�
nincs kapcsolat. Ezért nevezik a villanykapcsolót „kapcsolónak”. Ha a mi 
életünkben Isten be tudja kapcsolni ezt az áramlást, akkor munkát tud 
végezni.�Ha�különböző�dolgok�engem�„kikapcsolnak”,�vagyis�én�magam�
kikapcsolom magamat, akkor nem tud bennem munkát végezni.
Az�imádkozásnál�felülről�jön�az�ige,�visszamegy�mint�ima,�de�van�egy�

harmadik vezeték is: ez a tisztelet. Ha az igével szemben nincs bennünk 
tisztelet, akkor abból nem lesz ima. Tehát ezek így tartoznak össze: ige 
– ima – tisztelet.�Csak�így�lehet�fiúi�viszony.�Az�elektromosság�vagy�a�
távközlés esetében nagyon sok példa van, ami az Isten világára utal. A 
rádiózásnál�a�beszédet�először�átalakítják�gyenge�elektromos�rezgésekké,�
ezután „ráültetik” az úgynevezett „magas frekvenciájú” rezgésekre, és az 
viszi el. Így az ige számunkra lehet egy „magas frekvencia”, és ha mi az 
igére tesszük rá az imát, akkor az feljuthat a mennyei világba. 
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De�előbb�szabadulni�kell�az�ördögtől!�Ha�nem�szabadulunk�meg�az�ör-
dögi�szokásoktól,�beidegződésektől,�megszállottságoktól,�akkor�nem�lesz�
ima;�nem�lesz�kapcsolat�a�mennyei�világgal!�Ezért�adatott�elénk�ezen�a�
vasárnapon�a�néma�ördögnek�a�kiűzése.�A�megszállottsággal,�az�ördöggel�
való viszonyt azért mutatja meg az igénk, hogy milyen szellem van ben-
nünk.�Gonosz�szellem�vagy�a�fiúság�szelleme�van�bennem?�Ha�a�fiúság�
szellemével meg tud ajándékozni, akkor fogom tudni vállalni a saját 
tulajdon keresztemet. Róm 8,26–27: „Hasonlatosképpen pedig a Szellem 
is�segítségére�van�a�mi�erőtelenségünknek.�Mert�azt,�amit�kérnünk�kell,�
amint�kellene,�nem�tudjuk;�de�maga�a�Szellem�esedezik�miérettünk�ki-
mondhatatlan�fohászkodásokkal…”�Tehát�a�„fiúság�szelleme”�tud�csak�
igazán�kérni�és�könyörögni,�és�csak�ez�juthat�fel!
Lk�11-ből�tovább�9–10. v.: „Én is mondom néktek: Kérjetek, és megadatik 

néktek;�keressetek,�és�találtok;�zörgessetek,�és�megnyittatik�néktek.�Mert�
aki�kér,�az�mind�kap;�és�aki�keres,�talál;�és�a�zörgetőnek�megnyittatik.”�
A mennyei világ ajtaján nem illik dörömbölni, „rugdalni” azt az ajtót, 
csak�halkan�kopogtatni;�a�kopogtatásban�van�tisztelet,�a�„kopogtatónak�
megnyittatik”. Lehet jól kérni, rögtön jön utána a válasz: Jézus néma 
ördögöt�űz�ki!�Rettenetes,�amikor�egy�néma�ördög�száll�meg�egy�gyere-
ket;�kérdeznek�tőle�valamit,�összeszorítja�a�száját,�és�nem�válaszol.�Vagy�
amikor minket meg tud szállni a néma ördög: valakivel összeveszünk, 
és nem szólunk hozzá egy szót sem. Hiába szól, meg se halljuk. De ő meg 
tud szabadítani a gonosz szellemtől! Lk�11,14–15:�„És�ördögöt�űzött�ki,�mely�
néma volt. És mikor kiment az ördög, megszólalt a néma… Némelyek pedig 
azok�közül�mondták:�A�Belzebub�által,�az�ördögök�fejedelme�által�űzi�ki�
az�ördögöket.”�A�„szőlőmunkások”�példázatában�–�Mt 20,13–15 – mondja 
a házigazda: „A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?!” Tehát lehet 
gonosz szemmel nézni a dolgokat: Jézus tulajdonképpen ördöngös, és az 
ördögök�fejedelmével�űzi�ki�az�ördögöket.�Jézus�megmagyarázza,�hogy�ez�
logikátlan,�ilyen�nincs.�Ördög�az�ördöggel�nem�fog�szembehelyezkedni!�
Lk�11,19–22:�„És�ha�én�a�Belzebub�által�űzöm�ki�az�ördögöket,�a�ti�fiaitok�
ki�által�űzik�ki?�(…)�Ha�pedig�Isten�ujjával�űzöm�ki�az�ördögöket,�kétség�
nélkül�elérkezett�hozzátok�az�Isten�országa.�Mikor�az�erős�fegyveres�őrzi�
az�ő�palotáját,�amije�van,�békességben�van.�De�amikor�a�nálánál�erősebb�
reá�jövén�legyőzi�őt,�minden�fegyverét�elveszi,�melyhez�bízott,�és�amit�
tőle�zsákmányol,�elosztja.”�

Jézus Krisztusnak ez volt a munkája: akiket az ördög összeszedett, fog-
lyul�ejtett,�azokat�ő�kiszabadítja,�és�mindenkit visszahelyez a maga helyére! 
Például�Lévit�a�vámszedőasztal�mellől�valóban�lévivé�–�pappá�–�teszi;�
Pétert is a helyére teszi, hogy ezután embereket halásszon. Zákeust mi 
tartotta a fogva? A pénz, a vagyon. Zákeus az ördög a zsákmánya volt, de 
a�helyére�került,�és�megszabadult�ettől�a�megkötözöttségtől!�(Lk 19,1–10)
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Ezeket lehet úgy is látni (oculi): „Nem történt semmi.” vagy lehet úgy is 
látni: nagy dolog, amikor az ördög fogságából valakit meg lehet szabadíta-
ni,�most�már�csinálja�azt,�amiért�az�Isten�idehozta!�Isten�hajlandó�kiűzni�
az�ördögöt,�megszabadítani�az�embert,�és�helyére�tenni,�de�csak�egyszer!�
Ezt repetálni, megismételni nem lehet. Aki innen visszafordul, annak 
nincs�még�egyszer�lehetősége.�Félelemmel�és�rettegéssel�kell�a�kegyelmet�
fogadni,�nem�lehet�visszaélni�vele!�Rettenetes�dolog,�mikor�az�„üdv-bizo-
nyosságnak”�lesz�a�foglya�valaki!�Szinte�menthetetlen!�Bunyan�János�Szent 
háború�című�könyvében�látjuk,�hogy�a�„testies�üdv-bizonyosság”�milyen�
romlást okoz egész „emberlélek városában”. 

„Gonosz szem!” Sajnos ez bűneseti baj,�addig�kell�visszamennünk!�1Móz 
3,6: „És úgy látta az asszony…” Isten azt mondta, hogy ez a fa a halál fája; 
a „jó és gonosz” tudásának a fája. Erre az asszony úgy látta, hogy az még-
sem�a�halál�fája!�„És�úgy�látta�az�asszony,�hogy�jó az a fa eledelre, s hogy 
kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért…” Tehát három 
szempontból is megnézte. Testi szempontból úgy látta az asszony, hogy „jó 
az a fa eledelre”, jó az a hasnak is. Lelki szempontból: „kedves a szemnek”, 
gyönyörködtető,�kedves,�szép,�jónak�látszik.�Szellemi szempontból: „kívá-
natos�a�bölcsességért!”�–�és�ekkor�már�az�„asszony”�gonosz�szemmel�nézi�
a�dolgokat!�Sajnos�a�bűneset�óta�mi mindent másképp látunk! 
Mk�7,21–22:�„Mert�onnan�belülről,�az emberek szívéből származnak a 

gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopá-
sok, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz 
szem, káromlás, kevélység, bolondság…” Erre kellene rádöbbennem, ez 
a gonosz szellem bennem, amikor gonosz szemmel nézem a dolgokat, ese-
ményeket, történéseket! Jel 3,17–18: „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és 
meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem…” – Azt mondod: „Nincs 
szükségem Szabadítóra, nincs szükségem Megváltóra…”. vallásos vonat-
kozásban gazdag vagy, üdvbizonyosságod van, minden rendben van, 
nincs�semmi�hiba!�–�„…és�nem�tudod,�hogy�te�vagy�a�nyomorult�és�a�
nyavalyás és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy… 
szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.” Szemgyógyítóra 
lenne szükségünk, hogy egy véleményre jussunk Istennel, úgy lássuk a 
dolgokat,�ahogy�Isten�látja!

2Pt 2,14: „Kiknek szemei tele vannak házasságtöréssel, szüntelen te-
vékenykedni�akaró�bűnökkel,�átok�gyermekei,�elátkozottak.”�Mi�benne�
élünk�egy�ilyen�világban:�a�szemek�gonoszak,�és�erre�megy�ki�minden!�
Amikor a „szemeket akarják hizlalni”, gyönyörködtetni: színdarabok, 
mozik, tévéreklámok, a meztelenség, a szex uralkodik. Ilyen szemmel 
nem lehet „minden körülmények között az Úrra nézni”. 

De meg lehetne változni, s lehetne az ember az Isten szemében szerethető! 
Ezt egy másik képpel a levélbeli igénkben mondja el. Ef 5,1–14: „Legyetek 
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utánzói Istennek, mint szeretett gyermekek.” 2. v.: „És járjatok szeretet-
ben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miérettünk 
ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.” Mi is ismerjük azt, 
hogy van undorító bűz, amit utál az ember, és van jó illat. 3. v.: „Parázna-
ság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék 
tiközöttetek,�amint�szentekhez�illik;�sem�undokság�vagy�bolond�beszéd�
vagy�trágárság,�melyek�nem�illenek.”�Ez�az�Isten�szemében�undorító�bűz!�
5. v.: „Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak 
vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak, vagyis 
Istennek országában.” 

Szükség van tehát a böjtre? Jézus azt ajánlja (Mt 5,29): „Ha a te szemed 
botlat�fel�téged,�vájd�ki�azt,�és�vesd�el�magadtól;�jobb�néked�fél�szemmel�
menni�az�örök�életre,�mint�egész�tested�a�gyehennára�vettessék!”�A böjt 
nem megoldás, de arra vezet bennünket, hogy nekem szükségem van ter-
mészetváltozásra, szükségem van, hogy vállaljam a Kraniont, vállaljam 
a�keresztet!
Nagy�kérdés,�hogy�én�most�mi�vagyok.�Jó�illat�vagy�bűz?�Életre�vagy�a�

halál felé viszem az embereket? 2Kor 2,14–16: „Hála pedig az Istennek, 
aki�mindenkor�diadalra�vezet�minket�a�Krisztusban,�és�az�ő�ismeretének�
illatját minden helyen megjelenti miáltalunk. Mert Krisztus jó illatja va-
gyunk�Istennek�mind�az�üdvözülők,�mind�az�elkárhozók�között.�Ezeknek�
halál�illatja�halálra;�amazoknak�pedig�élet�illatja�életre…”
Szerethető�vagyok�az�Isten�szemében?�Mert�el�lehet�ezt�érni!�Amikor�

Jézus�vállalja�a�„metanoia”�keresztségét,�a�bűnösökkel�való�közösséget�–�
pedig�őbenne�nem�volt�bűn�–,�akkor�nyílik�meg�az�ég,�és�elhangzik:�„Ez 
az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm!” Ha mi is vállaljuk a saját, 
tulajdon�bűneinket,�ha�ebben�egy�véleményre�jutunk�az�Istennel,�akkor�
leszek�az�Isten�szemében�szerethető!�

Oculi vasárnapja arra tanít engem, hogy én is nézzek fölfelé állandóan, 
és úgy közeledjek az Istenhez!

Ámen.
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Böjt 4. vasárnap – Laetare*

1973. ÁPRILIS 1.

Róm�7,22–25;�Jn 6,1–15

A mai napnak, latinul Laetare (öröm) vasárnapjának vezérigéje Ézs 66,10 
alapján:�„Örvendeztessél�meg,�Jeruzsálem!”�Görögül:�„eufratéti”�–�ez�egy�
felülről�való,�szinte�kimondhatatlan�öröm!�Mint�hallottuk�már�az�igéből,�
minden kétféle: jó vagy gonosz, ideigvaló vagy örökkévaló. Így van ez az 
örömmel is. Meg lehet különböztetni, milyen az, amikor valaki „egyedül 
vigad”,�vagy�egészen�más�az�az�öröm,�mikor�az�elveszett�fiú�megszo-
morodott, és hazamegy (Lk�15,21–24):�„mert�ez�az�én�fiam�elveszett,�és�
megtaláltatott”.
Az�igazi�valóságos�öröm�tehát�felülről�való:�van�kegyelem,�de�csak�a�

szomorúság�után!�(1Móz 3,16–18): „Az asszonynak monda: Felette igen 
megsokasítom�viselősséged�fájdalmait,�fájdalommal�szülsz�magzatokat;�
és „szomorkodol” a te férjed után…”Az emberi megromlott természet 
viszont szomorúság nélkül akar örvendezni. 

Ha Jónás példáját nézzük (Jón 4,1–6): „És monda az Isten Jónásnak: 
Avagy méltán haragszol-é a tök miatt? És monda: Méltán haragszom, 
mindhalálig!”�Szabályosan�„dühöng”,�amikor�tapasztalja:�a�ninivebeliek�
megszomorodtak, és Isten megkegyelmezett nékik.

Csak szomorúság, megszomorodás után ad örömöt, amely Ézs 35,10 sze-
rint�„örök�öröm”!�Csodálatos�fordulat�következhet�be�(2Kor 7,10): „Mert az 
Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést 
szerez;�a�világ�szerint�való�szomorúság�pedig�halált�szerez.”
Oltári�igénkben�hallottuk:�ő�ad�„ingyen”�–�vagyis�ajándékképpen�–�ke-

nyeret,�ha�éhezünk�rá;�ő�maga�az�életnek�kenyere!�Levélbeli�igénk�azt�
vizsgálja, milyen a mi örömünk, mi miben gyönyörködünk: „Gyönyör-
ködöm a te törvényedben?” A Bárány annak örül, hogy valakit meg lehet 
váltani�a�földtől,�aki�elvégezte�a�rábízott�munkát,�elszámol�a�talentumok-
kal (Mt�25,23):�„…a�kevesen�voltál�hű,�menj�be�a�te�uradnak�örömébe.”�
A tanítványok is örülnek (Lk�10,17–20)�az�ördögök�feletti�győzelemnek,�
Jézus�azonban�így�inti�őket:�„De�azon�ne�örüljetek,�hogy�a�»lelkek«�néktek�
engednek;�hanem�inkább�azon�örüljetek,�hogy�a�ti�neveitek�fel�vannak�
írva a mennyben.”
Meg�lehet�ezzel�örvendeztetni�az�Urat!

 * Jegyzet alapján.
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Zsid�9,11–15;�Jn 8,46–59 

Az�előző�vasárnapokon�már�tanultuk,�hogy�ezek�a�vasárnapok�útjelző�
táblák�a�hazafelé�vezető�úton.�Nagyon�sok�embernek�van�elfordított�útjelző�
táblája, vagyis az útját, a célját maga határozza meg. Ha el akarjuk érni 
a célunkat, akkor arrafelé kell menni, amerre Isten mutatja meg az utat. 
És mindenki lemérheti, hogy jó úton halad-e, hogy van-e ítélet az életében. 
Például�a�szülő-gyerek�viszonyában:�ha�nem�figyelmeztetik,�nincs�ítélet,�
elmarasztalás�a�gyerek�életében,�nem�jó�a�nevelés!�Ha�mi�nem�engedjük,�
hogy az Isten megítélje az életünket, akkor mi nem jó irányba haladunk. 
Az�Isten�világába�vezető�út�jelzőtáblája�Zsolt 43,1: „Ítélj meg engem, 

ó,�Isten!”�Ha�nem�engeded,�nem�kéred�ezt,�akkor�rossz�úton�haladsz.�Az�
ördög nem „krampusz” formájában jelentkezik, hanem mindenkinek a 
szája�íze�szerinti�jelzőtáblát�mutat.�

Itt e világon egy nagy per folyik. Miért? Mert Isten minket nagyon jóknak 
teremtett. És nekünk ez a jó állapot nem tetszett, azt mondtuk, hogy ez „nem 
jó”. Hiába tiltott Isten minket a „jó és gonosz” tudásának a fájától, nekünk 
az tetszett, és mind e mai napig az tetszik. Hogyan tudod ezt, mai ember, 
lemérni? Tudok jót és gonoszt, adni és kegyetlenül elvenni. És mikor be-
hoztuk�a�bűn�által�a�halált,�megkérdezte�Isten:�„Ádám,�hol�vagy?”�(1Móz 
3,9) Ez nem egy „bújócska”, hanem ez a kérdése az Úrnak azt jelenti: „hová 
züllöttél”, mivel megrontottad szépségedet (Ez 28). Az angyali világ, ha 
most ránk néz, megborzad. A mi mostani, bennünk munkálkodó gondola-
taink,�indulataink�az�angyali�világ�számára�rettenetes,�undorító�bűzként�
hatnak.�Erre�kérdezi�Isten,�hogy�„hova�jutottál?”.�A�válasz:�„Elrejtőztem,�
mert�félek.”�„Talán�ettél�arról�a�fáról,�melytől�tiltottalak?�Nem�én,�hanem�
az asszony, akit mellém adtál.” (1Móz 3,12)
Mind�e�mai�napig�ez�a�válasz,�ha�felelősségre�vonnak.�Nem�én�vagyok�a�

hibás, hanem a szemtelen és pimasz ember azt mondja, hogy „az asszony, 
akit�mellém�adtál”.�Vagyis�ez�a�magatartásom:�„Az�Isten�az�oka�a�bűnnek!”�
Figyeld meg, ott van a szívedben ez a kifogás, rá akarod fogni az Istenre!

És ez a vasárnap azt mutatja, hogy az a kérése hozzánk Istennek, hogy 
üljünk le a vádlottak padjára, és vállaljuk a bűn következményét. 
Az�egyházi�esztendő�során�közeledünk�nagypéntekhez.�Addig�nekem�

be�kellene�látni,�hogy�ő�mint�igaz�halt�meg�a�mi�bűneinkért.�És�van�ott�két 
kereszt, két felfogás: „Ha volna Isten, akkor nem engedné meg ezt a hábo-
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rúságot,�irgalmatlanságot.”�Vagy�ezzel�ellentétben:�„Mi�ugyan�méltán�a�bű-
neink�büntetését�szenvedjük.�Uram,�emlékezzél�meg�rólam!”�(Lk 23,39–42)
Még�a�mai�külső�körülmények�között�is�példa:�kegyelmet csak kimondott 

és elfogadott halálos ítélet után lehet kérni. De ha te mindig fellebbezel – 
vagyis nem adsz igazat ennek az ítéletnek, állandó, folytonos ellenvélemé-
nyed van –, akkor nem kaphatsz kegyelmet. Csak azok kerülhetnek haza, 
akik�vállalják�az�ítéletet,�életük�megítélését.�És�ez�nemcsak�külsőleg,�nem�
az�emberektől,�hanem�a�Zsolt 40,13 szerinti állapotban: „Mert bajok vettek 
engem�körül,�amelyeknek�számuk�sincsen;�utolértek bűneim, amelyeket 
végig�sem�nézhetek;�számosabbak�a�fejem�hajszálainál,�és�a�szívem�[is]�
elhagyott engem.” 

Judika vasárnapján erre tanít Isten, és aki eddig eljutott, az kérhet kegyel-
met, és talán kegyelmes lesz az Úr. De ha nem engeded itt és most magad 
megítélni, ha nem tud az Isten újonnan szülni, akkor az a mennyei világ 
nem fogadhat be. Ha ezzel a természettel akarsz bemenni abba a világba, 
lehúznak a vágyaid a feneketlen mélységbe. 
Itt�dől�el,�örök�öröm,�örök�elmarasztalás�lesz-e�a�részed.�Jellemző,�hogy�

ítéletben mi valamihez mérjük a dolgokat, leggyakrabban saját magunk-
hoz. Sajnos nehezen ismerjük be, hogy a mi mértékeink megrontottak. 
De�Isten�adott�egy�mértéket�a�Jézus�Krisztusban:�ő�minket�új�emberré�
tud tenni.
Ó,�bárcsak�ne�állnánk�ellene�ennek�a�jó�munkájának!�
Ámen.
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Fil�2,5–11;�Mt 21,1–14

Az�egyházi�esztendő�során�elérkezünk�a�nagyhét�küszöbére.�A�mai�vasár-
napot „virágvasárnapnak” nevezzük, de a régi rendtartás szerint „Pal-
marum”�vasárnap�volt�a�neve:�a�pálmának,�a�győzelemnek�a�vasárnapja.�
Jézus�bevonul�Jeruzsálembe,�és�már�nem�megy�el�többet�Jeruzsálemből,�
mert jön a szenvedése, a szégyen, gyalázat vállalása, kereszthalála, majd 
utána a csodálatos feltámadása. 
Amikor�Jézus�elindul�Jeruzsálem�felé,�közben�sok�esemény�történik;�

ez�a�vasárnap�már�nagypéntekre,�húsvétra�utal.�Nagyon�jellemző�a�mi�
megromlott emberi magatartásunkra, hogy amit Isten számunkra kije-
lentett,�a�sátán�keze�ott�van,�és�megrontja�az�Isten�dolgait!�Gondoljunk�
csak arra, hogy amikor mi nagypéntekre�gondolunk,�akkor�előttünk�csak�
egy kereszt van: Krisztus keresztje. Pedig ott három kereszt volt, és nem 
lényegtelen,�hogy�mi�történik,�azon�a�másik�két�kereszten.�Ő�azért�ren-
dezte úgy a dolgokat, hogy ott három kereszt legyen. A legnagyobb dolog 
a középső kereszten történik.�De�hogy�mi�történt�a�másik�kettőn,�az�a�„mi�
bőrünkre”�megy!�A�te,�az�én�üdvösségem�vagy�kárhozatom�múlik�azon,�
melyik�keresztet�vállalom!�Mert�a�keresztet�–�az�elhunyást,�a�koporsót,�a�
halált�–�nem�kerülhetem�el!�De�a�nagy�kérdés�az,�hogy�hogyan�vállalom!�
Mi, emberek engedtük, hogy a sátán megzavarja ezt a kérdést, és a te kér-
désed, az én kérdésem az: „Mikor halok meg?”�–�Fiatalon,�öregen,�ősszel,�
tavasszal, télen, nyáron? – Istennek pedig az a kérdése: Hogyan?! Milyen 
állapotban? Milyen szívvel, milyen indulattokkal, milyen törekvésekkel, 
milyen vágyakkal? 

A régi egyházi szimbólumokon a keresztet úgy ábrázolták, hogy egy 
nagy körben – amely ezt az anyagi világot jelenti –, középen volt egy 
kereszt,�és�a�kereszt�tövéből�jobbra�volt�egy�kereszt,�és�balra�volt�egy�
kereszt;�tehát�három�kereszttel�ábrázolták.�A�római�katakombákban�
mindig�három�kereszt�volt.�Ugye�milyen�jellemző�a�mi�megromlott�emberi�
természetünkre, hogy mi csak egyet használunk, a templomtornyainkon 
éppúgy, mint ha díszként a nyakunkban hordjuk. Sikerült az ördögnek 
kitörölni az emlékét még a mi egyházias gondolkodásunkból is annak, 
hogy�három�kereszt�volt!�
Jézus�elindul�ezen�az�úton,�és�a�nagy�kérdés�az,�hogy�az�előtte�és�az�

utána�menő�sokaság�melyik�keresztet�vállalja,�hogy�én�melyikre�kerülök.�
Vagy�pedig�ott�maradok�a�kereszt�tövében�a�gúnyolódó�pogányokkal;�a�
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csúfolódókkal, a lázadókkal, az istentagadókkal? Arra a keresztre kerülök 
vajon, ahol az hangzik el: „Ha Isten Fia vagy, szabadítsd meg magadat, meg 
minket�is!�Ha�van�Isten,�akkor�nem�történne�ez;�nem�történne�az�meg�ve-
lem!”�Vagy�pedig�vállalom,�hogy�„én�ugyan�méltán;�megérdemlem�a�saját,�
tulajdon�keresztemet”?�Erről�a�keresztről�hangzik�el�a�kegyelmi�kérvény,�
miután vállalta a halálos ítéletet: „Uram, emlékezzél meg rólam, mikor 
eljössz a te�országodban!”�És�megkapja�a�reményteljes�biztatást:�„Még�ma�
velem leszel a paradeézisben,�az�Isten�melletti�állapotban!”�Vajon velünk 
mi lesz?! Nem elég csak hallgatni az Isten igéjét, nem elég csak templomba 
járni!�Nem�elég�csak�sajnálkozni,�sírni,�szomorkodni�Jézus�szenvedésein!�
Itt�a�nagy�kérdés�az,�hogy�velem�mi�lesz!�Élet�–�vagy�örök�halál?!�S�ez�

azon múlik, hogy most, virágvasárnap merre indulok, milyen irányba 
megyek.�Mert�mennünk�kell,�mindnyájunknak!�Mk 11,1–4-ben azt ol-
vassuk, hogy amikor Jézus elküldi a két tanítványt, hogy hozzák el a 
teherhordó�szamarat�a�csikójával�együtt,�a�„kettős�útnál”�találták�meg,�
ahol széjjelválnak az utak. 

És mi most hol megyünk? A tömeggel mellette, vagy vele együtt megyünk? 
Mert�mindannyian�megyünk�a�kereszt�felé,�az�elhunyás�felé,�a�halál�felé!�
Nekünk vele együtt kell menni, ami azt jelenti, amit a levélbeli igénkben is 
olvastunk:�„Az�az�indulat�legyen�bennetek,�ami�volt�a�Krisztus�Jézusban�is!”�

Nézzük meg, hogyan is történt ez a bevonulás. Mt 19,13-tól azt olvassuk, 
hogy�kisgyermekeket�vittek�Jézushoz,�hogy�megáldja�őket;�a�tanítványok�
ezért�dorgálták�őket,�de�Jézus�azt�mondta:�„Ne�tiltsátok�el�őket,�mert�ilye-
neké�az�Istennek�az�országa!”�Ez�az�ige�megkérdezi�tőled:�Hol�van�a�fiad,�
leányod, az unokád? vajon nem voltál akadálya annak, hogy megismerjék 
az Istent és önmagukat, megismerjék a Megváltót, a Szabadítót? 

Majd találkozunk a „gazdag ifjú” példázatával (Mt 19,16–22), amikor 
Jézus azt mondja néki: „Ha üdvözülni akarsz, akkor add el minden va-
gyonodat,�kincsed�lesz�a�mennyben;�jer,�kövess�engem!”�Vedd fel a saját, 
tulajdon keresztedet! „És ez az ifjú elment megszomorodva, mert sok jó-
szága�volt!”�Vajon�mi�hogy�vagyunk�az�anyagi�javainkkal?�A�pénzünkkel,�
a házunkkal, a takarékbetétkönyvünkkel? vajon nem „halál illatját” 
árasztja az egész anyagi ügyünk? Tudjuk úgy forgatni a pénzünket, hogy 
abból áldás legyen mások számára, élet legyen? vagy pedig reményte-
lenül, kapzsi módon kapaszkodunk a „pénzünkbe”: „Jaj, mi lesz velem? 
Nehogy�éhen�haljak!”�Vagy�hajlandó�vagyok�adakozni,�de�nem�kérdezem�
meg�az�Istentől,�kinek�hogyan�adjak.�Lehet,�hogy�azt�hiszem,�én�vagyok�
a�világ�legadakozóbb�embere,�és�istentelenségre�megy�a�pénzem;�Isten�
gyalázására,�és�nem�életre!�Számot�fogok�adni�ezért�is!�És�akkor�hiába�
megyek�Jézus�mögött�vagy�Jézus�előtt;�akkor�a�bal�oldali�keresztre�fogok�
jutni,�a�vége�kárhozat,�halál!

Azután azt olvassuk tovább (Mt 20,17–19): Jézus harmadszor jelenti be 
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szenvedéseit:�neki�Jeruzsálembe�kell�menni,�sokat�szenvedni�a�vénektől,�
a�főpapoktól;�de�harmadnapra�fel�fog�támadni!�A�tizenkét�tanítvány�ezt�
hallja, és mi következik? A Zebedeus-mama Jézushoz megy egy kis „pro-
tekcióért” (Mt�20,20–24).�21.�v.:�„Uram,�engedd�meg,�hogy�az�én�két�fiam�
hadd�üljön�az�egyik�a�jobb,�másik�a�bal�kezed�felől!”�A�többi�tanítvány�
megsértődik;�megharagszanak�Jánosra�és�Jakabra.�A�tanítványokat�az�
érdekli, hogy ha Jézus meghal, akkor ki lesz a fejes közöttük? Ki ül majd 
az�ő�országában�ott,�a�vezető�helyen?�Ha�például�ezen�a�gondolkodásmó-
don nem változtatunk, ha nem vállaljuk azt a keskeny utat, akkor abból 
kárhozat,�halál�lesz!�

A „bevonulással” kapcsolatban minden evangélium (Mt�21,12;�Mk�11,15;�
Lk�19,45;�Jn 2,15) megjegyzi, hogy Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, 
bemegy a templomba, és megtisztítja a templomot.�Persze�mi�a�kőből�épült�
templomra�gondolunk,�pedig�ez�a�kőből�épült�templom�csak�külső�jel.�
1Kor 6,19–20-ban azt olvassuk: „Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a 
bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma,�amelyet�Istentől�nyertetek;�
és�nem�a�magatokéi�vagytok?�Mert�drága�áron�vétettetek�meg;�dicsőítsétek�
azért Istent a ti testetekben és szellemetekben, amelyek Istenéi.” Tehát a 
mi testünknek kellene lenni az Isten templomának, hogy bennünk lakoz-
hasson!�De ő nem fog albérletben lakni a sátánnal! Nem fog összekeveredni 
minden�gyalázattal,�szennyel,�piszokkal!�Ő meg akar tisztítani bennünket. 
Meg akarja tisztítani a gondolatainkat, az érzéseinket, a vágyainkat, a 
törekvéseinket, az indulatainkat. Ahogy olvassuk a 2Kor 6,1–7,1-ben: „Mi 
egyezsége�Krisztusnak�a�Béliállal�–�az�ördöggel?�Mi�köze�hívőnek�hitet-
lenhez? vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti 
az�élő�Istennek�a�temploma�vagytok…�Ezért�mondja,�menjetek ki közülük, 
szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én akkor 
magamhoz fogadlak titeket.�És�leszek�néktek�Atyátok,�és�ti�lesztek�fiaim-
má és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Mivelhogy azért ilyen 
ígéreteink�vannak,�szeretteim,�tisztítsuk�meg�magunkat�minden�»húsi«,�
a�megromlott�emberi�természetre�jellemző�és�minden�szellemi�tisztáta-
lanságtól, Isten félelmében vigyétek véghez a mi megszentelésünket.” 

Isten ebből nem enged! – Te engeded, hogy a te testedet, mint Isten temp-
lomát, az Isten megtisztítsa? Mert ez a hét még erre egy utolsó alkalom, 
hogy arra a keresztre kerülj, amelyen az örök élet reménységére kaphatsz 
biztatást!�

Hogy kerül ide a tömeg? János evangéliuma megjegyzi (Jn 12,9), hogy ez 
a tömeg azért jött össze, mert hallott arról, hogy Lázárt Jézus feltámasz-
totta a halálból. Azért jöttek oda, mert féltek a koporsótól, a haláltól, az 
elhunyástól. Pedig Jézus senkit nem akart megszabadítani magától az 
elhunyástól,�a�koporsótól.�Ő�azért�is�jött,�hogy�az elhunyástól való félelem-
től szabadítson meg bennünket (Zsid 2,15). De az ő szabadítása nemcsak 
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erre vonatkozik, hanem az örök haláltól, a kárhozat halálából, vagyis az 
Istentől elszakadt állapotból akar megszabadítani! Ez pedig csak úgy lehet, 
ha�mi�vállaljuk�a�mi�saját�tulajdon�keresztünket!�

Jézus nem a jeruzsálemi utcát, a piacot akarta megtisztítani, hanem 
azokat,�akiknek�–�ha�csak�külsőleg�is,�de�–�valami�közük�volt�a�templomhoz,�
akiket Istennek a szeretete be tudott hozni a templomba. Mert nehogy azt 
hidd,�hogy�te�magadtól�kerültél�ide!�Téged�Isten�szeretetének�a�vonzása�
hozott�ide;�az�a�vonzása,�amely�így�hangzik:�„Úgy�szerette�Isten�a�világot,�
hogy�az�ő�egyszülött�Fiát�adta,�hogy�mindaz,�valaki�hisz�őbenne,�el�ne�
vesszen,�hanem�örök�élete�legyen!”�Ezért�ennek�a�vasárnapnak�az�igéje�
Zak�9,9:�„Örülj�nagyon,�Sionnak�leánya!�Örvendezz,�Jeruzsálem�leánya!�
Lásd,�jön�néked�a�te�Királyod;�igaz�és�szabadító�ő,�szegény�és�szamárháton�
ülő,�azaz�nőstény�szamárnak�a�csikóján.”�Ez�az�egyik�oldal,�de�ugyanakkor�
Zak�11,9-ben�azt�olvassuk:�Azt�mondja�az�Úr�Isten:�„Nem�őrizlek�én�többé�
titeket, haljon meg a halálra való, vágattassék ki a kivágni való, a meg-
maradottak�pedig�egyék�meg�egymásnak�húsát!”�Lehet�„virágvasárnap”�
számunkra�az�áldás�vasárnapja,�de�lehet�a�„jajoknak”�a�vasárnapja�is!�Ha�
nem�ismered�el,�nem�fogadod�el�Istennek�az�ítéletét,�akkor�nem�tud�tőle�
megszabadítani!�Ha�nem�keresed�a�szabadulást,�akkor�számodra�az�jut,�
hogy�Isten�leveszi�rólad�az�ő�kezét.�Rettenetes�dolog,�amikor�Isten�valakiről�
leveszi�az�ő�védő�kezét,�és�ez�rajtunk�múlik!�

Bárcsak megértenénk a mai napnak a tanítását: hogy ne előtte, ne a háta 
mögött vagy ne mellette kullognánk, hanem vállalnánk vele együtt ezt az 
utat, a bűnbánatnak az útját, az Isten ítéletének az útját, a keresztnek az 
útját,�de�amelyik�a�feltámadásunknak�a�lehetősége!�Úgy�legyen!�
Ámen!
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1Kor�11,23–32;�Jn 13,1–15.17

Csodálatos�este�a�nagycsütörtök�estéje.�Mielőtt�kiosztja�Jézus�az�úrvacsorát,�
megmossa a tanítványok lábát. 
Azzal�kezdődik�ez�az�este:�„Tudván�Jézus,�hogy�eljött�az�ő�órája,�hogy�

átváltson e világ dolgairól az Atyára tartozó dolgokra, mivelhogy a végle-
tekig szerette az övéit.” Ezt kellene nekünk most megértenünk, hogy soha 
így�nem�szerette�a�világot,�mint�ezen�az�estén,�mint�most!�

Az evangéliumokból tudjuk, hogy ezen az éjszakán könyörög: „Atyám, 
ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen, amint én 
akarom, hanem amint te.” Kiissza a poharat!�Vállalja�a�mi�bűneinket!�Ma-
gára�veszi�a�mi�bűneinket,�és�ennek�következtében�a�bűnnek�a�büntetését�
is�vállalja.�Az�atyai�szív�halálra�ítéli�a�bűnöst;�még�akkor�is,�ha�beleszakad�
a�szíve!�–�Ez�történt�ezen�az�éjszakán,�hogy�a�Fiú�vállalta�a�bűn�büntetését.�
De�ez�nem�volt�könnyű.�Nem�volt�olyan�„egyszerű”.�Ezért�megalázza�magát,�
szolgai formát vesz fel. Ez azt jelenti, hogy most már az Atya az ítéletet 
egészen a Fiúnak adta. Ahogy ezt Jn 5,22–23-ban olvassuk: „Az Atya most 
már�nem�ítél�senkit…”�–�Az�Atya�elítélte�az�ő�egyszülött�Fiát�a�mi�bűneink�
miatt,�amelyeket�ő�magára�vett.�–�„…hanem�az�ítéletet�egészen�a�Fiúnak�
adta, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki 
nem�tiszteli�a�Fiút,�nem�tiszteli�az�Atyát,�aki�küldte�őt.”
Ezen�az�estén�csodálatos�dolgokat�jelent�ki�az�Isten!�Ezen�az�estén�ő�

vállalja�a�mi�bűneink�büntetését,�és�ez�azt�jelenti,�hogy�aki�ma�az�Isten�
igéje�alatt�vállalja�a�saját�bűneinek�jogos�következményét,�a�halált,�a�kár-
hozatot,�vállalja�a�jogos�ítéletet,�azzal�a�Bíró�maga�megy�a�halálba!�Nem�
az�elhunyásba,�hanem�a�második�halálba,�a�kárhozat�halálába!�–�De�ő�
feltámadott,�és�aki�vele�megy,�annak�nem�árt�a�második�halál;�ahogy�az�
igénkben ki van jelentve. Ezért olyan csodálatos ez a mai este. 

Ezen az estén az ember Jézus Krisztus átváltott a legmagasabb régiókba, 
a�legmagasabb�síkra,�az�Atyára�tartozó�dolgokra.�Éppen�a�mi�bűneink�
büntetése miatt váltott át a legmagasabbra, hogy a legmélyebbre süly-
lyedjen,�szálljon�alá.�Mi,�akik�nagyon�elidegenedtünk�az�isteni�élettől,�és�
nem akarjuk megérteni annak a csodálatos világnak a dolgait, hogy ezt 
megérthessük, ezért a legmegalázóbb rabszolgamunkát vállalja! Megmossa 
a tanítványok lábát,�de�ez�nem�egy�szertartásszerű�lábmosás�volt!�Ezért�
tiltakozik Péter ellene, és mondja: „Uram, az én lábaimat nem mosod meg 
soha!”�Mert�ez�volt�a�legmegalázóbb�rabszolgai�munka.�De�ő�ezt�vállalja,�
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és�így�akarja�érzékeltetni�a�tanítványokkal,�hogy�ő�most�a�legmagasabbról�
a�legmélyebbre�száll�alá.�A�bűn�zsoldja�halálát,�a�kárhozat�halálát,�a�„má-
sodik halált” vállalja, még akkor is, amikor tudja, hogy ott van közöttük 
az�ő�árulója�is!�

Ezért kellene, hogy megdobbanjon a szívünk, hogy a csodálatos, a vég-
letekig szerető Atyai szív jelentkezik, amikor megmossa az árulójának is a 
lábát!�Tudta,�hogy�ki�árulja�el!�Jn 6,70–71-ben mondja Jézus: „Nem én vá-
lasztottalak-é�ki�titeket,�a�tizenkettőt?�És�egy�közülük�ördög.�Értette�pedig�
Júdás�Iskáriótest,�a�Simon�fiát,�mert�ez�akarta�őt�elárulni,�noha�egy�volt�a�
tizenkettő�közül.”�A�világtörténelem�során�egyetlen�ilyen�eset�fordulhatott�
elő,�hogy�egy�ördög�kegyelemből�hústestet�kapott,�megjelenhetett�itt,�a�
kegyelemnek�a�helyén.�Egy�ördögnek�a�teremtő�Isten�megmossa�a�lábát!�
Ezért olyan csodálatos éjszaka ez a nagycsütörtök éjszakája. A végletekig 
szeret,�de�még�így�sem�lehet�egy�ördögöt�megmenteni;�láttuk,�mi�lesz�Jú-
dásnak a vége: kimutatta, hogy „mi volt a belsejében”. 
Mire�kell�még�figyelni�ezen�az�estén?�Arra,�amit�Jézus�mond�itt�(Jn 

13,15): „Példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti 
is�akképpen�cselekedjetek.”�Példát�ad�a�gőgös,�beképzelt�embernek:�aláz-
za meg magát, hogy Isten felmagasztalhassa. vagyis megismerje magát, 
hogy�kicsoda,�hogy�Isten�felmagasztalhassa,�rádöbbenjen�arra,�hogy�őnéki�
Szabadítóra,�Megváltóra�van�szüksége!�Így�köze�legyen�Krisztushoz,�aki�
ezen az estén bemutatja, hogy ő végletekig szeret! – Az ige megítél bennün-
ket,�hogy�mi�gőgös,�beképzelt�emberek�vagyunk:�mindenre�fölvágunk,�
mindennel dicsekszünk, mindig különbek akarunk lenni a másiknál. 
Emberekhez hasonlítjuk magunkat, és nem az ember Jézus Krisztushoz. 
Mikor betegségek, nyomorúságok, bajok jönnek az életünkben, akkor 
gőgünkben,�beképzeltségünkben�képesek�vagyunk�még�azt�is�mondani:�
„A�Krisztus�sem�szenvedett�annyit,�mint�én!”
A�gőgős,�beképzelt�embernek�példát�ad�a�teremtő�Isten:�az�Atya�szerepé-

ben lehajol, és megmossa a tanítványok lábát. Ezért kapta a legnagyobb 
nevet, mely minden név fölött való: a Bárány nevére minden térd meghajol; 
a�mennyei�seregek,�a�huszonnégy�Vén,�az�élők�leborulnak�a�Bárány�előtt,�
és�dicsőítik�az�ő�nevét�(Fil�2,9–10;�Jel 5,8). vajon számodra, számomra 
hiányzott a Báránynak a szelíd természete? vajon észrevetted, hogy a 
Bárányhoz hasonlítva magunkat, mi vadak, farkasok, rókák, vagyis vad-
állatok�vagyunk?�Ezen�az�estén�meg�kellene�alázni�magunkat!�És�értünk�
a�teremtő�Isten�megalázza�magát,�szolgai�formát�vesz�föl,�és�kiissza�a�
„poharat”,�azt�a�poharat,�amelyben�benne�van�minden�bűnünk,�minden�
szennyünk!�Nemcsak�a�gonosz�cselekedeteink,�hanem�a�gondolataink,�az�
indulataink, a törekvéseink. 

Ezen az estén csodálatos esemény történik: „végrendelet” készíttetik, 
amely�az�örökségünket�jelenti.�Az�örök�életnek�az�örökségét�jelenti!�Ahogy�
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Zsid 9,16–17-ben olvassuk: „Mert ahol végrendelet van, szükséges, hogy a 
végrendelkező�halála�is�bekövetkezzék.�Mivel�a�végrendelet�holtak�után�
jogerős,�különben�pedig,�ha�él�a�végrendelkező,�éppen�nem�érvényes.”�
15.�v.:�„Ezért�új�szövetségnek�a�közbenjárója�ő,�hogy�meghalván�az�első�
szövetségbeli�bűnök�váltságáért,�a�meghívottak�elnyerjék�az�örökkévaló�
örökségnek�az�ígéretét.”�Ez�az�este�azt�jelenti:�a�végrendelkező�vállalja�
a�halált,�hogy�a�végrendelet�jogerős�legyen,�hogy�mi�az�ő�gyermekei,�a�
Fiúnak a testvérei, örökösök lehessünk az örök élet reménysége szerint. 
Számunkra�most�már�érvényes�ez�a�végrendelet!

Mt 26,26–28: „Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálát adván 
megtörte, és a tanítványoknak adta, és mondotta: vegyétek, egyétek: ez 
az én testem. vette a poharat, hálát adott, adta azoknak, ezt mondván: 
Igyatok�ebből�mindnyájan,�mert�ez�az�én�vérem,�az�új�szövetségnek�a�
vére,�amely�sokakért�kiontatik�bűnöknek�bocsánatára.”�–�Azt�olvastuk,�
hogy�„sokakért”,�de�sajnos�nem�mindenkiért!�Ezt�mi�el�szoktuk�felejteni.�
Sajnos�mindenkit�nem�tud�megváltani.�Csak�azokért�tudja�adni�az�ő�testét�
és�vérét,�akik�elismerik�a�bűneiket,�akik�vállalják�a�más�belátásra�jutást,�
a�bűnbánatot,�akik�vállalják,�hogy�valami�újat�kell�kezdeni�az�életükben.�
Mert hiszen ez a „végrendelet” az új szövetségnek a végrendelete – mert 
Isten új szövetséget akar kötni velünk! De ennek az új szövetségnek meg-
vannak�a�feltételei�–�nem�feltétel�nélküli!�Azt�olvassuk�1Kor 5,6–8-ban: 
„Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny romlott 
kovász az egész tésztát megposhasztja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, 
hogy legyetek új tésztává, mert hiszen kovász nélkül valók vagytok, mert 
a mi páskabárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi 
kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, 
hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.” 

Valamit abba kell hagyni, és újat kell kezdeni! Ezért adta számunkra az 
új�szövetség�pecsétjeként�az�ő�megtöretett�testét�és�kiontott�vérét.�Ezért�
olyan csodálatos este nagycsütörtök estéje, mert ebben mutatta meg Isten, 
hogy végletekig szeret. Rettenetes lenne, ha Istennek azt a szeretetét mi 
visszautasítanánk, ha nem tudná átjárni a mi szívünket, és ha nem tudna 
minket�újonnan�szülni�élő�és�szent�reménységre!�
Ámen!
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Ézs�53,1–12;�Jn 19,16–30

A�mai�nap�minden�időkben�és�minden�korokban�botrány�volt,�és�nagyon�
sokan bolondságnak tartották, ahogy az igénk mondja 1Kor 1,17–18-ban: 
a keresztnek az igéje zsidóknak botránkozás, a görögöknek pedig bolond-
ság�–�de�nékünk�Istennek�hatalma�és�Istennek�bölcsessége!�
A�mai�nap�Krisztus�szenvedéséről,�kínos�kereszthaláláról�tanít,�nagyon�

súlyos�mondanivalója�van!�Nem�lehet�nagypénteken�távolról�nézni�Krisz-
tus�szenvedését!�Vallásos�köreinkben�megszokott�jelszó�lett�ezen�a�napon:�
„Jöjjetek�a�kereszt�tövébe!”�–�Ez�a�nap�minket�nem�a�kereszt�tövébe�hív!�
A kereszt tövében kockázó pogány katonák, csúfolódó tömeg, gúnyolódó 
főpapok,�írástudók,�megrettent,�félő�tanítványok,�távolról�szemlélődő�
asszonyok voltak. Ezen a napon nem a kereszt tövében történt a nagy ese-
mény, hanem a kereszten! 

Ez a nap arra tanít bennünket, hogy Krisztusnak szenvednie kellett. 
Ezen�nem�szabad�megbotránkozni,�bolondságnak�tartani!�A�teremtő�Isten,�
amikor emberi testben eljött, és hozzánk mindenben hasonlóvá, emberré 
lett,�akkor�őnéki�a�szenvedést�kellett�vállalni�az�anyagi�világban.�Krisztus�
földre�jövetele�előtt�hétszáz�évvel�íratott�meg,�amit�az�oltári�igénkben�
Ézsaiás�prófétától�olvastunk;�a�próféta�előre�látta�a�messiásnak�a�szenve-
déseit. Azóta újabb két évezred telt el, és a mi számunkra is még mindig 
olyan érthetetlen, botrány, bolondság, hogy Isten szenved értünk. „Ki hitt 
a mi tanításunknak, és az Úrnak karja kinek jelentetett meg?” – olvas-
tuk. vajon ma, most, annyi évezred után számunkra meg tudja mutatni 
Isten, miért történt ez a szenvedés? vajon mi hiszünk-e neki? Hajlandók 
vagyunk-e�megnyitni�a�szívünket,�fülünket,�értelmünket�az�ő�igéje�előtt?�

Azt olvastuk Ézsaiás könyvében:�kivágatott�az�élők�földéből!�Hogy�az�
„élet�fájának”�a�rügyét�ma�belénk�olthassa�Isten�–�hogy�mi�is�élők�lehes-
sünk�–,�ahhoz�az�élet�fájáról�le�kellett�vágni�egy�rügyet;�annak�el�kellett�
szakadni az élet fájáról. Vállalnia kellett ezt az elszakadást azért, hogy a 
mi számunkra oltóanyag, rügy lehessen! És ez bele van írva az anyagi vi-
lág�törvényébe,�amely�számunkra�szemléltetőeszköz�lehet,�hogy�valamit�
megértsünk az örökkévaló világnak a dolgaiból. 

Ezt az ünnepkört „húsvétinak” nevezzük, de ez a magyar szó nem jelent 
semmit számunkra. A görög szó: „páscha” – az igéje: „paschein” – szen-
vedést jelent. Ez�a�nap�azt�jelenti,�hogy�Isten�szenvedett.�A�teremtő�Isten�
megalázta�magát,�szolgai�formát�vett�föl,�Báránnyá,�engesztelő�áldozattá�
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lett�érettünk!�És�ez�a�szenvedés�a�Fiú�számára�nem�szűnt�meg�nagypén-
teken,�a�mai�napig�tart!�Lk�17,24–25-ben�ő�maga�mondja:�az�ő�eljövetele�
olyan�lesz,�mint�a�„felvillanó�villámlás,�az�ég�aljától�az�ég�aljáig�fénylik;�
úgy�lesz�az�Emberfia�is�az�ő�napján”.�25.�v.:�„De előbb sokat kell néki szen-
vednie és megvettetnie ettől az emberi nemzetségtől.”�Az�ő�szenvedése�az�
igénk�bizonysága�szerint�mindaddig�tart,�amíg�ő�vissza�nem�jön�hatalom-
mal�és�dicsőséggel!�
Azt�jelenti�ez,�hogy�ő�a�mai�napig�is�szenved�miattunk;�a�mi�értelmet-

lenségünk, sötétségünk miatt, a mi magunk választotta isten tisztelete 
miatt!�Szenved�amiatt,�hogy�mi�csak�a�kereszt�tövéig�akarjuk�kísérni.�Ez�
is�több�évezreddel�előbb�megíratott�a�22.�zsoltárban;�ezekkel�az�igékkel�
a szívében, az ajkán távozik az Úr (2. v.): „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engemet?” 17. v.: „Mert ebek – kutyák – vettek körül engem, 
a�gonoszok�serege�körülfogott;�átlyukasztották�kezeimet�és�lábaimat.”�–�
Előre�megíratott!�Semmi�olyan�nem�történt,�amiről�Isten�nem�tett�volna�
bizonyságot a prófétákon keresztül. 18–19. v.: „Megszámlálhatnám min-
den�csontomat,�ők�pedig�csak�néznek�és�bámulnak�reám.�Megosztoznak�
ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.” Rettenetes lenne, ha nagypéntek 
ünnepe a mi számunkra is ezt jelentené csak: „nézünk és bámulunk reá”, 
sajnáljuk,�siratjuk�a�szenvedő�Jézust;�mert�botrány és bolondság a páscha, 
a szenvedés. 

De Bibliánk egy sokkal nagyobb „botrányról” és „bolondságról” is be-
szél, azt mondja, nekünk a „syn-pascheinre” van szükségünk. Nekünk 
arra van szükségünk, hogy vele együtt szenvedjünk, vele együtt vállaljuk a 
szenvedést.�És�a�szenvedés�vállalása�ma�is�botrány�és�bolondság!�Mert�a�mi�
megromlott emberi természetünkkel nem akarjuk vállalni a szenvedést. 
Gondoljuk�csak�el,�mennyire�félünk�a�testi�szenvedéstől�is.�Mennyire�zavar�
bennünket,�ha�fáj�valami;�mondjuk�egy�éjjeli�fogfájás.�Mi�a�testi�szenvedést�
Isten�ítéletének�tartjuk.�Bibliánkban�sehol�nincs�erről�szó,�hogy�a�testi,�
a lelki vagy a szellemi szenvedés Istennek a büntetése lenne. Nem bün-
tetés a szenvedés! – Ha hiszünk az Istennek, a kijelentésnek, a Bibliának, 
számunkra ez az egész nemcsak a keresztény kultúrkörhöz tartozó ügy, 
hanem�ez�élet�és�halál,�örök�üdvösség�vagy�örök�kárhozat�kérdése;�akkor�
tudomásul kell vennünk, amit az igénk mond (Fil 1,29–30): „Mert néktek 
adatott�az�a�kegyelem�Krisztusért,�nem�csak�hogy�higgyetek�őbenne,�ha-
nem�hogy�szenvedjetek�is�őérette�ővele�együtt:�ugyanolyan�tusakodástok�
lévén,�amilyent�láttatok�énnálam,�és�most�hallotok�énfelőlem.”�

Be tudja venni a fejed, a szíved, hogy mindenfajta szenvedés, ami van 
itt, ebben az anyagi világban, az kegyelem az Istentől?! De a „legnagyobb” 
kegyelem a vele együtt való szenvedés, mert ez feltétele a mi üdvösségünk-
nek. Róm 8,17-ben olvassuk: „Ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök 
is�lehetünk;�örökös�társai�pedig�Krisztusnak,�örökösei�az�Istennek�–�de 
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van egy feltétel –: ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is 
dicsőíttessünk meg.” – Tehát az örök üdvösségünknek, az örök Életnek a 
feltétele az, hogy vállaljam én is szenvedést. De most már nemcsak a testi 
vagy lelki szenvedést, hanem vállaljam Krisztussal együtt a szenvedést; 
mert Krisztus a bűn miatt szenvedett!�Hogy�behoztuk�a�világba�a�bűnt,�és�
a�bűn�következményeként�a�halált.�Krisztus�amiatt�szenvedett,�hogy�mi�
megrontottuk�az�isteni�természetet,�ördögi�természetűekké�lettünk,�mi�
elidegenedtünk�az�isteni�élettől;�tele�vagyunk�sötétséggel,�tudatlansággal,�
engedetlenséggel!�Krisztus�amiatt�szenvedett,�hogy�mi�nem�akarunk�az�
Isten útján járni, van magunk választotta isteni tiszteletünk, vallási for-
mánk, dogmatikánk, a saját emberi hitünk, és azt akarjuk, hogy az Isten 
is ehhez alkalmazkodjon. Mi azt akarjuk, hogy az Isten térjen mihozzánk: 
vállalja a mi gondolkodásmódunkat, felfogásunkat – nem akarunk Isten-
hez�fordulni,�hozzá�térni.�Ő�emiatt�szenvedett!�
Keresztelő�Jánosnak�is�botrány�volt�a�szenvedés.�Gondoljunk�csak�arra,�

hogy�amikor�börtönbe�kerül,�rögtön�felbotlik:�„Te�vagy-e�az�eljövendő,�
vagy�mást�várjunk?”�Botrány�volt�a�tanítványoknak�is!�Húsvét�hajnalán,�
amikor Emmaus felé mennek, a feltámadott Úr csatlakozik hozzájuk, és 
nem�ismerik�fel,�mert�hiszen�a�feltámadott�test�nem�azonos�ezzel�a�testtel!�
És�amikor�kérdezi�tőlük,�miért�ilyen�szomorú�az�ábrázatuk,�azt�mond-
ják:�„Mi�azt�reméltük,�hogy�ő�lesz�az,�aki�meg�fogja�váltani�az�Izráelt,�de�
megfeszítették!”�Erre�azt�mondja�Jézus�(Lk 24,25–27): „Ti bolondok és rest 
szívűek mindazoknak az elhivésére, amiket a próféták szólottak! Avagy nem 
ezeket�kellett-e�szenvedni�a�Krisztusnak,�és�úgy�menni�be�az�ő�dicsősé-
gébe?�És�elkezdvén�Mózestől�és�minden�prófétáktól�fogva,�magyarázza�
nékik�minden�írásokban,�amik�őfelőle�megírattak.”�Lk 24,45–47: „Akkor 
megnyilatkoztatta�az�ő�elméjüket,�hogy�értsék�az�írásokat.�És�monda�né-
kik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni 
a halálból harmadnapra,�és�hirdetni�az�ő�nevében�a�megtérést�a�bűnök�
elengedése céljából minden népek között.” 

A vele együtt való szenvedéssel össze van kötve a bűnöknek a megbánása. 
ApCsel�3,18–19-ben�azt�mondják�az�apostolok:�„Az�Isten�pedig,�amikről�
eleve�megmondotta�minden�ő�prófétájának�szája�által,�hogy�a�Krisztus�
elszenvedi, ekképpen töltötte be. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, 
hogy�eltöröltessenek�a�ti�bűneitek,�hogy�így�eljöjjenek�a�felüdülés�idei�
az�Úrnak�színétől.”.�–�Nekünk�most�ez a szenvedés adatott kegyelemként: 
megbánhatjuk a bűneinket, visszafordulhatunk. 

Egy kedves asszony testvérünk súlyos betegséggel kórházba került, 
elhívott: „Nem értem, hogy miért van rajtam ez a súlyos betegség, miért 
engedte ezt az Isten.” Arról beszéltem, hogy ez a szenvedés kegyelem Isten 
részéről;�hogy�megemlékezhetek�a�Krisztus�szenvedéseiről,�arról,�hogy�én 
méltán, én megérdemlem a szenvedést! Erre azt mondta, az életében nem 
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lát semmi olyat, amiért megérdemelné a szenvedést. S ekkor kellett em-
lékeztetnem�az�ő�„régi”�bűneire,�és�ezután�kinyílt�előtte�a�valóság�világa.�
Isten�meg�tudta�nyitni�az�értelmét,�hogy�igenis,�én�egy�megromlott,�bűnös�
ember vagyok. „Igen, én vétkeztem az Isten ellen és az embertársaim 
ellen;�de�vajon�van-e�erre�bocsánat?!”
Nekünk�ezt�a�szenvedést�kell�vállalni!�Nem elég az, hogy Krisztus szen-

vedett a mi bűneinkért, csak ha vele együtt szenvedünk, ha vele együtt 
vállaljuk�a�saját�tulajdon�keresztünket,�csak�akkor�van�bűnök�bocsánata!�
Csak�akkor�mehetünk�mi�is�át�a�halálból�az�életbe!�Akkor�lesz�majd�bol-
dogság, örök öröm, örök élet abban a másik világban, ha amíg e testben 
vagyunk,�vállaljuk�a�szenvedést!�–�És�ha�te�a�mai�napon�nem�adsz�hitelt�en-
nek, ha te nem akarod vállalni, hogy Isten kinyissa a szívedet, értelmedet, 
hogy meglásd életednek minden sötétségét – kisgyermek korodtól a mai 
napig –, akkor az Isten nem tud tovább vezetni, hogy megláttassa veled: 
te�a�teremtésben�kapott�isteni�képmást�rontottad�meg!�Te,�mint�Ádám,�
áthágtad�a�szövetséget,�ott�cselekedtél�hűtlenül�ellene!�–�Egészen�odáig�
menjen�az�emlékezés,�hogy�mi�az�Istent,�az�atyai�házat�hagytuk�ott;�mi�
vagyunk�a�„tékozló�fiak”,�akik�mindent�megrontottunk,�akik�meghaltunk,�
de�akiknek�azonban�utánunk�jött�az�atyai�szeretet�a�Jézus�Krisztusban!�
Ezt a szenvedést kell vállalni, ahogy olvastuk ApCsel 3,18–19-ben: „…a 
Krisztus elszenvedi… Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltes-
senek�a�ti�bűneitek,�hogy�így�eljöjjenek�a�felüdülés�idei�az�Úrnak�színétől.”�

Nem tudom, hány nagypénteket értél már meg, hányszor sirattad meg 
Jézust. De vajon a mai nagypénteken tud-e mondani néked az Isten valami 
újat, valami mást? Meglátod az örökkévaló világnak a törvényét, amelybe 
belekapaszkodhatsz,�az�egész�Bibliánk�erről�beszél.�Amikor�Isten�elénk�
tudja�hozni�a�bűneinket,�istentelenségeinket,�gonoszságainkat,�akkor�mi�
is átéljük azt, amit Zsolt 77,7–12-ben olvasunk: „Amikor megemlékezem, 
a szívemben elgondolom minden dolgomat, akkor ezt kutatja az én lel-
kem: Avagy mindörökre elvet-é az Úr, és nem lesz-é többé jóakaró? Avagy 
végképpen�elfogyott-é�az�ő�irgalma,�megszűnik-é�ígérete?�Elfeledkezett-é�
könyörülni Isten? Elzárta-é haragjában irgalmát?” – Mert akkor besötéte-
dik�előttem�a�világ,�amikor�rádöbbenek�az�én�bűneimre;�akkor�én�is�így�
érzem: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” S akkor azt 
olvassuk a zsoltárban: „És ezt mondám: Ezt nékem el kell szenvednem, de 
a�Felségesnek�jobbja�mindent�megváltoztathat!�Megemlékezem�az�Úrnak�
cselekedeteiről,�sőt�megemlékezem�hajdani�csodáiról.”�

A mai nap erre tanít bennünket, hogy amikor Isten meg tudja mutatni 
a�mi�bűneinket,�amelyekért�Krisztus�meghalt,�amelyeket�Krisztus�az�ő�
váltsághalálával�kifizetett�–�amiért�én�semmit�nem�tudok�tenni�–,�egyet�
tehetek mégis, hogy megbánom, visszafordulok, és vállalom azt a szen-
vedést!�Pál�apostol�életéből�tudjuk�(ApCsel 9,1–18), hogy amikor mint 
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Szaulosz megy a damaszkuszi úton, haragtól lihegve, hogy az Úrnak 
tanítványait�fogva�vigye,�az�Úr�irgalma,�kegyelme�megállítja;�és�amikor�
megvakul�a�csodálatos�fényességtől,�és�úgy�vezetik�be�Damaszkuszba,�az�
Úr megszólítja egyik szolgáját, követét, angyalát: Ananiást, hogy menjen el 
az „Egyenes utcába”, mert a tárzusi Saul ott van – végre egyenesbe került 
az�élete:�imádkozik!�Ananiás�nem�érti,�hogy�miért�kell�hozzá�mennie,�hisz�
sok�rosszat�hallott�felőle.�Akkor�azt�mondja�néki�az�Úr:�„Eredj�el,�mert�ő�
nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, 
királyok,�az�Izráel�fiai�előtt;�mert�én�megmutatom�néki,�hogy�mennyit�
kell néki az én nevemért szenvednie.” S amikor Pál apostol megérti ezt, 
akkor mondja, hogy kegyelem az, hogy szenvedhetünk.

És amikor a Jelenések könyvében János látja a hazajutottaknak a meg-
számlálhatatlan sokaságát, s kérdezi, hogy „Kik ezek, és honnan jöttek?”, 
azt a választ kapja (Jel 7,14): „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, 
de�megmosták�ruháikat,�és�megfehérítették�ruháikat�a�Bárány�vérében!�

Pál apostol vállalja, az övéi vállalják ezt (Kol 1,24): „Most örülök a tiéret-
tetek�való�szenvedéseimnek,�és�a�magam�részéről�betöltöm,�ami�híja�van�
a�Krisztus�szenvedéseinek�az�én�testemben�az�ő�testéért,�ami�az�egyház.”�
Jézus�így�mondta:„néki�sokat�kell�szenvednie�és�megvettetnie�ettől�az�
emberi�nemzetségtől�az�ő�visszajöveteléig”;�ő�az�ő�testében�szenved.�És�
ha�én,�te�az�ő�testének�tagjai�akarunk�lenni,�így�akarunk�részesei�lenni�
az�ő�testének,�az�egyháznak,�akkor�nekünk�is�vállalnunk�kell�a�szenve-
désből�a�ránk�eső�részt,�mert�az�kegyelem�az�Istentől!�–�Jaj�neked,�nekem,�
ha�ez�botránkozás,�bolondság�a�mai�napon!�De�boldogok�lehetünk,�mert�
ez�Istennek�ereje�lehet�a�mi�számunkra,�az�örök�életre!�
Ámen!�
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1Kor�5,7–8;�Mk 16,1–8

Nagy�buktató�a�mi�sok-sok�ünnepünk;�nagy�buktató�számunkra,�a�keresz-
tények számára a nagypéntek és a húsvét ünnepe is. Mert hiszen kétféle-
képpen�lehet�ünnepelni;�ahogy�a�mai�oltári�igénk�mondja:�lehet�ünnepelni�
„romlott�kovásszal”.�Ezt�a�képet�használja�Bibliánk;�mai�nyelven:�„romlott�
baktériumokkal”�megfertőztetjük,�és�így�fertőzötté�válik�az�ünneplésünk.
Háromszor�jelenti�ki�Jézus�az�ő�szenvedéseit;�Mk 9,31-ben is kijelenti: 

„Az�embernek�Fia�az�emberek�kezébe�adatik,�és�megölik�őt;�de ha megöl-
ték, harmadik napra föltámad.�De�ők�nem�értették�e�mondást,�és�féltek�őt�
megkérdezni.” Amikor Pál apostol bizonyságot tesz a Krisztus feltáma-
dásáról,�ő�is�így�írja�le�(1Kor�15,3–4):�„Mert�azt�adtam�előtökbe,�amit�én�is�
úgy�vettem,�hogy�a�Krisztus�meghalt�a�mi�bűneinkért�az�írások�szerint;�és�
hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napra az írások szerint.”

Mi ez a romlott kovász, amely tönkreteszi az ünneplésünket a feltá-
madással�kapcsolatban?�Az,�hogy�mi�a�temető�kapujára�írjuk�fel:�„Feltá-
madunk!”�Az,�hogy�az�egész�feltámadást mi az utolsó naphoz, az utolsó 
ítélethez kapcsoljuk! Az, hogy mi a „harmadik napra” való feltámadást nem 
is értjük, és nem is akarjuk megérteni! Legföljebb úgy vagyunk, mint a 
tanítványok, hogy egymástól kérdezik meg, hogy „mi is az a feltámadás”. 
És�nem�az�Úrtól�akarjuk�megkérdezni!�

Az Apostoli hitvallásban azt mondjuk: Jézus Krisztus feltámadott a 
har�madik�napra�az�ő�„halálaiból”.�És�senkinek�nem�jutott�eszébe,�hogy�
megkérdezze, miért nem úgy mondjuk, ahogy régen tanultuk, hogy „ha-
lottaiból”;�mit�is�jelent�a�„halálaiból”,�vagy�mit�jelent�a�„halottaiból”.�–�Ne-
künk�olyan�mindegy,�hogy�melyiket�mondjuk,�mert�egyikből�sem�értünk�
semmit.�Ez�a�romlott�kovász!�És�ha�mi�így�ünnepelünk,�akkor�Isten�azt�
mondja a mi ünneplésünkre is, hogy „a ti ünneplésteket utálja az én lel-
kem”,�ez�nekem�nem�kell!�Hanem�valami�új�kellene!�Olyan�„kovásztalan”, 
amiben nincs semmi romlott – ami pusztítja, rothasztja, bomlasztja –, 
hanem valami tiszta, szent! 

„Feltámadott a harmadik napra.” Mit jelent ez? – Bibliánk különbséget 
tesz a naini ifjú, Lázár feltámasztása és Krisztus feltámadása között. A 
naini ifjút (Lk 7,14–15), Lázárt (Jn�11,43)�ide,�az�első�világra�hozta�visz-
sza;�a�Biblia�szóhasználatában�az�„első napra” támasztotta föl, a testi 
halálból hozta vissza. De Lázárnak, a naini ifjúnak fel kellett támadnia 
a�lelki�halálból,�a�szellemi�halálból�is!�Amikor�azt�mondjuk,�hogy�Jézus�
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Krisztus a „harmadik napra” támadt fel, akkor itt nekünk is meg kell 
tanulnunk ezt a különbséget, hogy van testi halál, van lelki halál, és van 
szellemi halál is. A „harmadik napra szóló feltámadás” a szellemi halálból 
való feltámadás.�Ez�a�nagy�dolog!�A�testi�halálból�való�feltámadás�–�akár�
a klinikai halálból visszahozni valakit – egészen más. És egészen más a 
„harmadik�napra”�feltámadni!�

Mit jelent a „harmadik napra” szóló feltámadás? Azt jelenti, hogy a 
bűn zsoldja halál halálából támadt fel:�abból�a�halálból,�amely�az�Istentől�
elszakadt állapot, amelyet a kereszten így fejezett ki az Úr: „Én Istenem, 
én�Istenem,�miért�hagytál�el�engemet?”�Amikor�az�Istentől�elszakadt�
állapotot�vállalja,�amikor�a�bűn�következményét,�a�kárhozatot�vállalja,�
amikor�a�bűn�zsoldja�halált�vállalja,�ez�a�halál!�És�ebből�még�nem�jött�ki�
senki!�Ő�az�első,�akit�nem�tarthatott�a�halál�a�hatalmában,�mert�őbenne�
nem�volt�a�bűnnek�semmije,�mert�ő�csak�magára�vette�a�mi�bűneinket.�De�
akkor is, amikor magára vette – azt a képet használja Bibliánk: „kiitta a 
poharat”,�amelybe�a�mi�minden�bűnünk,�mocskunk,�szennyünk�benne�
volt –, utálta, gyűlölte, nem szerette, nem vegyült vele; csak magára vette, 
és ezért a halál nem tarthatta hatalmában. Ő vállalta a bűn zsoldja halált, 
és ebből támadt föl! 

Az üres sír, a testi halálból való feltámadás egész kicsiny esemény az Isten 
előtt!�Ha�most�mai�fogalommal�meg�akarnánk�érteni,�mi�a�testi�halálból�
való feltámadás a szellemi halálból való feltámadáshoz viszonyítva, azt 
kellene mondanunk: a testi halálból való feltámadás, az üres sír csak 
kulissza.�Ez�a�színdarabnak�egy�díszlete,�hogy�valahogy�hihetővé�váljék�
számunkra az egész darab, mert még „így sem hittek”, ahogy olvassuk 
az evangéliumokban. Krisztusnak azért kellett megjelennie a testi halál 
után – miután vállalta a szellemi halált is –, mert így tudta valahogy az 
emberek�számára�érthetővé,�hihetővé�tenni�azt,�hogy�őrajta�nem�ural-
kodhatik a halál.�Jóllehet�a�mi�bűneinket�magára�vette,�de�a�„bűn�zsoldja�
halál”�nem�tarthatja�hatalmában!�Miérettünk�kellett�ezt�a�„díszletet”,�
ezt a „kulisszát” is megmutatni, hogy valahogy eljuthassunk a valóság 
megismerésére, az igazság megismerésére. 

Nekünk a feltámadásra most van szükségünk, amíg itt járunk, ebben a 
testben,�a�bölcsőtől�a�koporsóig�tartó�állapotunkban�kell nekünk feltámad-
nunk.�Ez�lenne�az�az�új,�az�a�más!�Jn 5,24: „Bizony, bizony, mondom néktek, 
hogy aki az én igéimet hallja…” – Most te hallod az ő igéjét? És nem valami 
emberi prédikációt vagy emberi bölcselkedést hallasz? Ki tudja nyitni Isten 
az�értelmedet,�a�szívedet,�hogy�most�őt�hallgasd?�Ne�a�papot!�–�„…aki hallja 
az én igémet, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, 
és nem megy a kárhoztató ítéletre, hanem már átment a halálból az életre.” 
–�Jézus�ezt�dupla�esküvel�erősíti�meg�a�mi�hitetlenségünk�miatt.�Velünk�
is�most,�amíg�e�testben�járunk�–�itt�a�templomban,�egy�ültő�helyben�–,�egy�
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pillanat�alatt�megtörténhetik�velünk�ez�a�csoda,�hogy�az�Istentől�elszakadt�
állapotból átkerülhetünk, átmehetünk a halálból az életre. 

Mi az, amit a Bibliánk halálnak nevez? Nem a testi elhunyás, nem a 
koporsó! Az csak árnyéka a halálnak,�amelyből�Krisztus�feltámadott.�Ef 
2,1–2-ben így olvassuk: „Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok a 
ti�vétkeitek�és�bűneitek�miatt,�amelyekben�jártatok�egykor�e�világ�folyása�
szerint…”�Itt�nem�a�temetőben�lévőkről�beszél�Bibliánk,�hanem�azokról,�
akik hallják az igét: „ti is holtak voltatok a ti bűneitek, vétkeitek miatt”. Mi 
a�mi�bűneink�és�vétkeink�miatt�vagyunk�a�halálban�a�bűneset�óta�mind-
annyian,�akik�erre�a�világra�jöttünk!�Az�egy�ember�Jézus�Krisztus�kivé-
telével�mindannyian�az�Istentől�elszakadt�állapotban,�halottan�jöttünk�
erre�a�világra!�Ezt�a�halottat�megfigyelhetjük�a�kisgyermekeinken:�elkezd�
beszélni,�az�első�öntudatos�megnyilvánulása�a�„nem!”, az engedetlenség. 
És mi mindannyian így kezdtük. Nehogy azt hidd, hogy te vagy én más 
voltam�kisgyerekkoromban!�Mi�mindannyian�a�„nemmel”�kezdtük,�az�
engedetlenséggel. Ez ma is ott van a szívünkben az Istennel szemben, 
amikor�nem�akarjuk�elfogadni�azt,�amit�ő�mond.�Ez�a�halál!�Vagy�ahogy�
Kol 2,13-ban olvassuk: „Titeket, akik holtak voltatok�a�bűnökben�és�a�ti�
testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbo-
csátván�minden�bűnötöket.”�12.�v.:�„Eltemettetvén�azért�ővele�együtt�a�
keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe 
vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból.”�A�vétkeink,�a�bűneink�–�ez�
az a halál, amelyet Isten nagyon sokszor megmutatott, megítélt már az 
életünkben. Az engedetlenségünk, a hitetlenségünk, a tisztátalansága-
ink,�a�gonosz�kívánságaink,�a�haragunk,�a�gyűlölködéseink…�ez�az�a bűn, 
amelyért örök kárhozatot érdemlünk, s ami miatt mi a halálban vagyunk; 
ebből�kellene�életre�támadni!�
Mk�16,7-ben�van�egy�nagyon�súlyos�mondat,�amely�elkerüli�a�figyelmün-

ket. Az angyal azt mondja az asszonyoknak: „Menjetek el, mondjátok meg 
az ő tanítványainak – és Péternek…” – Péter már nem tartozik a tanítványok 
közé? Pétert külön kell venni? A feltámadott Krisztus, aki az új embert 
magvát hozta számunkra, akin keresztül az oltás útján mi is új emberek-
ké lehetünk – ez az új ember nem vállalja Pétert? Képzeld el: mondjátok 
meg az én tanítványaimnak és… – akkor a te nevedet mondaná az angyal, 
vagy�az�én�nevemet�mondaná.�Nem�lenne�rettenetes?!�Számolsz�vele?�Te 
a tanítványok közé tartozol? Hajlandó vagy tanulni, vagy megvan a saját 
elgondolásod, húsvétod piros tojással, húsvéti sonkával, húsvéti népszo-
kásokkal,�egy�kis�vallásos�mázzal�leöntve,�a�temetőbe�téve�a�feltámadást?!�
Vagy�pedig�a�tanítványok�közé�tartozhatsz,�mint�a�magdalai�Mária,�akiből�
hét�ördögöt�űzött�ki,�akinek�először�jelent�meg,�és�akit�elküldött,�hogy�menj 
el, és mondd; a feltámadásnak légy így a tanúbizonysága! 
Júdás�harminc�ezüstpénzért�árulta�el�az�Urat!�Péter�miért�árulta�el?�
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Mit�féltett?�Péter�a�gőgjét,�a�felfuvalkodottságát,�a�nagyságát nem akarta 
letenni!�Nem�akart�megalázkodni�egy�szolgálóleány�előtt;�esküdözik,�át-
kozódik:�„Nem�is�ismerem�azt�az�embert!”�–�És�te�vajon�hányszor�árultad�
már el, és miért árultad el? Hányszor tagadtad meg, és mit kaptál azért, 
mert megtagadtad az Urat? Ezt a „régi kovászt” mind el kellene távolítani, 
ki�kellene�tisztítani!�Azt�jelenti�ez,�hogy�mindezeket�bűnbánatra�kellene�
vinni,�meg�kellene�bánni,�az�ő�bűnbocsánatát,�új�életet�kellene�kérni!�
Miről�tudhatom�meg,�hogy�Isten�engem�is�föl�tudott�támasztani,�engem�

is át tudott vinni a halálból az életbe? Ezt is Bibliánk mondja meg, és nem 
emberi bölcselkedés kell hozzá (1Jn 3,14): „Mi tudjuk, hogy általmentünk 
a�halálból�az�életbe,�mert�szeretjük�a�mi�atyánkfiait.�Aki nem szeret, az 
mind a halálban marad.” Ha velem is megtörtént a feltámadás, arról fogom 
észrevenni, hogy már nem csak a saját üdvösségem érdekel: kezdek törődni 
azzal a másik emberrel is, hogy mi lesz vele, akiért a Krisztus meghalt. 
Másképp�kezdem�nézni�azt�a�másik�embert.�Nem�haraggal,�gyűlölettel,�
„unszimpátiával”�vagy�egyszerűen�közömbösséggel,�hanem�úgy�fogom�
látni: ezért az emberért is meghalt Krisztus, hát mi lesz vele? El fog veszni, 
ha így él tovább, ha ez lesz a véleménye a dolgokról, ha nem változik meg 
az életmódfolytatásában. 
Kol�3,1–2:�„Ha�feltámadtatok�a�Krisztussal,�az�odafelvalókkal�törőd-

jetek, ne a földiekkel.” A húsvéti feltámadásnál jaj lenne nékünk, ha 
leragadnánk az üres sírnál, ha csak a „kulisszákat” néznénk, és nekünk 
nem kellene az, amit Krisztus hozott a húsvétban: mi a bűn halálából fel-
támadhatunk, új életben járhatunk, az életünk „kovásztalan” lehet! Ezért 
használjuk�az�Úr�szent�vacsorájánál�a�kovásztalan�kenyeret,�az�ostyát;�
ez�is�arra�tanítson�bennünket,�hogy�minden�tisztátalanságot,�fertőzést,�
minden bűnt, gonoszságot ki kell tisztítani, hogy új életben járhassunk. Ez 
a�húsvétnak�az�ajándéka,�a�„harmadik�napra”�szóló�feltámadás,�a�„bűn�
zsoldja halálból” való feltámadás. 
Ámen!
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ApCsel�10,34–43;�Lk 24,13–35 

A mai nap igéje az emmausi tanítványok története. Ez a történet a tegnapi 
nappal�kezdődött,�és�a�mai�nappal�folytatódik;�így�került�be�a�feltámadás�
második napjának az igéi közé. 
Konfirmandusok�megkérdezték:�ha�a�mi�Urunk�a�harmadik�napra�táma-

dott�fel,�akkor:�nagypéntekről�nagyszombat,�az�egy�nap;�nagyszombatról�
vasárnap,�az�a�második�nap;�hol�van�a�harmadik�nap?�Azután�lassan�meg-
értettük, hogy nagypéntek is egy nap, és nagyszombat is egy nap, és így 
a húsvét vasárnapjának hajnala a harmadik nap. De azután volt még egy 
kérdés: Jézus maga mondotta: ahogy Jónás három nap és három éjjel volt 
a�„cethal”�gyomrában,�úgy�lesz�az�Emberfia�is�három�nap�és�három�éjjel�
a�föld�gyomrában;�nagypéntekről�nagyszombatra�egy�éjszaka;�nagyszom-
batról�vasárnapra�a�második�éjszaka;�de�hol�van�a�harmadik�éjszaka?�És�
akkor elolvastuk Mt�27,45-től,�hogy�amikor�a�mi�Urunkat�megfeszítették,�
déli tizenkét órától délután három óráig nagy sötétség volt az egész tar-
tományban.�Ott�volt�a�harmadik�éjszaka!�–�Vajon a mi szívünkben nincs 
ott nagyon sok kérdés, probléma a feltámadás körül?

Bibliánkban azt olvassuk, hogy ketten mentek ugyanazon a napon egy 
faluba,�amelyik�Jeruzsálemtől�hatvan�„stádiumra”�volt.�Tehát�kb.�harminc�
kilométert gyalogoltak értelmetlenül, céltalanul, lemondva, szomorúan, 
kétségbeesve, zúgolódva. – És vajon mi hány tíz, száz, ezer kilométert 
tettünk�meg,�távolodva�„Jeruzsálemtől”,�az�Isten�világától:�értelmetlenül,�
céltalanul, szomorúan, lemondással, zúgolódással, és nem vettük észre, 
hogy mellénk csatlakozik Jézus, és velünk együtt megy az úton. 

„Emmaus” azt jelenti: szeleskedés, kapkodás, hebehurgyaság. Kaptak 
figyelmeztetést,�ne�mozduljanak�el�Jeruzsálemből,�amíg�fel�nem�ruház-
tatnak�mennyei�erővel.�Mégis�elindulnak,�hogy�ők�legyenek�az�elsők,�akik�
megviszik vidékre a hírt, mi történt Jeruzsálemben ezekben a napokban. 
Ez�a�szeleskedő,�kapkodó,�hebehurgya�magatartás�ma�is�jellemző�ránk.�De�
van�ígéret,�hogy�lehet�ebből�is�szabadulni!�Ézs 32,3: „És nem lesznek többé 
zárva�a�látóknak�szemei,�és�a�hallók�fülei�figyelmeznek,�és�a�hebehurgyák�
szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. 
És nem nevezik a bolondot többé nemesnek, és a csalót sem hívják többé 
nagylelkűnek.”�–�Meg�lehet�változni!�És�ez�az�örömhír�a�mi�számunkra�
is a mai napon.

Azt olvassuk Lk 24,15-ben: „egymástól kérdezgették”. Amikor Jézus a 
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halálból való feltámadásról beszél, ott is azt olvassuk az igében: a tanít-
ványok egymástól kérdezik meg, mit jelent a halálból való feltámadás? 
(Mk�9,10)�Ez�is�olyan�jellemző�ránk,�hogy�nem�fordulunk�oda�magához,�
a „forráshoz”, az igéhez, Krisztushoz, hanem mi is hajlandók vagyunk 
magunkban�okoskodni�vagy�egymástól�kérdezősködni.�Jézus�így�fejezi�
ezt ki: „vak vezet világtalant…” 16.�v.:�„…az�ő�szemeik�visszatartóztattak,�
hogy�őt�fel�ne�ismerjék.”�–�A�mi�szemeinket�is�nagyon�sok�dolog�vissza-
tartóztatja, nem ismerjük fel őt az eseményekben, abban, ami velünk, 
körülöttünk történik.

A mi szemeink állandóan a láthatókra, az ideigvalókra néznek, és nem 
akarunk semmit megérteni a láthatatlanból, az örökkévalókból. Tele 
vagyunk�tervekkel,�elképzelésekkel,�elgondolásokkal;�és arra nem gon-
dolunk,�hogy�mi�lesz�velünk,�ha�le�kell�lépnünk�erről�az�anyagi�világról,�
ha át kell lépni abba a másik világba, és oda kell állani az Isten színe elé.

A 18. versben azt olvassuk: „Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kle-
ofás volt, monda néki: Csak te vagy-é jövevény Jeruzsálemben, és nem 
tudod,�minémű�dolgok�lettek�abban�e�napokon?”�–�Kleofás�neve�magyarul:�
hírhordó, fölényeskedő. Figyeljük meg, ha valami eseményt elmondanak 
előttünk,�mi�rögtön�jelentkezünk,�mi�jobban�tudjuk!�Mi�is�adjuk�mindig�
a „jólértesültet”, és olyan fölénnyel tudunk beszélni a másik emberrel. 
Ahogy kritizáljuk az eseményeket, a történéseket, ahogy kritizáljuk az 
időjárást,�ami�nem�a�mi�hatalmunkban�van.�Nem�mi�intézzük!�De�olyan�
fölényesen tudunk kritikát mondani felette. – Ez az emmausi magatartás!
21.�v.:�Olyan�lemondóan�szólnak:�„Pedig�mi�azt�reméltük,�hogy�ő�az,�aki�

meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, 
hogy ezek lettek.” És akkor elmondják, mit hallottak az asszonyoktól, hogy 
angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él! Hát nem emlé-
keznek arra, mit mondott Jézus? Nem emlékeznek arra, hogy háromszor 
bejelentette, néki Jeruzsálembe kell�menni,�sokat�szenvedni;�a�pogányok�
kezébe adják, megfeszítik, meghal – de „harmadnapra” fel fog támadni! 
Mi pillanatnyi nehéz helyzetünkben, problémáinkban, betegségünk-
ben, nyomorúságunkban, ha tragédia, szerencsétlenség ér bennünket, 
le vagyunk törve. És nem emlékezünk a múltra: arra hogy Jézus Krisztus 
hányszor, de hányszor megsegített,�mellettünk�volt,�kihúzott�a�bajból;�
hányszor�megvigasztalt,�hányszor�megajándékozott�az�ő�ajándékaival!�
Mi�akkor�nem�akarunk�emlékezni!�

25. v.: És akkor azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja nékik: „Ó, bolondok 
és�rest�szívűek�mindazoknak�elhivésére,�amiket�a�próféták�szólottak!�
Avagy nem ezeket kellett-e szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az 
ő�dicsőségébe?”�–�Így�volt�megírva!�Ahogy�meg�volt�írva,�hogy�harminc�
ezüstért�fogják�eladni;�ennyire�becsülték�fel�az�ő�értékét!�Meg�volt�írva:�
ruháin megosztoznak, köntösére sorsot vetnek. Minden meg volt írva. 
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Semmi�nem�történt,�ami�ne�lett�volna�megírva!�–�Teljes�hitetlenkedés�ez�
az�igével�szemben.�Ez�az�emmausi�magatartás!

A 27.�versben�azt�olvassuk:�„Elkezdvén�Mózestől�és�minden�prófétáktól�
fogva,�magyarázta�nékik�minden�írásokban,�amik�őfelőle�megírattak.”�–�
Ez�is�jellemző�az�emmausi�magatartásra,�hogy�mi�nem Mózesnél akarjuk 
elkezdeni�a�dolgokat.�Mi�a�szeretet�himnuszával;�János�evangéliumával�
szeretnénk�kezdeni�a�bibliaolvasásunkat!�De�Jézus�arra�hívja�fel�a�figyel-
münket:�tessék�csak�elkezdeni�Mózesnél,�elővenni�a�„teremtés�történetét”,�
a�„bűneset�történetét”,�és�találjuk meg magunkat�ezekben!�Az�emmausi�
tanítványok nem találják meg magukat mindazokban, amiket Jézus Krisz-
tus�mondott�nékik,�sem�azokban,�ami�az�írásban�megíratott!�–�Vajon�mi�
hogyan olvassuk a Bibliát? Mindig másokra�gondolunk,�mások�bűneire?�
vagy megtaláljuk magunkat a Bibliában? Hiszen minden azért íratott 
meg, hogy mint egy tükörben megláthassuk a saját életünket, megrom-
lott�természetünket,�ebből�a�megromlott�állapotból�való�szabadulásnak 
a drága lehetőségét,�amit�ő�nagypéntekben�és�a�feltámadásban�készített�
elő�a�mi�számunkra.�Hogy�megtaláljuk�magunkat�végre!�Mert�ha�nem�
találjuk meg magunkat, akkor mi is értelmetlenül, cél nélkül járhatjuk a 
földi�vándorlásunkat�kilométereken�át,�reggeltől�estig�és�estétől�reggelig;�
és�ennek�a�vége:�örök�halál,�örök�kárhozat�lesz!

30–31. v.: „Amikor leült velük, vette a kenyeret, megáldotta, „megszeg-
te”.�És�akkor�megnyilatkoztak�az�ő�szemeik,�és�felismerték�őt;�de�ő�eltűnt�
előlük.”�–�„Megnyilatkoztatta az ő szemeiket.” vajon a mi szemeinket meg 
tudja�nyilatkoztatni?�Nem�ezt�a�két�szemgolyót,�hanem�a�„belső�ember”�
szemeit, hogy megláthassuk az összefüggéseket, megtaláljuk magunkat. Mi 
az, amiben Isten minket akar megszólítani és megváltoztatni? És amikor 
felismerik a kenyér megtöréséről,�akkor�eltűnik�előlük,�láthatatlan�lett!�
Átlépett megint a láthatatlan világba. Miért? – Azért, mert csak így lehet 
hinni.�Ha�látok�–�a�látás,�az�nem�hit!�Ezért�mondja�Tamásnak�is:�boldogok,�
akik nem látnak, de hisznek. A magatartásuk a hithez van kötve. Azért 
tűnik�el�előlük,�mert�számukra�is�meg�akarja�adni�a�lehetőségét�annak,�
hogy ne a látáshoz, a tapintáshoz, a földi érzékeléshez kössék magukat. 
végre higgyenek abban a láthatatlan világban, mely egyedül a valóságos 
világ, ahonnan mi kiestünk, és ahova vissza akar vinni bennünket. 
Most�már�hihetnek,�mert�nem�látják!�És�amikor�ez�megtörténik,�akkor�

azt olvassuk (32. v.): „Avagy nem gerjedezett-e a mi szívünk mibennünk, 
amikor szólott nékünk az úton, és magyarázta az írásokat?” Ezért kellett 
ennyit�menni?�Hát�miért�nem�az�első�kilométereknél�döbbentek�rá:�kezd�
a�szívünk�melegedni;�kezdünk�valamit�megérezni�az�Isten�szeretetéből!�
Miért�kellett�még�annyi�kilométert�menni�tovább?�–�És�ez�nekünk�is�szól!�
Gondolj�csak�vissza,�hányszor,�de�hányszor�érezhetted�meg�Isten�mentő�
szeretetének a vonzását a szívedben: ez most neked szól;�a�mennyei�Atya�
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mentő�szeretete�nyúlt�utánad!�És�te�el�voltál�foglalva�mással,�más�gondo-
latokkal, érzésekkel. Pedig Istennek a rendje az: ma, most, ha az ő szavát 
halljátok,�meg�ne�keményítsétek�a�ti�szíveteket!

Azt olvassuk, hogy amikor az emmausi tanítványok erre rádöbbentek, 
felkelvén nyomban visszafordultak, és mentek Jeruzsálembe. – Ez az a 
nagy�lehetőségünk�megvan�nekünk�is�–�talán még�megvan!�–,�ezen�nem�
szabad�gondolkodni,�nem�szabad�várakozni!�„Megfordultak”�–�a�görög�
szöveg ezt úgy fejezi ki: „epistrafeint” adott az Isten. De ez minden ember 
számára csak egyszer adatik�meg�egy�örökkévalóságban!�Az,�hogy�vissza�
lehet fordulni, ez nagyon sokba került az Istennek! Ezért Jézus Krisztusnak 
Báránnyá kellett lennie.

ApCsel 3. fejezetében így olvassuk (18. v.): „Bánjátok meg azért, és for-
duljatok vissza…” Ez a „bánjátok meg” olyan igealakban van, hogy ennek 
már�meg�kellett�történnie�az�életünkben!�A�görög�nyelv�úgy�fejezi�ki:�ez�
a múltban történt esemény, amely ma is állandóan tart. Tehát egyszer 
el�kellett�indulni�bennem�a�más�belátásra�jutásnak,�a�bűneim�fölötti�
szomorkodásnak, bánkódásnak. Ennek ma is és egy örökkévalóságon át 
is�tartani�kell,�amikor�kegyelemből,�irgalomból�hazakerülhetünk.�Ott�is�
szomorúan�kell�megemlékeznünk:�bizony,�mi�behoztuk�a�világba�a�bűnt,�
következményeképpen a halált,�szembekerültünk�a�teremtő�Istenünkkel.�
Ez fog megőrizni minket attól, hogy még egyszer ne kövessünk el istente-
lenséget, lázadást.

„Bánjátok meg azért [a megbánás állapotában éljetek] –, és forduljatok 
vissza, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, eljöjjenek a felüdülés idei az Úr-
nak színétől.” – Ahogy ez a „visszafordulás” az emmausi tanítványokkal 
megtörtént, velünk is megtörténhetik, de ezt csak egyszer adja az Isten 
minden�embernek!�Ezt�védi Istennek�a�törvénye!�2Pt 2,20: „Mert ha… a 
megtartó Jézus Krisztusnak a megismerése által a világ fertelmeit elke-
rülték,�de�ezekbe�ismét�belekeveredve�legyőzetnek…”�Ha�Isten�valakit�
vissza tudott fordítani, hogy más legyen a gondolkodása, hogyha ez a 
valaki�újból�megfordul,�Istentől�távolodva�indul�el,�akkor:�„…az�utolsó�
állapotjuk�gonoszabbá�lett�az�elsőnél.”�Isten�védi,�félti�ezt a visszafordulást!

Azt olvassuk tovább (33. v.): „És felkelvén azon órában, visszatértek 
Jeruzsálembe,�és�egybegyűlve�találták�a�tizenegyet…”�35–36. v.: „És el-
beszélik…,�miként�ismerték�meg�őt�a�kenyér�megtöréséről.�Mikor�ezeket�
mondják,�megállott�maga�Jézus�őközöttük,�és�monda�nékik:�Békesség nék-
tek!” És megrémültek!�Azt�hitték,�valami�szellemet�látnak!�38–39. v.: „És 
monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben 
okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam 
vagyok…” 41–43. v.: „És mikor még akkor sem hittek, akkor azt mondja: 
van-e valami ennivalótok? És adtak neki egy darab sült halat és valami 
lépesmézet,�melyet�elvett�tőlük,�és�előttük�evett!”�–�Milyen�megalázó a 
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feltámadt Krisztusra nézve, hogy nem akarnak hinni néki! Ilyen látható 
dolgokon keresztül kell bizonyítania,�hogy�ő�az.�És�milyen�nehéz�megy-
győzni�őket-bennünket!�Ezért�kellett�testben�megjelennie,�itt�hagyni�a�ko-
vásztalan�kenyérben�és�a�borban�az�ő�megtöretett�testét�és�kiontott�vérét.

44. v.: „Ezek azok az igék, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek 
voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes 
törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban�énfelőlem.”�–�Mit�jelent�ez?�Így 
van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból 
a „harmadik napra”. Ez az „így kellett” – ez a predestináció; ez Istennek 
eleve elrendelése Krisztussal kapcsolatban: neki szenvedni kell, meghalni 
és�feltámadni�a�„harmadik�napra”!�A�görög�szöveg�szerinti�„dei” (kell) jó 
magyar szóval: muszáj!�Nem�lehet�elkerülni!�És�ez�nemcsak�Krisztusra,�
hanem minden emberre�vonatkozik,�aki�megjelenhet�itt,�az�anyagi�világban!�
Ez terád és énreám vonatkozik, hogy nekünk is vállalnunk kell a szenvedést. 
Vállalnunk�kell�a�bűneink�büntetését,�ítéletét,�a�keresztet,�a�halált�vele 
együtt, és így támadhatunk fel vele együtt!�Így�van�megírva!�De�ehhez�vissza 
kell fordulni, más belátásra jutás kell,�ebben�élni,�járni!�Nem�„emmausi”,�
hiábavaló utakon, hanem végre a célhoz vezető�úton,�a�hazafelé�vezető�úton!

Ezért adatott számunkra a feltámadás második napja, hogy mi is a 
feltámadásnak és az új életnek�a�gyermekei�lehessünk!
Ámen!
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Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti)

1986. ÁPRILIS 6. 

1Jn�5,4–10;�Jn 20,19–31 

Az�egyházi�esztendőnek�egy�új�szakaszához�érkeztünk:�húsvét�és�pünkösd�
között vagyunk. Itt hét vasárnap van, és mindegyik vasárnapnak van 
neve:�olyan�útjelző�táblák,�amelyeknek�a�segítségével�haza�lehet�jutni�az�
örök életbe, az örök hazába.

A mai vasárnap – Quasi modo geniti vasárnapja – 1Pt�2,2-ről�kapta�a�
nevét.�Magyar�szövegünk�így�szól:�„Mint�most�született�csecsemő”�–�en-
nek a latin fordítása a „Quasi modo geniti”. A Biblia eredeti szövegében 
„arti�genetos�brefos”,�magyarul:�„mint�tökéletestől�tökéletesnek�nemzett,�
tökéletes,�életképes�csecsemő”.�Tehát�ha�a�húsvétban�történt�egy�változás�
bennünk,�ha�újonnan�születettünk,�akkor�most�egy�tökéletes�csecsemőéle-
tet�kell�kezdeni,�amelynek�a�jellemzője:�„hamisítatlan�tej�után�vágyakozni�
és�azon�növekedni�a�megtartatásra”.�Van�ennek�egy�előfeltétele,�amelyet�
így olvasunk: „Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, 
minden képmutatást, minden irigykedést, minden rágalmazást.” 
Húsvéttól�pünkösdig�azért�van�így�megszabva�az�egyházi�esztendő�

szakasza,�hogy�felhívja�a�figyelmünket:�nekünk�el�kell�jutnunk�a�hitből 
a reménységen át a szeretetbe! Húsvét a hitünknek a vizsgája. Karácsonyt, 
nagypénteket könnyen el tudjuk fogadni, világra jött Jézus, azután a ke-
reszten�meghalt;�de�amikor�a�húsvétban�a�feltámadásnak�az�örömhírét�
kapjuk, ez számunkra olyan elfogadhatatlan. A feltámadást a mi meg-
romlott emberi természetünk sehogy sem tudja bevenni. Sajnos nagyon 
messze�vagyunk�a�feltámadás�hitétől!

Bibliánk arra tanít bennünket (1Kor 15,19–20): „Ha csak ebben az élet-
ben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak 
vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett 
azoknak, akik elaludtak.” Krisztus feltámadott, és ez a nagy esemény! Ez 
egy olyan tény, amelyet letagadni nem lehet, amely mellett nem lehet csak 
úgy elmenni. A mi továbblépésünknek ez a nagy próbája: számomra is 
megtörtént-e az, én hiszem-e ezt, hogy a Krisztus feltámadott.
Nagyon�nehéz�ezt�hinni!�Látjuk,�hogy�a�tanítványok,�amikor�egybe-

gyűltek�húsvét�után,�nagy�félelemmel,�bezárt�ajtók�mögött�voltak:�„Jaj,�
mi�lesz�velünk!”�S�amikor�megjelenik�Krisztus,�nem�annak�örülnek,�hogy�
feltámadott, él, hanem annak örülnek, hogy látják az Urat. – Ha mi csak 
a�látás�után�tudunk�megbizonyosodni�valamiről,�akkor�mi�a�hitünkben�
nem jutunk el odáig, hogy igazat adunk az Istennek. Nem a nem látott 
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dolgokról�való�meggyőződés�a�hitünk,�hanem�először�Isten�mutassa�meg,�
hogy�ő�az�Isten;�bizonyítsa�be,�hogy�van�Krisztus,�bizonyítsa�be�számunk-
ra,�hogy�feltámadott,�ő�él�–�majd�akkor�hiszek!�Ez�nem�hit!�A�hit�a�nem�
látott�dolgokról�való�meggyőződés!�
Jn�11,20–33�arra�figyelmeztet�bennünket:�nagyon�hamar�el�lehet�itt�csúsz-

ni!�Márta�és�Mária�a�testvérüknek,�Lázárnak�a�sírjánál�teljesen�kétségbe�
vannak�esve.�Márta�a�„jó�háziasszony”,�Mária�a�„vallásos,�hívő�lélek”;�mind�
a�kettő�azt�mondja:�„Uram,�ha�itt�lettél�volna,�nem�halt�volna�meg�az�én�
testvérem!”�Tehát�csak�ebben�az�életben�reménykednek�a�Krisztusban.�S�
amikor Jézus arról beszél: „feltámad a te testvéred”, a válasz: „Igen, tudom, 
majd�az�ítélet�napján!”�–�ami�számunkra�azt�jelenti:�„Majd,�soha�napján!”�
Erre Jézus szomorúan mondja Mártának: „Én vagyok a feltámadás és az 
élet;�aki�hisz�énbennem,�ha�meghal�is�él;�és�aki�csak�él,�és�hisz�énbennem,�
soha�meg�nem�hal!”�Tehát�a�feltámadás�nemcsak�egy�esemény,�hanem�a�
feltámadás egy személy, maga a Jézus Krisztus, ő a feltámadás! – valahogy 
ezt�is�olyan�nehezen�vesszük�be!�De�aki�ezt�nem�hiszi,�az�el�fog�veszni,�el�
fog kárhozni, az hiába volt itt, ebben az anyagi világban, hiába töltötte el 
itt az éveket, hiába járt templomba, hiába volt vallásos.

Bibliánk tanít bennünket: ennek a hitnek teljes bizalomnak kell lennie 
Isten�felé,�hogy�amit�ő�mond,�az�igaz;�de�ennek�a�hitnek�reménységnek�is�
kell lennie, mert a reménységnek is a feltámadás az alapja. Ő megmutatta ezt 
a feltámadást, hisz testi, lelki, szellemi halálból támadt fel – ez lehet alapja 
a reménységemnek! 1Pt 1,20–21: „Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ 
levettetése�előtt�–�az�„átkozott�legyen”�előtt�–,�megjelent�pedig�az�idők�végén�
tiérettetek,�akik�őáltala�hisztek�Istenben,�aki�feltámasztotta�őt�a�halálból,�
és�dicsőséget�adott�neki,�hogy�a ti hitetek reménység is legyen Istenben.” 
Csak�az�az�igazi�reménység,�amelyiknek�a�feltámadás�az�alapja;�minden�

más�reménység�alaptalan,�hiábavaló,�üres!�A�reménységet�horgonyhoz�
szoktuk hasonlítani: „reménységünk horgonya”. Ha valakiben nincs a 
Krisztus feltámadásában való hit, akkor a viharok ide s tova hányják 
életének a hajóját, és bizonytalan, reménytelen lesz az egész földi élete. 
Hatalmasan�cselekedett�Isten�a�húsvétban!�Ezt�nem�szabad�elfelejtenünk,�

olvassuk Róm 1,4-ben: „Aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának 
a Szent Szellem szerint, a halálból való feltámadás által” – ez olyan tény, 
amelyet nem lehet letagadni, amellyel szembe kell nézni, amely most lehet 
az életünknek az alapja, amelyre ráépíthetjük az életprogramunkat. vagy 
pedig�–�lehet,�majd�az�utolsó�napon,�amikor�ő�eljön�ítélni�élőket�és�holta-
kat – számunkra egy rettenetes ítélet, ahogy Jel 1,7-ben olvassuk: „…akkor 
minden�szem�meg�fogja�őt�látni,�azok�is,�akik�az�életük�középpontjából�ki-
rekesztették,�kidobták”�–�akik�mint�építőkövet�nem�tudták�használni,�nem�
jelentett számukra semmit, legföljebb egy üres fogalom volt. „…és siratja 
magát a földnek minden nemzettsége.” Mert akkor rá fognak döbbeni, 
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hogy�ez�a�lenézett,�ez�a�félretett,�ez�a�„názáreti”�maga�a�teremtő�Isten!�Aki�
értem,�az�emberért�emberré�lett,�szeretett�engem,�engesztelő�áldozattá�
lett,�mindent�megcselekedett�értem;�én�ezt�megvetettem,�semmibe�vettem,�
félretettem,�nem�ő�volt�életemnek�a�középpontja.�Az�rettenetes�lesz!�
Róm�4,25�szerint:�„Jézus�Krisztus�odaadatott,�meghalt�a�mi�bűnbee-

sésünk miatt, és feltámasztatott a mi megigazíttatásunkért” – tehát mi-
érettünk�történt,�a�mi�bűnbeesésünk�miatt�adatott�halálra,�és�azért�tá-
masztatott fel új életre, hogy minket is megigazítson. Így számunkra 
Isten bizonyságát adja annak, hogy fel lehet támadni�a�halálos,�az�Istentől�
elszakadt állapotból, és lehet új életben járni. 
Húsvét�után�már�nem�lehet�hitetlenkedni!�Húsvét�után�minden�hitet-

lenkedés Istennel való szembehelyezkedés, Istennel való ellenségeskedés, 
ahogy Zsid�3,15–19-ben�olvassuk:�„Ma,�ha�az�ő�szavát�halljátok,�meg�ne�
keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor a pusztában.” A 
„húsvét�után”�nagy�vizsga�a�tanítványok�számára�is.�Jézus�kéri�őket�(Jn 
20,19.21):�„Békesség�néktek!”,�mert�békétlenek�vagytok,�tele�van�a�szíve-
tek�békétlenséggel,�így�nem�kerülhettek�haza.�Hát�mi�lesz�így�veletek?!�
És�akkor�azt�olvassuk�az�értelemszerű�fordításban�(Jn 20,22–23): „Jézus 
lehel – lélegzetet vesz –, és azt mondja: Szívjátok tele magatokat Szent Szel-
lemmel!�Ha�valakivel�szemben�ti�elengeditek�az�adósságot,�amivel�néktek�
tartoznak,�azzal�szabadokká�tétetnek�azok;�ha�valaki�iránt�ti�erőszakos�
követelődzők�vagytok,�tőletek�leigáztatnak�azok”.�Ahogy�lélegzet�nélkül,�
úgy�Isten�Szent�Szelleme�nélkül�sem�lehet�élni!�Mert�Isten Szent Szelleme 
tudja bennünk munkálni a hitet, a reménységet, a szeretetet. „Szívjátok tele 
magatokat a Szent Szellemmel” – azt akarja ezzel mondani, hogy minden 
lélegzetvételnél – amely olyan észrevétlen, nem gondolunk rá, magától 
értetődő,�hogy�lélegzetet�veszünk�–�jusson�eszetekbe:�nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek.�Ahogy�levegő�nélkül�sem�cselekedhettek�semmit,�úgy�
Szent Szellem nélkül, pünkösd nélkül sem, és ti most pünkösdre készül-
jetek,�ehhez�hinni�kellene�bennem,�hinni�kellene�nekem!�

Ha nem hiszem a feltámadást, nem hiszem azt sem, amit Jézus mond (Jn 
20,23): „Ha valakivel szemben ti elengeditek az adósságot, amivel néktek 
tartoznak…” – nekünk mindannyiunknak van ilyen követelésünk a másik 
emberen. Lehet, hogy azt mondjuk: „Kérem, én nem haragszom, én már 
elfelejtettem�az�egészet!”�Csak�hát�néha�mégis�eszembe�jut.�A�valóság�az,�
hogy�a�megromlott�emberi�természet�nem�tudja�elintézni�a�dolgokat,�ha�ő�
nem kerül szembe a ténnyel: „Nekem az Isten elengedte az én adósságai-
mat. Hát nekem az Isten a Krisztusban megbocsátott. – Akkor én is köteles 
vagyok�elengedni�minden�tartozást,�minden�feltétel�nélkül!�Köteles vagyok 
megbocsátani!” Köteles vagyok a másik ember felé ezt az elengedést gya-
korolni, mert azzal teszem őt és magamat is szabaddá. – „De ha ti valaki 
iránt�erőszakos�követelődzők�vagytok�–�ha�nem�bocsátotok�meg�–,�akkor�
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tőletek�leigázottakká,�megkötözöttekké�tétetnek�azok.”�És�ti�magatokat�is�
megkötözitek�–�az�örök�kárhozat�számára!�Ezt�sem�hisszük.�Húsvét�után�
ez�is�nagy�próba�számomra,�hogy�én�igenis�köteles�vagyok�megbocsátani!�

Mk 11,25–26-ban olvassuk: „Amikor imádkozva megállotok, bocsássátok 
meg,�ha�valaki�ellen�valami�panaszotok�van;�hogy�a�ti�mennyei�Atyátok�
is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, 
a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” Ezt nem akarom 
elhinni, hogy az imádságom nem jut el az Isten elé, ha én nem bocsátok 
meg,�ha�ott�van�a�szívemben�a�legkisebb�követelés�valakivel�szemben�is!

Húsvétban nekem egy új kezdetet ad az Isten – ahogy egy újszülött csecse-
mő�számára;�de�tudjuk,�hogy�itt,�az�anyagi�világban�is�van�halálos�vetélés,�
csecsemőhalandóság�is.�Azt�mondja�az�igénk:�„tiszta,�hamisítatlan�tej�után�
vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek a megtartatásra”. Tiszta tej szá-
munkra�az�Istennek�a�tiszta�igéje,�az�után�kellene�vágyakozni!�Isten�Szent�
Szellemét�úgy�vehetjük,�ha�befogadjuk�az�igét;�igazat�adunk�az�Istennek,�
és így tud bennünk újat kezdeni. A hitetlen ember nem képes bevenni az 
igét,�és�az�vak�is!�Tamás�is�tapogat�–�ez�nem�hit!�Jézus�azt�mondja�neki�(Jn 
20,27–29): „Tamás, azzal, hogy most tapogattál, azt hiszed, hogy hiszel? 
Boldogok, akik nem látnak, de hisznek.” 

Azt mondja tovább az igénk (31. v.): „Ezek pedig azért írattak meg, 
hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy azt hivén éle-
tetek�legyen�az�ő�nevében.”�–�Isten�azt�akarja,�hogy�nekünk�örök�életünk�
legyen, de nekünk meg kell tisztítani a szívünket, mert Isten nem fog 
társbérletbe�elmenni�irigységgel,�haraggal,�gyűlölködéssel,�civakodással,�
meg�nem�értéssel,�beképzeltséggel,�gonosz�kívánsággal!�Mindentől�meg�
akar�tisztítani�bennünket,�hogy�mint�„tökéletestől�tökéletesnek�nemzett,�
tökéletes újszülöttek” kezdhessünk egy új életet, és vihessen bennünket 
Isten�a�hitből�a�reményen�át�a�szeretetbe!�
Ámen!
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Húsvét ünnepe után 2. vasárnap 
(Misericordia Domini)

1977. ÁPRILIS 24. 

1Pt�2,21–25;�Jn 10,12–16 

Húsvét és pünkösd között a második megállónál vagyunk ma. Ez a va-
sárnap a 89. zsoltárról kapta a nevét: „Az Úrnak irgalmasságát hadd 
énekeljem�örökké!”�Jézus�Krisztust�mint�jó�pásztort�állítja�elénk�az�ige.�
Sokan megfestették az irgalmas, jó pásztor képét, de vigyázzunk, mert 
veszedelmes is lehet ez, mert azt hisszük, mindenkivel ilyen… Mi mindent 
megrontottunk, még az Isten irgalmasságát is. 

Arról beszélünk, hogy Isten irgalma végtelen, de ez nem igaz. Ez ördögi 
hazugság!�Az Isten könyörülő, irgalmas, de csak a juhoknak. A vadaknak, 
a farkasoknak nem, de még a kecskéknek sem. Azért használja Isten ezt 
az „állatpéldát”, hogy tanuljunk az állatoktól. A bárány szelíd, soha nem 
megy neki a gazdájának. A Biblia azért használja ezt a képet, hogy gon-
dolkodjunk. Jézus Krisztus a juhok pásztora, könyörül, és irgalmas, de 
van olyan állapot, amikor ezt mondja: ne könyörögj e népért (Jer 14,11). 

Isten irgalmas, de az irgalma nem végtelen. Azok számára, akik soro-
zatosan�megvetik,�azok�számára�nincs�irgalom:�„Ne�könyörögj�értük!”�
Ha mi haza akarunk jutni, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ezzel a 
természettel, ezzel az állapottal nem lehet hazakerülni, ha nem tud az 
Isten minket az isteni természet részeseivé tenni. Úgy, hogy akkor legyünk 
irgalmasok�vagy�irgalmatlanok,�amikor�kell.�Testi,�külső�képként�figyel-
ve: a sebész nem lehet irgalmas a fekélynek. vagy kicsit durvábban: nem 
lehetünk irgalmasak a döglegyeknek, a patkányoknak. van olyan állapot 
(pl. Zak 4-ben), ahol nem lehet tovább irgalmazni. 
Rettenetes,�amikor�az�Isten�leveszi�a�kezét�a�népről,�és�azt�mondja�(Zsid 

10,25),�hogy�nem�őrizlek�tovább.�Gondoljuk�meg:�amikor�a�Szent,�az�Egy-
szülött�vállalja�a�mi�bűneinket�–�nincs�számára�irgalom!�Mt 27,46: „Én 
Istenem,�én�Istenem!�Miért�hagytál�el�engem?”�A�Bárány�magára�vette�az�
Isten�haragját�a�te�bűnöd�és�az�én�bűnöm�miatt.�Ha�ezt�megvetem,�a�Jézus�
Krisztus vérét tapodom, és akkor nincs számomra bocsánat. vannak a 
teremtettségben�sokkal�magasabb�rendű�lények,�az�Isten�angyalai.�És�
aki az angyalok közül elhagyta a feladatát, „a fénytestét”, a munkáját, a 
helyét, szembeszállt az Istennel – „mert nem kedvezett Isten az angyalok-
nak,�fenntartotta�őket�az�ítéletre”�(2Pt�2,4)�–�azok�számára�nincs�irgalom!�

Csak az ember számára van irgalom, és ezt nem szabad kihasználni. 
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Nem�végtelen�az�Isten�irgalma,�bár�hosszan�tűr,�szenved�az�Isten.�Nincs�
időhöz�kötve!�Aki�hallja�az�ő�szavát,�és�nem�engedelmeskedik�neki,�attól�
lehet,�hogy�a�következő�pillanatban�elvétetik�az�irgalom.�Figyelmeztető�
lehet számunkra a fügefa példája (Mt 21,19): nem volt termés rajta, elszá-
radt�az�Úr�ítéletétől.�Vajon�a�mi�életünk�termett�már�sok�és�jó�gyümölcsöt?�
Amikor jött az Úr, nem kellett azt mondania, hogy vágd ki azt? Az, hogy 
még nem vágott ki az Úr, azért van, mert könyörgött érted. De ne ringasd 
magad�abban,�hogy�jövőre�is�fog�könyörögni!

Mi lenne a módja, hogy másképp fogadjam az igét? Más belátásra kellene 
jutni, mennyire más a gondolkodásom, az életmódfolytatásom, mert lejár 
az Isten kegyelmi ideje. Ezzel a vad magatartással, természettel például az 
életemben soha nem fogom eltalálni, hogy most igent vagy nemet kell-e 
mondani. 

Erre példa Bibliánkban Ez 13,18: „És mondjad: Így szól az Úr Isten: Jaj 
azoknak, akik kötéseket varrogatnak minden kézcsuklóra, és takarókat 
készítenek�akármilyen�termetűek�fejére,�hogy�lelkeket�vadásszanak!”�Erre�a�
„konfekciós�vallásosságra”�azt�mondja�Isten,�hogy�jaj!�Isten különbséget tesz 
szelíd és vad között. És ha te látod magadban, hogy vadulsz, meg lehet sérteni 
az igehirdetéssel, akkor vad vagy, menekülj! Ha nem tudod, mikor mit kell 
tenni a másik emberért, akkor „konfekciós ember és keresztény” leszel. 

Ezzel a magatartással zavarni fogom az isteni rendet, mindegy, hogy „jót 
akartam”. A gyermeknevelésnél például akkor fogom elnézni a gonoszt, 
amikor nem lehet. És nem fogom elfogadni, ha Isten könyörül valakin, a 
bibliai példa alapján Jónás leszek. Ha magát akarja igazolni Jónás, ez a 
nem más, mint a meg nem tért szív.�Isten�szolgálatra�küldi�őt,�és�nem�veszi�
észre, hogy mi történik Ninivében. Jón�3,10:�„És�látá�Isten�az�ő�cseleke-
deteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról: és megbáná az Isten azt a 
gonoszt,�amelyről�mondá,�hogy�végrehajtja�rajtuk,�és�nem�hajtá�végre.”�
(Jón 4,1): „És igen rossznak látszék ez Jónás előtt, és megharaguvék…” Ha 
valaki zavarja az Isten rendjét, félreteszik az útból, például egy hirtelen 
halálesettel, és lehet, hogy a család nem is veszi észre, miért. 

A „jó pásztor” vasárnapja van ma. Isten az eltévedt juhok pásztora, 
akiket�össze�lehet�gyűjteni.�Azokat�ő�hajlandó�könyörülő,�irgalmas�embe-
rekké�tenni,�de�ahhoz�az�kell,�hogy�lássam�be�és�bánjam�meg�a�bűneimet.�
Ámen!�
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1986. ÁPRILIS 20.

1Pt�2,11–20;�Jn16,16–23

A húsvét és pünkösd közötti útszakaszon elérkeztünk a harmadik vasár-
naphoz. Ez a vasárnap a Jubilate nevet kapta a 66.�zsoltár�1–2.�verséről.�
Ennek�a�zsoltárnak�a�címe:�„Anastázeos”;�azt�jelenti�magyarul:�Felállva!�
Álljatok�fel,�és�úgy�dicsérjétek,�dicsőítsétek�az�Istent!�„Örvendezz�Isten-
nek,�ó,�te�egész�föld!�Énekeljétek�az�ő�nevének�dicsőségét;�dicsőítsétek�az�
ő�dicséretét!”�Örvendezés,�éneklés,�dicsőítés,�de�ezt�külön�nem�lehet,�csak 
együtt van értelme! 
Persze�itt�nem�a�külső�magatartás�számít,�hanem�a�belső�(Mt 6,1–4): „vi-

gyázzatok,�hogy�alamizsnátokat�ne�osztogassátok�az�emberek�előtt,�hogy�
lássanak titeket.” Mk 11,24–26: „És amikor imádkozva megálltok, felálltok 
az Isten előtt, akkor bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok 
van.”�Tehát�a�felállás�mint�a�külső�testgyakorlás�Isten�előtt�nem�ér�semmit!�
Jézus�beszél�két�emberről,�akik�Isten�elé�állnak,�de�egészen�más�belső�

tartalommal. Lk�18,9–14,�10.�v.:�„Kétféle�(nem�kettő!)�ember�ment�fel�a�
templomba imádkozni…” – Nézzük meg a mi imádságainkat. Hogyan ál-
lunk oda Isten elé? Nincs a mi szívünkben is ez a farizeusi magatartás: 
„nem vagyok olyan, mint egyéb emberek”? Miért emberekhez hasonlítom 
magam?�Miért�nem�az�ember�Jézus�Krisztushoz�hasonlítjuk�magunkat?!
„A�vámszedő�pedig távol állván, még szemeit sem merte az égre emelni, 

hanem�verte�a�mellét,�mondván:�Isten!�Légy�irgalmas�nékem,�bűnösnek!”�
Egészen�más�indulattal,�magatartással�áll�ez�a�vámszedő�az�Isten�előtt.�Mi�
hogy�szoktunk�imádkozni?�Lefekszünk�este,�előfordul,�hogy�belealszunk,�
s felébredünk: „Jaj, mondtam – nem mondtam?” Aztán elmondjuk még 
egyszer. van-e ott tisztelet? 

De kik állhatnak Isten előtt?�Akik�így�megállnak�az�Isten�előtt,�azokra�
jellemző,�hogy�le�is�borulnak�az�Isten�előtt!�Jel 5,6: „És láttam a királyi szék 
és�négy�élő�között�és�a�Vének�között�egy�Bárányt�állani…”�A Bárány állhat az 
Isten előtt?�–�Mindig!�Miért?�Tiszteli�az�Atyát,�engedelmeskedik�neki!�8–9. v.: 
„…a�négy�élő�és�a�huszonnégy�Vén�leborul�a�Bárány�előtt…”�A�gőgös�ember�
nem tud leborulni: „Nem vagyok olyan, mint a többi emberek…” De mi lesz 
annak�a�vége?�Mit�mond�Jézus�a�farizeusokra?�–�„Jaj�néktek…,�jaj�néktek…!”

Ha most nem vagyok hajlandó megalázni magamat, Isten elé állni, 
leborulva, megadva Istennek a tiszteletet, akkor lesz majd egy rettenetes 
odaállíttatás�az�Isten�elé!�Jel 20,12–12: „És látám a halottakat, nagyokat és 
kicsinyeket odaállíttatni az Isten elé…, és elítéltettek a halottak azokból, 
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amik�a�Bibliába�voltak�írva�az�ő�cselekedeteik�szerint.”�–�Ezért�kellene�
elfogadni�Istennek�most�ezt�a�parancsát:�„Vigyázz!�Álljatok�fel�az�Isten�
színe�előtt,�míg�tart�a�kegyelem�ideje!”�Isten�fel akar állítani, fel akar tá-
masztani a halálos állapotból, mert nem akarja, hogy elvesszünk. Ahogy 
Ef 5,14-ben olvassuk: „Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és 
felragyog néked a Krisztus.”

„Örvendezz Istennek, te egész föld…” Görög szöveg szerint ez azt jelenti: 
„Kiáltsatok az Istennek…” – Mi ezt úgy képzeljük el, hogy hangosan imád-
kozunk!�Nem�erről�van�szó,�hanem�akkor kiáltsatok, amikor Isten int, az 
Istennek�engedelmeskedve�kiáltsatok!�Ezt�a�jerikói�történetből�érthetjük�
meg (Józs�6,20):�„Lőn�ugyanis,�amint�meghallotta�a�nép�a�kürtnek�a�szavát,�
kiáltott�a�nép�egyszerre�nagy�kiáltással…”�Itt�kimaradt,�hogy�„egyszerre”;�
nem egy zenebona, összevissza kiabálás volt ez, hanem egyszerre kiáltott 
mindenki. Mi kell ehhez? Figyelni kell a karmesterre, engedelmeskedni 
és�megalázni�magamat;�ne�akarjak�én�„szóló�számban”�kiáltani!�„…és�
leszakadt�a�kőfal,�és�felment�a�nép�a�városba…,�és�bevették�a�várost.”�„Le-
szakadt�a�kőfal”�–�ahogy�a�színházban�nem�azért�nyílik�ki�egy�ajtó,�mert�a�
statiszták�kiáltanak,�hanem�akkorra�volt�beütemezve,�amikor�a�rendező�
intett.�Tehát�a�kőfal�nem�a�nép�kiáltására�omlott�le,�azt Isten rombolta le, 
mert�a�nép�engedelmeskedett!�

Józs 6,2–6: „És monda az Úr Józsuénak: Lásd, kezedbe adtam Jerikót és 
királyát�a�sereg�vitézeivel�együtt.”�–�Tehát�Isten�adta�a�kezükbe!�–�„Azért�
járjátok körül a várost mind, ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer 
a várost. Így cselekedjél hat napon át. És hét pap hordozzon hét kosszarv-
ból�való�kürtöt�a�láda�előtt;�a�hetedik napon azonban hétszer kerüljétek 
meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel.” – Nem lehetne ezt 
egyszerűbben?�Nem!�

A szíriai poklos Naámánnak mint mond Elizeus? 2Kir 5,10–12: „Menj 
el,�és�fürödj�meg�hétszer�a�Jordánban!”�A�Jordánnak�a�vize�sárga�színű,�
homokos, piszkos, ezért mondja Naámán: „Avagy nem jobbak-é Abana 
és Párpár, Damaszkusz folyóvizei Izráel minden vizeinél? Avagy nem 
fürödhetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak?” – Hát ebben a piszkos 
Jordánban�fürödjek�meg?!�Nem�a�piszkos�Jordán�gyógyította�meg�Naá-
mánt, hanem hogy engedelmeskedett! 
Ezt�kellene�nekünk�is�meglátnunk;�Isten�azt�mondja:�„Jubilate!” – De 

kiknek szól ez? Csak azoknak szól, akik hajlandók engedelmeskedni Is-
tennek,�hajlandók�elfogadni�Istentől�a�„metanoia”�kegyelem�ajándékát,�
hajlandók�belátni�bűneiket,�hajlandók�átvenni�Istentől�a�„periratukat”,�
engedik�leperelni�perüket.�Csak�ezeknek�szól!�

1Kor 13,1: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pe-
dig�nincsen�énbennem,�olyanná�lettem,�mint�a�zengő�érc�vagy�pengő�
cimbalom.”�Mi�az�a�zengő�érc?�–�harang!�Úgy�is�szoktuk�mondani,�hogy�
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„kongó�harang”.�De�mit�ér,�ha�nincs�benne�tartalom,�ha�csak�külsőség�az�
egész?!�Csináljuk�mi�is�az�egyházi�„zajt”,�de�ha�nincs�ott�az�„agapé”, nem 
munkálkodik Istennek a védő, óvó szeretete,�akkor�az�semmit�sem�ér!�Ho-
gyan lehetne örömünk? – Ha úgy Isten elé állva, leborulnánk Isten előtt, 
így�énekelve�dicsőítenénk,�magasztalnánk�Istent.�Így�lesz�örömünk,�csak�
különbséget�kell�tenni�az�ember�öröme�és�az�Isten�öröme�között!�
Mi�az�Istennek�az�öröme?�A�mai�vasárnapnak�az�evangéliumi�igéjéből�

nézzük meg (Jn 16,20): „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy sírtok és 
jajgattok�ti,�a�világ�pedig�örül;�ti�szomorkodtok,�hanem�a�ti�szomorúságtok�
örömre fordul.” Istennél van ilyen sorrend, hogy szomorúságtok örömre 
fordul. – Most mi itt a szomorúságot keressük? Amiatti szomorúság tölti 
el a szívünket, hogy megszomorítottuk az Istent? vagy pedig az örömöket 
keressük? Isten nem örömöket akar adni, hanem egy örömöt akar adni, 
mert�a�„húsnak”�az�a�veszedelme,�hogy�mindig�fogy;�az�„egy”�pedig,�az�
soha�el�nem�fogy!�
21.�v.:�„Az�asszony�mikor�szül,�szomorúságban�van,�mert�eljött�az�ő�órája;�

de mikor megszüli a gyermeket…” – A görög szövegben határozottan az 
van, hogy „megszüli a gyermeket”, és nem az, hogy „gyermekét”. Mi szí-
vesen�rátesszük�már�a�kis�újszülöttre�a�„z”�betűt:�„Ez�a�»zén«�gyerekem;�
aztán�ehhez�senki�hozzá�ne�merjen�nyúlni!”�„Ilyen�szép,�ilyen�okos,�ilyen�
értelmes�nincs�is�több!”�Ismerjük�ezt�a�magatartást!�–�„…de�amikor�meg-
szüli a gyermeket, nem emlékezik többé a szomorúságra az öröm miatt, 
hogy ember született a világra.” – Amikor a gyermeket nem úgy veszi, 
hogy�ez�most�az�„enyém”,�hanem�úgy�nézi:�Istentől�kaptam�ajándékba,�
megőrzésre.�Isten�világában�az�az�öröm,�amikor�egy�kegyelemre�kiválasz-
tott�beléphet�ebbe�az�anyagi�világba,�akiből�majd�„ember”�lehet,�és�erre�
a mennyei örömre rezonálhat a mi szívünk. De az igazi öröm az, amikor 
nemcsak világra hozza a gyermeket, hanem „megszüli”; újonnan szüli, 
amikor�megtér�Istenhez!�Így�utólag�visszatekintve�mennyivel�könnyebb�
világra�hozni�egy�gyermeket,�mint�„megszülni”�annak�belső�emberét,�
hogy az az indulat legyen benne, mely volt Jézus Krisztusban, vagyis 
Jézus�Krisztus�ábrázata�ábrázolódjék�ki�benne!�–�Ez az Istennek az öröme! 

Lk 15-ben egymás után háromszor is olvassuk (6. v., 9. v., 23. v.), hogy 
„Örvendezzetek énvelem – együtt örüljünk –, mert megtaláltam az én 
»juhomat«,�amely�elveszett!”�„Örüljetek�énvelem�–�együtt�örüljünk�–,�mert�
megtaláltam�az�elveszett�drahmát!”�Az�Atya�egyedül�örül?�Nem!�És�kiugrik�
az�idősebb�fiúnak�a�magatartása,�hogy�nem�tud�együtt�örülni�az�Atyával.�
Istennek az öröme ez az együtt örülés; amikor egy elveszettet megtalálnak, 
amikor valaki hazakerül, amikor egy halott feltámad. 
Mi�a�legmagasabb�rendű�öröm?�–�Ézs�54,1.5:�„Ujjongj,�te�meddő,�ki�nem�

szültél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajúdtál, mert többek az elha-
gyottnak�fiai�a�férjnél�való�fiainál,�azt�mondja�az�Úr.”�„Mert�férjed�a�te�
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Teremtőd,�seregeknek�Ura�az�ő�neve,�és�megváltód�Izráelnek�Szentje,�az�
egész föld Istenének hívattatik.” Ennek lehetne örülni, hogy Isten hajlan-
dó visszaállítani a házassági viszonyt velünk,�akik�hűtlenekké�lettünk�
férjünkhöz,�Teremtőnkhöz,�az�Istenhez!�Hajlandó�férjünkké�lenni,�azért�
meg�akar�tisztítani�bennünket,�újonnan�akar�szülni,�mint�szeplőtelen�
szüzeket akar maga elé állítani bennünket. Annak lehetne örülni, hogy 
van�hazafelé�vezető�út,�hogy�Isten�nemcsak�a�Megváltót�adta,�hanem�a�
Megváltóval�együtt�ad�nekünk�más�belátásra�jutást;�meg�lehet�bánni,�és�
akkor�a�szomorúság�örömre�fordulhat:�„Ujjongj,�te�meddő…”
Ebből�az�örvendezésből�(„alaladzein”),�éneklésből�(„psallein”)�és�dicső-

ítésből�(„ainein”),�az�Istent�dicsérő�énekből�lesz�majd�az�Allaluja.�Ebből a 
háromból egy lesz, amikor a Fiú is aláveti magát annak, aki neki mindent 
alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenekben. – Lehetne örülni an-
nak,�hogy�ilyen�terve�van�az�Istennek�velünk,�és�ő�ezt�nemcsak�elkezdte,�
hanem�végig�is�akarja�vinni!�

És lehetne Máriával együtt örülni (Lk 1,46–47): „Akkor monda Mária: 
Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én szellemem az én 
megtartó Istenemben.” – Ebben benne van az „alaladzein”, hisz testileg 
is�elhangzik�Mária�szájából�a�dicséret;�benne�van�a�„pzallein”,�a�lelki�is,�
és�az�„ainein”,�a�szellemi�is!

Lk 10,17–20: „Visszatértek pedig a hetvenesek örömmel…” – A hetvenesek 
rang,�minőség;�a�hetvenes�állapotunk,�akiket�már�ki�lehetett�küldeni�
„örömmel”�–�tehát�sikerélményeik�voltak!�De�mit�mond�Jézus?�„Én�adtam�
néktek hatalmat…” a sikerhez, ne magatoknak tulajdonítsátok. – „De ne 
azon�örüljetek,�hogy�a�szellemek�néktek�engednek;�hanem�inkább�azon 
örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.” Ha valaki ezt így 
átéli,�akkor�arra�nem�kell�rákiáltani�és�ráparancsolni:�„Állj�fel!”;�aztán�
„Énekelj�az�Istennek�új�éneket!”,�aztán�„Dicsérd,�dicsőítsd�Istent!”�–�hanem�
annak�az�egész�élete�Istent�dicsőítés�és�magasztalás�lesz.�
Ámen!
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Jak�1,16;�Jn 16,5–15

A húsvét és pünkösd közötti életutunkon a negyedik állomáshoz érkez-
tünk�el.�Ez�a�vasárnap�Zsolt�98,1-ből�kapta�a�nevét:�„Énekeljetek�az�Úrnak�
új�éneket,�mert�csodadolgokat�cselekedett!”�Ezt�a�vasárnapot�a�régi�egy-
házi rendtartás szerint Cantate – az éneklés – vasárnapjának nevezzük. 
Az éneknek alapvető törvénye az összhang, a harmónia, a synphonia! És 
most ezen a téren is nálunk nagy bajok vannak. A teremtésben a mi egész 
emberi életünk, az indulataink, a gondolat- és érzésvilágunk, a cseleke-
deteink�teljes�összhangban�voltak�a�teremtő�Istennel.�A�bűneset�miatt�a�
megromlott�emberi�természetünkre�ma�az�jellemző,�hogy�nincs�összhang�
közöttünk és az Isten között.
„Énekeljetek�az�Úrnak�új�éneket!”�Az,�hogy�mi�megtanuljuk-e�ezt�az�új�

éneket,�vagy�nem�tanuljuk�meg,�hanem�maradunk�a�régi�felfogásunknál;�
a régi „nótánkat” fújjuk, ez a számunkra élet-halál kérdés. Jel 14,1–3: „És 
láttam,�lásd,�egy�Bárány�állott�a�Sion�hegyén,�és�ővele�a�száznegyvenné-
gyezresek,�akiknek�homlokukon�írva�volt�az�ő�Atyjának�neve…�És�éne-
keltek új éneket…, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak az a 
száznegyvennégyezer,�akik�áron�vétettek�meg�a�földtől.”�A�földi�világtól,�
a�földi�gondolkodástól,�életmódfolytatástól;�az�új ének, Bibliánk szerint, 
az új életmódfolytatás! 

Amikor Bibliánk itt egy ilyen számot mond – „száznegyvennégyezer” –, 
meg kell tanulni a mennyei Atyának, a kijelentésnek a nyelvét. Ez a szám 
nem egy olyan szám, mint az 1, 2, 3, 4… – hanem ez a szám egy rendszám: 
rendűséget,�fokozatot�jelent.�Ahogy�például�a�katonaságnál�az�ezredes�
nem�azt�jelenti,�hogy�az�ezer�ember,�hanem�viselőjének�a�rangja,�már�ez-
redesi rang, ezredesi fokozat. – A „száznegyvennégyezer” pedig a Biblia 
nyelvén: „12 × 12 × 1000”. 

Azok kerülhetnek be ebbe a zárt világba, akiket Isten meg tudott sza-
badítani, meg tudott váltani a földhöz ragadt gondolkodásból, akik abba-
hagyták a „régi nótát”, és akikben új életet tudott elkezdeni az Úr. Hogy 
hányan vannak ezek szám szerint? Azt mondja a Bibliánk Jel 7,9-ben: 
egy „megszámlálhatatlan nagy sokaság”. És azt olvassuk Jel 5,8–9-ben: 
„Láttam…,�a�Bárány�előtt�a�huszonnégy�Vén�leborult…,�és�énekeltek�új�
éneket�a�Bárány�előtt!”�–�És mi volt ez az új ének? „Méltó vagy, hogy elvedd 
a�könyvet,�mert�hiszen�megváltottad�őket,�az�embereket,�Istennek�a�te�
véred�által,�minden�ágazatból�és�nyelvből�és�népből.”
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Mi volt a régi élet? Ahol ott van a harag, a civakodás, az irigység, a 
gonosz kívánság, a paráznaság, a házasságtörés…, ott nem lehet szó új 
énekről.�Ott�még�a�régi,�megromlott�élet�van!�De�aki�ebben�az�állapotban�
kap�Istentől�kegyelemajándékképpen�bűnbánatot,�és�aki�elfogadja�Istentől�
a�bűnbánat�kegyelemajándékát,�azt�tudja�Isten�megajándékozni�új�élettel�
és új énekkel.
Miért�lehet�új�éneket�énekelni?�Mert�a�teremtő�Isten,�a�mindenható�örök�

Isten�Báránnyá�és�engesztelő�áldozattá�lett�minden�ezen�a�földön�meg-
jelent ember számára. De mégsem tud minden embert megszabadítani, 
megváltani. Azt olvassuk 2Tim 3,1–5-ben: „Az utolsó napokban nehéz 
idők�állnak�be;�lesznek�az�emberek�önmagukról�sokat�képzelő�önzők,�
anyagiasak,�kérkedők,�kevélyek,�káromkodók,�szüleik�iránt�engedetle-
nek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, 
rágalmazók,�mértéktelenek,�kegyetlenek,�a�jónak�nem�kedvelői,�árulók,�
vakmerők,�felfuvalkodottak;�inkább�a�gyönyörnek,�mint�Istennek�a�sze-
retői,�akiknél�megvan�a�kegyességnek�a�külső�látszata,�de�megtagadják�
a�szabadító�Istennek�a�bűntől�való�szabadító�erejét.”�–�Csak az fog tudni 
új éneket énekelni, aki belátja bűneit, és aki szabadulni akar, és akinek az 
életében ő Szabadítóvá lehetett! 
Az�új�éneket�itt�kell�megtanulni!�Hogyan?�Jak 1,18 szerint, ha a görög 

szöveget�megnézzük:�„A�teremtő�Istennek�az�volt�a�szándéka,�hogy�meg�
akar minket termékenyíteni, áldott állapotba akar hozni minket az igaz-
ságnak az igéje által.” Ezért olyan nagy dolog a hirdetett ige, tehát nem az 
emberi�okoskodás,�bölcselkedés,�filozófia,�pszichológia�vagy�a�teológiai�
tudományoknak�az�ismertetése,�hanem�az�Istennek�az�igéje!�

Isten engem úgy küldött el ide, erre az anyagi világra, hogy foganóképes-
sé tett: befogadhatok magamba mindenféle propagandát, politikai hazug-
ságokat, társadalmi, erkölcsi divatokat, befogadhatok magamba emberi 
tanításokat. Ha foganóképességemet arra használom fel, hogy az Isten 
igéjét�fogadom�be�a�szívembe,�akkor�ő�meg�tud�engem�termékenyíteni;�
áldott állapotba tud hozni az ige által, hogy legyünk mi új kezdet, vagyis 
az�első�termés�(18.�v.):�„…úgy�tekintsen�minket,�mint�valami�zsengéjét�az�
ő�új�telepítésének.”

Mi azért vagyunk itt, ebben az anyagi világban, hogy ez a csoda meg-
történhessen�velünk;�az a csoda, amikor egy vad fa befogan egy szelíd 
rügyet, és attól kezdve megváltozik a fának a természete. Mást fog teremni, 
mások�lesznek�a�gyümölcsei,�más�lesz�a�természete,�más�lesz�az�élete!�–�A�
vad�alany:�a�régi�ember,�az�óember,�a�megromlott�emberi�természet;�az�
oltvány�pedig:�az�új�ember.�És�mindezt�ő�a�kereszten�végezte�el,�ahogy�azt�
Ef 2,12–15-ben olvassuk: „Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig 
a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek 
a�Krisztus�vére�által.�Mert�ő�a�mi�békességünk,�aki�eggyé�tette�mind�a�
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kettőt�–�az�óembert�és�az�új�embert�–,�és�lerontotta�a�közbevetett�válasz-
tófalat,�az�ellenségeskedést�az�ő�testében,�a�parancsolatoknak�tételekben�
való�törvényét�eltörölvén;�hogy�ama�kettőt�egy�új�emberré�teremtse�ő�
magában, békességet szerezvén.” És ez nem valami hamis álbékesség: „Ne 
beszéljünk�a�bűnről,�a�kárhozatról,�az�ítéletről!”.�Ez a békesség az Istennel 
való harmónia, összhang; amikor egyet érzek az Isten szívével, egyetértek 
az�Isten�gondolataival.�Ő�ezért�tette�foganóképessé�az�óembert,�hogy�így�
eggyé tehesse a kereszten. Ezért adta nagypénteket, húsvétot, hogy mi is 
vele együtt vállaljuk a saját, tulajdon keresztünket – vele együtt meghalva, 
vele�együtt�feltámadva�új�életben�járhassunk!�

Most már nem lehet senkinek semmi kifogása: „Jaj, kérem, én nem 
tudok,�én�képtelen�vagyok,�én�gyenge,�erőtelen�vagyok…”�–�mert�nem�az�
erőtelenségen�múlik,�hanem�azon,�hogy�a�vad�hajlandó-e�befoganni�a�
szelíd rügyet, vagy pedig mást: ördögi, sátáni dolgokat, reménytelenséget, 
hitetlenséget, lázadást, zúgolódást. Mit fogan be az életem? És ez rajtam 
múlik;�ezért�vagyok�felelős!�A�mag�törvénye�működik�itt,�ebben�az�anyagi�
világban, ezért nem lehet senkinek semmi kifogása. Ezért ennek a vasár-
napnak az igéje a 98. zsoltár, ahol azt olvassuk (4–7. v.): „Vígan énekelj az 
Úrnak, te egész föld, harsanjatok fel, örvendezzetek, zengedezzetek!” 

A világ is énekelhetne új éneket, mert (Jn 3,16): „Úgy szerette Isten a 
világot,�hogy�az�ő�egyszülött�Fiát�adta,�hogy�aki hisz őbenne – nem minden-
ki –, örök élete legyen.” Zsolt 98,8–9: „A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek 
együttesen�örvendezzenek�az�Úr�előtt…”�Itt�nem�a�Dunáról�vagy�a�Tiszáról�
van szó, hanem az Istennek a folyójáról, amelyikben gyógyító víz van. 
És�amelyik�„gyógyító�víz”�elmegy�mindenhova;�és�ahova�„bemegy”,�ott�
meggyógyulnak a „vizek”. Ha az egyéni, a családi, a társadalmi, egyházi, 
világi életem vonatkozásában maradok „pocsolya”-állapotban, vagyis a 
gyűlölködéssel,�haraggal,�irigykedéssel,�a�megromlott�emberi�természe-
temmel, Isten elleni lázadással, zúgolódással – ott nem gyógyulnak meg 
a „vizek”. De azok a „vizek”, akiket az Isten folyója elér, és meg tud gyó-
gyítani,�azok�„vígan�énekelnek�az�Úr�előtt,�mert�eljön�megítélni�a�földet;�
megítéli a világot igazságossággal és a népeket méltányossággal”. 

„Megítéli méltányossággal” – ez azt jelenti, hogy ma még itt, amíg ebben 
a�testben�járunk,�ha�vállalom�az�ítéletet,�akkor�ő�méltányosan�ítél.�Ő�ke-
gyelmet szokott gyakorolni. De hogyha arra várok, hogy majd odaát kerü-
lök�az�ítélet�elé,�akkor�ott�már�nem�lesz�kegyelem,�nem�lesz�irgalom!�Csak�
itt,�amíg�e�testben�járok,�itt�van�irgalom,�itt�van�kegyelem;�ha�nem�rontot-
tam meg még a kegyelemnek a drága ajándékát. Ahogy Zsid 12,16–17-ben 
olvassuk: „Ne legyen senki parázna – tehát közönséges – vagy istentelen, 
mint�Ézsau,�aki�egy�tál�ételért�eladta�elsőszülöttségi�jogát.�Mert�tudjátok,�
hogy�azután�is,�mikor�akarta�örökölni�az�áldást,�megvettetett;�mert�nem�
találta meg a megbánásnak a módját – noha könnyhullatással kereste.”
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De�meg�lehet�tapasztalni�azt,�hogy�valaki�kap-e�még�bűnbánatra�lehe-
tőséget,�kegyelemajándékot,�mert�annak�meg�fog�változni�az�élete.�Dávid�
súlyos esete után, amikor vállalja a halálos ítéletet, megszületik szívében, 
száján is az 51. zsoltárnak az új éneke, amelyet mi is imádkozhatunk ma 
is: „Uram, add vissza nékem a te szabadításodnak az örömét, és az enge-
delmesség�szellemével�támogass�engem!”�(14. v.)
Az�egész�anyagi�világ�harsogva�énekel,�csak�ezt�mi�nem�halljuk!�Vígan�

énekel, és várja az ítéletet, várja azt a napot, amikor Isten gyermekei nyil-
vánvalóvá�lesznek,�amikor�az�Isten-fiak�a�vizsgán�megállnak.�És�ennek�az�
eredménye,�hogy�az�egész�anyagi�világ�felszabadul�a�megkötözöttségből,�
a romlandóságnak, a pusztulásnak az állapotából – mert megjelentek az 
Isten-fiak,�a�vizsgán�jól�vizsgáztak.

Ézs 26,10-ben olvassuk: „Ha kegyelmet nyer a gonosz – csak úgy, ítélet 
nélkül –, nem tanul igazságot, majd az igaz földön is gonoszságot cselek-
szik,�és�nem�nézi�az�Úr�méltóságát.”�Ő�azért�ítél�most,�hogy�mi�más�be-
látásra jussunk, hogy most itt megváltozzon az életünk, hogy új életben 
járhassunk, és ennek meglegyen az új éneke.

Az evangéliumi igénkben – Jn�16,5-től�–�Jézus�azt�mondja�a�tanítványok-
nak: „Elmegyek ahhoz, aki küldött engem…, és a szomorúság eltöltötte a 
ti szíveteket. …pedig jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha elmegyek, 
elküldöm�hozzátok�a�vigasztaló�Szent�Szellemet!”�–�Addig,�amíg�Jézus�itt�
járt testben, addig csak egy-egy emberrel találkozhatott, akivel éppen 
találkozott testileg. Azt ígéri, hogy ha elmegy, akkor mindenkivel kapcsolata 
lehet! Ezt mai képpel úgy fejezhetnénk ki, hogy én most itt csak azokkal 
érintkezhetek, akik itt vannak, de ha bemegyek a stúdióba, akkor a rádi-
óhullámokon keresztül az egész világgal lehet kapcsolatom. 
És�ennek�lehetne�örülni,�hogy�ő�eljön,�és�ránk�bizonyítja�a�mi�bűne-

inket!�Azt�mondja:�„bűn�tekintetében,�hogy�nem�hisznek�énbennem;�
és igazságosság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek” – hogy 
végre Jézus Krisztusban mi is meglátnánk az Atyát, megismernénk az 
Atyának a szeretetét. „Ítélet tekintetében pedig, hogy e világ fejedelme 
megítéltetett.”�Csak�még�nincs�végrehajtva�rajta�az�ítélet;�de�a�Kranionon,�
a�kereszten�ő�elvégezte�ezt�a�munkát.�S�hogy�bennünk�is�elvégezhesse,�
ehhez az kellene, amit Jak 1,21-ben olvasunk: „Éppen ezért ti legyetek 
olyanok, mint akik levetettek magukról, letettek minden piszkot, tisztá-
talanságot;�megtagadtak�minden�mocskos,�piszkos�ügyet,�gondolkodást,�
kapzsiságot,�a�gonoszságnak�bőséges�halmazatát;�szelídséggel�fogadjátok�
be magatokba a beoltott igét, amelyik képes megtartani a ti lelkeiteket.” 
Amikor�az�elveszett�fiú,�a�„tékozló�fiú”�magába�száll,�igazat�ad�az�Istennek,�

megítélheti Isten Szent Szelleme életének minden gonoszságát (Lk 15,21): 
„Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó, hogy 
gyermekednek neveztessem.” Akkor azt olvassuk: az Atya nagy szeretettel 
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magához öleli (Lk�15,24–25):�„Mert�ez�az�én�fiam�meghalt,�de�feltámadott,�
elveszett�volt,�de�megtaláltatott…�Az�ő�nagyobbik�fia�pedig�a�mezőn�volt;�és�
amikor hazajött, közelgett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot.” – Bibliánk 
görög szövege szerint ez „synphonia”, illetve egy „chóros” volt. A hazake-
rült�fiúnak�a�szíve�és�az�atyai�szív�együtt�rezdült,�összhang�volt�közöttük.�
A „chóros” (kórus) az énekkart jelenti, és az énekkarnak pont az a jelleg-
zetessége,�hogy�egy�száztagú�énekkarban�az�a�száz�hang�együtt�énekel;�
összhang�van�közöttük!�És�ha�egyetlenegy�„fals”�hang�kiütközik,�elrontja�
az�egészet.�Itt�az�elveszett�fiú�hazatérésénél�erről�van�szó,�hogy�végre�ennek�
az�odaveszett,�de�hazakerült�fiúnak�az�egész�élete�összhangban�van�az�atyai 
szívvel. Itt az „összhangról” van szó, az az akaratom, ami az Isten akarata, 
az az indulatom, vágyam, törekvésem, ami az Istené – ez lenne az új ének! 
„Énekeljetek�az�Úrnak�új�éneket!”�És�erre�megvan�minden�lehetőség,�

mert�ő�mindent�megcselekedett,�foganóképessé�tett,�hogy�befoganhassuk�
azt�a�felülről�való�drága�magot,�amelyet�az�ember�Jézus�Krisztus�itt�mun-
kált�ki.�Az�anyagi�világban�használhatóvá�tette;�idegen�szóval:�„akklima-
tizálódott”, alkalmassá vált, hogy itt megálljon, megéljen. És alkalmassá 
vált arra, hogy majd az örök életbe juthasson, hazakerülhessen.

Bárcsak megértenénk Istennek az akaratát, és összhangba kerülnénk 
az�Istennel,�s�ez�lenne�az�életünknek�is�az�új�éneke!
Ámen!
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Jak�1,22–27;�Jn 16,23b–33

A mai vasárnap – húsvét és pünkösd közötti utunkon – a Rogate vasár-
napja nevet kapta: imádkozzatok; … felém fordulva imádkozzatok, ahogy 
Jer 23,11–14-ben olvassuk ennek a napnak az igéjét.

A tanítványok látják, hogy az Úr Krisztus nagyon sokszor imádkozik. 
Az egész éjszakát imádkozásban tölti, vagy korán reggel, hajnalhasadás-
kor�elmegy�egy�puszta�helyre�egyedül,�és�imádkozik;�vagy�az�öt-,�illetve�
négyezer�ember�előtt�hálaadással,�imádsággal�töri�meg�a�kenyeret,�és�úgy�
osztja szét közöttük. Látták imádkozni! De a tanítványok közül egy kéri meg 
egyszer: „Uram, taníts minket imádkozni!”�–�Imádkozni�meg�kell�tanulni!
Igénkben�azt�mondja�Jézus,�dupla�esküvel�erősítve:�„Bizony,�bizony,�

mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, 
megadja néktek.” – Persze mi ezt úgy értjük, hogy imádkozunk, kérünk 
valamit, és hozzátesszük az imádság végén, hogy mindezt pedig a Jézus 
Krisztus�nevében�kérjük.�Nem�biztos,�hogy�ezt�az�Isten�meghallgatja!�

Mit gondolunk: ha mi Isten elé járulunk, mindezt pedig a Jézus Krisztus 
nevében kérjük – talán Istent be lehet csapni?�Aki�mindent�lát,�mindent�tud!�
Minket,�embereket�be�lehet�csapni;�egymást,�meg�főleg�saját�magunkat.�De�
az Istent becsapni nem lehet. Ezért mondja az Úr: „Ez a nép szájjal közel-
get hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem…”

„…amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” 
Mai képpel: az adósságunknak az elengedését kellene kérni, amit úgy neve-
zünk, hogy bűn, Isten elleni lázadás! Ennek a nagy adósságnak a kifizetését 
kellene kérni, hogy írják át az én�nevemről�a�Báránynak a „számlájára”. Az 
ő�számláján�van�fedezet,�de�„ezeket”�alá�kell�íratni�valakivel!�–�Bibliánk�
Róm 8,26-ban azt mondja: „Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítsé-
gére�van�a�mi�erőtlenségünknek.�Mert�azt,�amit�kérnünk�kell,�amint�kel-
lene,�nem�tudjuk;�de�maga�a�Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan 
fohászkodásokkal.” – Ezt a „csekket” alá kell íratni a Szent Szellemmel;�ő�
javasolja, ő áll jót! Ha a mi életünk tele van tisztátalansággal, világi, pro-
fán dolgokkal, istentelenséggel, hogy várhatnánk, hogy a Szent Szellem 
aláírja ezt�a�„csekket”,�és�hogy�kérhetnénk�a�mi�adósságunk�kifizetését?�
Nem�fogják�átírni�az�ő�nevére.�Itt�valami�változásnak kell�lenni!

Amikor az imádságról van szó, akkor mi rendszerint azt szoktuk mon-
dani, hogy „igen, nagyon kevés az imádság”. Ézs 1,15-ben azt mondja az 
Úr�Isten:�„És�ha�kiterjesztitek�kezeiteket,�elrejtem�szemeimet�előletek;�sőt�
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ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom; vérrel rakván 
kezeitek.” Mert Isten nem hallgat meg minden imádságot. 16. v.: „Mo-
sódjatok,�tisztuljatok�meg,�távoztassátok�el�szemeim�elől�cselekedeteitek�
gonoszságát,�szűnjetek�meg�gonoszt�cselekedni!”�Ő�csak�azt�hallgatja�meg,�
ha valaki szívből, őszintén, Isten akaratát keresve be akar állni az Isten 
rendjébe. Aki igazat ad Istennek, csak azt hallgatja meg.

Az imádságnak megvan a szigorú törvénye: ez a kölcsönösség! Először�
nekem kell�meghallgatnom�az�Istent!�Ézs 55,10–11-ben azt mondja az Úr: 
„Mert�mint�leszáll�az�eső�és�a�hó�az�égből,�és�oda�vissza�nem�tér�üresen, 
hanem�megöntözi�a�földet,�és�termővé,�gyümölcsözővé�teszi�azt…�Így�lesz�
az én igém, amely számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem 
megcselekszi,�amit�akarok…”�–�Imádság�nem�indulhat�el�tőlem,�alulról�
nincs�út�felfelé!�Az�imádság csak úgy lesz imádság, és úgy mehet fel, ha a 
felülről jött ige bennem munkát végez,�akkor�térhet�vissza;�de�nem dolgavé-
gezetlenül!�Imádság�csak�úgy�lesz,�ha�az�Isten�igéje�megítéli�a�bennem�lévő�
gonoszt,�a�bűnt,�és�nem�tiltakozok,�lázadok,�hanem�megalázom�magam,�
igazat adok az Istennek. Akkor mehet vissza a megcselekedett ige mint 
imádság, hálaadás, vagy kérés. De hogyha én nem engedem, hogy az Isten 
igéje bennem munkát végezzen, akkor nem lesz ima,�sem�imameghallgatás!
A�Bibliánkra�kell�itt�támaszkodni,�és�nem�emberi�okoskodásra!�Sok�

helyen olvassuk az igénkben, például Zak 7,11–13-ban: „De nem akarták 
meghallani,�sőt�vállaikat�vonogatták,�és�bedugták�füleiket,�hogy�ne�hall-
janak. Szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és az 
igéket,�amelyet�a�Seregeknek�Ura�küldött�az�ő�szelleme�által,�az�előbbi�
próféták által. És igen felgerjedt a Seregeknek Ura, és lett, hogy amint én 
kiáltottam, és nem hallgatták meg, úgy kiáltottak, de nem hallottam meg, 
azt mondja a Seregeknek Ura!”

Mi nagyon meg vagyunk hatódva, ha egy hitetlen a kórházi ágyon, 
nagy�bajban,�nyomorúságban�van,�és�így�kiált�fel:�„Én�Istenem,�segíts!�
Uram,�segíts!”�Ha�valaki�egész�életében�hátat fordított az Istennek, akkor 
a�bajban,�nyomorúságban�gyorsan�vegyük�elő�az�Istent?�Hát�micsoda�
pimaszság, szemtelenség az, hogy akit eddig megvetettem, semmibe vet-
tem,�most,�hogy�bajban�vagyok,�elkezdek�kunyerálni,�könyörögni�néki!�
– Azt olvassuk az igében (Jer 2,17.27–28): „vajon nem te szerezted-é ezt 
magadnak?�Elhagytad�az�Urat,�a�te�Istenedet!�(…)�Bizony,�háttal fordulnak 
felém és nem arccal, de nyomorúságuk idején azt mondják majd: Kelj föl, 
és�szabadíts�meg�minket!”�Isten�nincs�meghatódva�attól,�ha�mi�egy�életen�
keresztül�megvetjük�az�Isten�igéjét,�és�a�bajban:�„Jaj�Istenem,�segíts!”�Azt�
mondja�az�Úr:�aki�eddig�volt�az�istened,�bálványod;�a�családod,�az�állásod,�
a hírneved, becsületed – hát szabadítsd meg magadat!

De Jer 3,13–14-ben olvassuk: „Csakhogy ismerd el a te hamisságodat, 
hogy�hűtelenné�lettél�az�Úrhoz,�a�te�Istenedhez…,�és�az�én�szómra�nem�
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hallgattatok!�Térjetek meg, szófogadatlan fiak, azt mondja az Úr…” Csak-
hogy�ismerd�el,�és�fordulj�vissza!

Most, amikor jönnek a hírek egymás után, hogy elindult az a sugár-
veszély,�amelyet�eddig�csak�úgy�messziről�hallottunk,�sok�embernek�a�
szívében�ott�van�a�félelem,�a�rettegés,�mi�lesz�ezután!�Nagyon�sok�ember�
mondja�most:�„Jaj�Istenem,�segíts!”;�„Ments�meg,�őrizz�meg�minket!”�Igen,�
van egy vészes, gyilkos sugárzás, de van egy másik sugárzás is, amelyet 
mi�megvetünk,�nem�akarjuk�észrevenni!�Zsid 1,1–5: „…ez utolsó időkben 
szólott�nékünk�Fia�által…�Aki�az�ő�dicsőségének�kisugárzása�és�az�ő�va-
lóságos képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki 
minket�bűneinktől�megtisztítván�üle�a�Felségnek�jobbjára�a�magasság-
ban.” – Észrevetted te is már, hogy Isten mentő szeretetének sugárözönében 
élsz?! Az Isten szívéből sugárzik a mentő szeretet feléd!�Ez�ezzel�kezdődött,�
amikor Isten téged is kiválasztott, elhívott, felhozott erre az anyagi vi-
lágra. Beléphettél ide, megkaptad itt a kegyelem egyenruháját, hogy itt új 
emberré�lehess;�isteni természettel mehess haza, az elveszett atyai házba.
De�ez�nagyon�sokba�került�az�Istennek!�Ezért Jézus Krisztus engesztelő 

áldozattá, Báránnyá lett, ez az ő életébe került, hogy minket mentő sze-
retetével�vehessen�körül!�Vajon�mit�éreztél�meg�eddig�ebből?!�Nem�volt�
a szíved „leárnyékolva”?�Mert�az�lenne�az�imádság,�hogyha�Isten�mentő�
szeretetének ez a sugárözöne kapna el, és ezt tudnád visszatükröztetni az 
Isten felé! Ez lenne az imádság, és nem az a sok nyavalygás, amit mi imád-
ságnak�nevezünk!�Nem�az�a�sok�„varázsszó”,�amellyel�mi�rá�akarjuk�kény-
szeríteni Istenre a mi akaratunkat, amellyel Istent befolyásolni akarjuk.
1Jn�5,14:�„És�ez�az�a�bizodalom,�amellyel�őhozzá�vagyunk,�hogy�ha�az�

ő akarata szerint kérünk valamit, meghallgat minket.” vajon mikor volt a 
szívedben,�hogy�először�megkeresd,�mi lenne az Istennek jó és tökéletes aka-
rata a te életedben, vagyis azt kérd, ami készen van Istennél? Ezért mondja 
Jézus:�„Kérjetek�az�én�nevemben”�–�azt,�amit�ő�elkészített�a�mi�számunkra!
5Móz�4,25–30:�„Ha�gonoszt�cselekesztek�az�Úrnak�szemei�előtt…�és�az�

Úr szétszór titeket a népek közé… De ha onnan keresed meg az Urat, a 
te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívből és teljes lelkedből 
keresed őt. Mikor nyomorúságban leszel…” „Thlypsis” – ez a görög szó azt 
jelenti, az Istenhez való viszonyodban áll be a nagy nyomorúság, amikor 
rádöbbenek, hogy nem a jót cselekszem, amit akarok, amit szeretek, és 
amit igaznak tartok, hanem megint valami rosszat csináltam, mert a 
bűn�megvan�bennem!�Ha�rádöbbenek,�hogy�nem�akarok�hazudni,�és�már�
megint�egy�kicsit�„javítottam”�a�dolgokon!�Nem�akarok�irigy�lenni,�és�
megint�irigykedem;�nem�akarok�haragudni,�és�már�megint�haragudtam!�
Ha rádöbbenek arra, hogy a bűn megvan bennem! Ez a nyomorúság!

Mi volt a Fiúnak a legnagyobb nyomorúsága? Amikor ott állt Jeruzsálem 
előtt,�és�kénytelen�volt�azt�mondani�sírva:�„Jeruzsálem,�Jeruzsálem!�…
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hányszor akartalak…, de te nem akartad…, nem ismerted fel a te meglá-
togatásodnak�idejét!”�Mi�az�Istennek a nyomorúsága? Amikor nem tud egy 
embert megváltani, újonnan szülni, egy embernek örökkévaló ajándékokat 
adni! Amikor hiába adta a kegyelemnek az idejét, ezt a földi életet, mert 
mi nem arra használjuk, amire kaptuk.

De ha mi az ő gyermekei vagyunk, akkor a mi szívünkben is ugyanaz a 
nyomorúság lesz, ami van az Isten szívében�„énmiattam!”,�és�akkor fogjuk 
megérteni�az�ő�szeretetének�a�vonzását,�ekkor lesz majd válasz a szívünk-
ből�az�imádság, az ő akarata szerint!

A mai igénkben azt mondja Jézus (Jn 16,32): „Eljött az óra, hogy szét-
oszoljatok, ki-ki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok 
egyedül, mert az Atya velem van.” Azzal is számolnunk kell, hogy múlnak 
az éveink, lejár a földi vándorlásunk ideje. Ugye milyen különös dolog az, 
hogy súlyos betegek nem szeretnek egyedül maradni? Hogyan kapaszkod-
nak, ragaszkodnak hozzátartozójukhoz: „Ne hagyj egyedül!” „Ne menj el, 
maradj�itt!”�Miért? Mert nem volt találkozásuk Jézus Krisztussal! Nem volt 
találkozásuk a Báránnyal, nem volt kapcsolatuk az Istennel. – Mert ha 
lenne találkozásunk, akkor nem kellene félnünk az utolsó órától, hogy 
egyedül maradunk. Akkor nem vagyunk egyedül, mert akkor az Atya, 
ki atyai módon szeret, velünk van – de ezt nem az utolsó pillanatban kell 
elkezdeni!�Ezt�most kell�elkezdeni,�míg�tart�a�kegyelem�ideje!

Imádkozzatok felém fordulva, keresve az én akaratomat, és akkor én 
meghallgatlak titeket, azt mondja az Úr!
Ámen!
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Mennybemenetel ünnepe

1977. MÁJUS 19.

ApCsel�1,1–11;�Mk 16,14–20

Ez az ünnep mindig hétköznapra esik. Figyelmeztetés, hogy ez éppen 
a hétköznapi élet kérdésére akar válaszolni, és éppen a hétköznapi élet 
kérdése kell, hogy legyen számunkra is.

Az életünk folyamán gyakran kérdezzük: áldottak vagy átkozottak 
vagyunk?�Ha�az�ember�őszinte�magához,�éppen�a�hétköznapi�munkában�
érezzük meg, hogy minden, amihez nyúlunk, nem sikerül, átkozott. 
Mi�mindig�a�„mennybemenetel”�kifejezést�használjuk�Jézus�e�földről�

való�távozása�során.�Pedig�ez�nem�helyes�kifejezés,�mivel�őt�„vitték”!�A�
mennybevitetés Bethániánál történt, és most nem a földrajzi hely a lénye-
ges. Ez nem földrajz. Az egész Biblia távirati stílusban van megírva, csak 
a tömör mondanivalót értelmezni kell. Bethánia jelentése: Lázár falva, 
vagyis szegény falu. Minket el lehet juttatni, vagyis vinni Bethániába az 
Istennek? Mert akit nem, azt nem lehet felvitetni. Nem rólunk van meg-
írva? Jel 3,17: „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, 
és�semmire�nincs�szükségem;�és�nem�tudod,�hogy�te�vagy�a�nyomorult�és�
a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.”

„Gazdag vagyok, meggazdagodtam?” A gazdag ifjú is hajlandó minden-
re, de mikor az Isten azt mondja, hogy „add el minden vagyonodat”, légy 
szegény – mi a válasza? Elmegy (Lk 18,22–24): „Az pedig ezeket hallván 
igen�megszomorodott;�mert�igen�gazdag�volt.�És�mikor�látta�Jézus,�hogy�
az igen megszomorodott, monda: Mily nehezen mennek be az Isten or-
szágába,�akiknek�gazdagságuk�van!”

Krisztus elszakadt a tanítványoktól testben. Ezzel példát adott né-
künk is, el kell nekünk is szakadni a földtől, a földi gondolkodásmódtól! 
A�körülöttünk�lévő�világban�egy�szemléltető�példa,�hogy�az�űrhajó�el�
tud szakadni. 

Mit olvasunk igénkben, 1Móz 13,5–9-ben: „Lótnak is pedig, aki Ábrám-
mal járt, voltak juhai, ökrei és sátorai. És�nem�bírta�meg�őket�az�a�föld,�
hogy együtt lakjanak… Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés 
közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: 
hiszen�atyafiak�vagyunk.�Avagy�nincsen-e�előtted�mind�az�egész�föld?�
Válj�el,�kérlek,�tőlem;�ha�te�balra�tartasz,�én�jobbra�megyek;�ha�te�jobbra�
mész, én balra térek.”
Ábrahámnak�el�kell�szakadni�Lóttól�–�a�jó�rokontól!�Amikor�elszakad�Áb-

rahám Lóttól, csak akkor tud vele beszélni Isten. 1Móz 13,14: „Az Úr pedig 

Bonnyai.indd   131 2015.08.05.   10:42:05



MENNYBEMENETEL ÜNNEPE132

monda�Ábrámnak,�minekutána�elvált�tőle�Lót…”�Mi�a�szomorú�számunkra?�
Mi inkább az Istennel való kapcsolatot szakítjuk el, mint az isteni világtól 
visszahúzó rokoni kapcsolatokat. Amíg ez így van, addig nem lehet felemel-
tetni. Ennek a felvitetésnek feltétele: el kell szakadni „Lóttól”! Ugyanakkor 
figyelmeztető�példa,�hogy�amikor�baj�van�Lóttal,�Ábrahám�segít�rajta,�de�
Lót nem szól bele Ábrahám programjába. Ha mi nem tudunk elszakadni 
attól,�ami�az�Istentől�szakít�el,�akkor�nem�tud�az�Isten�felemelni.�

Hová akar eljuttatni? Jel 14,1–3: „És láttam, és íme, egy Bárány állt Sion 
hegyén,�és�ővele�száznegyvennégyezren,�akiknek�homlokán�írva�volt�az�
ő�Atyjának�neve…�És�énekeltek�mintegy�új�éneket�a�királyi�szék�előtt,�és�a�
négy�élő�előtt�és�a�Vének�előtt;�és�senki�meg�nem�tanulhatja�azt�az�éneket,�
csak a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről.” A földtől, 
a�földi�gondolkodásmódtól�elszakadva!�

Nagy dolog karácsony, nagypéntek, húsvét, és nagy dolog, hogy az Isten 
úgy�szerette�a�világot,�hogy�az�ő�egyszülött�Fiát�adta,�de�vajon téged meg 
tud-e váltani, magához tud-e vonzani, fel tud-e emelni?

Mit kellene nekem csinálni ehhez? Kol 3,1–5: „Annak okáért, ha feltá-
madtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, 
az Istennek jobbján ülvén, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. 
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalansá-
got, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás…”
Intsétek�egymást,�amíg�tart�a�ma!�„Vigyázván,�nehogy�a�keserűség�gyö-

kere felnövekedjék” (Zsid 12,15–16). A takarításon, az oltárdíszítésen is 
össze�lehet�veszni.�Ez�a�csoda,�hogy�ilyen�emberekkel�is�szóba�áll�az�Isten!

változz meg, új életet lehet kezdeni. Ne legyen senki parázna, istentelen, 
mint�Ézsau!�–�mert�számára�már�nem�volt�lehetőség!�Isten�meg�akar�váltani�
a�földtől.�Miért�félek,�hogy�át�kell�lépni�ebből�a�világból�a�másik�világba?�
Mert még nem szakítottam el itt mindent, sok minden nincs elintézve. 
Mit mond Paulosz Fil 1,23-ban: „…kívánván elköltözni és a Krisztussal 
lenni…”�Amíg�nincs�ott�ez�a�vágy,�ott�van�a�földi�vágy!�De�el�lehet�szakadni�
a�földtől,�hogy�áldott�lehess,�és�így�áldás�lehess!�
Ámen!
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Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi)

1986. MÁJUS 11.

1Pt�4,7–11;�Jn 15,26–16,4

Húsvét�és�pünkösd�közötti�életszakaszunkon�az�utolsó�lépcsőfokhoz�érkez-
tünk�el,�mert�a�következő�vasárnap�már�pünkösd�vasárnapja,�és most dőlt 
el – ma és ezen a héten, mint utolsó héten –, hogy lesz-e pünkösdünk; hogy 
Istennek a Szellemét kapjuk-e ajándékul, vagy pedig a gonosz szellemnek 
a hatalma alá kerülünk. Mert kétféle szellem�van�itt,�ebben�a�világban!

A mai vasárnap – Exaudi vasárnapja – a 27. zsoltár�7.�versétől�kapta�a�
nevét: „Halld meg, Uram, hangomat – hívlak! Irgalmazz nékem!” – Olyan 
ez, mint amikor felveszi valaki a telefont, és beszélni akar. van erre le-
hetőségünk,�hogy�felvegyük�a�„telefont”,�és�a�mennyei�világgal�kerüljünk�
összeköttetésbe. De nem biztos, hogy ott, abban a világban is felveszik a 
kagylót;�nem�kapcsolnak-e�ki�bennünket?�Csak�akkor�veszik�fel�a�kagylót,�
ha szívből jön az az imádság: „Halld meg, Uram, hangomat – hívlak! Könyörülj 
rajtam, és irgalmazz nékem!” – Nekünk irgalmasságra és könyörületre van 
szükségünk,�mert�nagy�veszélyben�vagyunk!�De�mi�nem�figyelünk�erre.

Levélbeli igénkben ezért olvastuk, hogy a „vég”, tehát „mindennek a 
vége közel van! Azért legyetek mértékletesek és józanok…” De sajnos mi 
nem�figyelünk�erre,�nem�vesszük�észre.�Minket�csak�mindenféle�külső�
körülményekkel�lehet�figyelmeztetni�a�végre,�mint�például,�ha�megérint�
a�sugárfertőzés�veszélye:�„Ember,�vigyázz!�Bármelyik�pillanatban�véged�
lehet,�s�oda�kell�állnod�Isten�elé,�és�hogyan�állsz�meg�előtte?!”

„Mindennek a vége�közel�van!”�–�De�vajon�hogyan�fog�ez�találni�ben-
nünket? Úgy, mint aki nagyon leragadt ehhez a világhoz. Jól érezzük itt 
magunkat?�Nagyon�jól�elhelyezkedtünk�itt?!�Környezetünkben�minden�
rendben van?

Krisztus nem érezte jól magát ebben a hústestben (1Pt�4,1�értelemszerű�
fordításban): „Krisztus tehát szenvedett, nem érezte jól magát, nem érezte 
otthonosan magát ebben a hústestben. Úgy járt-kelt benne, amikor itt »sá-
torozott«�közöttünk,�olyan�idegenként,�olyan�»ideiglenes« módon, mint aki 
szenved a hústestben és az abban járó környezetben. Ti is fegyverkezzetek 
fel azzal a gondolattal…, hogy aki nem érzi magát otthonosan a húsban…, 
akinek�nincs�ínyére�már,�sőt�»nyög« és »sóhajtozik«�abban,�az�már�megszűnt�
a�bűnnek�a�cselekvésétől,�az�már abbahagyta az adósság csinálását…” 

Krisztus nem érezte jól magát ebben a hústestben, Paulosz sem. 2Kor 
5,6-ban olvassuk: „…tudjuk, hogy e testben lakván távol vagyunk az Úr-
tól.” – Minékünk is ezt kellene meglátnunk, hogy amíg ebben a hústestben 
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járunk, bizony, mi, emberek távol vagyunk az Istentől! A Fiú akkor sem 
távolodott el, akkor sem ragadt le itt, ehhez a világhoz. Nem érezte itt jól 
magát. És aki eljut idáig, az nem fog több adósságot csinálni, az nem ter-
heli�tovább�a�számláját;�az�nem�fog�több�bűnt�csinálni,�az�irtózik�a�bűntől,�
menekül�a�bűntől,�még�a�környezetében�sem�érzi�jól�magát!

Mt 17-ben egy apa odaviszi gyermekét a tanítványokhoz, hogy „gonosz 
szellem”�van�benne,�de�a�tanítványok�nem�tudják�kiűzni�belőle.�Akkor�az�
apa�kéri�Jézust:�Könyörülj�rajta!�Rettenetesen�szenved;�gyakorta�esik�tűzbe,�
gyakorta�vízbe;�teljes�ellentét.�Egyszer�nevet,�egyszer�sír;�egyszer�jó,�egyszer�
rossz;�egyszer�engedelmes,�egyszer�hisztizik.�Könyörülj�rajta!�(17. v.): „Jézus 
pedig�felelvén,�monda:�Ó,�hihetetlen�és�elfordult�nemzetség!�Vajon�meddig�
leszek veletek? vajon meddig szenvedlek titeket?�Hozzátok�őt�ide�nékem!”�

Szenvedés volt Jézusnak az a hitetlen környezet, amely körülvette. 
Szenvedés volt Jézusnak a tanítványoknak a közelsége. Nem érezték át 
Jézusnak a mentő szeretetét! Mindegyiknek volt valami kis hátsó gondolata. 
Mindegyiknek�volt�valami�külön�elgondolása;�mindegyik�szerette�volna�
megsütni a maga kis „pecsenyéjét” Jézus közelében, mert érezték, látták, 
tapasztalták,�hogy�erő�származik�belőle:�„Milyen�jó�lesz,�ha�átvesszük�az�
uralmat,�majd�mi�ülünk�be�a�miniszteri�székbe!�Hát�mikor�állítod�már�
helyre az országod, és mikor jön el a te uralmad?” Mindegyiknek meg volt 
a maga kis külön elgondolása. Lehet, hogy esetleg valami nemes, szépnek 
látszó: „Jaj, mikor kapunk már üdvösséget, mikor kapunk örök életet? 
Mikor�ülhetünk�már�ott,�a�mennyei�világban,�a�te�jobb�és�bal�kezed�felől,�
hogy ott is uralkodhassunk?”
Jézus�számára�szenvedés�volt�ez�a�környezet�is!�–�És�ugye,�te�milyen�jól�

érzed magad itt, ebben a világban, ebben a környezetben? Sokszor vannak 
ugyan panaszok, de általában azért „benne” vagy a dolgokban. Mennyire 
hiányzik�a�társaság!�Mennyire�hiányzik�számodra�az�emberek barátsága, 
megértése, akikkel egy témáról lehet beszélni, akikkel együtt lehet rezdül-
ni,�egy�véleményem�lehet�lenni!�Mindegy,�hogy�világi,�politikai,�gazdasá-
gi, társadalmi vagy vallási kérdésekben, de nem látod, nem éled át azt a 
különbséget, ami az Isten szerinti valóság és a „látszat” világ között van.
„Mindennek�a�vége�közel�van!”�–�és�aki�itt,�ebben�a�látható�világban�

nem érzi otthonosan magát, hanem jobb után vágyódik, mennyei után, 
aki olyan idegenként, olyan ideiglenes módon jár-kel ebben a hústestben, 
mint aki tudja, hogy itt kell hagyni az egészet, annak nincs ínyére ez az 
egész, sőt nyög és sóhajtozik abban! Sóhajtozik felöltözni azt a mennyei 
testet, nyög és sóhajtozik az után a mennyei világ után, a tisztaság és a 
szentség világa után… Az megszűnik további adósságot csinálni, az nem 
fogja az Istent bosszantani, az nem fogja az Isten rendjét felrúgni!

Isten tanácsol, kér, aggódik értünk, hogy milyen lesz a végünk. Pün-
kösd éppen erre a végre�hívja�fel�a�figyelmet!�Mert�vagy�végleg�meg�tud�
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ajándékozni�bennünket�önmagával;�az�ő�Szent Szellemével be tud tölteni 
bennünket�teljesen,�hogy�belőlünk�is�túlcsorduljon,�és kapjanak belőle 
mások is – vagy pedig végleges helyet kap bennünk a gonosz szellem, és 
akkor�többé�nem�lehet�rajtunk�segíteni!
Mi�nem�törődünk�a�véggel,�nem�érdekel�bennünket,�hogy�mi lesz a vé-

günk! Jer 8-ban Isten szomorúan mondja (6. v.): „Figyeltem és hallottam: 
nem�igazán�beszélnek,�senki�sincs,�aki�megbánná�az�ő�gonoszságát,�ezt�
mondván: Mit cselekedtem?�Mindnyájan�az�ő�futópályájukra�térnek,�mint�
a harcra rohanó ló.” (11. v.): „És hazugsággal gyógyítgatják az én népem 
lányának�romlását,�mondván:�Békesség,�békesség,�és�nincs�békesség!”�
vagy másutt (Jer 5,30–31): „Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek 
e földön – az Isten véleménye szerint –: a próféták hamisan prófétálnak, 
és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így�szereti!�
De�mit�cselekesznek�majd�utoljára?!”�
Hogyan�állunk�meg�az�Isten�előtt?�Szabad�akaratú�lények�vagyunk!�

Igazat�adhatunk�az�Istennek,�az�ő�igéjének�–�és�hátat�fordíthatunk,�nemet�
mondhatunk rá. 
Ó,�bárcsak�tudna�szívünkből�elindulni�ez�az�„Exaudi”:�„Halld�meg,�

Uram, hangomat – hívlak…” Csak a te segítségedre – rád –�van�szükségem!�
Ámen!
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Jn�14,23–31;�ApCsel 2,1–21

Keresztény ünnepeink között a pünkösd a legelhanyagoltabb ünnepünk, 
amolyan „ráadás” ünnepnek tartjuk. Karácsony, húsvét – az nagy ünnep, 
de a pünkösd nem sokat jelent számunkra. Erre is érvényes az, amit Jézus 
mondott.�„Ami�az�emberek�közt�magasztos,�az�Isten�előtt�utálatos”�–�s�ami�
az�emberek�előtt�megvetett,�az�Isten�előtt�magasztos!

Az Isten világában nem történik semmi rendkívüli, minden úgy van, 
ahogy megíratott.�Ez�a�görög�szó�így�hangzik;�„program”.�Ismerjük�mi�ezt�
a fogalmat, nekünk is van elgondolásunk, csak sokszor nem válik be a 
„prognózis”. Isten világában más a helyzet (Róm 15,4–6): „Mert amelyek 
régen megírattak – a Bibliában, a Szentírásban –, a mi tanulságunkra, 
a mi okulásunkra írattak meg.” Látjuk, amikor a pünkösd „betört” ebbe 
a világba, semmi más nem történt, csak az, ami megíratott Jóel próféta 
által: „És lesz az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én 
Szellememből�minden�testre…”

Jézus ígérete a mai vasárnap evangéliumi igéjében így hangzik (Jn 
14,26): „Ama vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld 
az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mind-
azokat, amiket mondottam néktek.” Nem lesz új kijelentés, hanem ami 
megíratott, az teljesedik be! Ezt mondja Jézus (27.�v.):�„Békét�adok�néktek;�
az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ 
adja.�Ne�nyugtalankodjék�a�ti�szívetek,�és�ne�féljen!”�–�Jézus a pünkösd 
ajándékának jeléül az ő békességét adja. Mi a pünkösdnek a jelét a nyelve-
ken szólásban keressük. Ma is sok kis felekezet van, az a feltétele a Jézus 
Krisztusban való hitnek, valaki tud-e értelmetlen, zagyva beszéddel, 
önkívületi állapotban nyelveken szólani.
Az�első�pünkösdnek�az�volt�a�jele,�hogy�tizenhatféle�nyelvterületről�

összejött emberek – nem értelmetlen beszéddel –, mindenki a saját maga 
nyelvén hallotta és megértette az Istennek nagyságos dolgait. A tizenegy 
apostol tizenhatféle nyelven kellett, hogy szóljon. Akkor ez volt a pün-
kösdnek a jele. Ma már a pünkösdnek a jele a békesség, de nem a világ 
békessége. Hanem az a békesség, ahogy Jézus mondja: az én békességemet 
adom néktek. – És ahol nincs békeség, ott nem engedték az emberek, hogy 
a pünkösdnek a Szelleme munkálkodjon.

Kinyitja az ember a rádiót, bekapcsolja a tévét, állandó nyugtalanságról 
hall, mert nincs pünkösdje a világnak. Hogy vagyunk mi, akik itt élünk 
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a�családunkban,�a�munkahelyünkön,�az�iskolában,�a�műhelyben,�az�iro-
dában;�vagy�amikor�egyedül�vagyunk�otthon,�van�a�szívünkben�békes-
ség?!�Ha�őszinték�vagyunk�magunkhoz,�azt�kell�mondani,�tele�vagyunk�
békétlenséggel,�nyugtalansággal,�tele�zűrzavarral.�Ez�a�békétlenség�a�jele,�
hogy nem volt az életünkben pünkösd. Mert a pünkösdnek a jele ma, a mi 
időnkben:�„Az�Istennek�a�békessége,�mely�minden�értelmet�felülhalad,�
ez�meg�tudja�őrizni�szívünket�és�gondolatainkat�a�Krisztus�Jézusban.”�
Ezt a békességet adja, amikor valaki abbahagyja az Isten elleni harcot, 
ellenséges magatartást, elkezd megbékélni az Istennel, mert Isten már a 
Jézus Krisztusban megbékélt velünk, ő elkészítette a békességet! – De miért 
nincs békességünk? Azért nincs békességünk, mert nem éltük át igazán, 
őszintén a bűneinknek a bocsánatát. 

Lukács evangéliuma�így�fejeződik�be�(Lk 24,44): „És mondta nékik Jézus: 
Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek vol-
tam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes 
törvényében,�a�prófétáknál�és�a�zsoltárokban�énfelőlem.”�–�Minden meg-
íratott! De ez nem azt jelenti, hogy a „sorsunk meg van írva, a sors ellen 
nem�tehet�senki�semmit”�–�ez�nem�igaz!�Az�Isten�így�mondja�(5Móz 30,19): 
„Ember!�Elődbe�adtam�az�áldást�és�az�átkot…;�az�életet�és�a�halált;�válaszd 
az életet!”�Nem�úgy�van,�hogy�az�ember�nem�tehet�semmit�a�sorsa�ellen!�
Szabad akaratú lények vagyunk, választhatunk. Istennek az irántunk való 
nagy-nagy szeretete: választhatjuk a jót, vagy maradhatunk a gonoszban. 
Így a „sorsunk” ezen múlik: itt elfogadom és igazat adok-e az Isten igéjének.

„Szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak…” Lk 24,45: „Ak-
kor�megnyilatkoztatá�az�ő�elméjüket,�hogy�értsék�az�írásokat.”�–�Erre�is�
szükségünk van, Isten nyilatkoztassa meg értelmünket, ezt is kérnünk 
lehet�és�kell!�46–47. v.: „És mondta nékik: Így van megírva, és így kellett 
szenvednie a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapra, és 
prédikáltatni�az�ő�nevében�a�megtérést,�a�bűnbocsánatot,�a�más�belátásra�
jutást�a�bűnök�bocsánata�céljából�minden�pogányok�között…”�Ez�történik�
az�első�pünkösdben:�a�tizenhatféle�nyelvterületről�összejött�emberek�
hallhatják, láthatják, és maguk is átélhetik a pünkösd csodáját. De nem 
mindenki�–�megvolt�a�szabad�választási�lehetőség�–;�voltak,�akik�csúfo-
lódtak:�részegek�ezek!�De�voltak,�akik�elfogadták�az�Istennek�az�igéjét!�

„Mindnyájan egy akarattal együtt voltak.” Ez a görög „homotymadon” szó 
azt�jelenti:�egy�szívvel-lélekkel,�együtt�rezdülve,�összhangban�voltak�–�első-
sorban is az Istennel és az Isten igéjével, hogy semmi más nem történt eddig, 
nem is fog történni más, csak ami megíratott a Szentírásban, az Isten prog-
ramjában. És akik így várták, azok között történt meg a pünkösd csodája.

Mit kellett ezeknek az embereknek meghallani? ApCsel 2,23–24: Azt 
mondja�Péter:�„Azt,�aki�Istennek�elvégezett�tanácsából�és�rendeléséből�
adatott�–�mint�szabadító,�megváltó,�megtartó,�üdvözítő�–,�azt�ti�gonosz�
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kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek, kit az Isten feltámasztott, a 
halál�fájdalmait�megoldván,�mivelhogy�lehetetlen�volt�néki�ettől�fogva�
tartatnia.”�Mert�Jézus�Krisztus�nem�követett�el�bűnt.�Jézus�Krisztusban�
iszonyat,�utálat�volt�a�bűnnel�szemben.�Jézus Krisztusban nem volt „vegy-
rokonság” a bűnnel! –Itt, a mi anyagi világunkban az elemek sorában sok 
olyan�elem�van,�amelyik�egyedül�nem�szeret�lenni;�rögtön�csatlakozik�
egy másikhoz: megvan benne a „vegyrokonság”, és alkotja a vegyülete-
ket, egyiket a másik után. De vannak elemek – többek között a hélium –, 
amelyek nem hajlandók vegyülni egyetlenegy más elemmel sem, soha, 
semmilyen körülmények között. Nincs bennük „vegyrokonság”, utálnak, 
gyűlölnek�minden�más�kapcsolatot.�Jézus�Krisztus�így�jött�el.�De�mi,�em-
berek�vegyületet�alkottunk�a�bűnnel.
Tudósaink�nagyon�meglepődtek:�kísérletezés�közben�azt�vették�észre,�

hogy ha a vízbe elektromos áramot vezettek, és a vizet megsavanyítot-
ták, akkor a víz felbomlott két láthatatlan, színtelen, szagtalan gázra: 
hidrogénre és oxigénre. Csodálkozva látták, hogy ez a víz – amelyet így 
ismertek –, amely az anyagi világban fogható, látható valami, ez a víz, 
tulajdonképpen�két�színtelen,�szagtalan�gáznak�a�vegyülete;�csak�egy�
külső�erővel�lehet�szétbontani.
A�bűneset�történetét�behelyettesítve�ebbe�a�képbe,�vehetjük�úgy,�hogy�

nekünk, embereknek, a „hidrogéneknek” azt mondja az Úr Isten: „Te hid-
rogén,�ne�kosztolj�be�az�oxigénből,�mert�amely�napon�eszel�az�oxigénből,�
azon�a�napon�meghalsz!�Véged�lesz�mint�hidrogénnek,�és�véged�lesz�mint�
oxigénnek!”�Tudjuk,�hogy�a�hidrogénnel�léghajókat�lehet�felemelni.�Tűz�
van�benne;�az�oxigénben�is�tűz�van,�de�ha�vízzé�lesz,�akkor�elvesztette�
ezeket a tulajdonságait: meghalt mint hidrogén, meghalt mint oxigén, és 
ha jön a fagy, jön rá a második halál.

valami ilyesmi történt velünk, emberekkel. Egy rettenetes vegyüle-
tet�alkottunk�a�bűnnel.�–�Jézus�Krisztus�nem�vegyült�a�bűnnel,�amikor�
magára�vette�a�bűnt!�Ezt�egy�olyan�képpel�érthetnénk�meg,�hogy�ha�mi�
búzát, zabot, árpát összekeverünk, ezeket könnyen szét lehet választani, 
mert csak összekeverednek, de nem vegyülnek egymással. Jézus Krisztus, 
amikor�magára�vette�a�bűnt,�akkor�egy�ilyen�„keverék”�lett,�de�nem�volt�
benne�a�bűnnek�semmije.�Utálta a bűnt. – Mi pedig vegyültünk a bűnnel. 
Bennünk�roppant�nagy�a�„vegyrokonság”,�szeretjük�a�bűnt,�jól�érezzük�
magunkat�benne.�Ezért�van�szükségünk�arra,�hogy�„jöjjön�egy�külső�
erő”,�hogy�megszabadítson�minket�tőle.�De�azt�a�vizet�előbb�meg�kell�„sa-
vanyítani”, és csak úgy lehet szétválasztani. Ezért adta Isten számunkra 
a metanoiát, a megkeseredés, a megbánás kegyelemajándékát, hogy mi is 
tudjunk megszomorodni a mi bűneink miatt, és akkor el tud választani 
bennünket�a�bűntől.
Őbenne�nem�volt�a�bűnnek�semmije,�ezért�nem�tarthatta�a�halál�a�ha-
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talmában. Egy másik képpel úgy tudnánk ezt megérteni, hogy ha egy 
parafa dugóra sókristályokat kristályosítunk, lehúzzák a víz fenekére 
ezt a dugót. De amikor leolvad róla a vízben a só, akkor a parafa dugót a 
törvény hozza fel. – Nem maradhat fogva, nem maradhat lent, mert nem 
volt�benne�a�bűnnek�semmije�(ApCsel 2,24): „Mivelhogy lehetetlen volt 
néki�attól�fogva�tartatnia,�azért�Isten�feltámasztotta�őt�a�halálból.”�

ApCsel 2,36: Azt mondja Péter: „Bizonyára tudja meg azért Izráelnek 
egész�háza,�hogy�Úrrá�és�Krisztussá�tette�őt�az�Isten,�azt�a�Jézust,�akit�ti�
megfeszítettetek!”�–�Már�megint!�Mert�enélkül�én�nem�értem�meg�az�örök-
kévaló dolgokat, ha nem adok igazat az Istennek, hogy minden bűnömmel 
megfeszítem Jézus Krisztust.�Az�irigységem,�haragom,�gyűlölködésem,�
gonosz kívánságaim, paráznaságaim, ezek mind csak úgy oldódhatnak 
fel, ha Jézus Krisztus keresztjében vállalja mindezekért a váltságot, ha 
ő�engesztelő�áldozat�lesz!�Engem�másképp�nem�lehet�megszabadítani�a�
bűntől,�csak�úgy,�ha�ő�meghal�a�bűnökért.�

Amikor Péter ezt mondja: „akit ti megfeszítettetek”, azt olvassuk: „ezeket 
pedig amikor hallották, szívükben megkeseredtek”. A görög „katanysso” 
szó�azt�jelenti:�„szíven�találta�őket”.�„Hát�én�feszítettem�meg�Krisztust?!”�
És akkor azt mondják Péternek és a többi apostolnak: „Most mit cseleked-
jünk,�atyámfiai,�férfiak?”�Mit�csináljunk?�–�Amikor�szembekerülök�azzal�
a ténnyel, hogy elfogadtam az Istennek az ítéletét, hogy minden hazug-
ság�bűn,�és�nem�akarok�többet�hazudni�–�és�rajtakapom�magamat�azon,�
hogy már megint „szépítettem”, megint másképp mondtam a dolgokat. 
Jaj�nékem,�elvesztem!�Ha�én�igazat�adok�az�Istennek,�hogy�az�irigység�
bűn,�és�rádöbbenek�arra,�hogy�már�megint�irigy�voltam;�ha�igazat�adok�
az�Istennek,�hogy�a�harag,�a�gyűlölködés�gyilkosság,�és�rádöbbenek�ar-
ra,�hogy�már�megint�haragra�lobbantam,�hát�akkor�mi�lesz�velem?!�„Jaj�
nékem,�elvesztem!”�Ha�így�szíven�talál�az�Isten�igéje,�és�elismerem,�belá-
tom, akkor én sem tudok mást mondani: „Hát akkor most mit csináljak, 
atyámfiai,�férfiak?”

Akkor azt mondja Péter: „Térjetek meg, bánjátok meg, hagyjátok abba, 
bánkódjatok miatta, és merüljetek bele mindnyájan a Jézus Krisztus ne-
vébe;�ő�Szabadító,�Megváltó,�Megtartó,�Üdvözítő!”�Mert�belemerültök�ti�
sok�mindenbe;�annyira�bele�tudtok�merülni�a�szórakozásba,�a�munkába,�
egy könyvbe, színdarabba, tévénézésbe, emberekkel való beszélgetésbe, 
társalgásokba… úgy bele tudtok merülni dolgokba. „Hát akkor most me-
rüljetek bele Jézus Krisztus nevébe, lényegébe, és bánjátok meg mindazt, 
mit�Isten�ellen�elkövettetek;�bánjátok�meg�mindazt,�amit�Isten�megmutat�
mint�bűnt�az�életetekben,�hogy�a�bűneitek�megbocsáttassanak,�és�akkor�
veszitek�a�Szent�Szellemet�ajándékul!”
ApCsel�2,40–41.�v.:�„Sok�egyéb�beszéddel�is�buzgón�kérte�és�intette�őket,�

mondván:�szakasszátok�el�magatokat�a�gonosz�nemzetségtől!�Akik�azért�
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örömest�vették�az�ő�beszédét,�megkeresztelkedtek;�és�hozzájuk�csatla-
kozott�azon�a�napon�mintegy�háromezer�lélek.”�–�Nem�mindenki!�Akik�
örömmel vették az igét, és akiket szíven talált az Isten igéje, akik igazat 
adtak az Isten igéjének, és így történhetett meg, hogy egy akarattal az 
Istennel együtt voltak.

A 33. versben ezt mondja Péter: „Annak okáért az Istennek jobbja által 
felmagasztaltatván és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, 
kitöltötte,�akit�ti�most�láttok�és�hallotok.”�Ez�a�csoda�történt�az�első�pün-
kösdkor,�és�ez�a�csoda�megtörténhetik�újból�és�újból!�Maga�az�Úr�így�ígérte�
meg (Jn 7,37–39): „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki 
hisz�énbennem,�amint�az�írás�mondotta,�élő�víznek�folyamai�ömlenek�
annak�belsejéből.�Ezt�pedig�mondotta�a�Szellemről,�akit�venni�fognak�az�
őbenne�hívők;�mert�még�nem�volt�itt�a�Szent�Szellem…”�Megvan�az�ígéret,�
ő�betölthet�bennünket�úgy,�hogy�túlcsordul�belőlünk,�és�jut�másoknak�is!�
Ennek az a feltétele: egy akarattal együtt, összhangban lenni az Istennel, 
és így összhangban leszünk azokkal is, akik szintén egy véleményen 
vannak az Istennel.

Amikor a samaritánusok nem fogadják be Jézust (Lk 9,51–56), Jakab 
és�János�azt�mondja:�„Uram,�akarod-e,�hogy�mondjuk,�hogy�tűz�szálljon�
alá�az�égből,�és�eméssze�meg�ezeket,�mint�Illés�is�cselekedett?�De�Jézus�
megfordulván�megdorgálta�őket,�mondván:�Nem�tudjátok,�milyen�szellem�
van tibennetek. Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az 
emberek lelkét, életét, hanem hogy megtartsa…” Pünkösd megkérdezi 
tőled, hogy milyen szellem van benned. Mi az, ami irányít, vezet, mozdít? 
Mert�kétféle�szellem�van�ebben�a�világban.�A�vesztő�szelleme�is�nagyon�
erősen�munkálkodik,�nagyon�sokan�hisznek�benne,�engedelmeskednek�
néki.�De�lehet�szabadulni�a�gonosz�szellemtől,�és�ő�hajlandó�megtisztítani�
minket�és�betölteni�az�ő�szellemével,�ha�kérjük!�Bárcsak�így�tudna�minket�
is�megajándékozni!�
Ámen!
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ApCsel�10,34–48;�Jn 3,16–21

Mi ünnepeink között – karácsony, húsvét, pünkösd – a karácsonyt tartjuk 
legnagyobb ünnepünknek, de Isten igéje arra tanít: Isten szempontjából, 
felülről�nézve,�a�legnagyobb�ünnepünk�pünkösd,�mert�az�ő�Szent�Szelle-
mének�a�kitöltetésével�bennünk�akar�lakni!
Az�első�pünkösd�úgy�terjedt�Jeruzsálemben,�ahogy�a�tűz�terjed.�A�mai�

ige egy „vidéki” pünkösdöt mutat be Kornéliusz házánál, Cézáreában. 
Ismerjük a történetet: hogyan szólítja meg Kornéliuszt az angyal, Kornéli-
usz hogyan küld Péterért, és hogyan megy el Péter. Ha Isten nem akart 
volna pünkösdöt adni Kornéliusz háza népének, Kornéliusznak eszébe 
sem�jutott�volna�küldeni�Péterért!�És�ha�Istennek�a�Szent�Szelleme�nem�
mozdítja�meg�Pétert,�akkor�Péternek�sem�jutott�volna�eszébe,�sőt�tiltakozik�
is,�ő�még�pogány�házba�nem�lépett�be.�Ez�a�csoda:�Istennek a Szent Szellem 
elkezd munkálkodni.
ApCsel�10,1:�„Volt�pedig�Cézáreában�egy�Kornéliusz�nevű�férfiú,�százados�

az�úgynevezett�itáliai�seregből.”�Egy�pogány�katonatiszt,�kiről�jó�bizonyít-
ványt ad az igénk (2.�v.):�„Jámbor�és�istenfélő�egész�háza�népével�egyben,�
aki nagyon sok könyörületet osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött 
Istennek.”�Tehát�számolt�azzal,�hogy�van�Isten!�És�mivel�ő�számon�tartotta�
az�Istent,�Isten�is�számon�tartotta�őt,�és�ezért�küldött�angyalt�számára.

Azt olvassuk: „egész háza népével egyben” – ma, amikor szétbomlott 
családi életek vannak szerte az egész világon, akkor olyan furcsán hang-
zik a mi fülünknek ez az ige. Ez a pogány ember beállt Istennek a rendjébe. 
Pontosan azt csinálta, ami meg van írva Ábrahámról (1Móz 18,19): „Tudom 
róla,�hogy�ő�megparancsolja�az�ő�háza�népének,�hogy�tiszteljék�az�egy�
igaz�Istent!”�Ez�a�pogány�százados�is�ezen�az�úton�jár!�Hogy�a�Kornéliusz�
házánál�is�„kitörhetett�a�pünkösd”,�annak�előzményei�voltak.�Az�ő�egész�
élete, viselkedése Istenhez fordult magatartás volt, és nem használta fel 
a�hatalmát�erőszakoskodásra;�nem�tudta�polgári�foglalkozása�a�gőgjét�
növelni. Ez a magas rangú katonatiszt megalázta magát, és könyörületet 
gyakorolt a nép felé, és ugyanakkor könyörgött az Istenhez. Számon tar-
totta az imádság óráit (3. v.): „Látta látásban világosan a napnak délután 
három�órája�körül,�hogy�Istennek�angyala�bement�őhozzá,�és�megszólította�
őt”�–�az�imádkozásnak�az�órájában;�ő�beállt�ebbe�a�rendbe,�és�nem�úgy�
összevissza imádkozott, ahogy mi szoktunk. Amikor eszünkbe jut, és nem 
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csinálunk abból gondot, mikor fordulunk az Isten felé, mikor válaszolunk 
az Istennek a szavára. Mi teljes rendetlenségben vagyunk ezen a téren is. 

A 4. versben ezt mondja az angyal: „A te könyörgéseid és könyörületes-
ségeid fölmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.” Tehát Isten világában 
számon�tartják�ezt!�Nem�úgy�van�az,�hogy�mi�csak�éljük�az�életünket,�
és�Isten�nem�törődik�velünk!�Nincs Isten előtt személyválogatás (ApCsel 
10,34–35), ahogy Péter is csodálkozva mondja. Számon van tartva min-
denki, aki Isten felé fordul, és beáll az Isten örök rendjébe. Nem az számít, 
hol�lakik,�milyen�körülmények,�viszonyok�között;�az�számít,�hogy�milyen�
a szíve beállítottsága, indulata.

Az 5–6. versben azt mondja az angyal: „Most azért küldj Joppéba embere-
ket,�és�hívasd�magadhoz�Simont,�ki�neveztetik�Péternek;�ő�egy�Simon�nevű�
tímárnál�van�szálláson,�kinek�háza�a�tenger�mellett�van.�Ő�megmondja�né-
ked, mit kell cselekedned.” – Szinte hihetetlen számunkra, hogy az angyal 
ilyen precíz, pontos tájékoztatást ad. Nem küldi Kornéliuszt a nagyvilágba, 
hanem egész pontos utasítást ad, hogy kihez forduljon, kit hívjon segítségül, 
mert Istennek gondja van reá. És amikor megkapja a tájékoztatást, azt olvas-
suk:�„…szólított�kettőt�az�ő�szolgái�közül�és�egy�kegyes�katonát�azok�közül,�
akik rendelkezésére álltak.” Nem vár egy percig sem, nem gondolkodik 
rajta:�nem�is�jól�hallottam,�nincs�is�Joppéban�egy�ilyen�tímár!�–�Gondoljuk�
csak�meg,�hogy�a�mi�életünkben�hány�ilyen�„miért”�van!�Ha�Isten�az�igé-
ben�meg�tud�szólítani�bennünket,�és�az�ő�Szent�Szelleme�indít�bennünket�
valamire, milyen könnyen más irányba tereljük a gondolatainkat, az egész 
életünket,�és�nem�akarunk�engedelmeskedni.�Ez�jellemző�ránk.�

Teneked van valakid, akinek át tudtad adni az Istennek az üzenetét? van 
valaki, aki az életmódfolytatásodat látva, vágyódott az után az élet után, 
amit te képviselsz? van valaki körülötted, a hozzád tartozók közül, a csa-
ládtagjaid, a munkatársaid között? – Kornéliusz ezt bizalmas küldetésnek 
tartja,�egy�katonát,�egy�fegyveres�őrt�ad�melléjük,�vigyázzon�rájuk!�És�
azt�olvassuk,�hogy�amikor�szólítja�őket,�„elmondott�nékik�mindent”,�és�
úgy�küldte�el�őket�Joppéba.�Van�neked�valakid,�akinek�el�tudsz�mondani�
mindent, amit megtapasztaltál az Isten dolgaiból, ami a szívedet nyom-
ja,�vagy�amiben�Isten�a�szívedet�megerősítette,�vagy�megszabadította,�
amiben�örömöt�adott�néked?!�Ugye�milyen�keserves�dolog?�És�hogy�tele�
vagyunk titkolódzással, sötétséggel, és nem értjük, hogy miért nem tör 
ki a mi házunknál is a pünkösd.

Azután az olvassuk (9.�v.):�„…felment�Péter�a�háznak�a�felső�részére,�az�
imádkozás helyére déli tizenkét órakor.” A rendtartás szerint háromórán-
ként volt az imádkozásnak órája. – Vajon nekünk jut időnk nappal is az 
imádkozásra? vagy csak reggel és este gyorsan elimádkozzuk a magunk 
kis�imádságát,�és�napközben�már�nem�is�gondolunk�rá,�hogy�figyeljünk�
az örökkévalókra, a láthatatlanokra? 
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Azt olvassuk tovább (10. v.): „Amint Péter megéhezett, és akart enni, 
amíg�azok�ételt�készítettek,�szállott�őreá�elragadtatás.”�Fölülről�úgy�irá-
nyították a dolgokat, hogy Péter azt hitte, a hasa üres, és éhes, és ezen 
keresztül olyan állapotba kerüljön, „hogy éhezze és szomjúhozza az igaz-
ságot”, vagyis a szellemiekre törekedjen. Mert hiszen ad majd az Isten 
éhséget és szomjúságot, ahogy Ámósz könyvének 8. fejezetében olvassuk. 
Majd�futkosni�fognak�az�emberek�északtól�délig�és�kelettől�nyugatig,�
és�nem�találják�meg�az�Istennek�az�igéjét,�mert�lekéstek!�Mert�amikor�
Isten�belehelyezte�a�szívükbe�ezt�az�éhséget�és�szomjúságot,�akkor�ők�
ezt félredobták, és a hasukat tömték meg. Most, míg tart a ma, míg tart 
a kegyelem ideje, most kell éhezni és szomjúhozni az Isten igéjére! – Tehát 
amikor a testünkben ad egy éhségérzetet, az legyen számunkra jelzés, 
egy „vekker”: „Ébredj fel, ember: éhezd az igazságot, az igazságosságot, 
szomjazd�az�Isten�országának�a�dolgait,�hogy�megelégíttethess!”

Azt olvassuk tovább, hogy Péter a látomásban valami furcsa edényfélét 
lát,�valami�nagy�lepedőt,�amelyben�mindenféle�földi�négylábú�állatok�
vannak:�vadak,�csúszómászók,�égi�madarak;�és�szózat�szólt:�„Péter,�kelj�
fel,�öljed,�és�egyél!”�–�tömd�meg�a�hasadat,�mert�csak�arra�gondolsz!�14. 
v.:�„Péter�pedig�monda:�Semmiképpen�sem,�Uram;�mert�sohasem�ettem�
semmi�közönségest�vagy�tisztátalant.”�–�A�háború�előtti�utolsó�években�ko-
moly�vallásos�zsidók,�amikor�nem�volt�számukra�lehetőség,�hogy�a�mózesi�
törvény szerint készíthessék el az ételüket, nem ettek, éhen pusztultak, 
mert�tartották�a�törvényt!�Péter�is�tartja�a�törvényt:�„Nem�eszem!”�És�akkor�
ismét szózat szólt hozzá másodszor is: „Amiket az Isten megtisztított, te ne 
mondd tisztátalannak!” És ezt háromszor meg kellett ismételni. Amíg Péter 
magában�tűnődék,�hogy�mi�lehet�e�látás,�megjelentek�Kornéliusz�emberei.�
Magától nem jött rá Péter, hogy mi lehet e látás. – Ez is azt mutatja, hogy mi, 
emberek�milyen�süketek,�vakok�vagyunk;�mutatja,�a�Bibliánk�mennyire�
a valóságot, az igazságot írja le, nem szépíti a dolgokat. 

Itt Péternek azt mondja az Úr, hogy te csak az edényt látod. Nagy kérdé-
se ez a pünkösdnek: „Milyen az edény?” Mert Istennek a Szent Szellemét 
úgy jellemzi az írás, hogy kitölti, mint valami folyadékot beletöltenek egy 
edénybe. – Itt meg kell néznünk: „Én milyen edény vagyok?” Lehet belém, 
mint edénybe, Istennek a Szent Szellemét kitölteni?! Mi nagyon vigyázunk 
arra, hogy piszkos edénybe ne töltsünk tejet vagy inni való vizet vagy 
a levesünket. Bibliánk ezt a képet fölhasználja tanítás szempontjából. 
2Tim 2,20–22-ben azt olvassuk: „Nagy házban nemcsak arany- és ezüste-
dények�vannak,�hanem�fából�és�cserépből�valók�is;�de�azok�közül�némely�
tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát 
ezektől�tisztán�tartja,�tisztességre�való�edény�lesz…”�–�Tehát�a�képet�arra�
használja Bibliánk: mi vagyunk az edények, csak az a nagy kérdés, hogy 
tiszta edények vagyunk-e. Tisztességre szolgáló edények vagyunk? Mert 
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ha valaki magát tisztán tartja, akkor tisztességre való edény lesz, akkor 
megszentelt;�akkor�hajlandó�az�Isten�az�ő�Szent�Szellemét�kitölteni�beléje,�
és akkor hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. 
Be�kellene�látni,�hogy�mi�nem�vagyunk�tiszta�edények!�–�Amikor�az�

Isten megszólítja Ézsaiást, azt mondja (Ézs 6,5): „Jaj nékem, elvesztem, 
tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakom: hisz a királyt, a 
Seregeknek�Urát�látták�az�én�szemeim!”�Tisztátalan�ajkú�nép�között�lakom!�
vajon összerezzensz, amikor melletted, a társaságodban, a családodban, 
a munkahelyeden vagy a villamoson valaki elkáromkodja magát? van-
nak emberek, akik már nem is tudják magukat tisztességesen kifejezni, 
az egész szókincsük néhány káromkodó szó. Összerezzenünk erre, bánt 
bennünket? Hisz ezzel is Isten akarja jelezni, hogy tisztátalanok vagyunk. 
Ézsaiás�megértette!�–�És�akkor�azt�olvassuk�(Ézs 6,6–7): „Hozzám repült 
egy�a�szeráfok�közül,�és�kezében�elven�szén�volt�–�égő,�izzó�parázs�–,�amit�
az oltárról vett fogóval, azzal érintette meg számat, és monda: Lásd, ez 
érinti�ajkaidat,�és�hamisságod�eltávozott,�bűnöd�elfedeztetett.”�Tehát�meg�
lehet�tisztulni!�Tisztátalan�edényeket�Isten�meg�tud�tisztítani.�És�erre�hi-
vatkozik is a Bibliánk (Ézs 52,11): „…tisztítsátok meg magatokat, akik az 
Úr�edényeit�hordozzátok.”�Nem�az�úrvacsorai�edényekről�van�szó,�hanem�
hogy�mi�az�Úr�edényei�lehetünk,�ha�megtisztítjuk�magunkat,�mert�ő�csak�
tiszta�edénybe�tölti�ki�az�ő�Szent�Szellemét.
Pünkösd�arra�is�figyelmeztet�bennünket,�hogy�ha�valakit�Isten�meg�

tudott�tisztítani�a�bűnbánat�kegyelemajándékán�keresztül,�akkor�vigyáz-
zon, és ne mocskolja be magát. Isten törvénye szigorú ezen a téren (Ez 
18,20–24):�„Amely�lélek�vétkezik,�annak�kell�meghalnia;�a�fiú�ne�viselje�
az�apa�vétkét,�se�az�apa�ne�viselje�a�fiú�vétkét;�az�igazon�legyen�az�ő�igaz-
sága,�és�a�gonoszon�az�ő�gonoszsága.�De�ha�a�gonosztevő�megtér�minden�
vétkéből,�melyeket�cselekedett:�élvén�éljen,�és�meg�ne�haljon…�De�ha�az�
igaz�elhajol�az�ő�igazságától,�és�gonoszságot�cselekszik�–�bemocskolja�
magát –, éljen-e? Semmi régebbi igazságairól, amelyeket cselekedett, 
emlékezés�nem�lesz:�gonoszságáért,�melyet�cselekedett,�és�az�ő�vétkéért,�
mellyel vétkezett, ezekért meg kell halnia.” 

Ha Isten a pünkösd ajándékával valakit meg tud tisztítani, az ne mocs-
kolja�be�magát!�Az�őrizze,�és�vigyázzon�erre�a�tisztaságra,�és�akkor�Isten�
is�hajlandó�megőrizni.�Ezt�szigorúan�védi�az�Istennek�a�rendje,�ahogy�Zsid 
6,4–6-ban olvassuk: „Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilá-
gosíttattak, megízlelték a mennyei ajándékot, és részesei lehettek a Szent 
Szellemnek,�és�megízlelték�az�Istennek�jó�igéjét�és�a�jövendő�világnak�
erőit,�és�elestek�–�lehetetlen,�hogy�megújuljanak�ismét�a�megtérésre,�a�
megbánásra, mint akik önmaguknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és 
meggyalázzák�őt!”�–�Maga�az�Úr�mondta�(Mt�12,32):�„Még�aki�az�Emberfia�
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ellen�szól�káromlást,�annak�is�megbocsáttatik;�de�aki�a�Szent�Szellem�ellen�
szól káromlást, annak sem ezen, sem a másvilágon meg nem bocsáttatik.” 

ApCsel 10-ben azt olvassuk tovább, hogy most már Péter megérti a láto-
mást, elmegy velük. Amikor megérkezik hozzájuk, Kornéliusz elmondja 
az�ő�látomását,�hogyan�indította�Isten�őt�arra,�hogy�hívja�el�Pétert.�Akkor�
azt olvassuk (33.�v.):�„Azért�küldöttem�hozzád;�és�te�jól�tetted,�hogy�eljöttél.�
Most�azért�mi�mindnyájan�az�Isten�előtt�állunk,�hogy�meghallgassuk mind-
azokat, amiket Isten néked parancsolt.”�Ahogy�az�első�pünkösd�történeté-
ben olvastuk: „Mindnyájan egy akarattal együtt voltak” – ráhangolódtak 
az Istennek az akaratára, ugyanez történik itt, vidéken is, a Kornéliusz 
házánál, nem csak Jeruzsálemben. „És akkor Péter, megnyitván száját, 
elkezdi hirdetni a Jézus Krisztust…” – Mi a Péter igehirdetésében a lé-
nyeg? 43. v.: „…bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki 
hisz őbenne.”

Ez a mi életünknek a legnagyobb fordulata, ha Isten meg tud ajándé-
kozni�bennünket�a�bűnbánat�kegyelemajándékával,�és�a�bűneinknek�a�
bocsánatát adhatja. Ez csoda minden ember életében, és a pünkösd is 
ehhez van kötve, mert ahol nincs a bűnöknek bocsánata, ott nincs pünkösd! 
És amikor ezt Kornéliuszék szívükben elfogadták, azt olvassuk (44. v.): 
„Mikor még szólta Péter az igéket, leszállt a Szent Szellem mindazokra, 
akik�hallgatták�ezeket�az�igéket.”�–�Ige�lett�számukra,�amit�Péter�mondott;�
és�nem�Pétert�hallgatták,�hanem�Péteren�keresztül�Istennek�a�kijelentését;�
és ennek meglett a következménye: pünkösd lett számukra ez a nap, és 
Istennek�a�Szent�Szelleme�kitöltetett�reájuk!
Ámen!
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1. Trinitatis-vasárnap

1987. MÁJUS 14.

Róm�11,32–33;�Jn 3,1–15

A�„nagy”�ünnepeknek�vége�van,�és�kezdődnek�a�„háromsági vasárnapok”. 
Az�egyházi�esztendő�két�félévből�áll.�Az�első�félévben�vannak�a�nagy�ün-
nepeink:�karácsony,�húsvét,�pünkösd;�Istennek�a�csodálatos�nagy�csele-
kedetei. Istennek ezen munkáira fél év kellett;�a�mostani�félévben�szintén�
súlyos, komoly tanításokat akar adni Isten. 

Régen ezt a félévet „ünneptelen félévnek” is nevezték. El kell hogy 
gondolkodtasson bennünket, amikor a világban a tanításnak vége van, 
kezdődik�a�szünet,�Isten�akkor�egy�új tanítási félévet kezd el. Miért? „,…aki 
hisz�őbenne,�el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Pedig ahhoz, valaki 
örökre elvesszen, elkárhozzon, semmit nem kell tennünk. Mi már a bűneset 
óta�mindannyian�az�Istentől�elvetett�állapotban,�a�kárhozatban�vagyunk,�
a halál törvénye�uralkodik�rajtunk!�Egy�csoda,�hogy�Isten�felfüggesztette�
ezt,�és�kegyelemből�adott�nekünk�itt,�az�anyagi�világban�pótvizsgát,�hogy�a�
bűneinktől�szabaduljunk,�bocsánatot�kapjunk,�így�új�életben�járhassunk.
Először�is�tanulni�kellene!�Mert�Jézus�is�tanítványokat�gyűjtött�maga�

köré, és tanította őket. A mai vasárnappal is egy ilyen új tanítás�kezdődik:�
a háromságnak a tanítása.�Egyházaink�a�kettősséget�tanítják;�az�ember�
kettősség:�test�és�lélek.�Maga�az�Isten�úgy�jelentette�ki�magát:�Ő Atya, Fiú, 
Szent Szellem Úr Isten!�Minket,�embereket�az�ő�képére�és�hasonlatosságára�
teremtett. Tehát ha ő hármasság, akkor mi is a teremtésben hármasság 
voltunk: test, lélek és szellem hármassága. 

Hármasságra tanítanak ezek a vasárnapok. Mit jelent ez? A vasárnap 
levélbeli igéjében olvassuk: kinyomozhatatlanok az Istennek a dolgai. Aki 
fel akarja törni a titkok pecsétjét, az soha nem fogja tudni az Isten kijelenté-
sét�megismerni.�Erővel,�erőszakkal�nem�lehet�behatolni�az�Isten�világába!�
Isten azt a kijelentés útján ismerteti meg. Csak azoknak, akik tisztelik, 
cselekedni akarják�az�ő�akaratát,�szeretik az Istent, jelenti ki magát. 
Istennek�a�kijelentései�nagyon�világosak,�értelmesek;�nem�a�tudósok,�

hanem�az�egyszerű�emberek�számára�adta�őket.�Ma�a�hármasságot�akar-
ja velünk megértetni, hogy Isten a hármasságon keresztül mutatta meg 
magát, de nem három Isten – egy Isten van. Itt, az anyagi világban nagyon 
sok kép mutat erre. Gondoljunk arra, hogy a Napot nem ismerhetjük meg 
úgy, hogy belenézünk a Napba, mert nem lehet belenézni. Ahogy Istent 
soha�senki�nem�látta,�és�nem�is�láthatja!�De�amikor prizmával felbontjuk 
a Napnak a fényét, három alapszínt találunk:�piros,�sárga,�kék;�ezeket már 
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megvizsgálhatjuk.�Sőt�amiért�megismerhette�ezt�a�csodálatos�törvényt�
az ember – mert az Isten kijelentette –, azóta tud valami keveset a távoli 
világról.�Azóta�tudjuk,�hogy�a�Napban�vagy�a�tőlünk�több�millió�fényévre�
lévő�csillagokban�milyen�anyagok,�elemek�vannak;�a�fénynek�a�felbontása�
elmondja�a�csillagvilágok�történetét;�távoli�dolgok�mutatják�meg�magukat.�

Ez törvény az anyagi világban, ezen keresztül mi megtanulhatjuk, hogy 
Istent�mi�nem�láthatjuk�meg,�nem�nézhetünk�bele�az�ő�titkaiba.�Amikor�
Isten önmagát felbontotta „három alapszínre”, megmutatta magát mint 
Fiú, megmutatta magát mint Szent Szellem; így már megismerhetjük őt. 
Megismerhetjük az Atyának minden értelmet felülhaladó szeretetét, ame-
lyet a karácsonyban mutatott meg, mert a karácsonyban lett Atya az Isten. 
Nagypéntekben, húsvétban megláthatjuk a Fiúnak értünk hozott drága 
ajándékait,�cselekedeteit:�ő�meghalt�értünk�a�mi�bűneinkért,�hogy�mi�a�
bűneinknek�bocsánatát�elnyerhessük;�feltámadott�értünk,�hogy�minket�
megigazítson, új életben járasson. Pünkösdben megajándékozott az ő Szent 
Szellemének�ajándékával,�hogy�most�már�az�ő�Szent�Szellemén�keresztül�
közvetlen kapcsolatunk lehessen vele. Isten ebben a „három alapszínben” 
– a karácsonyban, hogy ő velünk van, a húsvétban, hogy ő értünk mindent 
megcselekedett, a pünkösdben, hogy ő bennünk akar lakni – megmutatta 
magát,�hozzánk�közel�jött,�megismerhetővé�tette�magát.�Megismerhetjük�
a láthatatlant, a soha nem kikutatható Istent – kijelentette magát.
Nikodémus,�mennyit�ért�ebből?�Amikor�Jézus�erről�beszél:�„Szükség 

néktek újonnan születnetek…” (Jn 3,7), a görögben a „gennaé” igének hár-
mas�értelme�van.�El�kell�kezdődni�egy�nemzésnek, a nemzést foganásnak 
kell követnie, és csak ha foganás történt, akkor lesz abból új élet. Csak ha 
a magot befoganja valaki, és a mag dolgozni tud, abból lesz új gyümölcs. 
Jézus�azt�akarja�megértetni�„Nikodémussal”:�felülről�kell�elindulni�an-
nak, hogy téged felülről nemzzenek, aztán te befogadd�azt�a�felülről�kapott�
magot,�ebből�lehet�számodra�új élet! Nikodémus az anyja méhére gondol: 
„Hogyan születhetik az ember újból?” S akkor magyarázza néki Jézus: ami 
egy�anyán�keresztül�jön�a�világra,�az�csak�hústest;�az�porból�lett,�és�porrá�
lesz,�nem�örökölheti�az�Isten�országát!�Ez�a�mi�testünk�csak�cserépedény,�
amelybe drága értékeket rakott az Isten, ha még benne van az a drága 
érték!�Ez�csak�egy�ruha,�csak�egy�tolókocsi,�amellyel�ezt�a�nagyon�súlyos�
beteg belső embert el lehet vinni az orvoshoz, el lehet vinni a kórházba. 

Ha elkezdünk gondolkodni, ki indítja el ezeket a gondolatokat?�Kitől�
valók�ezek?�Ki�az�Atya,�ki�a�nemzője�a�gondolatainknak,�amelyekből�
cselekedetek lesznek? Könnyen felismerhetjük? Az irigység vagy a harag 
Istentől indult el, Isten nemzette bennünk ezt, vagy az ördögtől fogantunk 
ilyen�gondolatokat?�És�most�fusson�végig�hátunkon�a�hideg!�Ékes�magyar�
nyelvünkön amikor kocsis módjára kezdünk el beszélni, s az Istent mint 
nemzőt állítjuk be, mi lesz annak a vége? Majd az ítéletkor számolunk 
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vele,�igenis�lehetett�volna�Isten�a�mi�nemzőnk!�De�nem�úgy,�ahogy�mi�
kocsismódon elgondoljuk, hanem ahogy Isten mondja „Nikodémusnak”: 
„felülről�kellene�nemzetned�víztől és szellemtől is”.

Bibliánkban a „víz” a gondolkodást, a gondolatvilágot, az érzésvilágot 
jelenti,�az�irodalmat,�a�művészetet,�a�filmet,�a�tévét,�a�rádiót,�az�újságot,�
a színpadot – az egész úgynevezett emberi kultúránkat. Ez a „víz”-világ, 
amelyik nyugtalan, nincsen medre, szabadon szétfolyik, és amelyiket a 
legkisebb�szellő�is�rögtön�fel�tudja�háborítani,�„hullámzik”,�és�tör,�zúz,�ha�
szabad�teret�kap.�És�most�kell�külön�magyarázni,�hogy�a�mi�egész�művésze-
tünk, irodalmunk, színházunk mennyire alulról való. Honnan fogantak 
ezek�a�„nagyszerű”�ötletek,�ezek�a�„nagyszerű”�családi�háromszögek…,�
házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok?
Isten�felbontotta�magát�a�mi�számunkra,�hogy�felismerhessük,�hogy�ő�

mint Atya szeret bennünket, és mint Atya az atyai szívével vonz bennün-
ket,�és�ő�az�ő�atyai�mentő�szeretetével�meg�akar�menteni�bennünket�ebből�
az�Istentől�elidegenedett�állapotunkból.�Bemutatta�magát�mint Fiú, aki 
Báránnyá,�engesztelő�áldozattá�lett�a�mi�bűneinkért.�És�kitöltötte�az�ő�Szent 
Szellemét azokra, akik készek voltak befogadni a szentségnek a szellemét.

Három oldalról mutatta meg magát: ahogy a fényt felbontjuk három 
alapszínre, és minden színnek megvan a maga feladata. Például a kék 
színnél lehet fényképezni, sárga színre pedig a növényeinknek van szük-
sége,�nélküle�nem�tudnának�fejlődni,�gyarapodni,�a�piros�színen�keresztül�
kaphatunk meleget. Ugyanígy meg kellene látnunk azt, hogy az Atya ho-
gyan közeledik felénk, s akkor az Atya átlép más „színbe”, a Fiú „színébe”, 
s azután átlép egy harmadikba, a Szent Szellemnek az állapotába, és úgy 
közeledik felénk. A tanítványok is nehezen értették meg, amikor Jézus 
mondja�Fülöpnek:�„Aki�engem�látott,�az�látta�az�Atyát;�hát�nem�hiszed,�
hogy az Atya énbennem van, én meg az Atyában?” Csak most én megüre-
sítve, szolgai formában vagyok itt, hogy hozzátok közel jöhessek, mert ha 
mint Isten jelennék meg, akkor az Istennek a szentsége, tisztasága elégetne 
benneteket. Hanem így letranszformálva, gyenge áramként (de ugyanaz 
az�áram)�vagyok�itt,�hogy�taníthassalak�titeket!�

Be kellene látnunk, hogy be vagyunk sötétedve az Isten világa szem-
pontjából!�Ahogy�Róm�1,21-ben�olvassuk:�„…az�ő�okoskodásaikban�hi-
ábavalókká lettek, és a bolond szívük megsötétedett.” Azt mondja Jézus: 
„A�földiekről�szólok�néktek,�és�nem�értitek?”�Pedig�az�egész�anyagi�világ�
az Isten rendje, törvénye szerint prédikál, tanít az Isten dolgairól. Maga 
a Bibliánk mondja: a lelki beállítottságú ember, a „psychikos antrópos”, 
nem foghatja meg az Isten Szellemének a dolgait, mert azok bolondságok 
néki,�meg�sem�értheti,�azok�szellemi�módon�érthetők�meg�(1Kor�2,14).
Az�utolsó�időkre�jellemző,�hogy�az�Istentől�az�emberi�testbe�adott�szel-

lemet mi megrontottuk, tönkretettük. Nagyon sok olyan, „embernek” 
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nevezett�lény�jár�itt,�a�világban,�akiben�már�nincs�is�szellem!�Isten�visz-
szavonta,�elvette�tőle,�de�mi�lesz�ennek�a�vége?!�Isten�szerint�nagyon�sok�
ember még az állatnál is alábbvaló�lett,�mikor�ilyen�kettős�lény�lett.�Azt�
mondja a Bibliánk Júdás levelében (16. v.): „Ezek zúgolódók, panaszkodók, 
a�maguk�kívánságai�szerint�járók;�szájuk�kevélységet�szól�–�gőgösek,�
beképzeltek�–,�haszonlesésből�személyimádók.”�Ismered�ezt�a�típust?�Ha�
megnyitja�a�száját,�rögtön�zúgolódik;�semmi�sem�tetszik�neki,�semmi�sem�
jó,�minden�ellene�van,�őt�senki�nem�érti�meg,�ő�a�világ�legszerencsétlenebb�
embere. 19. v.: „Ezek azok, akik elszakadtak az isteni világtól, lelkiek, 
akikben�nincsen�szellem!”

Ezen a vasárnapon most Isten minket a szellemiekre akar tanítani. Ami-
kor Isten minket erre az anyagi világra hozott, és itt megjelenhettünk, 
minden ember szívébe – ahogy a Bibliában olvassuk – zálogul adta�az�ő�
Szent�Szellemét.�És�a�zálognak�az�a�jellemzője,�hogy�azt�vissza�lehet�venni,�
ha valaki nem úgy él vele. De hogyha valaki ezt felhasználja, akiben Isten 
el�tudja�végezni�azt�a�munkáját,�hogy�bűnbánatra�tudja�vinni,�a�Szent�
Szellemnek a teljességével ajándékozza meg. Ahogy Jézus mondja (Jn 7,38): 
„Amint�az�élő�víznek�a�folyamai�ömlenek,�ugyanúgy�az�Istennek�a�Szent�
Szelleme�fog�majd�»ömleni«�emberekből�mások számára.” 

Ezek a vasárnapok erre tanítanak bennünket. Kérjük Istent, hogy ve-
gyen�fel�minket�is�az�ő�iskolájába,�és�így�tanítson minket az örök életnek 
az�útjára,�hogy�el�ne�vesszünk,�hanem�megtarthatók�legyünk!
Ámen!
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1987. JÚNIUS 21.

1Jn�4,16–21;�Lk 16,19–31

Mai igénkben Jézus példázatában számunkra egy nagyon súlyos kérdést 
állít elénk: az élet vagy a halál, az örök üdvösség vagy az örök kárhozatnak 
a�kérdését.�Mi�nem�szeretünk�erről�beszélni.�Gondoljuk�meg,�otthon,�a�
hétköznapi életünkben, ahogy folynak a napjaink, van témánk egymás 
között�–�férjnek,�feleségnek,�testvéreknek,�szülőknek,�gyermekeknek,�
munkatársaknak�–,�mikor�vettük�elő�ezt�a�kérdést:�megtartatunk-e, ha-
zakerülhetünk-e? 

Ez a nagy kérdés a mai napon, mindannyiunk számára kell, hogy az 
legyen!�Ezzel�szembe�kell�nézni�hétköznapi�életünkben,�amikor�progra-
mot, terveket csinálunk, mert váratlanul elhívhatnak, vagy letörölhetnek 
bennünket�a�föld�színéről.�A�mai�igénk�szeretné�a�szívünkre�helyezni,�
hogy nekünk számolni kell ezzel!

Nagyon sokszor elhagyja ajkunkat az a panasz: „Engem nem szeret sen-
ki!”�De�mikor�támadt�fel�bennem�a�kérdés:�„Vajon�én�szerethető vagyok?” 
„Vajon az Isten szerethet engem?” Mert látjuk, hogy Istennek a szeretete 
minden ember számára kiterjedt, és mégsem lehet mindenkit hazaszeretni. 
Ezt a „gazdag” embert nem lehetett hazaszeretni; Lázárt lehetett szeretni, 
mert utolérte�Isten�szeretetének�a�vonzása,�és�nem�állt�ellen�néki!�–�Ez�
a nagy kérdés a mi számunkra is: „vajon engem szerethet az Isten?” De 
nem úgy, ahogy én elképzelem és elgondolom: „Igenis, nekem jogom van 
ahhoz, engem az Isten szeressen”, fel tudom sorolni az érdemeimet. Nem 
így, hanem Isten igéje tanít bennünket arra, hogy milyen annak az ember-
nek az indulata, gondolata cselekedete, életmódfolytatása, akit szerethet 
az Isten, és akit haza lehet szeretni. Mert hiszen a levélbeli igénk éppen 
az�Isten�szeretetéről�szól,�és�a�két�igét�így�kell�együtt nézni!
Evangéliumi�igénk�(Lk�16)�előtt,�a�15.�fejezetben�szintén�két emberről 

beszél a Bibliánk: az elveszett fiúról és a bátyjáról.�A�nagyobbik�fiút,�aki�
otthon maradt, látszólag nagyon jó, nagyon rendes, de nem éri utol Istennek 
a mentő szeretete.�A�kisebbik�mennyi�rosszat�csinál!�Otthagyja�az�atyai�
házat, eltékozolja a vagyonát, dobzódva él, és mégis utoléri Istennek a 
mentő szeretete; magába száll, elismeri, hogy ahogy élt, amit csinált, az 
mind�rossz�volt.�Megvallja�Isten�előtt�(21. v.): „Atyám, vétkeztem az ég ellen 
és�teellened,�és�nem�vagyok�méltó,�hogy�gyermekednek�neveztessem!”�
Így�kaphatott�bűnbánatot�és�a�bűneire�bocsánatot.�–�Ahogy�Pál�apostol�
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mondja (Róm�7,24):�„Ó,�én�nyomorult�ember!�Kicsoda�szabadít�meg�engem�
e�halálnak�testéből?”�

A „gazdag és Lázár” példázatban Lázár (neve szerint is) a szegény, nyo-
morult ember, aki belátja, beismeri, hogy mindent elrontott, tönkretett. 
Az előző�fejezetekben�igénk�erről�beszélt,�hogy�megértsük,�Lázár�hogyan 
lett�szerethető.�Beismerte:�„Vétkeztem�az�ég�ellen�és�teellened,�nem�vagyok�
méltó,�hogy�gyermekednek�neveztessem!”�Ugyanakkor�a�nagyobbik�fiú-
ról azt olvassuk: hallotta, hogy a kisebbik megjött, és az atya szeretettel 
fogadta;�„Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni.” – Haraggal nem is 
lehet bemenni az Atya házába, kizár bennünket az örökkévaló világból. A 
nagyobbik�fiú�hivatkozik�az�érdemeire:�„Soha�egy�parancsolatodat�át�nem�
hágtam…” Mi is tudunk hivatkozni, nagyon jó emberek vagyunk, mint 
akiknek�nincsen�semmi�bűnük.�Ez�azt�jelenti,�hogy�akkor�értünk�hiába�
halt�meg�Krisztus;�mert�ő�a�bűnösökért halt meg, azokért, akik belátják, 
beismerik,�abbahagyják�az�ő�bűneiket.
„Az�atya�kiment,�és�kérlelte�őt”�–�milyen�csodálatos�Istennek�az�emberi�

értelemmel�felfoghatatlan�türelme!�Neki kellett volna kérni a bűneinek a 
bocsánatát, és az atya kéri – azóta is hányszor, de hányszor kért az Atya 
téged. 2Kor 5,20-ban olvassuk: „…mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztu-
sért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” vajon eljutott a szívedig Istennek 
ez�a�kérése?!�–Istennek�a�könyörülő�irgalma�sokáig�a�nagyobbik�fiúval�is�
vele járt, végül egy olyan állapotba került, hogy az Isten kénytelen elfor-
dulni�tőle.�És�nem�kaphatja�meg�a�bűneinek�a�bocsánatát,�mert�már�nem�
kaphat�megbánást,�bűnbánatot.

Jézus így mondja a mai példázatot: „volt egy gazdag ember…” Nem én 
vagyok-e ez a gazdag ember, ma, most? Gazdag ember, de nem az Isten-
ben�gazdag!�Gazdag�ember�testiekben is; el kell ismernünk, hogy jelenleg 
jobban�élünk,�mint�pár�évtizeddel�ezelőtt;�lelkileg is nagyon gazdagok 
vagyunk. Tele vagyunk öntudattal, hogy mi jók, becsületesek vagyunk. 
Elvégezzük a munkánkat, szeretjük a családunkat, templomba járunk, 
vallásosak vagyunk. Ez a gazdagság nem azonos azzal, amit az igénk így 
fejez ki: „Aki az Istenben gazdag…” Az, aki megérti, befogadja a szívébe 
az�Istennek�az�igéjét;�az�ige�munkálkodik,�és�jó�gyümölcsöt�terem�az�örök�
élet számára. Igazat ad az igének (1Jn 2,15–16): „Ne szeressétek a világot, 
se azokat, amik a világban vannak, mert ami a világban van, az a meg-
romlott�emberi�természetnek…�a�»biosnak«,�a�földi�létnek�a�hencegése,�
az�nem�az�Atyától�van,�nem�az�Istentől�van.”�

1Tim 6,17: „Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne 
fuvalkodjanak�fel!”�–�mert�a�lelki,�a�testi�gazdagság�is�beképzeltséget,�
gőgöt,�nagy�önbizalmat�ad.�Az�örökkévaló�világban�nem�fogják�nézni,�
mennyi�kitüntetést�kaptam�emberektől;�azt�nézik:�el�tudtam-e�mondani:�
„vétkeztem az ég ellen és teellened…, de bocsásd meg�az�én�bűneimet!”�–�
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„Ne reménykedjenek�ebben�a�bizonytalan�gazdagságban!”�Te�se�reménykedj�
abban,�hogy�vallásos,�jó�ember�vagy!�17–18. v.: „…hanem az élő Istenben 
reménykedj, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra…, 
hogy legyenek gazdagok a jó cselekedetekben.” De nem az emberi jó csele-
kedetekben, amikor én magam szabom meg, mi lesz az a jó cselekedet, és 
büszke�vagyok,�milyen�jó�cselekedetet�hajtottam�végre;�és�közben�nem az 
Isten Szent Szelleme indított.�„…legyenek�szíves�adakozók,�közlők…”�Tárd 
ki a szívedet Isten előtt,�Isten�embere�előtt!�Közöld�vele,�hogy�hol�tartasz,�mi�
van veled, hogy segítségedre lehessen, vajon jók-e az úgynevezett vallásos 
gondolataid, helyes-e az életutad. 
A�gazdag�mindig�a�földiekkel�törődik.�Lázár�az,�akit�meg lehetett győzni, 

hogy�milyen�nyomorult�ember!�–�A�gazdag�Ábrahámnak�a�fia;�elismeri�
Ábrahám:�„fiam”�testileg�is,�talán�lelkileg�is;�de�szellemileg�már�nem�
ismeri el, mert az indulatai, a törekvései egészen mások! Mert nem tudja 
kimondani azt: „igen, Atyám!”, hanem még a pokolban is ezt mondja: „nem 
úgy, Atyám!” – vajon te rá tudod mondani az Isten igéjére, hogy „igen, 
Atyám!”?�–�Lázárt�lehetett�itt�is�nevelni,�vigasztalni!�A�23.�zsoltárban�
olvassuk az igében (1.�v.):�„Az�Úr�az�én�pásztorom,�nem�szűkölködöm!”�
Szelíd�juhként�viselkedsz�Isten�pásztoroló,�nevelő�munkájával�szemben?!�
vagy pedig vad�vagy,�akit�nem�lehet�pásztorolni!�–�„Füves�legelőkön�nyug-
tat engem… Jóllehet a halál árnyékának völgyében járok, de nem félek 
a�gonosztól,�mert�te�velem�vagy;�a te vessződ és botod, azok vigasztalnak 
engem…” – Azt mondja Ábrahám (25. v.): „Lázár most is vigasztaltatik, te 
pedig�gyötrettetel!”�Abba�a�vigasztalásba�kapaszkodhassunk�bele�(Zsid 
12,6): „Akit szeret az Úr, azt neveli, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, 
akit�fiává,�örökösévé�fogad!”�–�Vajon�neked mi a vigasztalásod, ha az örök 
életre gondolsz: az érdemeid, a jócselekedeteid, vagy pedig az a vigasz-
talásod: Isten nevelésbe fogott! Isten megítéli a benned lévő gonoszt! Ha te 
nem harapsz bele Istennek a „botjába, vesszejébe”, hanem áldani tudod 
azt,�amelyik�nevel,�dorgál,�meg�akar�menteni�az�örök�élet�számára!�–�1Kor 
11,31–32: „Mert ha mi magunk ítéljük el önmagunkat, akkor mi soha nem 
ítéltetünk el. De ha az Isten ítél bennünket, akkor nevel bennünket…, 
hogy�el�ne�vesszünk�a�világgal�együtt!”�A�gazdagot�nem�lehetett�nevelni.�
Nevelhetetlen�volt!�Lázárt�lehetett�nevelni!

Pünkösd ígérete az, hogy ő elküldi a vigasztalót! És ezt nemcsak odaátra 
érti Jézus, hanem itt kell elkezdődnie ennek a vigasztalásnak. A görögben 
ez a kifejezés: „paraklétos”, azt is jelenti: védő, ügyvéd, pártfogó. A gaz-
dagnak�nem�volt�szüksége�rá,�sem�az�otthon�maradt�fiúnak;�önmagát�meg�
tudta�védeni,�saját�maga�védőügyvédje�volt!�Az�elveszett fiúnak volt szük-
sége, és már itt kapott pártfogót,�odaát�pedig�örök�vigasztalást!�–�De�itt�is�
vigyáznunk kell, hogy ez a pártfogó, a Szent Szellem, nem fog pártfogolni 
bűnt, semmi�gonoszt,�istentelenséget,�hazugságot!�Nem�fogja�pártfogolni�
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a�világnak�a�szeretetését�és�szeretetét!�Ez�a�pártfogó�csak�azt�pártfogolja,�
ki eljut oda: „Lázár vagyok; nyomorult, elveszett ember vagyok, mert 
vétkeztem�az�ég�ellen�és�teellened!”

A gazdag is pártfogó szeretne lenni, de már csak a pokolban jut eszébe az 
öt testvére. És azért könyörög, kéri Ábrahámot, vegye pártfogásba az öt 
testvérét,�küldje�el�Lázárt!�És�akkor�azt�mondja�Ábrahám:�„Közöttünk�és�
közöttetek�egy�nagy-nagy�szakadék�van;�nem�lehet�ide-oda�járkálni!�Isten 
adta a törvényt, adta a prófétákat, adta az evangéliumot; adta a Bibliát, az 
igét; hallgassátok azt!” – Későn ébred rá a gazdag arra, hogy neki pártfo-
gónak�kellene�lenni!�Nem�látta�meg�Lázárnak�a�nyomorúságát�sem,�hogy�
abban�pártfogolta�volna.�Tessék�tudomásul�venni,�ha�elkerülünk�erről�az�
anyagi világról, és az elhunyás, a koporsó kapuján át kell lépnünk abba 
a másik világba, ott már mindent tisztán fogunk látni, mindent fogunk 
érteni, csak lehet, hogy már későn! Amit itt kellett volna csinálni, ott már 
nem�lehet!�Itt�engedelmeskedni�lehetett�volna�az�igének!

Lázárnak már itt volt pártfogója. Miért? Az igénk (Ézs 57,15) ezt így 
erősíti�meg:�„Magasságban�és�szentségben�lakom,�de a megrontottal és 
alázatos szívűvel is…”�Minden�megrontott�és�alázatos�szívűnek�ő�a�párt-
fogója!�„…hogy�megelevenítsem�az�alázatosok�lelkét,�és�megelevenítsem�
a megtörtek szívét.” – Akkor azt mondja Ábrahám: Hiába küldenék az öt 
testvérhez�bárkit�is;�ha�nem�győzi�meg�őket�az�ige,�a�törvény,�a�próféták,�
az evangélium, semmi nem�győzi�meg�őket!
Ennek�a�mai�igének�utolsó�kérdése�hozzád,�hozzám:�„Vajon�meggyőzhető�

ember�vagyok?!�–�Isten�meg�tud�győzni�engem�az�ő�igéjével?�Ki�tudom�
mondani�az�ő�igéjére,�hogy�„igen,�Atyám!”?�Vagy�pedig�már�most�azt�
mondom:�„Nem�úgy,�Atyám!”�És�fogom�ezt�folytatni�majd�a�pokolban�is.�
Ó,�bárcsak�meggyőzhető�lennék!
Ámen!
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1Jn�3,13–18;�Lk 14,12–24

Mai�igénkben�Jézust�meghívta�egy�fő�farizeus�vendégségbe,�ahol�sokan�
voltak,�és�Jézus�tanítást�ad�a�meghívásról,�a�földi�lakoma�készítéséről.�
Sokan voltak a lakomán, és egyetlenegy gondol arra, hogy ez a földi evés, 
ivás�tulajdonképpen�ideigvaló;�amikor�le�kell�lépni�erről�a�világról,�és�át�
kell lépni abba az örökkévaló világba: „Mi lesz akkor velem?” Lehet, hogy 
itt vidáman élek, minden zavar nélkül, de: „Boldog leszek majd abban a 
másik világban is?” 

Egyetlenegy ember szívében feltámad ez a kérdés, és azt mondja Jé-
zusnak: „Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában!” 5Móz 8-ban 
olvassuk az igében, amikor a pusztai vándorlást foglalja össze az igénk 
(a görögben ez van – 3. v.): „Nem abból a célból került ide az ember, hogy 
itt�megtöltse�a�hasát!”�Szükség�van�arra�is,�de nem ez a cél! „…hanem 
mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik!” – Tehát a testi 
evés, ivás arra kell, hogy emlékeztessen bennünket: a belső embernek is 
szüksége van táplálékra, ez pedig az Istennek az igéje – a mennyei kenyér, 
az�igazi�mennyei�manna!�A�belső�ember�tápláléka�felülről�való,�az�ige,�a�
testté�lett�Ige:�Jézus�Krisztusnak�értünk�megtöretett�teste�és�kiontott�vére!�

Az evéssel kapcsolatban azt olvassuk tovább (11–18. v.): „vigyázz ma-
gadra,�hogy�el�ne�felejtkezzél�az�Úrról,�a�te�Istenedről…�hogy�amikor�majd�
eszel, és jóllakol, szép házakat építesz, és lakozol azokban… fel ne fuval-
kodjék�akkor�a�te�szíved,�és�el�ne�felejtkezzél�az�Úrról,�a�te�Istenedről…�És�
ne mondjad azt a te szívedben: Az én hatalmam és az én kezemnek ereje 
szerezte�nékem�mindezt�a�gazdagságot!”�–�Ha�eszel�majd,�akkor emlékezzél 
meg arról, hogy az Úrtól kaptad az erőt az ennivaló, a kenyér megszerzésére! 
Az�Úrtól�kaptál�egészséget,�az�Úr�adja�az�ő�éltető�erejét.�Amikor�leülhetsz�
az�asztalhoz,�nem�felejtkezel�el�az�imádságról;�amikor�befejezted�az�evést,�
tudsz hálát adni érte? A mi világunkban megszokott dolog, hogy az embe-
rek úgy ülnek le az asztalhoz, mint a „kismalacok”, mint az állatok. 

vajon téged az Isten tud emlékeztetni�és�figyelmeztetni�arra,�hogy�ami-
kor eszel, mindezt felülről kaptad? Hogy azért van kenyér, mert valaki 
magot�ád�a�magvetőnek;�és�ha�abban�a�búzamagban�nem�lenne�benne�a�
mag, akkor hiába vetnénk gabonánkat, nem arathatnánk. Nem emberi 
bölcsességünkön�vagy�erőszakoskodásunkon�múlik,�hogy�kenyér�kerül�
az asztalunkra, hanem az Istennek az ajándéka, az áldása ez! Ugye, hogy 
meg vagyunk ijedve, amikor jön egy szárazság, vagy jön egy fagy, valami 
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természeti csapás: „Jaj, mi lesz velünk, mit fogunk enni?” De vajon ott van 
a szívünkben a kérés és a hálaadás mindezért?!

Azért mondja el Jézus ezt a példázatot a „nagy vacsoráról”, ahová a 
„gazda sokakat meghívott”, mert azt akarja számunkra elmondani, hogy 
mindannyian az Istennek a meghívottjai vagyunk. Jel 19,9-ben olvassuk: 
„Boldogok azok, akik a Bárány menyegzőjének a vacsorájára meghívottak!” 
Azért van itt ez az egész földi létünk, hogy felkészítsen bennünket, hogy 
majd a Báránynak�a�menyasszonyai�legyünk,�és�a�Bárány�menyegzőjének�
a�vacsoráján�vehessünk�részt!

Mindannyian meghívottak vagyunk, és látjuk ezt az „udvarias” visz-
szautasítást.�De�ha�a�kifogásokat�közelebbről�megnézzük,�jellemző�a�mi�
kifogásainkra, hogy azok mindig hazugságok. Ugyan ki hiszi el azt: „Szán-
tóföldet�vettem,�és�ki�kell�mennem,�hogy�azt�meglássam;�kérlek�téged,�
ments�ki�engem!”�Van�olyan�bolond,�aki�földet�vesz�látatlanban? vagy: „Öt 
iga�ökröt�vettem,�és�el�kell�mennem,�hogy�azokat�kipróbáljam;�kérlek�téged,�
ments�ki�engem!”�Próba�nélkül�ki�vesz�ökröket,�csak�úgy,�látatlanban?�
És�a�harmadik:�„Feleséget�vettem,�és�azért�nem�mehetek!”�–�Nagyon�sok�
ember számára a házasság lesz az akadály! Sok ember számára a férj az 
akadály az Isten dolgaival való foglalkozásban, a templomba járásban, 
a Biblia olvasásában. vagy a feleség az akadály, hogy Istenhez közelebb 
kerülj. És nézd meg magad – úgy is, mint férj, úgy is, mint feleség, ha 
házasságban élsz –, vajon nem akadályozod a te férjedet vagy feleségedet? 
Nem te vagy az akadálya, hogy a férjed vagy a feleséged rádöbbenjen a 
valóságra, megismerje saját magát, megismerje az Istent és Istennek azt 
a�nagy-nagy�szeretetét:�„Úgy�szerette�Isten�a�világot,�hogy�az�ő�egyszülött�
Fiát�adta,�hogy�aki�hisz�őbenne,�el ne vesszen,�hanem�örök�élete�legyen!”
Azután�van�itt�egy�furcsa�mondat;�meghívja�az�„útszélieket”,�és�még�

mindig van hely, azt mondja a „gazda” (Lk 14,23): „Eredj hamar az utca-
szélekre,�azután�a�kerítések�mellé,�és�szíves�unszolással�»kényszeríts«�
bejönni, hogy megteljék az én házam.” – Félre ne értsük: az Isten világában 
nincs�kényszer!�Isten�nekünk�az�anyagi�világban�„viszonylagos�szabad�
akaratot” adott, hogy „igent” mondjunk az Isten hívására, vagy „nemet”. 
Itt arról van szó: azok, akik nem mernek még az utcára sem kimenni, 
mert rádöbbentek poklos, tisztátalan életükre, akiket utolértek a bűneik. 
„Nem vagyok méltó, hogy gyermekednek neveztessem.” Akik a törvényt 
tisztelve szinte félnek közeledni az ő bűneikkel, ezeket szíves szóval hívd, 
hogy Istennek a könyörülő irgalmával találkozzanak! Akiknek szükségük 
van a megváltóra, szabadítóra. 

Akik kívül vannak – poklosok, tisztátalanok –, de belátják. Ezeket hívja! 
1Kor�6,9–11:�„Ne�tévelyegjetek;�se�paráznák,�se�bálványimádók,�se�házas-
ságtörők,�se�pulyák,�se�férfiszeplősítők,�se�lopók,�se�telhetetlenek,�se�ré-
szegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Istennek országát. 
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Ilyenek voltatok pedig, de némelyek megmosattatok, megszenteltettetek, 
megigazíttattatok az Úr Jézus nevében, vagyis a mi Istenünknek Szelleme 
által.”�–�Tehát�lehet�mosódni,�lehet�tisztulni!�Ahogy�Tit 3,3-tól Pál apostol 
írja: „Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők… voltunk!” Akit 
Isten�rá�tud�döbbenteni:�Ember!�„esztelen”�vagy,�mert�nem kérsz�felülről�
bölcsességet, és ezért az életednek minden lépése rossz, nem találod meg 
a�helyes�irányt,�mert�a�saját�eszed�után�mész!”�„Bolondul�cselekedtem�
már�megint!”

„Engedetlenek!”�–�Nem�kérdeztem�meg�Istentől:�„Házasságban�vagy�ne�
házasságban éljek?” „Ki lesz a párom?” „Mi legyen a dolgom, célom itt, 
ebben az anyagi világban?” Nem kérdezem meg az Istentől, mert félek attól, 
hogy az Isten valami olyasmit mond, ami nekem nem fog tetszeni. – „En-
gedetlenek!”�–�Nézd�meg�az�életedet!�Vagy�amikor�azt�mondja:�„különböző�
kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái”. A gonosz kívánság a gondolata-
inkban, az érzésvilágunkban, az álmainkban. Talán cselekedetben nem 
is cselekesszük, de ott van a szívünkben, és rádöbbentünk arra, hogy a 
bűn�pedig�megvan�bennem!�Ezeket hívja, ezeket biztatja, ezeket bátorítja, 
mert ezeknek lehet beszélni arról, hogy van szabadító, van megváltó – aki 
meghalt�a�mi�bűneinkért,�és�feltámadt�azért,�hogy�megigazítson�minket.�
Ezek meg fogják érteni, mi az, hogy az Isten szeret, és meg akar menteni!
Tit�3,3–5:�„…gyűlölségesek,�egymást�gyűlölők�voltunk.�De�mikor�a�mi�

megtartó Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, 
nem�az�igazságosságnak�a�cselekedeteiből,�melyeket�mi�cselekedtünk,�ha-
nem az ő irgalmasságából�tartott�meg�minket�az�újjászületésnek�a�fürdője�
és a Szent Szellem megújítása által.” – Lehet tisztulni,�ő�tiszta,�ragyogó�fehér�
gyolcsba�öltöztetve�akar�vinni�bennünket�a�Báránynak�a�menyegzőjére!�
Istentől az előre elkészített cselekedeteket lehet kérni és lehet kapni, és ebben 
lehet járni! Ő ezen a vasárnapon erre hívja fel a figyelmünket.
Levélbeli�igénk�arra�figyelmeztet�bennünket,�hogy�át lehet menni a ha-

lálból az életbe!�Nem�muszáj�a�halálban�maradni!�–�Arról tudjuk meg, hogy 
átmentünk a halálból az életbe, hogyha szeretjük a mi embertársainkat, 
hogyha�bennünk�is�föltámad�a�mentő�szeretet�érzése,�hogy�senki�el�ne�
vesszen,�hanem�hogy�mindenki�megtartható�legyen!�Arról�ismerhetjük�
meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk; az ő örök életét adta oda 
értünk!�Tőlünk�csak�a�földi�életet,�a�„biost”�kéri,�és�itt�vizsgázunk,�ebben�
az�anyagi�világban!�1Jn�3,17–18:�„Akinek�pedig�van�miből�élnie�e�világon,�
és�elnézi,�hogy�az�ő�embertestvére�szükségben�van,�és�elzárja�attól�az�ő�
szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? Gyermekeim, ne 
szóval�szeressünk,�se�nyelvvel;�hanem�cselekedettel,�vagyis�valósággal.”�–�
Itt van a vizsgánk ebben az anyagi világban, az anyagi dolgokon keresztül, 
és itt látszik meg az, hogy a meghívásomhoz méltón járok-e, hogy vajon én 
elfogadtam-e Istennek a meghívását, és Isten vezethet, nevelhet-e engem.
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„Ne szóval szeressünk,�hanem�cselekedettel,�vagyis�valósággal!”�–�mert 
ő sem szóval szeretett,�hanem�cselekedettel!�Ő�az�életét�adta�értünk,�és�
ebben bízhatunk, ebben reménykedhetünk. Ő tud adni nekünk most is 
táplálékot, mennyei eledelt, táplálni tud bennünket az örök életre. Minden 
ige,�amelyik�felülről�jön,�amelyik�Isten�szájából�származik,�az�lehetne�a�
belső�emberünk�számára�táplálék!�–�Amikor�egyszer�Jézus�tanítványai�
bementek egy faluba, hogy kenyeret vegyenek, és mikor visszajöttek, 
Jézus egy asszonnyal beszélt, és a tanítványok szólnak: „Meghoztuk az 
ennivalót.” Jézus azt válaszolja (Jn 4,32): „Van nékem eledelem, amit ti nem 
ismertek.” A tanítványok egymásra néznek, hogy hozott valaki neki en-
nivalót;�valaki�megelőzött�minket?�–�Mert�rögtön�kiugrik�az�emberből�az�
irigység�meg�a�kapzsiság,�a�gőg,�az�elbizakodottság.�„Vajon�ki�előzött�meg�
bennünket?” És akkor Jézus azt mondja (34. v.): „Az én eledelem az, hogy 
annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.”
Lehetne�ebből�élni,�ebből�táplálkozni,�hogy�az�ő�akaratát�cselekedjük,�

aki minket is meghívott, és minket is el akar küldeni, és minket is haza 
akar�vinni!
Úgy�legyen!�Ámen!
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1Pt�5,6–11;�Lk 15,1–10(11–32)

Mi, emberek szeretünk nevet adni a vasárnapoknak. Egyiket elnevezzük 
„anyák”, a másikat „apák” napjának, „gyermekek vasárnapjának”. A mai 
vasárnapnak Isten azt a nevet adta: „Az elveszettek – és a megtaláltak 
vasárnapja.”�–�„Elveszettek�vasárnapja”�–�ezen�van�először�a�hangsúly.�
Bibliánk arra tanít minket, akik itt vagyunk, akik beléphettünk a születés 
kapuján, mi mindannyian elveszettekként jöttünk erre a világra, mert 
elhagytuk az Isten világát, az atyai házat!
Jellemző,�hogy�Jézus�itt�három példázatot mond el: az „elveszett juh”, az 

„elgurult drahma” és az „elveszett fiú” példázatát. Arról a hármasságról 
akar tanítani bennünket, amelyet Isten adott a számunkra, mi, emberek 
pedig a test, lélek, szellem hármassága vagyunk. Az elveszett juh példázata 
a testi síkról, az elgurult drahma a lelki�síkról,�a�két�fiú�esete�pedig�az�
ember szellemi magatartásáról beszél és tanít.
Mi,�emberek�nagyon�elidegenedtünk�az�isteni�élettől.�Nem értjük az 

Istennek a világát, ezért nem értjük a Biblia világát. Ma nagy divat a rá-
dióban, a tévében, az irodalomban, hogy közelebb hozzák az emberekhez 
a Biblia világát. Sajnos ezek az igyekezetek mind arra mennek ki, hogy 
még messzebb vigyék, mert mi az emberi�értelmünkre,�műveltségünkre,�
gondolatainkra támaszkodva próbáljuk megérteni a Biblia világát, pró-
bálunk belemagyarázni dolgokat. És ha mi most a mai divat, korszellem 
alapján kezünkbe veszünk egy könyvet a Biblia világáról, akkor vegyük 
tudomásul, hogy ez a könyv minket még messzebb fog vinni, mint ha kézbe 
se�vennénk!�Nekünk magát a „Bibliát” kell a kezünkbe vennünk, és nem a 
Bibliáról szóló emberi magyarázatokat! És ha meg tudjuk alázni magunkat 
az�Isten�előtt,�ha�nem�mi�akarjuk�tanítani�az�Istent!�Ahogy�a�mai�levélbeli�
igénk tanít bennünket: „Alázzátok meg magatokat az Istennek hatalmas 
keze alatt…” – akkor ő hajlandó kijelenteni magát!

A mai evangéliumi igében is azt olvassuk: „Közelgetnek Jézushoz”, olyan 
tartózkodva,�félve,�mert�rádöbbentek�a�bűneikre,�arra,�hogy�ők�elveszett 
emberek, de szabadulni akarnak, keresik a szabadulást. És azt olvassuk, 
hogy a farizeusok és az írástudók, a vallásos emberek zúgolódnak, láza-
doznak,�mert�ők�igazaknak tartják magukat, jóknak, becsületeseknek, mint 
akiknek nincs semmi bűnük. És erre mondja el Jézus ezt a három példázatot.
Bibliánk�tanítása�arról�beszél,�hogy�ő�az�„elveszett� juhokért” jön, és 

nem az elveszett „kutyákért”, „farkasokért”, „disznókért”. A juh, a bárány 
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szelíd,�és�ő�a�szelídekhez�jött!�Te�észreveszed,�hogy�nagyon�sok�vadság, 
ellenkezés van benned? vagy nagyon hamar felcsattan a hangod, ha meg-
sértenek.�Ha�észreveszed�magadban,�hogy�szívedben�sok-sok�harag,�gyű-
lölködés van, ha az Isten igéje meg tudja mutatni, hogy vad vagy, menekülj 
ebből�az�állapotból,�mert�ő�vadakkal�nem�tud�semmit�kezdeni!�Így�küldi�
a tanítványokat is: „Menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz!” Nem a 
nagyvilágba�küldi�ki�őket�agitációra,�hanem�hogy�csendes,�szelíd�szívvel�
figyeljék azt, kinek a szívében tudta már Isten Szent Szelleme elvégezni 
azt a munkát, hogy „magába szállt”. És ezekért jött!
A�juhokért�ő�maga Báránnyá lett, hogy mint Bárány közeledjen az el-

veszett bárányokhoz! – „Mondom néktek, öröm van a mennyben egy meg-
térő�bűnösön!”�Mert�ezt�a�példázatot�nem�azért�mondja�el,�hogy�minket�
juhászatra tanítson, arról van szó, hogy engeded-e magadat megtalálni. 
Eljut-e a szívedig Istennek a vonzó szeretete?!

Isten a természet dolgain keresztül tanít a szellemiekre. Például a mág-
nes vonzásán keresztül arra, hogy a mágnes egyformán a maga vonzó 
terébe vesz minden tárgyat és elemet, de a földünkön – még a „klasszikus” 
kilencvenkét�elemből�–�csak hármat tud megmozgatni: a vasat, a kobaltot 
és�a�nikkelt;�a�többiek�érzéketlenek�rá.�Tudósaink�azt�mondják,�egy�kis�
rozsdás�gombostűnek�minden�kis�atomja,�belső�kis�részecskéje�megmoz-
dul, és beáll a mágnesnek az irányába. – vajon Isten szeretetének a vonzását 
miért�nem�érzed�meg?!�–�Az�arany�nem�érzi�a�mágnes�vonzását,�az�aranyra�
nincsen hatással. – És ha te olyan aranyembernek érzed magadat: nem 
loptál, nem öltél, nem csináltál semmi rosszat, senkit soha nem bántottál, 
akkor Isten szeretetének a vonzása nem tud utolérni téged! 
Az�elveszettekért�jött!�És�nekünk�ezt kellene megértenünk a mai napon, 

hogy�mi�elveszett�emberek�vagyunk!�Jellemző�dolog,�minékünk�ez nem 
fáj!�Ha�valamit�elveszítünk,�hát�elveszett,�majd�veszünk�újat!�Az elveszés 
nem fáj.�Nem�érzékeljük.�Ez�egy�rettenetes�érzéketlen�állapot:�„Reggeltől�
estig�gyötrődünk,�dolgozunk,�igyekszünk,�harcolunk,�küszködünk�–�és�
anélkül, hogy észrevennénk: elveszünk örökre.” (Jób�4,20)�Pedig�ő�azért�
jött,�hogy�az�elveszetteket�megkeresse!

Döbbenetes dolog, amikor a „tíz drahma” példázatát mondja Jézus, 
akkor egy asszonyról beszél, s a Bibliánk az asszonnyal legtöbbször az 
egyházat példázza. És valami szégyenteljes dolog ez számunkra, hogy 
amikor Jézus az egyházzal kapcsolatos példát mond, nem tud más jelzést 
hozni,�mint�a�„tíz�drahmát”,�a�pénzt!�Hát�ide�züllik�az�egyház,�hogy�már�
csak�a�pénz�érdekli,�és�nem�az�„elveszett�juhok”?!�Ez�34,1-től:�Azt�mondja�
az�Úr:�„Embernek�fia!…�Jaj�az�én�népem�pásztorainak,�akik�önmagukat 
pásztorolják, legeltetik, etetik, avagy nem a nyájat kellene-e pásztorolni 
a�pásztoroknak…�az�elűzöttet�vissza�nem�hoztátok,�az�elveszettet�meg�
nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk.”
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Rettenetes�dolog,�amikor�egy�„pap”�despota,�uralkodni�akar!�És�ami-
kor a nép ezt el is fogadja, ahogy az igénkben (Jer 5,31) olvassuk: „Az 
én�népem�így�szereti!�De�mit�csinálnak�majd�utoljára?”�Ez�34,5�szerint:�
„Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lettek mindenféle mezei vadak ele-
delévé,�és�szétszóródtak.”�–�Ez�előtt�az�ige�előtt�nekem�s�mindnyájunknak�
szégyenkezve kell meghajolnunk, és elfogadni Istennek az ítéletét: nem 
vagyunk�az�a�pásztor,�akinek�kellene�lennünk!�Nekünk,�a�presbiterek-
nek,�az�egyház�vezetőségének�magára�kell�venni�ezt:�a juhok elveszése, 
megmaradása érdekel, vagy az érdekel, mennyi a perselypénz, az adomány, 
mennyi�pénzünk�van�a�bankban?�–�Elveszettek�vasárnapja!�–�Lehet,�hogy�
nagyszerűen�megy�az�egyháznak�a�dolga,�szép�a�templom�kívül,�belül,�
pénzünk�van…,�de�az�emberek�elvesznek!�Vajon�mit�ér�ez?�A�mai�vasárnap�
arra akar rádöbbenteni bennünket, hogy nagy bajok vannak, és ezen Isten 
nem�tud�változtatni,�ezen�nekünk�kell�változtatni!

A harmadik példázat a „két fiúról” szóló példázat (Lk 15,11–32). A kiseb-
bik�összeszedi�mindenét,�messze�vidékre�távozik,�és�eltékozolja�vagyonát;�
a nagyobbik otthon marad. De a kisebbiket utoléri Istennek�a�mentő�sze-
retete;�magába�száll,�és�fölszámolja�az�életét:�„Mit�tettem?!�Miért�kellett�
otthagynom az atyai házat?” – Olyan jellemző ránk, emberekre, hogy a 
gyomrán keresztül jut eszébe az atyai ház: „Atyám házában a béreseknek 
jobb�sora�van,�mint�nekem.”�Nem�a�fiúi�indulat�mozdítja�meg:�„Megszomo-
rítottam az atyát!”, hanem egy „cselédszellem” van benne: „Tégy engem 
olyanná,�mint�a�béreseid�közül�egy!”�És�ugyanez�a�cselédszellem�van�a�
nagyobbik�fiúban�is:�„Mennyi�idő�óta�szolgáltam néked,�és�egy�kecskefiat�
nem�adtál!”�–�Egyformák�vagyunk�ebből�a�szempontból�mindannyian!�
De meg lehet változni! A kisebbik megváltozott, magába szállt. És ez is 
olyan�jellemző,�hogy�mi�ennek�a�példázatnak�azt�a�nevet�adtuk,�hogy�a�
„tékozló fiú”! Mintha csak az lett volna a baja, hogy eltékozolta a vagyo-
nát!�Amikor�hazakerült,�az�atya�így�jellemzi:�„Ez�az�én�fiam�elveszett,�és�
megtaláltatott!”�Sőt�azt�mondja�az�atya:�„Ez�az�én�fiam�meghalt�volt,�de�
feltámadott;�újra�él!”�

Ezért mondja el Jézus ezt a három példázatot, hogy mi is döbbenjünk rá 
arra: elveszettekként, halottakként jöttünk erre a világra, de itt fel lehet 
támadni,�át�lehet�menni�a�halálból�az�életbe!�Azzal�kezdődik,�ha�valakit�
Isten�mentő�szeretetének�a�vonzása utolér, hogy az magába száll!
A�salamoni�templom�felszentelésekor�Salamon,�még�talán�a�felülről�

kapott bölcsességgel, így imádkozik (2Krón 6,35–39): „Hallgasd meg, 
Urunk, a mi imádságunkat… És ha vétkezik valaki ellened…, és reájuk 
megharagudnál,�ellenség�kezébe�adnád�őket…,�és�ha�idegen�földön,�ahol�
fogva tartatnak, magukba szállnak, és visszafordulnak, és megbánják, 
és megtérnek, és könyörögnek hozzád…: Vétkeztünk, gonoszok voltunk, 
törvénytelenséget cselekedtünk, bűnt követtünk el! És ha így visszafordul-
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nak�tehozzád…,�bocsásd�meg�a�te�népednek�a�bűneit,�és�hallgasd�meg�az�
ő�könyörgésüket…”�–�Vajon�a�mi�„templomunk”�eljutott�idáig?�Megtörtén-
hetik�a�pappal,�a�presbiterekkel,�az�itt�lévő�emberekkel,�hogy�rádöbbe-
nünk: „Vétkeztünk az Úr ellen, gonoszságot cselekedtünk!” És magunkba 
szállunk: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, de bocsásd meg az 
én�bűneimet”!
Mi�emberileg�föltesszük�a�kérdést:�vajon�az�atya�a�két�fiú�közül�–�egyik,�

amelyik�elveszett,�de�újra�él;�s�a�másik,�amelyik�nem�ment�el�hazulról,�aki�
nem�is�megy�be�az�atyai�házba;�haraggal,�gyűlölködéssel�csak�kívül�lehet;�
ez�a�nagyobbik�fiú�a�tulajdonképpeni�örökre�elveszett�–,�vajon e két fiú 
közül melyiket szerette jobban az atya?�„Nem�ismerjük�az�Istent!”�Istennél 
nincs személyválogatás! Isten egyformán szeret minden embert, és min-
den�ember�felé�egyforma�az�ő�szeretetének�a�vonzása,�csak�a�nagyobbik�
fiú�„aranyember”�volt.�Mi�is�szeretnénk�kivonni�magunkat�a�felelősség�
alól;�ha�én�úgy�látom,�hogy�a�másik�embert�jobban�szereti�az�Isten,�mint�
engem, sokkal jobban megáldotta javakkal. 

Bárcsak utolérne bennünket Isten szeretetének a vonzása, és így öröm 
lenne�a�mennyben;�mert�akkor�van�öröm�a�mennyben,�ha�egy�bűnös�be-
ismeri�az�ő�bűneit;�belátja,�abbahagyja�azokat,�visszafordul�az�Istenhez.�
Ebből�az�örömből�juthatna�nekünk�is,�ha�a�menny�vissza�tudná�sugározni�
felénk az angyaloknak meg az Istennek az örömét. 
Ámen!
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Róm�8,18–23;�Lk 6,36–42

A pünkösd utáni vasárnapok – ezek a „háromsági vasárnapok” – a látha-
tatlan világra tanítanak bennünket, mert mi nagyon le vagyunk kötve, 
le vagyunk ragadva ehhez a látható világhoz. Bibliánk tanúsága szerint 
ez az anyagi világ csak olyan, mint egy szappanbuborék. Bármelyik pil-
lanatban�eltűnhet,�felrobbanhat,�és�mi�lesz�utána?�Ez�a�nagy�kérdés!

Mai levélbeli igénkben, Róm 8,20-ban azt olvassuk, hogy ez az anyagi 
világ, amelyet mi teremtett világnak nevezünk. A teremtett világot mi nem 
látjuk – az láthatatlan, örökkévaló világ –, mi pedig ebben a mulandó, anyagi 
világban élünk. Ezt igénk így jellemzi: hiábavalóságnak, a mulandóságnak, 
a haszontalan erőlködések állapotának van ez a „kitelepített világ” alávet-
ve!�Ezt�láthatjuk�nap�mint�nap.�Itt�minden�mulandó,�minden�romlandó;�
nincsen itt semmi megmaradandó. Hogy mennyire a hiábavalóságnak van 
alávetve�ez�az�egész�anyagi�világ�–�tudósaink�szerint�jellemző,�hogy�hu-
szonötmillió kilowatt�elektromos�áramnak�megfelelő�energia van lekötve. 
Olyan ez az egész anyagi világ, mint egy hatalmas rugó, mely össze van 
nyomva, préselve, és alig várja már, hogy felszabadulhasson. Mert ebben 
az összenyomott, munkátlan állapotában a hiábavalóságnak van alávetve! 

De miért van ebben az állapotban ez az általunk ismert anyagi világ? – A 
bűneset�és�az�ezt�követő�kegyelem�miatt!�Amikor�mi,�emberek�megrontot-
tuk az isteni természetet, megzavartuk az Isten teremtésének a rendjét, de 
Istennek�a�könyörülő�irgalma�utánunk�nyúlt.�Elhangzik�egy�„mondat”�a�
bűneset�után:�„Átkozott a föld, temiattad,�ember!”�Isten�a teremtettségnek 
egy darabját hiábavalóság alá veti, megkötözi. Ezért lett az anyagi világ, 
hogy mi, emberek valahol megvethessük a lábunkat, hogy mi, bűnbeesett 
emberek itt találkozhassunk a mi Urunkkal, szabadítónkkal, megváltónkkal! 

Rá kellene döbbennünk, hogy ennek az anyagi világnak nem az a cél-
ja, amit mi célnak tartunk, mert az mind hiábavalóság. Boldog életet, jó 
állást, sok keresetet, jó házasságot, autót, lakást, nyaralót… – ahogy mi 
elképzeljük,�a�mi�kis�világunkat�berendezzük!�Ez�mind�hiábavaló,�mert�el 
fog múlni!�Ezt�nem�vihetjük�magunkkal,�amikor�lelépünk�erről�a�világról.�
És�mi�lesz�akkor?!

Nagy esemény a világrajövetel, mert ez az jelenti, hogy Isten kiválasz-
tott�minket�a�„feneketlen�mélységből”:�a�bűneset�utáni�cselekvőképtelen�
állapotból�felhozott�ide,�a�kegyelem�helyére,�hol�újonnan�lehet�születni!�
Ahogy a Bibliánk írja ApCsel 17,26–27-ben: „Isten az egész emberi nem-
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zetséget egy-ből teremtette, meghatározván eleve rendelt idejüket és itt-
lakásuknak a célját; hogy keressék az Urat, ha�talán�kitapogathatnánk�őt,�
és�megtalálhatnánk�őt,�jóllehet�nincs messze�egyikőnktől�sem.”�

És mi nem ezt a célt követjük, hanem az anyagi világnak a hiábavalósá-
gait�keressük;�azok�kötnek�le�bennünket.�Amikor�Jézus�azt�mondja:�„Ke-
ressétek�először�az�Isten�országát�és�az�ő�igazságát,�és�a�többiek�ráadásul 
adatnak néktek”, akkor mi ezt a ráadást keressük! 

Jézus mond egy példázatot (Lk�12,16–21):�„Egy�gazdag�embernek�bő-
ségesen termett a földje… és mondta: Én lelkem, sok javaid vannak sok 
esztendőre�eltéve;�tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!” 
Ez a mi életcélunk itt, ebben az anyagi világban. Ez a hiábavaló életmód-
folytatás!�És�mit�mond�erre�az�Isten?�Hogyan�néz�ez�ki�az�örökkévaló�világ�
szempontjából? 20. v.: „Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a 
te�lelkedet�tetőled,�és�amiket�készítettél,�kiéi lesznek? Így van dolga annak, 
aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag.” – Ugye milyen 
sértés ez, amit Isten mond? Hiszen mi a terveinket olyan szépnek, jónak, 
igaznak látjuk. Még olyan „vallásos mázzal” is „bemázoljuk”, feldíszítjük 
elgondolásainkat,�a�földi�életünket,�a�jövőnket,�az�életcélunkat!�És�Isten�
azt mondja nekünk erre az életcélra: Bolond, ha el kell menned, vajon mibe 
kapaszkodsz bele? Mit tudsz felmutatni abban az örökkévaló világban? 

Azt mondja az Úr (Mt�6,19–20):�„Ne�gyűjtsetek�magatoknak�kincseket�
a földön…, hanem mennyei kincseket gyűjtsetek…” Így van dolga annak, 
aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Úgy vagyunk, 
mint�aki�elmegy�az�üzletbe,�és�a�cukrot�már�haza�sem�viszi;�megelégszik�
a csomagolópapírral. – Ez az egész anyagi világ és minden, amit ez tud 
adni, tulajdonképpen egy „csomagolópapír”, és minékünk ez kell!
Egyházainkban�ritkán�hallunk�arról:�„Ember,�van�egy�másik�világ!�És�

azért kaptad a földi életet, hogy már most, itt annak a másik világnak a 
rendjébe�állj�be,�a�törvényeit�tanuld�meg!�Már�most,�itt�fel�akar�készíteni�
téged�arra�az�örökkévaló�világra!”�–�Mert�ez�a�világ�pontosan�olyan,�mint�
ahogyan mi kezdjük a földi létünket abban az embrióállapotban az anya-
méhben,�az�édesanyánk�szíve�alatt!�Ott már ki kell alakulni minden szer-
vünknek, amely majd itt kell, ebben az anyagi világban. Ha nem alakul 
ki�annak�a�kis�csecsemőnek�minden�szerve�–�a�szíve,�mája,�tüdeje�stb.�–,�
akkor életképtelen lesz itt, mert a kis embriónak is át kell lépni abból a 
„víz”-világból,�ide,�a�„levegő”�világába.�Neked�is�át�kell�lépned�ebből�a�vi-
lágból�abba�az�örökkévaló�világba;�ha�hiába töltötted�el�itt�az�idődet,�ha�itt 
nem fejlődnek ki azok a szervek, amelyek az örökkévaló világra alkalmassá 
tesznek, akkor életképtelen leszel arra a világra! Ez az egész anyagi világ 
a hiábavalóság alá van vetve. Arra tanít minket Isten igéje, hogy nyíljon 
ki�a�szemünk,�hogy�ne�ehhez�ragaszkodjunk,�ne�ehhez�kötődjünk,�hanem�
keressük az odafelvalókat,�az�örökkévalókat!
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„Legyetek�irgalmasok,�mint�a�ti�mennyei�Atyátok�is�irgalmas!”�Bibliánk�
meg akarja velünk értetni, hogy az atya és a gyermek egymáshoz való 
viszonya nagyon lényeges dolog. A gyermeknek, az utódnak át kell venni a 
nemzőnek, az atyának a természetét! Ahogy egy fecskének az utóda nem 
lehet egy veréb, a fecskének az utóda, a „gyermeke” fecske, az a termé-
szete.�–�Isten�világában�ez�a�rend!�Ha nekünk az Isten az atyánk, akkor 
nekünk ezt az isteni természetet kell átvennünk, és csak akkor nevezhetjük 
atyánknak az Istent! Ha imádkozzuk is naponta, hogy „Mi Atyánk, ki vagy a 
mennyekben…”, kérdés, hogy valóban az ő természete-e az én természetem. 
2Pt�1,3-ban�olvassuk:�„Az�ő�isteni�ereje�mindennel megajándékozott 

minket, ami az életre és a kegyességre való, amelyek által igen nagy és 
becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni ter-
mészet részeseivé legyünk.” És ha az isteni természet részeseivé lettünk, 
akkor�meglátjuk,�mi�az,�ami�mulandó,�ideigvaló,�hiábavaló!�Akkor�nem�a�
hiábavaló�erőlködéssel�töltjük�el�az�időnket,�haszontalan�álomképeknek�
a kergetésével, hanem akkor keressük az Istennek az országát, kikerül-
vén a romlottságot, amely a gonosz kívánságban van e világon. És akkor 
minden�másképpen�fog�kinézni!

A Lukács evangéliumából felolvasott részt csak úgy értjük meg, ha né-
zünk néhány verset (Lk 6,21): „Boldogok ti, kik most éheztek, mert meg-
elégíttettek. Boldogok ti, akik most sírtok, mert majd�nevetni�fogtok!”�
– Nekünk meg kell tanulnunk ezt a nagy különbséget a most és a majd 
között, az itt és az ott között!�Mert�így�folytatja�tovább�Jézus�(25. v.): „Jaj 
néktek, akik beteltetek, mert éhezni fogtok. Jaj néktek, akik most nevettek, 
mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj néktek, mikor minden ember jót mond 
felőletek,�mert�éppen�így�cselekedtek�a�hamis�prófétákkal�is�az�ő�atyáik.”

Mivel töltöm el az életem napjait? – vajon az a könyörgésem: „Taníts 
minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt 
90,12);�vagy:�„Én�lelkem,�egyél,�igyál,�gyönyörködjél…”�(Lk 12,19) – ez itt, 
és majd ott!�Roppant�nagy�a�különbség�a�kettő�között.�A�„gazdag�és�Lá-
zár” példázatában hallottuk, hogy a gazdag itt nagyon jól élt, de amint le 
kellett lépnie az anyagi világról, ott már olyan szenvedésben volt része, 
amely számára kibírhatatlan volt. Lázár itt szenvedett, ott vigasztaltatott. 

De itt is a mi vak szemünknek ki kell nyílni arra, hogy nem minden 
szenvedést�fogad�el�az�Isten�szenvedésnek!�A�betegségeket,�a�bajokat,�a�
földi, testi nyomorúságokat nem fogadja el szenvedésnek. – Isten azt a 
szenvedést fogadja el szenvedésnek, amikor számomra megnövekszik a bűn 
a maga jelentőségében! Az a szenvedés, amikor meglátom: „Én vagyok, aki 
áthágtam a szövetséget, ott�cselekedtem�hűtlenül�ellened.”�Meglátom:�„Én�
hoztam�be�a�világba�a�bűnt,�és�a�bűn�következményeképpen�a�halált.”�
Meglátom ennek a rettenetes súlyát, hogy ezért van az egész hiábavalóság 
alá vetett anyagi világ, mely a pusztulásnak, a halálnak a törvénye alá 
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van vetve, mert én megrontottam az Istennek a törvényét! És akkor meg 
fog�növekedni�a�bűn�a�maga�jelentőségében,�és�akkor gerenda lesz az a 
bűn a szálkához viszonyítva. Megtörténhet az a csoda is velem, hogy az 
embertestvéremnek a szemében nem a szálkát fogom nézni, hanem akkor 
meglátom az embertestvérem szívében is azt a gerenda nagyságú, azt 
az�elhordozhatatlan�istentelenséget,�bűnt,�amiért�Jézus Krisztus meghalt 
őérette is, nem csak értem. Akkor másképp fogok ránézni, másképp fo-
gom megítélni a dolgait, és másképp fogom megítélni a magam dolgait is. 
Másképp fogok látni mindent, ha Isten meg tudja nyitni a szemet.

vissza lehet fordítani, fordulni a hiábavalóságoktól az örökkévaló dol-
gokhoz.�Pál�apostol�többször�is�kijelenti,�hogy�ő�ebben�látja�az�egész�kül-
detését: hogy megnyissa az embereknek a vak szemeit, hogy a „hiába va ló-
sá goktól az örökkévalósághoz forduljanak, térjenek, hogy így a bűneiknek 
a bocsánatát és a megszenteltek közt osztályrészt nyerjenek a Jézus Krisz-
tusban való hit által” (ApCsel 26,18).

A „háromsági” vasárnapok arra tanítanak bennünket, hogy ne ragad-
junk le az anyagi világnál, a hiábavalóságoknál, hanem meg tudja nyitni 
a szemünket és a szívünket az örökkévalókra, mert hiszen mindent ezért 
cselekedett Isten, hogy minket a hiábavalóktól elfordítson, megnyissa a 
szemünket,�hogy�így�bűneinknek�a�bocsánatát�és�a�megszenteltettek�között�
osztályrészt�nyerhessünk�az�őbenne�való�hit�által!
Ámen!
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1Pt�3,1–15;�Lk 5,1–11

Bibliánkban�nagyon�sokféle�esemény�van�leírva;�nagyon�sok�történés,�
tanítás, ahogy például a mai vasárnapnak a levélbeli igéjében az asszo-
nyokkal�és�a�férfiakkal�kapcsolatos�tanítás.�Bibliánk nem valami újabb er-
kölcstant akar adni számunkra, és nem is valami társadalmi kérdésekben 
akar�bennünket�eligazítani,�minden�egyes�tanítása�az�örök�életről�szól.�

Amikor Péter levelében arról olvasunk: „az „asszonyok engedelmes-
kedjenek�az�ő�férjüknek…”,�akkor�nem�valami�családjogi�megoldást�akar�
adni a Bibliánk, hanem itt az örök élet vagy az örök kárhozat�kérdéséről�
van szó. A görög szövegben úgy olvassuk: „Az asszonyok rendeljék alá 
magukat�az�ő�férjüknek!”�–�Itt,�a�földi�vonatkozásban�a�férj-asszony�közötti�
viszony�csak�egy�kép;�ez�másodrendű�dolog.�Elsőrendűen�a�Bibliánk�arra�
figyelmeztet�bennünket,�hogy�mi, emberek�–�férfitestben�vagy�női�testben�
járunk –, mi mindannyian az Istenhez való viszonyunkban asszonyok 
vagyunk! Olyan életmódot kellene folytatnunk, hogy állandóan annak a 
tudatában legyünk (Ézs�54,5):�„Férjünk�a�mi�teremtőnk;�Seregek�Ura�az�
ő�neve!”�Ezért�mi,�emberek,�mindannyian�mint�asszonyok�engedelmes-
kedjünk�a�mi�férjünknek,�Teremtőnknek;�rendeljük�alá�magunkat!�–�És�
itt�vannak�a�bajok!�Ahogy�itt,�az�anyagi�világban�példaképpen�láthatjuk�
azt, hogy az asszonyi testben járók nem szívesen engedelmeskednek a 
saját�férjüknek.�Ez�kell�hogy�minket,�férfiakat�is�megszégyenítsen,�és�arra�
mutasson rá: „Bizony, mi sem szívesen engedelmeskedünk a mi férjünk-
nek,�Teremtőnknek,�Istenünknek.”�És�ha�van�rá�szemünk,�fülünk,�akkor�
láthatjuk a gyermekeink, unokáink életében, hogy milyen nehéz ránevelni 
őket�az�engedelmességre.�Az�alaptermészete�minden�embernek,�mikor�
eljön erre a világra, az engedetlenség. És ez nagy baj, mert ha így megyünk 
el,�engedetlen�szívvel,�annak�rettenetes,�súlyos�következménye�lesz!
Ahol�asszonyuralom�van,�ott�a�bűn�uralkodik!�Nagyon�jellemző,�hogy�

a�legalacsonyabb�rendű�rovaroknál�asszonyuralom,�nőuralom�van;�ez�
nagyon�alacsonyrendű�magatartás,�viselkedés,�s�az�Isten�ezt�nem�fogadja�
el.�Tulajdonképpen�a�bűneset�is�ez�volt:�nem�akartam�engedelmeskedni�az�
én�férjemnek,�Teremtőmnek.�„Azért�sem�azt�csinálom,�amit�ő�mond!�Még�
az�Istennek�sem�vagyok�hajlandó�engedelmeskedni!”�Mi�mindannyian�így�
jöttünk�erre�a�világra,�és�ebben�kellene�megváltoznunk!�Ezért�mondja�az�
igénk Ef 5,22–25-ben: „Ti, asszonyok, a ti saját, tulajdon férjeteknek en-
gedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a 
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Krisztus�is�feje�az�egyháznak,�és�ugyanő�megtartója�a�testnek.�De�mikép-
pen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is 
engedelmesek�legyenek�férjüknek�mindenben.�Ti,�férfiak,�szeressétek�a�
ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát 
adta azért…” Tehát itt nem valami családjogi dolgokról van szó, hanem 
üdvösség-kárhozat kérdése ez mindannyiunk számára.
Jellemző�példa�a�Bibliánkban�a�nőuralomra,�amelynek�rettenetes�kö-

vetkezménye lett, 1Kir 21-ben Aháb király és Jezábel királyné története. 
Aháb�meglátott�egy�szőlőt,�meg�akarta�venni�Nábóttól,�aki�ezt�mondta:�
„Ez�nekem�örökségem;�ez�engem�az�örökkévaló�világra�emlékeztet,�és�én�
nem�akarom�az�én�Istenemtől�kapott�örökségemet�másnak�eladni,�mert�
drága�nékem�az�én�örökségem.”�A�király�nagyon�elkeseredett;�a�felesége,�
Jezábel azt mondta: „Hát nem te vagy most a király Izráelben? Kelj fel, 
örvendezz,�majd�én�néked�adom�a�Nábót�szőlőjét.”�És�a�királynő�levelet�írt�
Aháb�nevében�a�véneknek,�a�főembereknek,�akik�Nábóttal�egy�városban�
laktak: „Hirdessetek böjtöt, ültessétek Nábótot a nép elé, ültessetek vele 
szembe�két�istentelen�embert,�akik�tanúbizonyságot�tegyenek�őellene:�
Megszidalmazta�az�Istent�és�a�királyt;�vigyétek�ki,�kövezzétek�meg,�hogy�
meghaljon.” Jezábel gonoszra, gyilkosságra, istentelenségre uszítja a fér-
jét!�–�Rettenetes�példa�ez�a�Bibliánkban!�–�És�meg�is�teszik,�amit�mond!

Rettenetes dolog, amikor egy asszony „addig rágja az urának a fülét”, 
amíg keresztül nem viszi a saját istentelen akaratát, a saját gonosz gon-
dolatait, amikor egy asszony ilyen uszítóvá válik a férje számára. – Há-
zasságban�élő�asszony�testvérek,�észrevettétek�már�magatokban�ezt�az�
uszító magatartást? Isten meg tudta már ezt ítélni? Mindegy aztán, hogy 
látszólagos�kedveskedéssel�vagy�nyűgösködéssel�akarsz�elérni�valamit,�
ami istentelenség, gonoszság. Hogyan uszítod a férjedet mások ellen ha-
ragra,�gyűlölködésre,�ellenkezésre,�vagy�hogyan�akarod�uszítani�a�férjedet�
az�Isten�elleni�lázadásra.�Jezábel-ügy!�–�És�Isten�gyűlöli�a�Jezábel-ügyet:�
Jel�2,18-tól�olvassuk,�adott�Jezábelnek�Isten�időt�a�megtérésre,�hogy�más�
belátásra�jusson.�Nagy�dolog�az,�hogy�az�Isten�nekünk�is�adott�időt�a�más�
belátásra�jutásra,�de�kérni�kell�Istentől,�hogy�ajándékozzon�meg�igazi�
bűnbánattal,�hogy�valóban�belássam�az�én�jezábeli�magatartásomat,�
hogy�én�képes�vagyok�a�gonoszra�uszítani,�lázítani,�biztatni!�–�Szörnyű�
vége�lett�ennek!�A�kutyák�nyalták�fel�Jezábel�vérét�Jezréel�kőfala�előtt,�
ahol�Nábótot�megköveztette!
Isten�adott�időt�a�megtérésre!�Lehetne�más�indulat�is�bennünk,�ahogy�

olvastuk 1Pt 3,2–4-ben: „Szemlélvén az istenfélelemben való feddhetetlen 
életeteket. Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából 
és�aranynak�felrakásából�vagy�öltözékének�felvevéséből�való,�hanem 
a szívnek elrejtett embere, a szelíd, csendes lélek romolhatatlanságával, 
ami�igen�becses�az�Isten�előtt.”�–�Isten�előtt�kérdés�az�is,�hogy�milyen�
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ruhában járok. Milyen a ruhám? A divathóbort vezet-e? Nem okozok-e 
vele botránkozást, botlatást? vagy nem lázítok-e, embereket nem viszek-e 
kísértésbe az öltözködésemmel? vajon úgy ékesítem magamat, mint ama 
szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az 
ő�férjüknek?�

Ahogy a mai evangéliumi igénkben is Simon Péter, a nagy halász. Egész 
éjjel�fáradoztak,�és�nem�fogtak�semmit.�Ő,�aki�ért�a�halászathoz,�és�most�
egy�halászathoz�„nem�értő”�embernek�engedelmeskedjen,�az�ember�Jézus�
Krisztusnak?�De�akiről�ő�meghallhatta�a�mennyei�kijelentés�során,�hogy�
ő�az�Istennek�a�Krisztusa,�és�akkor�Péter�szívéből�föltámadt:�„Epistata!”�
(magyarul „parancsnok”, „hajóparancsnok”). – Ez a fogalom azt jelenti 
ma is a hajózásban, hogy a kapitány élet-halálnak az ura. Mert a parancs-
nokoknak, a kapitánynak mindenki köteles engedelmeskedni. – Péter 
belátja,�hogy�az�ő�emberi�okoskodása,�emberi�halászmestersége�csődöt�
mondott, nem ér semmit. „A te parancsolatodra megyünk a mély vízbe, 
és�kivetjük�a�hálónkat�a�fogásra!”�Péter�hajlandó�engedelmeskedni,�és�
ennek az engedelmességnek kellene meglátszania a mi földi életünkben 
–�úgy�az�asszonyoknak,�mint�a�férfiaknak,�hogy�engedelmes�legyen�az�én�
férjemnek,�Teremtőmnek,�Istenemnek.

De azt is tudomásul kell vennünk, hogy Bibliánk világa nem egy „sze-
mellenzős�világ”.�Van�a�Bibliánkban�olyan�eset�is�–�éppen�Ábrahám�és�
Sára történetében –, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak: „Most pedig 
engedelmeskedj�Sárának,�a�te�feleségednek!”�Tehát�nem�úgy�van�az,�hogy�
mert�valaki�férfi-„ruhában”�jár,�akkor�most�már�köteles�az�asszony�fejet�
hajtani�előtte,�hanem�Isten�megadja�ennek�a�rendjét�(1Kor 11,3): „Akarom 
pedig,�hogy�tudjátok,�hogy�minden�férfiúnak�feje�a�Krisztus;�az�asszonynak�
feje�a�férfiú;�a�Krisztusnak�feje�az�Isten.”�
Tehát�van�egy�sorrend!�Ahogy�Krisztusnak�feje�volt�az�Isten,�és�ahogy�

Jézus Krisztus mindenben engedelmeskedett az Istennek, az Atyának, 
még�a�legnehezebb�kérdésben�is:�„Ha�lehetséges,�múljék�el�tőlem�e�pohár,�
mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te!” Engedel-
mes volt haláláig, mégpedig a keresztfának csúfos, kínos haláláig. És azt 
mondja�itt�az�igénk,�hogy�abban�az�esetben,�ha�a�férfinak�a�feje�a�Krisztus,�
tehát�hogyha�a�férfi�a�Krisztusnak�engedelmeskedik,�és�mindenben�a�
Krisztus�a�fontos�és�a�döntő�tényező�az�életében,�akkor�köteles�az�asszony�
engedelmeskedni�az�ő�férjének!�–�De�ha�a�férfinak�nem�a�Krisztus�a�feje,�
hanem az ördög, akkor nem köteles az ördögi dolgoknak engedelmeskedni.

Akkor nem azt nézzük, hogy nekem van igazam, vagy neked van igazad, 
hanem:�az�Istennek�legyen�igaza;�az�Istennek kell engedelmeskedni minden 
kérdésben!�1Móz 21,9–11-ben azt olvassuk: „Mikor Sára nevetgélni látta 
az�egyiptomi�Hágárnak�fiát,�kit�Hágár�Ábrahámnak�szült,�ezt�mondta�
Ábrahámnak:�Kergesd�el�ezt�a�szolgálót�az�ő�fiával�együtt,�mert�nem�lesz�
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örökös�e�szolgáló�fia�együtt�az�én�fiammal,�Izsákkal.�Ábrahámnak�pedig�
igen�nehéznek�látszott�e�dolog,�igen�ridegnek;�könyörtelennek�ez�a�beszéd�
az�ő�fia�felől,�Izmael�felől!”
Nekünk�is�sokszor�vannak�ilyen�szívünkhöz�nőtt�ügyek;�amikor�esetleg�

felülről,�az�Isten�világából�tekintve�másképp�látják�a�dolgokat.�Úgy�látják,�
hogy�ez�az�unokám,�fiam,�gyermekem,�férjem,�feleségem,�ez�a�hozzátar-
tozóm,�ez�a�bálványom�nékem�káromra�van;�ettől�el�kell�szakadni,�mert�
vagy�az�Istentől�szakadok�el,�vagy�az�istentelen�rokonaimtól�szakadok�
el.�–�Isten�hosszútűrő,�kegyelmes,�irgalmas,�sokáig�elnéz�sok�törvényte-
lenséget,�bűnt;�hosszan�tűr�érettünk,�de�amikor�elérkezik�a�vizsga�ideje,�
és�azt�mondja:�Most�pedig�elszakadni�„Lóttól”,�„Izmaeltől”,�„Hágártól”!�
– akkor akármilyen ridegnek, elviselhetetlenül könyörtelennek látszik 
ez�a�mi�szemünkben,�az�engedelmesség�kérdése�lesz�a�döntő!�S�akkor�azt�
olvassuk (12.�v.):�„Szólt�az�Isten�Ábrahámnak:�Ne�lássék�előtted�ilyen�ri-
degnek,�elviselhetetlenül�nehéznek�a�gyermeknek�és�a�szolgálónak�dolga;�
valamit�mond�néked�Sára,�engedj�az�ő�szavának,�mert�Izsákról�neveztetik�
néked�a�mag.”�Tehát�ha�Istenre�figyelek,�előfordulhat,�hogy�férfitestben�
járó ember vagyok, és az életemben valami miatt „rövidzárlat” támad, 
és�akkor�kell,�hogy�az�asszonyi�testben�járó�ember�figyeljen�az�Istenre,�
és�mutassa�meg�a�kivezető�utat,�és�így�egymás�terhét�hordozzátok,�és�úgy�
töltitek be a Krisztusnak a törvényét.

Az Isten szerinti jó asszonyi vonások: a csendesség, a szelídség, az en-
gedékenység;�ezeket�a�Fiú�munkálta�ki,�amíg�itt�járt�ebben�a�testben,�és�
ezekkel a jó „asszonyi vonásokkal” akarta megajándékozni�a�férfitestben�
járókat is, az asszonyi testben járókat is. 

Azt olvassuk még a levélbeli igénkben (1Pt 3,8): „végezetre pedig legye-
tek egymáshoz kölcsönösen jóindulatúak…” – végezetre, mert közel van a 
vég!�Mt�11-ben,�amikor�Jézus�azokról�a�városokról�beszél,�ahol�a�legtöbb�
csodái történtek, kénytelen jajt mondani ezeknek (20–24. v.): „Elkezdte 
szemükre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodái lettek, 
hogy�nem�tértek�meg:�Jaj�néked,�Korazin!�Jaj�néked,�Bétsaida!…�Jaj�néked,�
Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni? 
Mert ha Sodomában történnek azok a csodák, amelyek tebenned lettek, 
mind a mai napig megmaradtak volna. De mondom néked, hogy Sodoma 
földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked.” – Miért 
jaj Kapernaumnak? Azért, mert Kapernaum minden egyes lakója – Kora-
zin és Bétsaida is –, mindannyian úgy jöttek erre a világra, mint minden 
ember: engedetlen szívvel, de jaj annak, aki engedetlenséggel megy el. És 
ahelyett,�hogy�megtért�volna,�még�gyűjtött�magának:�bűnt�bűnre�halmo-
zott. Ezért mondja: „Jaj néked”, mert közel a vég, és rosszabb állapotban 
megy el, mint ahogy idejött.

És hogyha Isten velünk nem tudja beláttatni az asszonyi engedetlensé-
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günk�–�a�férfitestben�járókkal�ugyanúgy,�mint�az�asszonyi�testben�járók-
kal�–;�ha�mi�nem�akarjuk�belátni�az�Isten�elleni�lázadásunkat,�engedetlen-
ségünket;�ha�mi�nem�kérünk�erre�Istentől�bűnbánatot�és�bűneinkre�bo-
csánatot�–�ahogy�Péter�odaborul�Jézus�lábai�elé:�„Bűnös�ember�vagyok!”�–;�
ha Isten nem tud engem erre rádöbbenteni, akkor rosszabb állapotban 
megyek�el�erről�a�világról,�mint�ahogy�idejöttem.�És ezért élet-halál kérdés, 
üdvösség-kárhozat kérdése ez számomra!
Isten�munkálja�bennünk�az�ő�jó�munkáját!�Ő�munkálja�bennünk�az�aka-

rást�és�a�munkálást�is�az�ő�jókedvéből;�ne�álljunk�ellen�az�ő�jó�munkájának,�
hogy minket is meg tudjon változtatni, újonnan tudjon szülni, új életben 
tudjon�járatni,�hogy�majd�maga�elébe�állíthasson�bennünket�–�férfitestben�
járókat�és�női�testben�járókat�egyaránt�–,�hogy�majd�elvihessen�minket�
a�Bárány�menyegzőjére�mint�„megtisztított�asszonyokat”,�és�hogy�vele�
élhessünk�teljes�életközösségben�örökkön-örökké!
Ámen!
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Róm�6,3–11;�Mt 5,20–26

A mai ige az úgynevezett Hegyi beszédből van. Jézus felvitte a tanítvá-
nyokat egy hegyre. Persze, az nem segítene rajtunk, hogy „menjünk fel a 
Gellért-hegyre” vagy akár a Himalájára. Jézus ezzel a képpel a mi felfogá-
sunkat, amelyik úgy a földhöz ragadt, szeretné felemelni, hogy magasabb 
szempontból, az örökkévalóság szempontjából nézzük a dolgainkat, éljük 
az életünket.
A�legelső,�amire�figyelnünk�kell,�azt�mondja�Jézus�(Mt 5,17): „Ne gondol-

játok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére…” Mert 
ilyen a mi földhözragadt gondolkodásunk: „Ránk már nem vonatkoznak 
az�isteni�törvények;�mi�a�szabadság,�a�kegyelem�népe�vagyunk,�az�új�szö-
vetség�népe�vagyunk;�ránk�nem�vonatkozik�az�ószövetség!”�–�Valamilyen�
magasabb�szempontból�kellene�nézni�az�életünket�és�a�dolgainkat!�Nincs 
eltörölve a törvény és a próféták! És ez azt jelenti a mi számunkra, hogy 
nincs eltörölve a régi adósságunk. 
Ez�az�ige�elsősorban�arra�akarja�felhívni�a�figyelmünket,�hogy�mi�egy�

rettenetes nagy adósságot csináltunk. Ezt az adósságot a teremtés után, 
Édenben, az Isten közelében csináltuk, ahogy Róm 5,12-ben olvassuk: 
„Ahogy�az�egyéni�egy�ember�által�jött�be�a�világba�a�bűn…”�–�tehát�nincs�
közös�bűn.�Nem�úgy�van,�hogy�Ádám�és�Éva�együtt�követtek�el�valami�
bűnt,�és�együtt�felelősek�érte!�– Nincs közös bűn, és nincs közös kegyelem! 
Egyéni a bűn, és egyéni a kegyelem! – Tehát ahogy az egyéni egy ember által 
jött�be�a�világra�a�bűn,�és�a�bűn�által�a�halál…�Behoztuk�a�világba�a�bűnt�
és�a�bűn�következményeképpen�a�halált;�ez�az�a�kifizethetetlen�adósság,�
amelyet emberileg nem lehet jóvátenni, amelyet nem lehet levezekelni, 
amelyet nem lehet meg nem történtté tenni, és erről a nagy adósságról 
beszél a törvény és a próféták! A törvény megmutatja, a próféták emlékez-
tetnek�erre�a�nagy�adósságra,�amelyre�mi�nem�akarunk�emlékezni.�Sőt,�
ahogy olvassuk 2Pt�1,9-ben:�„Szíves�elfelejtői�vagyunk�a�régi�bűneinkből�
való megtisztulásnak.”

„Az egyéni egy ember által jött be a világba a bűn és a bűn következménye-
képpen a halál; és a halál minden emberre elhatott…” És itt van egy ördögi 
tanítás,�hogy:�„Azért�hatott�el�a�bűn�minden�emberre,�mert�mi�Ádám�és�
Éva�leszármazottjaiként�örököltük�a�bűnt.”�Ez�nem�igaz!�Isten�soha�nem�
mondja�azt,�hogy�a�bűnt�örökölni�lehetne!�Hanem�itt�arról�van�szó,�hogy�
„a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek”. Te-
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hát azért van elhunyás itt, ebben az anyagi világban, és azért van az el-
hunyásnak�az�a�valóságos�halála,�az�Istentől�elszakadt�állapot,�a�kárhozat,�
ebben és abban a másik világban is, mert mi egyénenként mindannyian 
elkövettük�a�bűnt!�Hós 6,7: „De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget; ott 
cselekedtek hűtlenül ellenem.”�–�Itt,�ebben�az�anyagi�világban�már�csak�bűnt�
bűnre�halmozunk.�Itt�csak�folytatjuk,�amit�ott,�az�Édenben�a�bűnesetkor�
elkövettünk, hogy szembehelyezkedtünk az Istennel, hogy behoztuk a 
világba�a�bűnt�és�a�bűn�következményeképpen�a�halált.�Ez�az�a�súlyos�
adósság!�És a mai igénk erre figyelmeztet bennünket, hogy nincs eltörölve 
ez a nagy adósság! 

Istennek megvan a terve a törvénnyel. Nem véletlen, hogy Jer�31,29-től�
–�ahol�az�ígéretet�adja�az�Isten�–�azzal�kezdődik�az�ige:�„Azokban�a�napok-
ban�nem�fogják�többé�mondani,�hogy�az�atyák�ettek�egrest,�és�a�fiak�foga�
vásott el bele.” Majd amikor eljön az az állapot, hogy nem Ádámra-Évára, 
nem�az�„ősszülőkre”�kenem�a�bűnt,�hanem�elismerem,�beismerem:�én�
vagyok�a�bűnös,�én�vétkeztem,�én�vagyok�a�felelős!�30.�v.:�„Sőt�inkább�
ki-ki�a�maga�gonoszságáért�hal�meg;�minden�embernek,�aki�megette�az�
egrest, tulajdon foga vásik el bele.” Itt is azt hangsúlyozza az igénk, hogy 
mi�egyénileg�vagyunk�felelősek,�egyéni�a�bűn.�Micsoda�ördögi�dolog�az,�
amikor�a�keresztény�felekezetekben�a�bűn�örökségét�tanítják!�
Amikor�Isten�azt�mondja:�„Kitörlöm�ezt�a�közbeszédet�Izráel�földéről,�

hogy�az�atyák�ettek�egrest,�és�a�fiak�foga�vásott�el�bele.�Élek�én,�ezt�mondja�
az Úr Isten… minden lélek az enyém, amely lélek vétkezik, annak kell 
meghalnia!”�Azt�olvassuk�tovább�Jer�31,31-ben:�„Lásd,�eljőnek�a�napok,�
azt�mondja�az�Úr;�és�új�szövetséget�kötök�az�Izráel�házával�és�a�Júda�há-
zával.” Tehát amíg a bűnkérdés, az adósságkérdés nincs elintézve, addig 
ő nem hajlandó új szövetséget kötni!�Az�új�szövetség�ígérete�ahhoz�van�
kötve,�hogy�én�vállaljam�a�bűnt,�hogy�én�vállaljam:�„Nyomorult�ember�
vagyok!”�Vállaljam�azt:�„Atyám,�vétkeztem�az�ég�ellen�és�teellened,�és�
nem�vagyok�méltó,�hogy�gyermekednek�neveztessem!”�Enélkül�nincs�új�
szövetség!�Isten�ehhez�a�feltételhez�kötötte�az�új�szövetséget.�–�Rettenetes�
lesz�annak,�aki�úgy�éli�le�az�életét:�„Nem�vagyok�felelős�a�bűnért,�mert�
Ádám–Éva�vétkezett!”

Az új szövetség ígérete ehhez van kötve, hogy vállaljam a bűnt, és azt 
mondja az Úr, hogy mi lesz az a szövetség, amelyet e napok után az én 
népemmel kötök. 33.�v.:�„Törvényemet�az�ő�belsejükbe�helyezem,�és�az�
ő�szívükbe�írom�be,�és�Istenükké�leszek,�ők�pedig�népemmé�lesznek.”�A�
törvénnyel�Istennek�ez�a�célja!�Nem�eltörölni�jött�a�mózesi�törvényt,�ezt�
a szívünkbe akarja beleírni, hogy mi más természettel, más gondolatok-
kal,�beállítottságokkal�éljünk!�–�Ahogy�egy�rókának�hiába�mondjuk:�„Te�
róka,�nem�szabad�enni�csirkehúst!”�Esetleg�fegyelmezem,�idomítom,�de�a�
róka�természete�mindig�olyan�lesz,�hogy�kapva�kap�a�kellő�alkalmon,�és�
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megeszi a csirkét. De egy báránynak nem kísértés a csirkehús. Nem kell 
neki még csak böjtölni sem, mert ilyen a természete. – Isten azért akarja 
olyan�súlyossá�tenni�a�bűn�kérdését�a�mi�számunkra,�hogy�mi�is�belássuk�
azt, hogy itt nem valami toldozásról-foldozásról van szó – nem valami 
idomításról, javítgatásról, hanem itt egy újonnan születésről,�új�életről,�új 
természetről van szó! Isten ezt akarja velünk elérni, és ezért mutatja meg 
a�bűnnek�a�súlyát!

Mt 5,19: „valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok 
közül…”�A�görög�szövegből�azt�lehet�kivenni,�hogy�aki�„lekicsinyli”,�nem�
tartja fontosnak: „Nem fontos ez, nem fontos az, ami a Bibliában van, 
nem�életkérdés!”�Ha�így�lekicsinylem�az�igét,�mindegy,�hogy�mi�az�–�azt�
mondja az igénk –, „a mennyek országának a vonzása is kicsi lesz irányom-
ban”. Akkor az Isten szeretetének a vonzása is kicsi lesz, nem fog engem 
vonzani,�ha�én�az�igét,�a�Bibliát�nem�tartom�igaznak,�Isten�szavának;�ha�
én azt csak emberi dolognak tartom, ha lekicsinylem.

20. v.: Azt mondja Jézus: „Ha a ti igazságosságotok nem más – nem több, 
nem�különb,�mint�a�»vallásos�embereké«�–,�semmiképpen�nem�mehettek�
be�a�mennyek�országába!”�–�Kérdésed néked az, hogy bejutsz-e az örök élet-
re? vagy megvan az üdvbizonyosságod: templomba jársz, vallásos vagy, 
imádkozol,�Bibliát�olvasol,�egyházi�adót�fizetsz,�és�meg�vagy�nyugodva,�
hogy�nem�lehet�itt�semmi�baj!�Igen,�ám�Isten�a�szívednek�az�indulatát�
nézi, a törekvésedet, a beállítottságodat. És erre mond Jézus példát (21. 
v.): „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, 
méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek…” – Jézus talán valami 
újat mond ezzel: „én pedig azt mondom néktek”?�Semmi�újat�nem�mond!�
Csak mi nem ismerjük az írásokat. Nem ismerjük az Istennek a kijelentését! 
2Móz�32,15-ben�olvassuk�–�amikor�Mózes�megindult�a�hegyről,�kezében�a�
bizonyság�két�kőtáblája,�„mindkét�oldalukon�beírt�táblák,�mind�egyfelől,�
mind�másfelől�beírva”.�Mi�szeretnénk�nagyon�egyoldalúan�nézni�Isten-
nek�a�törvényét,�Istennek�az�igéjét;�és�mindent,�ami�Isten�felől�jön�felénk,�
olyan egyoldalúan, emberszempontból, emberközpontúságból nézünk, 
és�nem�akarjuk�tudomásul�venni,�hogy�azok�a�kőtáblák�pedig,�melyeket�
Isten�először�adott�Mózesnek,�azok�mind�a�két�oldalukon�be�voltak�írva!

Volt annak egy másik oldala is! Mi szeretnénk, ha csak egyik oldala 
lenne. Jézus nem valami újat mond ezzel, hogy „Én pedig azt mondom nék-
tek…”,�hanem�ami�a�másik�oldalán�volt,�amire�mi�nem�figyelünk,�amivel�
mi�nem�törődünk.�„Én�pedig�azt�mondom�nektek,�hogy�aki�haragszik,�az�
gyilkos!”�–�Föl�mernél�állni,�és�azt�mondani,�hogy�te�még�soha�nem�hara-
gudtál?!�Föl�mernél�állni,�és�szembehelyezkedni�az�Istennel,�és�pimasz,�
szemtelen�módon�azt�mondani,�hogy:�„Én�pedig�nem�vagyok�gyilkos!”�–�Itt�
el�kell�hallgatnunk,�és�befognunk�a�szánkat;�meghajolni�és�igazat�adni�az�
Isten�igéjének!�(A�22. versben az, hogy: „ok nélkül”, nincs az eredetiben.)
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„…aki�azt�mondja�az�ő�embertestvérének,�hogy�ostoba…�bolond…”�–�
Hát miért ilyen szigorú a Bibliánk? Azért, mert az ember Isten képére és 
hasonlatosságára lett teremtve! Péld 17,5: „Aki megcsúfolja a szegényt, 
gyalázattal�illeti�annak�teremtőjét;�aki�gyönyörködik�másnak�a�nyomorú-
ságában,�büntetlen�nem�lesz!”�Tehát�valahányszor�a�szívedben�lebecsülés�
támad, vagy még a szádon is kijön: „Te szegény, te nyomorult, te buta, te 
ostoba…”�Ezzel�annak�az�embernek�a�teremtőjét�gyalázod�meg.�És�így�is�
lehet�gyilkolni!

27. v.: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek – az egyik oldal –: 
Ne�törj�házasságot!�Én�pedig�azt�mondom�néktek�–�a másik oldal –, hogy 
valaki�asszonyra�tekint�kívánság�okáért,�immár�vétkezett�az�ő�szívében…”�
És�ez�nemcsak�a�férfiakra�vonatkozik�egyoldalúan,�hanem�itt�kétoldalú�
dologról van szó. Nem igehamisítás, ha azt mondjuk: és ha asszony tekint 
férfira�kívánság�okából,�az�már�házasságot�tört.�–�Miért ilyen szigorú az 
Isten törvénye? Miért nem adja olcsóbban? – Isten drága árat fizetett azért, 
hogy minket megszabadítson, megváltson, ezért Isten úgy szerette a vilá-
got,�hogy�az�ő�egyszülött�Fiát�adta,�hogy�aki�hisz�őbenne,�el�ne�vesszen,�
hanem�örök�élete�legyen;�ezért�ilyen�feltételekhez�kötötte�a�megtartatást,�
az�üdvösséget.�Neki�joga�van�ilyen�feltételhez�kötni!

Ha majd én belátom, elismerem, elfogadom, hogy én vagyok a vétkes, 
én�tettem�tönkre�az�Isten�világát,�én�hoztam�be�a�világba�a�bűnt�és�a�bűn�
következményeképpen�a�halált;�ha�Isten�megajándékoz�a�bűnbánat�ke-
gyelemajándékával, és tudok szégyenkezni, pironkodni ezek miatt, akkor 
ő�hajlandó�a�saját�számlájára�átírni�az�én�adósságomat,�hajlandó�nekem�
elengedni.�De�ez�is�feltételhez�van�kötve.�Bűnbánat�nélkül,�bűnbocsánat�
nélkül�nincs�bűnök�elengedése!�És�még�ahhoz�a�feltételhez�is�van�kötve,�
hogy én is köteles vagyok megbocsátani azoknak, akik ellenem vétkeztek! 
És ha én nem akarok megbocsátani, és azt mondom: „én nem tudok meg-
bocsátani”, akkor nekem sem bocsátanak meg. Akkor az én adósságomat 
nem�veszi�át�ő�a�saját�számlájára.�–�De�ha�én�megtapasztalom�a�bűnnek�a�
súlyát,�és�a�bűn�megnövekszik�a�maga�jelentőségében,�és�így�a�kegyelem�is�
megnövekszik, hogy mindezért pedig a Krisztus meghalt! Akkor az engem 
meg tud változtatni.�És�erre�a�változásra�van�szükségünk!

Levélbeli igénkben, Róm 6,5-ben azt olvassuk: „Ha az ő halálának ha-
sonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadása szerint is 
eggyé leszünk.” „vele eggyé lettünk” – itt a „physisnek”, a természetnek 
a megváltozásáról van szó. Az itt használt görög ige azt is jelenti, hogy 
beoltani. A mi anyagi világunkban ez a csoda, ha egy vad fát beoltanak, 
és a vad fa beveszi a szelíd rügyet, azt a szelíd magot, és összeforr, egy 
lesz vele, akkor szelíd, jó és sok gyümölcsöt fog teremni. Nem a fának kell 
kiizzadni a jó gyümölcsöket, és ezért nem mondhatod te sem, hogy ezek 
olyan követelmények, amelyeket Jézus mond a törvénnyel és a próféták-
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kal, hogy én erre képtelen vagyok. Persze hogy képtelen vagy a magad 
erejéből!�De�van�egy�lehetőség:�be�lehet�venni�a�szelíd�magot.

6. v.: „Tudván azt, hogy a mi óemberünk vele együtt megfeszíttetett…” 
Az oltás törvényéhez tartozik, hogy annak a vad fának az eddigi koronáját, 
díszét, amelyre eddig olyan büszke volt, a múltját le kell vágni, azt halálra 
kell�adni!�A�görögben�a�„vele�együtt�meghaltunk”�azt�is�jelenti:�„kihalni�
valamiből”.�Például�vannak�a�mi�anyagi�világunkban�kihalt�állat-�vagy�
kihalt�növényfajták.�Nincs�többé,�nem�lehet�újból�elővenni.�Erről�van�itt�
szó: nekünk a régi, óemberállapotból ki kell halni! Hogy soha többé ne jö-
hessen�elő!�De�ehhez�meg�kell�növekedni�a�bűnnek�a�maga�jelentőségében,�
hogy�tudjam�azt,�hogy�mi�az�én�adósságom;�hogy�ezt�csak�egyféleképpen�
lehet�elintézni.�Ha�én�ezt�beismerem,�bevallom,�és�ha�bűnbánatot,�bűn-
bocsánatot�kapok,�akkor�ő�megcselekszi�velem�azt,�hogy�új�életben�járat;�
az�életnek�addig�soha�nem�ismert�újságában!�

De ehhez nem egyoldalúan kell nézni a dolgainkat: nem emberközpon-
túan. Meg kellene hallgatni az Istent, mutassa meg azt az örökkévaló isteni 
oldalát�is�a�dolgoknak,�hogy�így�megismerhessem�őt,�az�ő�elhívásának�
az�erejét,�az�ő�minden�emberi�értelmet�felülhaladó�szeretetét,�irgalmát,�
kegyelmét,�hogy�ő�a�törvényét�a�szívembe�írhassa�be!
Ámen!
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Róm�6,19–23;�Mt 7,35–38 (Mk 8,1–10)

Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus körüljárta a városokat, 
„és�tanított�azoknak�zsinagógáiban”,�mert�megszánta�őket.�Bibliánk�táv-
irati stílusban van írva, azt mondhatnánk, hogy minden egyes szaván 
hangsúly van. Amikor itt a Bibliánk arról beszél, hogy „Jézus körüljárta 
a�városokat”,�akkor�most�arra�kell�figyelnünk,�hogy�Istennek nagyon sok 
baja van a várossal és a városlakókkal!

Isten egyetlenegy „várost” ismer el, ezt olvassuk Zsid 11,9–10-ben: „Hit 
által lakott Ábrahám az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lak-
ván Izsákkal és Jákóbbal…, mert várta az alapokkal bíró várost, melynek 
tervezője�és�kivitelezője�az�Isten.”�Istennek�is�van�városépítési�terve,�és�
ennek�ő�a�kivitelezője�is!�Minket�erre�a�„városra”�akar�elkészíteni;�ezért�
hívja ki Ábrahámot is az ő városából,�az�ő�rokonai�közül,�hogy�egy�egészen�
más várost készítsen számukra. 
Jel�21,1–4:�„Ezután�láttam�új�eget�és�új�földet;�mert�az�első�ég�és�az�első�

föld�elmúlt;�és�a�tenger�többé�nem�volt;�és�én,�János�láttam�a�szent várost, 
az új Jeruzsálemet,�amely�az�Istentől�száll�alá�a�mennyből,�elkészítve�
mint egy férje számára felékesített menyasszony. S hallék nagy szózatot, 
amely�ezt�mondta�az�égből:�Lássátok,�az�Isten�sátora�az�emberekkel�van,�
és�velük�lakozik,�és�azok�az�ő�népei�lesznek,�és�maga�az�Isten�lesz�velük,�
az�ő�Istenük.�És�az�Isten�eltöröl�minden�könnyet�a�szemeikről;�és�a�halál�
nem�lesz�többé;�sem�gyász,�sem�kiáltás,�sem�fájdalom�nem�lesz�többé,�
mert�az�elsők�elmúltak.”�Isten erre a városra akar előkészíteni bennünket.

Azt kell meglátnunk, hogy mi itt, ebben az anyagi világban nagyon 
leragadtunk�a�városhoz!�Szinte�az�egész�világon�probléma,�hogy�az�em-
berek tömegesen mennek a városokba. Nem szeretnek vidéken lakni, 
mert�a�városban�olyan�jól�el�lehet�bújni�az�emberek�elől;�a�város�megad�
minden�szórakozást,�jól�kiélheti�magát�az�ember;�ragaszkodunk�a�város�
összkomfortjához.�Eközben�nem�figyelünk�arra,�hogy�Isten is készít egy 
„várost” számunkra, és mi nem vágyódunk az után.
Jellemző,�hogy�ki�volt�az első városépítő. 1Móz 4-ben olvassuk Kainnak 

a�történetében:�a�testvérgyilkosság�után�Kain�elmegy�az�Úr�színe�elől,�
és letelepedik „Édennel szembe”. Szembehelyezkedve azzal, amit Isten 
akar számára, amit Isten adott volna abban a bizonyos „paradeézisben” 
(paradicsomban) – az Isten melletti állapotban. Figyeljük meg magunkat, 
mennyire�nem�törődünk�azzal,�Isten�hogyan�szabta�meg�itt�a�földi�létünk-
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nek�a�rendjét!�Például�ezt�mondta�Isten:�„hat�napon�át�munkálkodjál,�de�a�
hetediken pihenj” – testedet is pihentesd meg –, és „szenteld meg a hetedik 
napot”: ez az Isten dolgaira emlékeztet. És nekünk milyen jólesik éppen 
ezt�a�hetedik�napot�megrontani;�hogy�végre�ez�az�enyém,�azt�csinálok�
vele,�amit�akarok.�Isten�nélkül!�Istenre�figyelés�nélkül!

1Móz 4,17: „Ismeré Kain�az�ő�feleségét,�az�pedig�fogant�méhében,�és�szülte�
Énókot. És épített várost,�és�nevezé�ezt�az�ő�fiának�nevéről�Énóknak.”�Nem�
véletlen�az�első�városépítőnek�a�jelmondata,�mikor�Isten�számon�kéri,�hogy�
mi�van�Ábellel,�a�te�atyádfiával:�„Nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az 
atyámfiának!” Mi közöm hozzá?!�Figyeld�meg,�milyen�jellemző�a�„városra”:�
el tudunk menni egymás mellett úgy, hogy észre sem vesszük, mi van a 
másikkal!�Gyönyörű�tízemeletes�ház�lakói�nem�ismerik�egymást.�Nem�
ismeri a szomszéd a szomszédot. A „városban” olyan idegenként lehet 
élni egymás mellett. Múltkor egy aluljárón kellett átmennem. Tele volt 
emberekkel, és az egyik automatánál nyolc–tíz éves gyerekek ki tudták 
nyitni�az�ajtaját;�ételek�voltak�benne,�és�kiszedegették.�A�járókelők�oda-
néztek,�aztán�elfordították�a�tekintetüket;�amikor�próbáltam�szólni�a�
gyerekeknek,�az�egyik�járókelő�leintett:�„Hagyja,�még�megverik�magát!”�
Ez�jellemző�a�„városra”:�„avagy�őrizője�vagyok?”�–�semmi�közöm�hozzá,�

tőlem�történhet�vele�akármi;�ha�összeesik�valaki�az�utcán,�majd�a�men-
tők�gondoskodnak�róla.�Nem�az�én�ügyem!�Nem�az�én�asztalom!�Mi azért 
idegenedtünk el egymástól, mert elidegenedtünk az Istentől. A „városra” 
és�a�„városépítésre”�az�jellemző,�hogy�az�Isten�háta�mögött�folyik,�és�nem�
az�Isten�színe�előtt.�Ezért�mondja�Jézus�a�földi�Jeruzsálem�városának�(Mt 
23,37–38):�„Jeruzsálem!�Jeruzsálem!�Aki�megölöd�a�prófétákat,�és�megkö-
vezed�azokat,�akik�tehozzád�küldettek;�hányszor�akartam�egybegyűjteni�
a�te�fiaidat,�miképpen�a�tyúk�egybegyűjti�kiscsirkéit�szárnyai�alá;�de�te�
nem akartad. Lássátok meg, pusztán hagyatik nektek a ti házatok.”
A�„városra”�jellemző�tehát�a�kaini�magatartás,�ez�a�nagy�felelőtlenség.�

Pedig�éppen�Kain�az,�aki�figyelmeztetést�kap,�hogy�a�„bűn�az�ajtó�előtt�
leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta”. A mai levélbeli 
igében is azt olvassuk, hogy lehetne uralkodni a bűnön. Nem szeretnék 
erkölcsi értékelést vonni a város és a falu között, mert hiszen a falunak 
is ugyanúgy megvannak a nyomorúságai, bajai, de ma gyakran halljuk: 
az�öregeket�nagyon�elhagyják�a�fiatalok.�Sokszor�hallunk�arról,�hogy�ez�
„világprobléma”�–�az�idős�emberek�eladják�a�kis�falusi�értékeiket,�feljönnek�
a�városba,�és�itt�a�fiatalok�már�alig�várják,�hogy�szociális�otthonba�vagy�
öregotthonba�vagy�elfekvőkórházba�dugják�az�öregeket.�Városban�meg�
lehet�tenni!�Lehet,�hogy�már�falun�is�meg�lehet�tenni,�de�gyerekkoromban�
faluhelyen,�ha�ilyen�előfordult�–�mert�előfordult�akkor�is�–,�az�egész�falunak�
az�ítéletét�kapta�az�a�család.�Volt�valami�erkölcsi�tartás,�erkölcsi�felelősség�
érzete,�mert�egymás�szeme�előtt�élték�a�falusi�emberek�az�életüket.�
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Azért mondja Lk 19,42–44-ben Jézus, amikor közeledik Jeruzsálemhez, 
és látja a „várost” – nem a városnak a szép épületeit vagy a teli utcáit, 
hanem látja az embereknek az indulatait, mi van az emberek szívében, 
gondolataikat,�érzéseiket;�és�sírt azon, és azt mondta: „vajha felismerted 
volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre 
valók!�De�most�elrejtettek�a�te�szemeid�elől…,�mivelhogy�nem�ismerted�
fel a te meglátogatásodnak idejét” – amikor az Isten közeledett feléd. Nem 
ismerted fel, hogy itt van az a drága alkalom, amikor az Isten leperelheti 
peredet, meghozhatja ítéletedet, kivihet a világosságra (Mik 7,9), amikor 
az Isten megbocsáthatja bűneidet, amikor Isten újonnan szülhet, amikor 
új�emberré�tehet!�Nem ismerted fel a te meglátogatásodnak idejét!
Az�ember�fáradhatatlan�az�építésben.�Mikor�az�utolsó�időkről�beszél�

Jézus, Lk 17,26–27-ben ezt mondja: „Ahogy volt Nóé napjaiban, úgy lesz az 
Emberfiának�napjaiban�is”�–�pontosan�olyan�lesz�az�emberek�magatartása.�
„…ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindazon napig, amelyen Nóé a 
bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett.” Mert nem 
vettek észre semmit abból, amit az Isten cselekedett. De ugyanúgy lesz, 
ahogy a Lót napjaiban volt, amikor „ettek, ittak”. Itt már nem olvassuk 
azt,�hogy�„házasodtak,�férjhez�mentek”,�mert�a�Lót�napjaira�az�jellemző,�
hogy csak összeálltak, azután széjjelmentek, azután megint „összeálltak”. 
Sokszor hallani azt, hogy: „Itt már a Jóisten se tud kiigazodni, hogy ez 
az�első�feleségének�a�második�férjének�a�harmadik�felesége.”�Úgy�össze�
vagyunk keveredve, mint a Lót napjaiban, de azt olvassuk: „ültettek, épí-
tettek”;�a város építésében benne van az ember. Pedig Hab 2,12–13-ban azt 
olvassuk:�„Jaj�annak,�aki�várost�épít�hazugsággal,�álnoksággal!�Avagy�nem�
a�Seregek�Urától�van-e�ez,�hogy�a�népek�tűrnek,�építenek,�és�a�nemzetek�
a hiábavalóságnak fáradoznak?” 
Az�utolsó�ítéletnek�a�tüze�közeledik�felénk;�vajon�meg�fog-e�tartani�ben-

nünket�a�város�vagy�a�falu?!�Meg�fog�tartani�bennünket�valamilyen�emberi�
közösség?!�Csak�Isten igéje tarthat meg bennünket!�Istennek�a�könyörülő�
irgalma,�szeretete�tarthat�meg�bennünket!�–�Ezért�olvassuk�Ábrahámnál,�
hogy�ő�jobb�után�vágyódott,�mennyei�után;�ezért�nem�szégyellte�az�Isten,�
hogy Istennek neveztessék, és készített neki várost.”

Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy amikor Jézus látta a sokaságot, 
szánakozott�rajta.�Megszánta�őket;�megszánta�a�„várost”,�megszánta�a�„fa-
lut”,�megszánta�az�embereket;�és�mi�ebből�a�szánalomból�élhetünk�még,�
hogy�Isten�könyörülő�irgalommal�néz�reánk.�Istennek�a�szánakozása�az,�
hogy�mi�egyáltalán�itt�lehetünk,�ebben�az�anyagi�világban.�Mert�a�bűneset�
után�mi�cselekvőképtelen�állapotba�kerültünk,�egy�rettenetes�megkötö-
zöttségbe.�Ebből�a�megkötözöttségből�hozott�fel�az�Istennek�a�szánalma�
bennünket�ide,�az�anyagi�világba;�beléphettünk�a�születés�kapuján�azért,�
hogy itt újonnan szülessünk. Isten szánakozó, könyörülő irgalma vesz kö-

Bonnyai.indd   178 2015.08.05.   10:42:07



1986. JÚLIUS 13. 179

rül bennünket, mi pedig irgalmatlanok vagyunk! Irgalmatlanok vagyunk 
Istennel szemben, és ezért irgalmatlanok vagyunk egymással szemben is. 

Milyen különös dolog: ha elüt az autó egy galambot vagy egy cicát, milyen 
szánakozva nézünk rá, és sóhajtunk föl: „szegény kis állat”. Tudunk szá-
nakozni tehát, de mikor jutott eszedbe szánakozva felsóhajtani: „Szegény” 
Isten,�aki�annyit�aggódik,�szenved�miattam,�ki�annyit�törődik�velem!�„Ki�
felhozza�napját�mind�a�jókra,�mind�a�gonoszokra;�és�esőt�ad�mind�az�igazak-
nak,�mind�a�bűnösöknek!”�(Mt 5,45) „Szegény” Isten, ki naponta éltet engem 
az�ő�éltető�leheletével,�aki�gondolkodik�rólam,�akinél�a�fejem�hajszálai�is�
mind�számon�vannak�tartva!�Törődök�én�vele?�Figyelek�rá?�Hallgatok�a�
szavára?�Egyáltalában,�megérzem�az�ő�szeretetének�a�vonzását?�

„Szegény Isten!” – ki kénytelen szomorkodni felettem, mert én élem a 
magam�„városi”�életét;�tele�vagyok�gonddal,�bajjal,�örömmel,�bánattal,�
munkával, feladattal, szórakozással vagy betegségekkel. És nem törődöm 
azzal, ő mit akar velem kapcsolatban,�ő�hogyan�keres�engem,�mit�adott�
eddig�nékem�az�Isten!�Pedig�„úgy�szeretett�engem,�hogy�az�ő�egyszülött�
Fiát adta értem”, és nem tudok szánakozni az Istenen.

János evangéliumában olvassuk: amikor elviszik Jézust Pilátushoz, aki 
kihallgatja, azt mondja (Jn 19,1–6): „Én nem találok ebben az emberben 
semmi�bűnt!”�Felajánlja�nékik,�hogy�ilyenkor,�húsvét�ünnepén�mindig�
amnesztiában szoktak részesíteni egy foglyot. „Elbocsátom néktek Jézust” 
–�és�akkor:�Nem�azt,�hanem�Barabbást!�–�Erre�azt�olvassuk�tovább:�„Akkor�
előfogta�Pilátus�Jézust,�és�megostoroztatta�–�és�az�ostorcsapások�hullottak�
reá�–;�és�a�katonák�tövisből�koszorút�nyomtak�a�fejére,�és�csúfolásul�bíbor-
köntöst�adtak�reá,�és�mondták:�Üdvöz�légy,�zsidók�királya!�És�újból�arcul�
csapdosták�őt.�És�akkor�kiment�Pilátus,�kihozta�Jézust�eléjük,�és�mondta�
nékik:�Értsétek�meg,�hogy�nem�találok�ebben�az�emberben�semmi�bűnt!”�
Kihozta eléjük, hátha talán megindul a szívük ezen a megszégyenített, 
megostorozott,�agyonkínzott,�megkorbácsolt,�töviskoszorútól�vérző�fejű,�
nyomorult emberen. De a „városnak” nem indult meg a szíve! És kiáltoz-
nak:�Feszítsétek�meg�őt!
Ez�a�mai�vasárnap�erre�figyelmeztet�bennünket,�hogy�mi�Istennek�a�

szánakozó�irgalmából�vagyunk,�létezünk,�aki�hosszan�tűr�érettünk;�nem 
akarja, hogy elvesszünk, hanem hogy megtérésre jussunk. Ugyanakkor be 
kell�látnunk,�hogy�mi�pedig�nem�szánakozunk!�Bennünk�nincs�irgalom�
még�a�jótevőnkkel�szemben�sem.�Bennünk nincs irgalom se Istennel, se 
emberrel szemben! Jak�2,13-ban�Bibliánk�arra�figyelmeztet�bennünket:�
„Az�ítélet�irgalmatlan�az�iránt,�aki�nem�cselekszik�irgalmasságot;�de di-
csekedik�az�irgalmasság�az�ítélet�ellen.”�Lesz�ilyen�is!�Bibliánkban�ez�is�
ki van jelentve minden ember számára, és minden ember találkozni fog 
vele (Péld�1,24–28):�„Azt�mondja�az�Úr�Isten:�…kiterjesztém�az�én�mentő�
kezeimet,�és�senki�eszébe�nem�vette;�és�elhagytátok�minden�tanácsomat,�
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és az én feddésemmel, nevelésemmel nem gondoltatok. Én is a ti nyomo-
rúságotokon�nevetek,�megcsúfollak,�amikor�eljön�az,�amitől�féltek.�Mikor�
eljön,�mint�a�vihar,�az,�amitől�féltek;�és�a�ti�nyomorúságtok,�mint�a�for-
gószél,�elközelget;�mikor�eljön�tireátok�a�nyomorgatás�és�a�szorongatás.�
Akkor�majd�könyörögve�segítségül�hívnak�engem,�de�nem�hallgatom�meg;�
keresnek�engem,�de�meg�nem�találnak!”�

Isten nem ijeszteni akar bennünket!�Mentő�szeretetéből�szól,�kér:�„Ó,�bár-
csak�az�én�népem�hallgatna�reám!”�(Zsolt 31) Így küldi az apostolokat is, és 
ezt olvassuk 2Kor 6,20-ban: „Krisztusért járván tehát követségben, mintha 
Isten�kérne�miáltalunk;�Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” 
Mert�szánt�és�szeretett�minket.�Bárcsak�megindulna�szívünk�az�ő�kérésén!
Ámen!
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Róm�8,12–17;�Mt 7,13–23 

Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy „Menjetek be a szoros kapun”, ak-
kor�ez�nem�egy�parancs!�Ő�nem�kényszerít�senkit.�Ez�egy�drága�lehetőség,�
hogy�adatott�számunkra,�a�bűnbe�esett�emberek�számára�a�menekülésre�
lehetőség�a�szoros�kapun�keresztül.
Nekünk�tudomásul�kell�vennünk�azt,�hogy�mi�a�bűneset�óta�kívül�va-

gyunk�az�Isten�világán!�1Móz�3-ban�(22.�v.)�a�bűneset�után�azt�olvassuk:�
„Azt mondja az Úr Isten: lásd, az ember olyanná lett, mint az a közülünk 
való�egyvalaki,�akinek�a�nevét�sem�mondják�már�ki�a�mennyei�világban;�
az�a�bizonyos�sátán,�ördög…,�aki�a�»fény�hordozója«,�csillag�volt:�Lucifer,�
de�szembefordult�az�Istennel,�és�a�törvény�kivágta!”�Isten�kénytelen�azt�
mondani�a�bűneset�után,�hogy�mi,�emberek�pontosan�olyanokká�lettünk,�
mint�az�ördög.�Ördögi�természet�részeseivé�lettünk!�A�teremtésben�kapott�
csodálatos�isteni�természetet�megrontottuk,�tönkretettük;�„jót�és�gonoszt”�
tudván. Rettenetes dolog az Isten világában, hogy mi összekeverjük a 
jót a gonosszal, az igazságot a hazugsággal, a szellemi, az örökkévaló 
dolgokat�az�ideigvalókkal,�a�mulandókkal;�„jó�és�gonosz”�tudója�lett�az�
ember. 22–23. v.: „Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon 
az�élet�fájáról�is,�hogy�egyen,�és�örökké�éljen:�kiküldé�őt�az�Úr�Isten�az�
Éden�kertjéből,�hogy�művelje�a�földet,�amelyből�vétetett.”�–�Tehát�az�„élet�
fájától” zárattunk mi ki. És amikor kiküldi az embert az Úr Isten, mi nem 
voltunk�hajlandók�engedelmeskedni;�kénytelen�az�Isten�sokkal�súlyosabb�
eszközökhöz nyúlni. 24.�v.:�„Kiűzte�–�kidobta�–�az�embert�az�Éden�kert-
jéből,�és�odahelyezte�az�Éden�kertjének�keleti�oldala�felől�a�kerúbokat�
és�a�villogó�pallos�lángját,�hogy�őrizzék�az�élet�fájának�az�útját.”�–�Mi�
kiűzettünk,�kidobattunk�az�Isten�világából,�mert�szembehelyezkedtünk�
az�Istennel!�Gőgünkben�fölébe�akartunk�kerülni�az�Istennek,�mert�az�
ördögnek adtunk igazat. Beültünk a bírói székbe, megbíráltuk az Istent, 
a�teremtést.�Azóta�mi�a�halál�törvénye�alatt�vagyunk!�

Ebben az anyagi világban mi, emberek mindent letagadhatunk: az 
Istent, a csillagos eget, az örök életet…, de az elhunyást, a koporsót, a 
halált�nem�tagadhatjuk�le!�Minden�emberi�filozófiánk,�bölcselkedésünk�
csak�odáig�jutott�el:�„A�halál�ellen�nincs�orvosság!”�–�pedig�van�orvosság!�
Csak az igazi, a valódi „orvosság” nem kell nékünk.

Nem számolunk azzal, hogy földi életünknek egyszer vége lesz, és két-
féle�vég�van:�vagy�örök�élet,�vagy�örök�kárhozat!�Hanem�önmagunkat�
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nyugtatjuk�meg�hamis�nyugalommal,�reménységgel;�vagy�átvesszük�a�
világ�jelszavát:�„Odalent�már�nem�fáj�semmi!”�Vagy:�„A�halállal�vége�
mindennek!”�Ezzel�lelkiismeretünket�elaltatjuk,�hogy�az�Isten�felé�való�
fordulásban a lelkünk ne tudjon sikoltani, ne tudjon kiáltani a szaba-
dításért.�El�akarjuk�felejteni�a�múltunkat�és�a�jövőnket.�Most�kívül�és�a�
halál törvénye alatt vagyunk, és ennek a következménye az örök halál, 
az örök kárhozat lesz. Csak úgy tud rajtunk segíteni, ha mi vállaljuk a 
szoros�kaput,�vállaljuk�a�keskeny�utat!

Mai igénkben Jézus azt mondja: nem elég csak „Uram, uramozni”, hanem 
más�életmódot�kell�folytatni!�Cselekedni�kell�az�Isten�akaratát!�Bibliánk�
utolsó�lapja�is�erre�figyelmeztet,�hogy�kívül�lehet�maradni.�Jel 21,27: „Nem 
megy�be�abba�semmi�tisztátalan…”�–�itt�nem�a�ruha,�hanem�a�belső�em-
bernek a tisztításáról beszél. vajon most mered azt mondani, hogy tiszták 
a�gondolataid,�a�törekvéseid,�az�indulataid,�az�álmaid?!�Isten�azt�mondja,�
hogy oda semmi tisztátalan nem megy be. „…sem aki utálatosságot és 
hazugságot cselekszik.” Ugye milyen könnyen kijön a szánkon egy ha-
zugság!�Ha�bajba�kerülünk,�hazugsággal�próbáljuk�„kivágni”�magunkat.�
Szinte megváltónkká tettük a hazugságot, és nem az igazságon keresztül 
akarunk szabadulni a bajokból. 

Az utolsó fejezetben azt olvassuk (Jel 22,14): „Boldogok, akik megmosták 
ruhájukat a Bárány vérében…” A Biblia szerint a „ruha” a cselekedetek. 
„Akik�megmosták�az�ő�cselekedeteiket�a�Bárány�vérében,�hogy�joguk�
legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.” 15. v.: „De 
kinn�maradnak�az�ebek,�a�bűbájosok,�a�paráznák,�a�gyilkosok,�a�bálvány-
imádók,�és�mind,�aki�szereti�és�szólja�a�hazugságot.”�–�Kívül�maradnak!�
Emberi felfogásunkkal az sem fér össze, hogy kívül maradnak az ebek, 
a kutyák. Mi a kutyát nagyon nemes állatnak tartjuk. Beszélünk a kutya 
hűségéről,�hogy�milyen�hű�a�gazdájához.�Tudunk�történeteket�arról,�hogy�
a�kutya�hogyan�sírt�a�gazdája�után,�amikor�az�meghalt;�de�nem�számolunk�
azzal,�hogy�a�kutya�nem�hű�a�„feleségéhez”�vagy�a�„férjéhez”;�nem�hű�a�
párjához.�Ezt�a�„kutyahűséget”�szeretnénk�elfogadtatni�az�Istennel.�Kívül�
maradnak, akik „kutyaéletmódot” folytatnak, és akik „elkutyulnak” a 
földi�életük�során.�–�És�kívül�maradnak�a�varázslók,�a�házasságtörők,�a�
paráznák,�a�gyilkosok,�akikben�a�legkisebb�harag-gyűlölet�van;�aki�nem�
tud�megbékélni�az�ő�embertársával,�aki�nem�akar�megbocsátani,�még�ha�
imádkozza is a Miatyánkban: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen 
mi�is�megbocsátunk�az�ellenünk�vétkezőknek!”�Az�ige�mondja�ezt!�Ez�nem�
emberi okoskodás, ez nem valami egyházi tanítás, ez Isten kijelentése, 
mely�tegnap�és�ma�és�örökké�ugyanaz,�és�ezen�ő�nem�változtat.
Isten�mentő�szeretete�szól�felénk:�„Menjetek�be�a�szoros�kapun…”,�amely�

után a keskeny út az életre vezet. Egyébként tág tere van az elveszésnek. 
A széles úton sokan járnak. De a szoros kaput, a keskeny utat kevesen 
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keresik;�kevesen�találják�meg�azt.�–�Mi�hova�tartozunk?�A�„sokak”�közé,�
akik mennek a veszedelemre? vagy a „kevesek” közé akarunk tartozni, 
akiket Isten meg tud menteni, meg tud szabadítani? Akiket örök élettel 
tud�megajándékozni!

Miért találjuk meg olyan nehezen ezt a „szoros kaput”, mi akadályoz 
bennünket? Mt�7,7-től,�az�előző�versekben�mondja�Jézus:�„Kérjetek,�és�ada-
tik�néktek;�keressetek,�és�találtok;�zörgessetek,�és�megnyittatik�néktek.”�A�
mi életünkben egyik nagy akadály, hogy nem akarunk kérni, nem akarjuk 
megalázni�magunkat.�Tele�vagyunk�gőggel,�beképzeltséggel:�„Gazdag�va-
gyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem…” – és nem tudod, 
hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen… 

Azt mondja Jézus: „Keressetek…”�–�Hát�mi�„kereső�nép”�vagyunk!�Min-
dig keresünk valamit: boldogságot, pénzt, kulcsot… Azért van ez így, 
hogy�figyelmeztessen�Isten�bennünket:�nekünk�van�egy�ilyen�feladatunk�
az anyagi világban, hogy keressünk. ApCsel 17-ben (22–34) Pál apostol 
Athénban az Areopágoszon beszél – ez az akkori világban azt jelentette, 
mint ma az újság, a tévé, a rádió –: „Az Isten az egész emberi nemzet-
séget�egy-ből�teremtette,�és�megszabta, hogy lakozzanak a földnek egész 
színén, meghatározva eleve rendelt idejüket és ittlakásuk célját.” – Isten 
eleve�meghatározta�–�a�bűneset�és�a�kiválasztás�után�–,�ki�mikor�kerül�
erre a világra. Ki kinek lesz a kortársa. Ezért olyan rettenetes a Heró-
des gyermekgyilkossága – az azóta is folyó sok-sok gyermekgyilkosság, 
az abortuszok… –, mert Isten Jézus Krisztus kortársai közé viszonylag 
szelídeket�akar�elküldeni,�akikkel�együtt�nőhet�fel,�és�Heródes�ezeket�
a�szelídeknek�induló�kortársakat�végeztette�ki!�–�Te�hányszor�gondoltál�
arra: „Miért is vagyok most itt, ebben az anyagi világban?” vagy hányszor 
zúgolódtál:�„Miért�éppen�most�kerültem�ide;�és�pont�»ezek«�közé?!�Miért�
ezek a testvéreim?”
„Pont�ilyenekkel�kell�együtt�élnem,�és�pont�ilyen�világban?!”�–�Isten�úgy�

szabta meg földre jövetelünknek az idejét, hogy ez számunkra a legalkal-
masabb�idő,�viszonyok,�körülmények,�helyzet�a�megtérésre.�Felismerjük 
az Isten ellen lázadó, megromlott természetünket! Ez�a�legalkalmasabb�idő�
arra,�hogy�ebből�az�ördögi�természetünkből�szabadulhassunk.�–�Mi�úgy�
nézzük az embereket, hogy „ez nekem szimpatikus, ez unszimpatikus, ez 
nekem kedves, ez nekem nem kedves”. Isten nagyon jól tudta, hogy kiket 
hoz össze kortársakul, és ide a templomba is. Itt is nem olyan idegenként 
nézzük�egymást?!�Nem�nézzük-e�ki�egymást�még�a�templomból�is?!�–�Egy-
általán, te már felvetetted a kérdést magadban, hogy mi a célja Istennek 
veled?�Mert�ezért�kell�számot�adnunk�ama�napon!�–�Paulosz�megmondja�
(ApCsel 17,27): „Hogy keressék az Urat, ha talán valami módon kitapogat-
hatnák�őt,�és�megtalálhatnák,�jóllehet�nincs�messze�egyikünktől�sem.”�Az 
Isten-keresés lenne a cél!�Vajon�ez�a�célod?!�
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Azt mondja Jézus: „Kopogtassatok, és megnyittatik néktek…” Igen, de mi 
szeretünk ajtóstul berontani mindenhova. Nem várjuk meg, míg a kopog-
tatásra�válaszolnak,�vagy�egyszerűen�nem�is�kopogtatunk.�Mi ez a szoros 
kapu?�Az,�amikor�az�elveszett�fiú�magába�száll!�Rádöbben�arra,�hogy�az�
egész�életét�tönkretette,�mindenért�ő�a�felelős,�ő�a�hibás.�Amikor�rádöb-
benek�arra,�hogy�a�„bűn�pedig�megvan�bennem”.�Amikor�rádöbbenek�
arra, hogy a cselekedeteimben, a „tagjaimban” – kezemben, lábamban, 
szememben,�nyelvemen…�–�ott�van�a�bűn!�Bizony,�„kéznél�van”�a�bűn.�
Kéznél van a hazugság, a rágalom, a harag, az irigység… Amikor rádöb-
bennek arra: ez azt jelenti, hogy kívül maradok. Ez a szoros kapu, amikor 
ezt vállalom!�Amikor�vállalom�a�bűneimnek�a�terhét,�súlyát!�Amikor�Isten�
meg�tud�ajándékozni�a�bűnbánat�kegyelemajándékával,�és�tudok�a�bűne-
imre bocsánatot kérni: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem 
vagyok�méltó,�hogy�gyermekednek�neveztessem!”�Ez�lenne�a�szoros�kapu!�
És�jön�utána�a�keskeny�út;�ezen�az�úton�járni:�naponta bűnbánatban élni!
Miért�figyelmeztet�Jézus:�„Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhok 

ruhájában�jönnek�hozzátok,�de�belül�ragadozó�farkasok!”?�Ahol�nem�a�szo-
ros kaput és a keskeny utat hirdetik, hanem a széles utat – ahol tág tere van 
mindennek�–,�ahol�mindenki�járhat�magába�szállás�és�bűnbánat�nélkül,�
ott hazug próféták prédikálnak, tanítanak, vallásoskodnak. Esetleg észre 
sem�vesszük;�ez�a�vágyainknak,�kívánságainknak�jobban�megfelel,�mint�
az,�hogy�magamba�kell�nézni,�és�vállalnom�kell�a�bűnömnek�a�súlyát,�azt,�
hogy�kívül�maradok,�ha�nem�változom�meg.�Jézus�azért�figyelmeztet,�hogy�
őrizkedjetek�tőlük,�vigyázzatok,�mert�az�örök�életetekről�van�szó.�Ahogy�
1Jn 4,1-ben olvassuk: „Sok hamis próféta jött ki a világba, de vizsgáljátok 
meg�a�szellemeket”;�tegyétek�az�egész�Biblia�világának�a�mérlegére,�vajon�
megfelel-e az Isten kijelentésének, vagy pedig hamis próféták szólnak.

Miért kéri Jézus: „Menjetek be a szoros kapun, és járjatok a keskeny úton, 
és�keressétek�azt!”�Azért,�mert�„ama�nap”�közelget!�–�„Sokan�mondják�
majd�nékem�ama�napon…”�Közelget�az�utolsó�nap,�és�akkor�minden�bűn,�
istentelenség napvilágra jön. Az életre keltett vízbefúltak elmondják, hogy 
az�eszmélet�elvesztése�előtt,�az�utolsó�pillanatban�az�egész�életük�lepergett�
előttük,�mint�a�filmkockák,�egymás�után�minden�cselekedetük,�minden�
gondolatuk,�minden�törekvésük,�minden�bűnük.�Mint�mikor�ítéletre�
kell menni valakinek, és elébe tárják mindazt, amiért ítéletre megy. Az 
„utolsó napon” hiába próbál az ember magyarázkodni: „Uram, nem a te 
nevedben�tettem-e�ezt;�volt�nagyon�sok�jó�bennem…”�Ott�már�nem�lehet�
magyarázkodni!�Minden�bűn�nyilvánvalóvá�lesz!�„Távozzatok�el�tőlem,�
ti�gonoszságcselekedők!”�(Mt 7,23) – Nem közömbös kérdés „ama nap”.
Amikor�erről�beszél�Jézus,�Jn 6,40-ben azt mondja: „Az pedig az Isten 

akarata,�aki�küldött�engem,�hogy�mindaz,�aki�látja�a�Fiút,�és�hisz�őbenne,�
örök élete legyen, és én támasszam fel azt az „utolsó napon.” És ne a trom-
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bitaszó!�60.�v.:�„Sokan�azért,�mikor�hallották�ezeket�az�ő�tanítványai�közül,�
mondanák: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?” – A „szoros kapu, keskeny 
út” kemény beszéd, de Isten nem kényszerít senkit! 66.�v.:�„Ettől�fogva�sokan�
visszavonultak�az�ő�tanítványai�közül,�és�nem�jártak�többé�ővele.”�–�A�
mi�kis�templomunkból�is�nagyon�sokan�visszavonultak;�„kemény�beszéd�
ez”. De vajon Istennek az az akarata, hogy mi elvesszünk? Istennek az a 
célja,�hogy�mi�más�belátásra�jussunk,�felismerjük�a�bűneinket,�amelyek�
elválasztanak�Istentől.�Elfogadjuk�tőle�a�bűnbánat�kegyelemajándékát,�
végre�utolérjenek�minket�is�a�mi�bűneink,�átmenjünk�a�szoros�kapun,�és�
járjuk a keskeny utat, amelyik az életre visz. Ezért mondja Isten: „Ma, ha 
az�ő�szavát�halljátok,�meg�ne�keményítsétek�a�ti�szíveteket!”

Rajtam múlik, hogy igazat adok-e az Istennek, vagy az Isten tanácsát 
megvetem!�És�így�rajtam�múlik�most�már�az,�hogy�örök�életem�lesz,�vagy�
pedig kívül maradok örökre. Bárcsak Isten el tudná végezni bennünk a 
maga�munkáját,�hogy�örökösök�lehetnénk�az�örök�élet�számára!
Ámen!
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1Kor�10,1–14;�Lk 16,1–13

Bibliánkban minden valamilyen célból íratott meg, és mindennek megvan 
az oka!�Mai�igénk�abban�akar�segíteni,�hogy�ha�el�kell�mennünk�erről�az�
anyagi�világról,�ki�kell�lépnünk�ebből�a�testünkből,�és�át�kell�lépnünk�
abba a másik világba, akkor a szentség és a tisztaság világa befogadjon 
bennünket. 
A�mai�példázatban�Jézus�a�„hamis�sáfárról”�beszél;�a�„hamis”�szó�nem�

fejezi ki teljesen az „adikos”görög kifejezés értelmét. Ez magyarul: az Isten 
törvényét,�rendjét�felrúgó;�Isten�törvényét�semmibe�vevő,�aki�maga�csinál�
magának�törvényt,�rendet;�maga�készít�és�tervez�magának�vallásosságot,�
a maga képére és hasonlatosságára formál magának istent: Ez az „adi-
kos”�ember,�aki�az�isteni�törvényt�felrúgta.�A�„sáfár”�régi�magyar�szó;�a�
görög szövegben az „oikonomos” kifejezés szerepel, amely azt jelenti: az 
Isten-háza�törvényének�az�őrizője!�Tehát�itt�a�középpontban az kell hogy 
legyen: mi az Istennek a rendje, törvénye! És mi, emberek mindannyian 
ilyen megbízottak vagyunk.

Bibliánk arra tanít minket, hogy mi nem a magunkéi vagyunk. 1Kor 
6,19-ben ezt olvassuk: „Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek 
lakozó�Szent�Szellemnek�temploma,�amelyet�Istentől�nyertetek;�és�nem�a�
magatokéi vagytok?” Az, hogy itt lehetünk az anyagi világban, kaptunk 
testet,�egy�„betegtoló�kocsit”,�amellyel�eljuthatunk�a�célba;�kaptunk�életet,�
leheletet, tudunk gondolkodni, ki tudjuk fejezni a gondolatainkat – ez 
azért van, mert ez Istennek az ajándéka. Aki mindennel megajándékozott 
minket, ami az életre és a kegyességre való. 

Nem a magunkéi vagyunk. Nehéz nekünk ezt elfogadni, mert mi úgy 
érezzük, hogy ez a földi lét, ez az élet az enyém, azt teszek vele, amit aka-
rok;�úgy�használom�fel,�ahogy�én�akarom,�ahogy�én�látom�jónak;�olyan�
életprogramot csinálok, ami nekem tetszik. És nem akarjuk tudomásul 
venni, hogy nem a magunkéi vagyunk!�Isten�drága�árat�fizetett�azért,�hogy�
mi�a�bűneset�utáni�megkötözött,�halálba�zuhant�állapotunkból�feljöhes-
sünk�ide,�az�anyagi�világra.�Itt�újonnan�szülessünk,�belső�emberünkben�
megváltozzunk, hogy az az indulat legyen bennünk is, ami volt a Krisztus 
Jézusban.�Ezért�Isten�drága�árat�fizetett,�ezért�Jézus�Krisztus�engesztelő�
áldozattá, Báránnyá� lett;�nem�arannyal,�nem�ezüsttel,�hanem�ártatlan�
szenvedésével�és�halálával�fizetett�értünk!�Erre�tanít�bennünket�a�Bibli-
ánk! 20.�v.:�„Mert�drága�áron�vétettetek�meg;�dicsőítsétek�ezért�az�Istent�
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a ti testetekben és szellemetekben, amelyek az Istenéi.” vajon a testi erőt, 
egészséget,�értelmet;�a�lelkivilágunkat, a gondolkodásunkat, a kultúránkat, 
a�művészetünket�arra�használjuk�fel?�És�a�szellemünket? Az indulataink, 
a törekvéseink, a beállítottságunk vajon Istent dicséri?

Ezért kapjuk ezt a mai példázatot, ahol azt mondja Jézus, hogy egyszer 
előveszik ezt a sáfárt, akire rábízták ezt a csodálatos világot: az emberi 
életet,�a�földi�létet.�„Mit�hallok�felőled?�Adj számot a te sáfárságodról!” 
Mert bevádoltatik nála, hogy javait eltékozolja. Istennél nincsen árulko-
dás;�nem�kell�beárulni�senkit!�Istennél�minden�számon�van�tartva,�hiszen�
őbelőle�van�az�életáram,�amely�átjár�bennünket.�Ezért�mondja�Jézus:�„a�
fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva”, mert a fejünk hajszála, 
amelyben�élet�van,�az�is�a�belőle�jövő�életáramból�él!�Az�Istenből�jövő�
életáram is, amely átjár bennünket, amely megadja itt számunkra az 
életet, számon van tartva. 
Kain�is�vizsgázott,�amikor�Isten�számon�kéri�tőle:�Hol�van�a�te�atyádfia?�

Magyar szövegünk így fordítja: „Avagy őrizője vagyok-e én az én atyámfi-
ámnak?” A görög szöveg szerint Kain szemtelen, pimasz módon odavágja 
az Isten kérdésére: „Talán bakter�vagyok�én?!�Őriző,�vigyázó�vagyok�én?!�
Ez�nem�az�én�dolgom!�Semmi�közöm�hozzá!”�Ebben�a�kérdésben�vizsgá-
zunk mi, emberek, hogy mi van velem,�hogy�élek�én;�mi van a másikkal, 
a�mellettem�levővel.

Róm 1-ben Isten egy röntgenképet ad számunkra a belsőnkről, és ez nem 
valami�„jó”�kép.�Azt�mondja�Bibliánk�a�29.�verstől,�hogy�mi�nagyon�betegek�
vagyunk: „Teljesek minden hamissággal (adikia – az Isteni törvénynek a 
felrúgása),�paráznasággal,�gonoszsággal,�kapzsisággal,�rosszasággal;�tele�
irigységgel,�gyilkossággal,�versengéssel,�álnoksággal,�rossz�erkölccsel;�
besúgók,�rágalmazók,�istengyűlölők,�dölyfösek,�kevélyek,�dicsekedők,�
rosszban�mesterkedők,�szüleiknek�engedetlenek,�bolondok,�összeférhe-
tetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok.” És ha 
egyben megtalálod magadat, akkor vedd tudomásul, hogy mindez benned 
van.�A�helyzet,�a�viszonyok,�a�körülmények�kihozzák�az�emberből�a�benne�
lévő�gonoszt.�32. v.: „Akik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik 
ilyeneket cselekesznek, méltók az örök halálra, mégis nemcsak cselekszik 
azokat,�hanem�az�akképpen�cselekvőkkel�egyet�is�értenek.”�–�Ez�Istennek�
a szomorú panasza, hogy mi nagyon megértjük a gonoszt, az istentelen-
séget.�Nagyon�megértjük�gyermekünkben�a�gőgöt,�a�beképzeltséget,�a�
pimaszságot, a szemtelenséget, az engedetlenséget: „Ilyen a világ, most ez 
a�divat,�majd�kinövi!”�Megértjük�a�tisztátalan�életet,�a�paráznaságokat,�a�
házasságtöréseket,�a�gyűlölködéseket,�a�besúgást…,�mindent�megértünk,�
mindent meg tudunk magyarázni. 
Erről�van�itt�szó,�hogy�Isten�vizsgáztat�bennünket,�hogy�észrevesszük-e,�

és oda tudjuk-e vinni Isten elé imádságainkban, könyörgéseinkben, ese-
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dezéseinkben a saját nyomorúságunkat és a hozzánk tartozóknak is a 
bűneit,�betegségeit.�Mert�a�sáfárnak�az�lenne�a�dolga,�hogy�ilyen�mentő�
szeretettel�viselje�gondját�a�rábízottaknak!�–�Vajon�csináljuk�ezt?!�Amikor�
valamelyik hozzátartozónk elutazik valahova, akkor azt szoktuk mon-
dani:�„Vigyázz�magadra!”�De�mit�értünk�ezen?�„Vigyázz,�nehogy�náthát�
kapj!”�De�törődünk-e�azzal,�hogy�a�belső�emberében�milyen�sérülések�
eshetnek�rajta?�Törődünk-e�azzal,�hogy�az�Istennel�való�kapcsolata�meg-
van-e?�Törődünk-e�azzal,�hogy�az�indulataiban,�a�törekvéseiben�mi�van?�
Ezért�veszik�elő�a�sáfárt.

Azt mondja Jézus: „Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz to-
vább�sáfár!”�Ez�azt�jelenti:�add vissza a te megbizatásodat!�Elveszem�tőled.�
Nincs�tovább!�Itt�nem�arról�van�szó,�hogy�meg�lehet�még�változni.�Itt�Jézus�
a�véget�mondja�el.�És�ez�azért�íratott�le,�hogy�számunkra�is�figyelmeztetés�
legyen:�egyszer�az�Isten�türelme�lejár!�Amikor�Isten�nem�őriz�többé�ben-
nünket, az rettenetes állapot. Ez�7,1–9-ben�is�erre�hívja�fel�a�figyelmünket�
Bibliánk: „…így szól az Úr Isten Izráel földjének: vége! Immár itt a vég 
rajtad;�s�bocsátom�haragomat�reád,�és�megítéllek�útaid�szerint…�Nem�
kedvez�az�én�szemem�néked,�sem�meg�nem�szánlak;�hanem�a�te�útaidat�
vetem�reád…;�és�megtudjátok,�hogy�én�vagyok�az�Úr,�aki�ítél…,�aki�ver.”

Rettenetes az, amikor Istent annyira felbosszantjuk, hogy kénytelen 
mondani: „Nem kedvez az én szemem néked tovább.” Amikor az Isten 
valakit�kénytelen�letörölni�a�föld�színéről�tragédiákkal,�szerencsétlensé-
gekkel, karambolokkal, földrengéssel, árvízzel, háborús pusztításokkal…, 
mert�bosszantottuk�az�Istent!�Jézus�azért�mondja�el�ezt�a�példázatot,�hogy�
megmentsen�ettől�bennünket;�amíg�időnk�van,�amíg�tart�a�ma,�mi�más�
belátásra�jutva�hű�sáfárok�legyünk.

Azt olvassuk, hogy a sáfár magában okoskodik: „Mit csináljak, mivel-
hogy�az�én�uram�elveszi�tőlem�a�sáfárságot?�Kapálni�nem�tudok,�koldulni�
szégyellek!�Tudom,�mit�tegyek,�hogy�mikor�a�sáfárságtól�megfosztatom,�
befogadjanak�engem�az�ő�saját�házaikba.”�–�És�akkor�leír�az�adósságból:�
„Nem�száz,�hanem�csak�ötven;�nem�száz,�hanem�csak�nyolcvan.”�Rettenetes 
az, amikor papjaink, prófétáink – mint sáfárok – „leírnak” az adósságból! 
Amikor�nem�hirdetik:�a�bűn�zsoldja�pedig�az�örök�halál,�a�kárhozat!�
Hanem�olyan�„megértőek”�lesznek�az�emberi�bűnökkel�szemben.�„…be-
fogadjanak�az�ő�házaikba…”�–�Minden�hamis�sáfárt�hajlandók�befogadni�
az emberek, ha leír az adósságból. De mit ér, ha itt, ezen a földön jól megy 
egy papnak a sora, mert az emberek szája íze szerint beszél? Amikor oda 
kell állani Isten elé, amikor az örök hajlékok felé kell menni, akkor jön 
majd a tragédia.

„…megdicsérte az Úr a hamis sáfárt…” Ez nem egy pozitív dicséret. Ezt 
idézőjelbe�kell�tenni:�„megdicsérte”�az�Úr�a�csaló�sáfárt,�hogy�„okosan”�
cselekedett – de nem bölcsen. Mi is szoktuk mondani, „Na, ezt jól meg-
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csináltam!”,�ha�valamit�nagyon�elrontottunk.�E�világ�fiai�„okosabbak”�a�
„világosság�fiainál”�a�maguk�fajtája�nemében.�A�sátánról,�a�kígyóról�is�az�
van megírva a Bibliában, hogy a „legokosabb”, de nem bölcs. – Az okos 
ember arra játszik, hogy az egész világot megnyerje. A bölcs ember pedig 
megérti:�„Mit�ér�az�embernek,�ha�az�egész�világot�megnyeri�is,�de�a�belső�
emberében�kárt�vall!”�Isten�azt�akarja,�hogy�mi�hűek�és�bölcsek�legyünk.�
A�sáfárnak�ez�a�mentő�szolgálata,�feladata,�hogy�meglássa:�az�ember�
ellensége�önmagának.�Gondoljunk�csak�az�alkoholra,�a�dohányzásra;�el-
lenségei�vagyunk�önmagunknak�a�levegő�szennyezésével,�a�törvénytelen,�
istentelen kultúránkkal, civilizációnkkal, az erkölcstelen életmóddal és 
ennek a propagálásával. Ellenségei vagyunk önmagunknak, amikor csak 
a láthatókra nézünk, csak az ideigvalókra: „Csak az én életemben legyen 
még�jó;�utána�nem�érdekel,�hogy�mi�lesz!”�

Lk 16,9: „Szerezzetek magatoknak barátokat azok közül, akik a hamis 
mammon istenellenes világában, annak az adikiáján, törvénytelenségén 
sáfárkodnak…” – Az a sok-sok ügyeskedés, ahogy mi próbáljuk olyan 
emberi�módon�elintézni�a�mi�kis�dolgainkat;�olyan�sikamlós�utakat�kere-
sünk itt, az anyagi világban, nem a tisztaság, a rend, az erkölcs, a törvény 
értelmében�akarunk�élni.�Azt�mondja�Jézus,�hogy�ebből�az�„adikián”�való�
sáfárkodásból mentsetek ki embereket. Ez lenne a sáfárnak a feladata: egy 
mentő szolgálat. „…hogy amikor majd ki kell mennetek a sárházból – ezt a 
testet le kell vetni –, és majd a sátorházból is, befogadjanak titeket az örök 
hajlékokba.”�–�A�szentség�és�tisztaság�világába,�mert�ez�a�cél!
Nem�azt�a�könyvet�fogják�elővenni,�amelyet�én�írok�magamról,�az�éle-

temről,�ahogy�én�számon�tartom�a�dolgokat,�hanem�egy�másik�könyvet�
vesznek�elő!�Erről�is�ír�a�Bibliánk�Jel 20,11–12-ben: „És láttam egy nagy 
fehér�királyi�széket�és�a�rajta�ülőt,�akinek�tekintete�elől�eltűnt�a�föld�és�
az ég, és helyük sem találtaték többé. És láttam a halottakat, nagyokat és 
kicsinyeket�állani�az�Isten�előtt…”�–�Akik�halottak�maradtak�a�vétkekben�
és�a�bűnökben,�akiket�Isten�nem�tudott�itt,�amíg�e�testben�jártak,�újonnan�
szülni�élő�és�szent�reménységre.�–�„…és�a�Biblia�nyittatott�meg,�majd�egy�
más könyv nyittaték meg, mely az élet könyve; és elítéltettek a halottak 
azokból,�amik�a�Bibliába�voltak�írva,�az�ő�cselekedeteik�szerint.”

A sáfárság mentő szolgálat lenne. Ezzel bízott meg bennünket az Isten. 
Ezért�küldte�az�ő�egyszülött�Fiát,�Jézus�Krisztust,�ezért�küldte�a�prófétá-
kat,�a�tanítványokat,�az�apostolokat,�és�ezért�küldi�ma�is�az�ő�követeit.�
Vajon�észrevesszük�őket,�felfigyelünk�rájuk?�És�így�akar�küldeni�minket�
is,�minden�egyes�embert,�mentő�szolgálatra,�sáfárságra.

A mai vasárnapnak a levélbeli igéjében, 1Kor 10-ben (1–13) a pusztai 
vándorlás történetét olvassuk: „Mindannyian elhullottak” – a görög szö-
vegnek ez az értelme: „megdöglöttek a pusztában”, mert engedetlenek 
voltak;�zúgolódók,�bálványimádók�voltak;�paráznák,�istentelenek�voltak;�
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egy�rettenetes�példakép!�11.�v.:�„Mindezek�pedig�példaképpen�estek�rajtuk;�
megírattak pedig a mi tanulságunkra…” Csak Józsué és Káleb mehetett be 
az ígéret földjére, és azok, akik már a pusztában születtek. Az egymilliós 
nép,�amelyet�kihozott�Isten�Egyiptomból�hatalmas�kézzel,�erős�karral,�
csodákkal,�jelekkel;�áthozott�a�tengeren;�megkeresztelkedtek�Mózesre�a�
tengerben;�akik�szellemi�eledelt�kaptak�–�vagyis�kapták�a�mannát,�angya-
lok�eledelét�–;�akik�ihattak�a�kősziklából�–�ez�a�kőszikla�pedig�a�Krisztus�
volt�–;�mindezek�elvesztek!�Mert�maradtak�istentelenek,�törvénytelenek,�
irigyek, haragosok, kapzsik, paráznák… És azt mondja az utolsó mondat 
(14.�v.):�„…kerüljétek�a�bálványimádást!”�Rettenetes�bűn�a�bálványimádás,�
amikor imádom a gyerekemet, a feleségemet, a férjemet, a munkámat… 
és�sorra�kit-mit�imádunk.�Bálványimádók�vagyunk!�Rettenetes�állapot!
Ma�még�nekünk�a�mai�igénkben�az�szól:�„Térjetek�meg!�Jussatok�más�

belátásra!�Változzatok�meg!”�Fogadjátok�el�Isten�igéjét;�fogadjátok�be�a�
szívetekbe, mert itt, amíg e testben járunk, meg lehet változni, újonnan 
lehet�születni;�csak�be�kellene�látni,�hogy�nem�lehet�két�úrnak�szolgálni!�
És�ha�Isten�mentő�szeretete�utoléri�a�szívünket,�ha�megérezzük�ezt,�akkor�
ne keményítsük meg a szívünket, hanem adjunk igazat az Istennek, hogy 
ő�elvégezhesse�bennünk�az�ő�mentő�munkáját!�
Ámen!
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11. Trinitatis-vasárnap

1987. AUGUSZTUS 23.

1Kor�12,1–11;�Lk 19,41–48

Nagyon szomorú történet a mai igénk, mert amikor Jézus megy Jeruzsálem 
felé, hogy a megváltás utolsó részletét is bemutassa, vállalja a szégyent, 
gyalázatot,�a�kereszthalált�a�mi�bűneinkért,�akkor�azt�olvassuk: Jézus sírt 
Jeruzsálem felett!
A�teremtő�Isten�megalázza�magát,�szolgai�formában�eljön�erre�a�világra,�

a názáreti Jézus Krisztusban emberré lesz, vállalja a mi emberi testünket, 
emberi�sorsunkat.�A�világokat�teremtő�hatalmas�Isten�ennyire�megalázza�
magát,�hogy�minket�a�bűneinkből�megszabadítson,�és�kénytelen�sírni�
felettünk!�Oka van annak, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett.

Ha a Bibliánkból elolvassuk ezt az egész fejezetet, akkor azt látjuk, 
hogy Jeruzsálem felé közeledve volt olyan eset, amikor talált Jézus egy 
embert, aki nem adott okot a sírásra, hanem az örömre adott okot. Azt 
olvassuk a fejezet elején, hogy amikor Jerikón (jelentése: Átok városa) 
keresztülmegy,�talál�ott�egy�embert,�akit�a�nevéről�Zákeusnak�hívnak.�Ez�a�
héber szó magyarul azt jelenti: ártatlan, tiszta. – Mindannyian ezt valljuk 
magunkról: ártatlanok, tiszták vagyunk. – És akkor azt olvassuk: Zákeus 
belátja, hogy ő nem ártatlan és nem tiszta. Odaáll az Úr elé, és azt mondja 
(Lk 19,8): „Uram, lásd, minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, 
és�ha�valakitől�valamit�patvarkodással�elvettem,�négyannyit�adok�helyé-
be.” – Nem kell sokat magyarázni. Zákeus belátja: „Nincsenek rendben 
az�anyagi�ügyeim.�Kapzsi,�harácsoló,�pénzszerető,�anyagias,�mammont�
imádó ember vagyok.” Zákeus belátja: „Többet szereztem, mint ameny-
nyire�szükségem�lenne;�ebben�láttam�a�biztonságomat,�ezért�gyűjtöttem�
kapzsi�módon�a�vagyont;�emberekkel�szemben�erőszakos,�irgalmatlan,�
kegyetlen voltam. De ezt abba akarom hagyni, nem akarom ezt tovább 
csinálni!”�És�akkor�azt�mondja�Jézus�(9–10. v.): „Ma lett üdvössége ennek 
a háznak, mert ő is Ábrahám fia! Mert azért jött az embernek Fia, hogy 
megkeresse és megtartsa, aki elveszett!”�–�Zákeus�belátja,�hogy�ő�a�belső�
emberében egy elveszett, elkárhozott ember. Nem beszél sokat, de amit 
mond,�abban�benne�van�mindaz,�amit�Isten�vár�tőlünk:�hogy�végre�már�
lássuk be, ismerjük el, nem vagyunk ártatlanok, tiszták! 

Ha Jeruzsálemben talált volna egyetlenegy ilyen embert, akkor nem 
kellett volna sírnia Jeruzsálem felett. Bibliánk azért íratott meg, hogy 
mi�magunkra�vonatkoztassuk�ezeket�az�eseményeket;�mi�is�kerüljünk�
szemtől�szembe�Jézus�Krisztussal�–�és�hogyan�állunk�meg�előtte?�Mint�
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akik magukat tisztáknak, ártatlanoknak vallják? Ha ártatlan és tiszta 
lennék, akkor nem lennék itt, ebben az anyagi világban. Mert ide csak 
azok�kerülnek,�akik�elkövették�a�bűnesetet,�szembehelyezkedtek�az�Is-
tennel,�a�teremtésben�kapott�isteni�képmást�megrontották;�akik�a�halál�
törvénye alatt, a kárhozatban vannak. S amíg nem látjuk be, addig Jézus 
ma is kénytelen sírni felettünk!�–�És�utána�azt�olvassuk:�Jézus,�mielőtt�be-
vonulna�Jeruzsálembe,�elküld�két�tanítványt�az�előttük�lévő�faluba,�hogy�
ott�találnak�egy�megkötözött�szamarat�és�a�csikóját;�oldják�el�azt!

Mi kötözte meg ezt a „szamarat”? Bibliánk tanúsága szerint minket, 
embereket „valami” megkötöz, csak sokszor nem is egy szállal, hanem 
ezer szállal vagyunk megkötözve. Megkötöz bennünket a gőgünk, a felfu-
valkodottságunk, a beképzeltségünk; emiatt nem merünk odaállni az Úr elé: 
„Vétkeztem az ég ellen és teellened…” Megkötöz bennünket a saját jóságunk, 
a hitetlenségünk, szeretetlenségünk; megkötöz bennünket ezer szállal a bűn.
Azt�olvassuk,�hogy�ez�a�„szamár”�a�kettős�útnál,�az�útelágazásnál�volt�

megkötözve. Nagy dolog az, amikor valakinek az élete elérkezik az útelága-
záshoz!�Nagy�dolog�az,�amikor�valakit�Isten�el�tud�vinni�odáig:�„Ember!�
A földi léted során végre már útelágazáshoz kellene érkezned. Ne menj 
tovább azon az úton, amelyen eddig jártál: a széles úton, mely a veszede-
lemre visz, amelyiken sokan�járnak;,�hanem�már�végre�válaszd�a�szoros 
kaput, a keskeny utat, amely az életre visz, amelyet kevesen találnak meg.” 
Nagy dolog az, amikor valaki ilyen útelágazáshoz érkezik: Az „életet vagy 
a halált” válasszam? Amikor valaki elé odaáll ez a kérdés: „Ha ilyen 
indulatokkal,�törekvésekkel,�életmódfolytatással�megyek�tovább,�ebből�
halál lesz, örök kárhozat lesz!” Nagy dolog az, amikor valakinek a szívét, 
szemét föl tudja Isten nyitni arra, hogy van egy másik út is, az életnek az 
útja, mely fölfelé�vezet!�Nagy�dolog�az,�amikor�valaki�eljut�idáig!

Bibliánk azért használja a „szamár” képet, mert itt, ebben az anyagi 
világban szamárnak tartják azt az embert, aki ezen problémázik: „va-
jon megtartatunk-e, üdvözölünk-e?” Szamárnak tartják azt az embert, 
akinek ez a kérdése: „vajon az Istenhez való viszonyomat hogyan tudnám 
rendezni?” Szamárnak tartják azt az embert, aki az örökkévalókkal tö-
rődik,�és�nem�csak�a�világgal,�az�elmulandókkal,�az�ideigvalókkal,�a�
hiábavalóságokkal.
Mi�mindannyian�ilyen�megkötözött�szamarak�vagyunk!�Megkötöz�ben-

nünket a félelmünk: „Jaj, hát olyan bizonytalan dolog az, ha én teljesen 
Istenre�helyezem�rá�az�életemet;�mi�lesz�velem,�ha�én�is�–�Jézus�Krisztussal�
együtt – vállalom a szégyent, a gyalázatot, a halált, ha vállalom az Istennek 
az�ítéletét;�vállalom a halálból a feltámadáson át az életbe vezető utat; mi 
lesz velem, hogy lesz ez?!” Megkötöz a félelem, a gyávaságom, és „Jeruzsá-
lem” tele van ilyen megkötözöttekkel, és ezért sír Jézus Jeruzsálem felett. 
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De ezt a „szamarat” el lehet oldozni, és Jézus ezen vonul be Jeruzsálembe. 
– vajon minket el tud-e oldozni? 

vannak ilyen megkötözöttségek a mi életünkben? János evangéliumá-
nak�11.�fejezetében�olvassuk:�Jézusnak�üzennek,�hogy�Lázár,�az�ő�barátja�
nagyon�súlyos�beteg,�halálán�van;�és�hívják,�hogy�„jöjjön,�gyógyítsa�meg”.�
És akkor Jézus nem megy el, hanem ott marad még néhány napig, de azt 
mondja (4.�v.):�„Ez�a�betegség�nem�halálos,�hanem�az�Isten�dicsőségére�
való!”�És�amikor�elmegy�Jézus�a�tanítványaival,�és�találkozik�Mártával,�
akkor Márta azt mondja (21. v.): „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna 
meg az én testvérem.” – S akkor Jézus szájából elhangzik ez a csodálatos 
kijelentés (25. v.): „Én vagyok a feltámadás és az élet!”;�hogy�itt�van;�én 
magam vagyok a feltámadás és az élet. Tehát nem a halál a nagy esemény, 
nem�az�elhunyás,�nem�a�koporsó.�Hanem�a�feltámadás�és�az�élet!�És�„aki�
énbennem hisz, az, ha elhuny is…” – Ha koporsóba kerül is a teste, a belső 
emberében megtörténhetett a feltámadás. Isten át tudta vinni a halálból 
az�életbe;�akkor�a�koporsó�csak�egy�ajtó,�amelyen�keresztül�át�lehet�men-
ni�a�tisztaság,�szentség�világába!�–�„És�aki�csak�él,�és�hisz�énbennem…”�
Tehát akit már át lehetett vinni a halálból az életbe, és az Istennel való 
kapcsolata rendbe jött, és így él; azt mondja Jézus: „…az soha meg nem 
hal!” (25–26. v.)

Nem a koporsó a nagy esemény. A súlyos dolog�az�Istentől�elszakadt�
állapot, ez a tragédia, ez a nagy baj, ez a halál! – A koporsó csak árnyéka 
ennek a halálnak. – Amikor kísérik Jézust a Lázár sírjához, és Jézus látja, 
hogy�ott�sír�mindenki,�akkor�Jézus�az�ő�belsejében,�szellemében�igen meg-
rendült, és sírva fakadt. Sírt azon, hogy az emberek számára a koporsó 
milyen nagy hatalom,�milyen�ijesztő�rém.�És�sírt�azon,�hogy�az�emberek�
nem félnek az igazi haláltól. Nem félnek attól, hogy örökkön-örökké Isten 
háta mögötti állapotba kell kerülni. Nem félnek attól, hogy mi következik 
egy�Istentől�elszakadt�élet�után.�Nem�félnek�az�örökkévalóságtól! – Jézus 
ezen�sír!�–�És�az�egész Jeruzsálem ezzel a felfogással, életmódfolytatással 
él;�nem�a�kárhozattól�fél,�hanem�a�koporsótól.�S�ha�Jézus�talált�volna�egy 
valakit Jeruzsálemben, aki vállalja: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teel-
lened, és nem vagyok méltó, hogy gyermekednek neveztessem.” Ha talált 
volna valakit Jeruzsálemben, aki várja a szabadítót, várja a szabadítást, 
akkor�nem�kellett�volna�sírnia�Jeruzsálem�felett!

vajon mi hogy vagyunk? A hétköznapi életünkben, a gondolkodásunk-
ban,�felfogásunkban,�az�egész�életmódfolytatásunkban;�vajon fölöttünk 
sír Jézus? – Azt olvassuk Lk 15,7-ben: „Öröm van a mennyben egy�megtérő�
bűnösön…”�–�Vajon�Isten igéje meg tudja változtatni a mi felfogásunkat, 
gondolkodásunkat? Meg tud téríteni bennünket? Mert akkor okozunk 
örömöt az Istennek. Akkor nem kell sírnia felettünk.
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Mt�23,37:�„Jeruzsálem…,�hányszor�akartam�egybegyűjteni�a�te�fiaidat,�
mint�kotlóstyúk�a�veszély�idején�összegyűjti�kiscsirkéit�a�szárnyai�alá,�de 
ti nem akaratátok!” – Egy kiscsirkét nem lehet rákényszeríteni arra, hogy 
a�veszély�idején�bújjon�a�kotlónak�a�védő�szárnya�alá.�És�ha�a�„kiscsirke”�
azt hiszi, hogy majd ő megvédi magát�a�héjától,�a�jégesőtől,�akkor�ennek�
súlyos�következményei�lesznek!�–�Isten�nem�követ�el�erőszakot,�hanem�a�
belátásunkra bízza. És szinte kér bennünket, hogy „Bárcsak felismernénk 
a�mi�meglátogatásunknak�az�idejét!”

Lk 19,43: Azt mondja Jézus: „…mivel nem ismerted fel…, hát majd meg-
szorítanak téged,�és�a�földre�tipornak�téged�és�a�te�fiaidat�tebenned…”�
Az�ember�nem�hiszi�el,�hogy�eljön�az�életében�ez�a�„megszorítás�ideje”;�
mondjuk egy betegségnek a megszorítása, ami az embert ágyhoz köti, 
és olyan bizonytalanná, reménytelenné válik a gyógyulás és az életben 
maradás. Micsoda megszorítás�ez�egy�ember�életében!�Mennyi�remény-
telenség,�zúgolódás,�jajgatás,�sértődés,�harag,�gyűlölet�és�gyűlölködés�jön�
ki�ilyenkor�az�ember�szívéből,�belsejéből!�De�nem hiszi el az ember, hogy 
jön�ez�a�megszorítás.�Amikor�az�éhhalálnak�a�réme�szorít�meg�embereket!�
Mi�boldogan�élünk�itt,�biztonságban,�és�nem�tudjuk,�mi�az�a�terrorizmus;�
amikor a megszorítás jön el az emberek életében, és egy állandó rettegés 
és félelem van. vagy amikor modern korunknak a „pestis”-járványa fe-
nyeget tömegeket.
Mi�nem�hisszük�el�azt,�hogy�„megszorítanak�téged�és�fiaidat�tebenned”.�

Talán egy kis kóstolót kaptunk már mi is abból, hogyan esik széjjel egyéni, 
családi, társadalmi élet. Ahogy Mik 7,3–6-ban olvassuk: „Gonoszságra 
készek�a�kezek,�hogy�jól�vigyék�véghez;�a�fejedelem�követelődzik,�a�bíró�
megvesztegetésre�vár,�a�főember�is�maga�mondja�el�lelke�kívánságát…�A�
te�őrállóidnak�napja,�a�te megítélésed�eljött;�most következik el az ő zűrza-
varuk.” – Amikor az egyéni, társadalmi életben világviszonylatban jön a 
zűrzavar, a megszorítás, amiért nem ismertük fel a mi meglátogatásunknak 
az idejét.�–�„Mert�a�fia�bolondnak�tartja�atyját,�a�lány�anyja�ellen�támad,�a�
meny�az�ő�napára;�az�embernek�saját�háza�népe�az�ő�ellensége.”�–�Kell�ezt�
külön�magyarázni?�–�Jön�a�megszorítás!�Ha�„Jeruzsálem”�nem�ismeri�fel�
az�ő�meglátogatásának�az�idejét,�és�hogyha�nem�látja�be,�amit�be�kellene�
látnia;�ha�nem�akar�megtérni,�nem�akar�megváltozni,�akkor�bekövetkezik 
ez�a�szorongattatás,�ez�a�megszorítás!
„…kő�kövön�nem�marad�tebenned…”�–�Amikor�nem�lesz�semmi�hatása�a�

törvénynek,�fütyülnek�arra,�hogy�milyen�szerződést�kötöttek�egymással.�
Mindenki�megy�a�maga�útján;�maga�szab�törvényt�magának.�Éli�a�maga�
életét a maga választotta isteni tisztelettel, maga választotta családi és 
erkölcsi�törvénnyel.�Jő�rá�majd�a�szorongattatás,�a�megszorítás.�Ha�mi�ezt�
nem is akarjuk elhinni és elfogadni. Ezért sír Jézus „Jeruzsálem” felett, 
mert nem lehet „Jeruzsálemet” megváltoztatni. Jeruzsálem nem hajlandó 
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megalázni�magát,�nem�hajlandó�belátni�a�belátnivalókat!�–�Pedig�lenne 
megoldás! Ahogy Zákeus belátta; ahogy a megkötözött szamarat meg lehe-
tett oldozni, és engedte magát feloldani, és hajlandó volt arra, hogy Jézus 
rajta vonuljon be „Jeruzsálembe”.

Mert ez a nagy kérdés, amelyet levélbeli igénkben olvasunk: hogy „Úr 
Jézus!”�számunkra,�vagy�„átokjézus!”�–�és�ezen�múlik�az�örök�életünk.�
Van megoldás:�belátni�a�belátnivalókat!�Ha�nem�akarom�belátni,�akkor�
jönnek a megszorító körülmények, és abból nem lesz megoldás!
Ámen!
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1987. AUGUSZTUS 30.

1Kor�15,1–10;�Lk 18,9–14

A�Bibliában�minden�sor,�minden�történet,�betű,�pont,�vessző,�minden�kér-
dőjel�azért�van,�hogy�valahogy�a�szívünkig tudja eljuttatni azt a kérdést: 
Megtartatunk-e? Jézus�ezt�a�példázatot�elmondja�erről�a�két�emberről;�az 
egyik megtartható, a másik nem!
Lk�18,10:�„Két�ember�ment�fel�a�templomba�imádkozni!”�Templomba�

járó emberek. Bibliánk nyelvén ez nem azt jelenti, ott csak két ember 
volt, hanem azt jelenti: kétféle ember. Kétféle gondolkodás, magatartás, 
viselkedés, kétféle életmód, kétféle vélemény. Az egyik azzal kezdi: „Nem 
vagyok olyan, mint a többiek!” Lenézi a másik embert.�Vigyázat!�A�„farizeus” 
szónak a mi fülünkben rossz csengése van, pedig a maguk korában ezek az 
emberek templomba járók voltak, az írásokhoz ragaszkodó emberek voltak.

Mi a baja ennek az embernek, illetve nekünk? Mindannyian valahogy 
különbnek, többnek tartjuk magunkat, és ez azt jelenti, hogy másik embert 
– Istennek a teremtményét – lenézzük. Ezzel magát az Istent nézzük le. 
Azt�a�Teremtőt,�aki�megváltóvá,�Báránnyá�lett!�Aki�mint�a�bűneset�utáni,�
Istentől�elszakadt,�halálba�zuhant,�cselekvőképtelen�embert�felhozott ide, 
az anyagi világba. Azzal a szándékkal, hogy megváltozhassunk, hogy itt 
átformálhasson�minket�az�ő�Fia�képére�és�hasonlatosságára.

Mi a baj? Nagyra�tartjuk�magunkat!�A�két�háború�között�volt�egy�szó-
lásmondás;�amikor�valamelyik�társunkat�rá�akartuk�vezetni�arra,�hogy�
ismerje�meg�önmagát,�azt�mondtuk�neki:�„Ha�pengővel�le�lehetne�mérni,�te�
mennyire�tartod�magadat,�és�azután�ebből�le�lehetne�vonni,�mennyit�érsz,�
a�különbségből�ki�lehetne�fizetni�Magyarország�háborús�adósságát!”�–�Hát�
azt hiszem, ez az igazság ma is érvényes. Isten mértékével mérve én egy 
túlemelkedett,�gőgös,�beképzelt�ember�vagyok.�Erre�figyelmeztet�bennün-
ket heti igénk is: „Isten a kevélyeknek ellene áll, de az alázatosaknak ke-
gyelmet�ad.”�Az�utolsó�idők�embertípusára�ez�a�jellemző,�ahogy�a�Bibliánk�
2Thessz 2,4-ben írja: „Ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami 
Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga 
ül be mint isten az Isten templomába, isten gyanánt mutogatván magát.” 
Hát�nézd�meg�magadat;�ha�úgy�néz�ki,�hogy�nagyon�önmegtartóztatva�is,�
de mennyire szereted magadat a középre állítani. Például ha elkezdesz 
beszélni,�hogy�kezdődik�a�mondatod?�Az�első�személy�„én”,�a�második�
személy�„én”,�aztán�megint�„én”…,�egy�nagy�űr�–�és�azután „te”. Amikor a 
teológián a héber nyelvet tanultuk, azt mondta a professzorunk: furcsa 
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ez�a�zsidó�nyelvtan;�különös,�hogy�a�héber�névmásokat�is�így�vették:�„ő,�
te,�én”,�„ők,�ti,�mi”.�Később�értettük�meg:�az�Istennél ez a rend. „Szeresd az 
Urat,�a�te�Istenedet�teljes�szívedből,�teljes�lelkedből�és�teljes�elmédből!”�Ő�
az�első�személy!�„Azután�felebarátodat”�–�a�te,�ez�a�második�személy;�„és�
magadat” – az én a harmadik személy. 
Dávidot�is�figyelmeztetni�kell;�mikor�templomot�akar�építeni,�ezzel�

nevet akar szerezni magának (2Sám 7,8): „Dávid, gondolj arra, honnan 
jöttél.�Hát�az�istállóból,�a�juhok�fara�mellől�hoztalak�ki,�és�én tettelek 
királlyá;�ne vágj fel,�Dávid!”�A�pusztai�népet�is�figyelmezteti�Isten�(5Móz 
8,14): Majd ha bevisz téged az Úr, „fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és 
el ne felejtkezzél az�Úrról,�a�te�Istenedről…”
A�gőg,�a�beképzeltség,�a�felfuvalkodottság;�az,�hogy�„nem�vagyok�olyan,�

mint a többi ember” – ez engem tönkretesz. Nem fogok tudni emlékezni 
arra, hogy honnét estem ki. Kicsoda az Isten, ki vagyok én, és nem fogok 
tudni�megemlékezni�az�én�vétkeimről�és�bűneimről,�hogy�azokra�bocsá-
natot kérhessek Istentől,�és�az�ő�Szent�Fia�haláláért,�az�ő�drága�véréért�
megbocsáthasson�nekem!�Nem�fogok�emlékezni,�a�beképzeltség�a�tönkre�
tesz!�„…el�ne�feledkezzél�az�Úrról,�a�te�Istenedről,�aki�kihozott téged…” 17. 
v.: „És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam, az én kezemnek 
ereje�szerezte�nékem�mindezt�a�gazdagságot!”�–�Amikor�te�körülnézel�
otthonodban,�a�szép�bútorok,�a�szőnyegek,�a�tévé…,�akkor�olyan�büszkén�
kihúzod magadat, hogy ez az én verejtékemnek a munkája. vagy a gyer-
mekeidre, az unokáidra nézel: ezek az én�gyermekeim,�unokáim!�Ott�van�
ez�a�gőg,�felfuvalkodottság,�beképzeltség�mindannyiunkban,�és�a�mai�ige�
azért szól, hogy ezzel nézzünk szembe, és számoljunk le�ezzel!�Addig,�amíg�
lehet,�be�kellene�látni,�hogy�ki�vagyok,�mi�vagyok!
Olyan�jellemző�az,�ahogy�Ézs 1,5–6-ban Isten igéje egy röntgenképet, 

orvosi jelentést ad rólam: „Minden fej beteg, és – a görög eredeti szerint 
– minden szív felingerelt, dühös állapotban van!” Olyan hamar „fölkapja a 
pumpát”,�mert�sértve�érzi�magát!�Ezért�van�a�templom,�van�a�Bibliánk,�
ezért lennének az istentiszteletek, hogy mi meglássuk, nagyon betegek 
vagyunk belülről! 

A teremtés befejeztével Isten azt mondja, hogy „minden igen jó”. S akkor 
a mi emberi véleményünk az volt, hogy „nem jó az embernek egyedül 
lenni”.�Nem�jó�a�teremtés;�nem�jó�az�egész!�Éppen�itt,�Ézs 1,3-ban mondja 
az�igénk:�„Az�ökör�ismeri�gazdáját,�és�a�szamár�az�ő�urának�jászlát;�az�
én népem nem ismeri, az én népem nem figyel reá!” Aki faluról került föl 
ebbe a nagyvárosba, még emlékezhet rá, hogy mikor kihajtottak legelni, 
nem�kellett�az�állatoknak�megmagyarázni,�honnan�mentek�ki�a�mezőre;�
tudták,�hova�kell�hazamenni!�Miért�mondja�el�Bibliánk�ezt�a�példát?�Mi 
nem tudjuk, honnan jöttünk; az anyánk méhét meg a „rózsabokrot”, a 
„gólyát”�szoktuk�emlegetni;�ki�hogyan.�De nem akarjuk tudomásul venni, 
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hogy Istenből jöttünk ki.�De�egy�rettenetes,�görbe�úton,�mert�a�bűneset�kö-
vetkeztében�lezuhantunk�a�feneketlen�mélységbe;�onnan�hozott�föl,�alulról 
kerültünk�ide!�Azért,�hogy�itt�újonnan�szülessünk,�hogy�itt a felülemelke-
dettséget megöldököljük magunkban, hogy azt keresztre feszítsük, hogy 
vele együtt meghaljunk, hogy vele együtt feltámadva új életben járhassunk!

Mire kell nekünk eljutni? „Különbek vagyunk-é?… Amint meg van ír-
va, hogy nincsen, csak egy igaz is… Mert nincs különbség, mert mind-
nyájan�vétkeztünk,�és�szűkölködünk�az�Isten�dicsősége�nélkül.”�(Róm 
3,9–10.22–23) Ez a kiindulópontunk, hogy nincs különbség ember és ember 
között, akik asszonytól születve ide kerültünk, erre az anyagi világra, 
az egy ember Jézus Krisztus kivételével. Mi mindnyájan vétkeztünk, és 
szűkölködünk�az�Isten�dicsősége�nélkül;�az�isteni�képmást�tönkretettük,�
és�ördögi�természetűekké�lettünk.

„Nem vagyok olyan, mint a többi emberek!” Ezt az állapotot nevezi a 
Bibliánk halálnak. Nem a koporsó a halál, az csak a halálnak az árnyéka. 
Bibliánk mit mond? 1Pt 4,5: „Számot adnak majd az emberek annak, aki 
készen�van�megítélni�élőket�is,�meg�halottakat�is.�Mert�azért�hirdettetett 
az evangélium a halottaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint itt a 
hústestben, de azért van ez az ítélet, hogy éljenek Isten szerint szellemben.” 
Ha Isten meg tudja ítélni bennünk ezt a halott állapotot, és én igazat adok 
az Istennek, akkor ő meg tud eleveníteni,�élővé�tud�tenni!�–�De�hogyha�én�
az Istennek az ítéletét lesöpröm magamról, nem vállalom, visszautasítom 
az�Istennek�az�ítéletét,�akkor�halott�maradok!�

Jel 20,4: „Én láttam királyi székeket, és leülének azokra, és adatik nékik 
ítélettétel;�és�láttam�azoknak�a�lelkeit,�akiknek�fejüket�vették�a�Jézus�bi-
zonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, 
sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra, és éltek és 
uralkodtak a Krisztussal egy olyan állapotban, amit a Bibliánk ezres ál-
lapotnak�nevez.”�Éltek!�Meg�lehetett�őket�eleveníteni,�élővé�lehetett�tenni!�
viszont a többiek, akik halottak maradtak, azok nem elevenedtek meg. 
Pedig volt erre a megelevenedésre lehetőség, és ezt nevezi a Bibliánk első 
feltámadásnak.�„Boldog�és�szent,�akinek�része�van�az�első�feltámadásban;�
ezeken�nincs�hatalma�a�második�halálnak;�hanem�lesznek�az�Istennek,�
vagyis a Krisztusnak papjai, és uralkodnak vele abban a bizonyos ezres 
állapotban” (5–6. v.) De élnek! viszont akik halottak maradtak, azokat 
nem lehetett megeleveníteni.

„Akik halottak maradtak…” 11–14. v.: „És láttam egy nagy fehér királyi 
széket�és�a�rajta�ülőt,�akinek�tekintete�elől�eltűnt�a�föld�és�az�ég,�és�a�helyük�
sem találtaték. És láttam a halottakat – akik halottak maradtak, mert nem 
lehetett őket megeleveníteni�–,�nagyokat�és�kicsinyeket,�állani�az�Isten�előtt,�
és a Biblia nyittatott meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az 
életnek�könyve;�és�elítéltettek�a�halottak�azokból,�amelyek�a�könyvekbe�
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voltak�írva�az�ő�cselekedeteik�szerint.�És�a�néptenger�is�kiadta�az�ő�ha-
lottait,�akik�őbenne�voltak;�és�a�halál�és�a�pokol�is�kiadta�a�halottakat,�
akik�őbenne�voltak;�és�elítéltettek�mindnyájan�az�ő�cselekedeteik szerint. 
A�pokol�pedig�és�a�halál�vettetének�a�tűznek�tavába.�Ez�a�második�halál,�
a�tűznek�tava.” Ettől akar megmenteni bennünket az Isten!
És�ez�hogy�kezdődik?�Ahogy�az�ige�szánkba�adja:�„Isten! Légy irgalmas 

nékem, bűnösnek!”�Hiszen�én�is�hányszor�kimondtam�feléd�ezt�a�szörnyű�
ellenvéleményt:�„Nem�jó!”�Hányszor�lebecsültelek,�hányszor�megszomorí-
tottalak;�hányszor�meggyaláztalak;�hányszor�kellett�sírni�felettem!�„Isten!�
Légy�irgalmas�nekem,�bűnösnek!”�–�Azt�mondja�Jézus:�„Ez�megigazíttatva�
ment alá” – mert végre igazat�mondott,�hogy�bűnös�senki,�egy�utolsó�vagyok!�

Miért merem én ezt elmondani? Tudom, hogy én is halott vagyok a 
vétkeimben,�bűneimben,�mindabban,�amiben�én�vétkeztem�Isten�ellen;�
amivel én néztem le embertársaimat, és bennük az Istent vetettem meg. 
És�szégyellem,�és�bánom!�Azért�merem�elmondani,�mert�van�egy�ilyen�
ige: Az a neved, hogy élsz – azt hiszed magadról, hogy élsz –, pedig halott 
vagy;�hát�van�egy�lehetőséged:�hirdesd�az�igét�azoknak,�akik�halófélben�
vannak.�Még�van�bennük�talán�egy�kicsi�kis�életszikra;�még�nem�döglöttek�
meg�egészen;�még�nem�lettek�egészen�ördögivé,�istentelenné�–�hát�azoknak�
hirdesd!�Hirdesd�a�halottaknak�is�az�ítéletet;�fogadd�el�elsősorban�magad,�
és�kérd�meg�őket,�hogy�ők�is�fogadják�el�ezt�az�ítéletet,�hogy�együtt�ki�tudjuk�
mondani: „Isten! Légy irgalmas nékem, bűnösnek!”

Ámen.
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1987. SZEPTEMBER 6.

2Kor�3,4–11;�Mk 7,31–37

Mai igénkben azt látjuk, hogy Jézus meggyógyít egy nehezen szóló süketet. 
Bibliánknak ez a görög kifejezése – „mogilalos” – azt jelenti: tud ő beszélni, 
csak nem helyesen, nem jól. Akkor beszél, amikor hallgatni kellene, vagy 
akkor hallgat, amikor beszélni kellene. Hall is. Nincs baj a fülével sem. 
Csak�éppen�azt�nem�hallja�meg,�amit�meg�kellene�hallania!�De�minden�
mást meghall, amire pedig be kellene csuknia a fülkaput. Mi magunk is 
szoktuk mondani embertársainkra, akik hallgatnak, csak éppen azt nem 
akarják�meghallani,�amit�kell:�„Milyen�süket�ember!”�Tudjuk,�hogy�mit�
értünk ezen. Milyen sokszor kell azt mondanunk, valaki nagyon sokat 
beszél,�de�nem�a�lényegről:�„Milyen�süket�duma!”�És�sajnos�sokszor�ilyen�
„süket dumák” hangzanak el a templomokban, és nekünk nincs érzékünk 
ahhoz, hogy ez istengyalázás. Ez tetszik nekünk.
Mai�igénk�arra�akarja�felhívni�a�figyelmünket,�hogy�nagy baj van a 

nyelvünkkel, a beszédünkkel, a fülünkkel, hallásunkkal! Bibliánk azért 
mutatja�be,�hogy�a�legjobbakkal�is�mennyit�kellett�vesződnie�Istennek�
–�hát�akkor�velünk!�Ezt�olvassuk�2Móz 4-ben, amikor Isten megszólítja 
Mózest (10. v.): „És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én 
ékesen�szóló…,�mert�én�nehéz�ajkú�és�nehéz�nyelvű�vagyok.”�–�Ugye�mi-
lyen jól tudunk mi beszélni politikáról, az üzleti dolgokról vagy az adóról. 
vannak témáink. Amikor egymás között beszélünk, társalkodunk, vajon 
tudunk-e beszélni arról, hogy Isten hogyan tudta megmutatni életünk ba-
jait,�betegségeit;�hogy�tudott�megszabadítani�ebből?�Tudunk�mi�beszélni�
arról,�hogy�kaptam�intést,�jelzést,�figyelmeztetést?�„Rendeld�el�házadat,�
mert�meghalsz!”�Tudunk�mi�beszélni�arról,�hogy�meghallottam�Istennek�
a szavát: a súlyos ítéletét vagy kegyelmes, irgalmas szavát? vagy ha az 
örökkévaló dolgokról van szó, akkor mi is azt mondjuk: „Nehezen szólók 
vagyunk;�nehéz�ajkúak�vagyunk!”�

S akkor azt mondja az Úr Mózesnek (11. v.): „Ki adott szájat az ember-
nek?” – Gondoltál te már arra, hogy az, hogy beszélni tudsz, nem magad-
tól�van;�Istennek�drága�ajándéka�ez!�Láttál�már�mutogatni?�Tudtál�hálát�
adni�azért,�hogy�te�tudsz�beszélni;�eszedbe�jutott�az,�hogy�Istentől�kaptad�
a�„nyelvet”,�a�beszélőképességet?�És�ha�Mózest�erre�kell�figyelmeztetni:�
„Ki�adott�szájat�az�embernek!”,�akkor�mit�gondolsz,�minket�nem�kell�erre�
figyelmeztetni?�„Avagy�ki�tesz�némává�vagy�vakká?�Nemde�én,�az�Úr?”�
Ötven�évvel�ezelőtt�Kecskeméten�volt�egy�ifjúsági�konferencia;�a�szü-
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netben�hozták�a�hírt,�hogy�fiatal�emberek�ellenkonferenciát�tartottak�
az�egyik�vendéglőben,�és�káromkodási versenyt rendeztek a keresztény 
Magyarországon!�S�hozták�a�hírt,�hogy�az�egyik�legény�már�úgy�volt,�
hogy�győz�az�istentelen�káromkodásaival,�amikor�egyszer�csak�elkezdett�
mutogatni… nem jött ki szó�a�száján!�Legyen�ez�jel, hogy valakit az Isten 
némává�tesz!�

Azt mondja tovább az Úr (2Móz 4,12): „Eredj, én leszek a te száddal, és 
megtanítalak téged arra, amit beszélned kell.” Mózes pedig válaszolta: 
„Kérlek,�Uram,�csak�küldj,�akit�akarsz;�én�nem�vagyok�erre�alkalmas!”�
Amikor Jeremiást akarja elküldeni az Úr, azt olvassuk Jer 1,5-ben: „Szólt 
pedig az Úr nékem: Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismerte-
lek…” Egyházaink tagadják�ezt;�azt�hazudják,�az�emberi�lét�a�foganással�
kezdődött!�Sőt�már�azt�sem,�mert�akkor�nem�lehetne�magzatelhajtásokat�
csinálni, akkor hirdetni kellene, hogy minden magzatelhajtás gyilkosság. 
Ezért�inkább�azt�mondják,�a�születéssel�kezdődik�a�lét;�Isten�pedig�azt�
mondja:�mielőtt�fogantattál�volna,�mielőtt�az�a�két�sejt�egyesült�volna,�
téged�én�már�ismertelek!�A�mi�létünk�a�teremtéssel�kezdődik,�és�sajnos�a�
bűnesettel�folytatódik�és�azzal�a�csodával,�hogy�Isten�kiválasztott�minket,�
elhívott, és a Bárány áldozatáért felhozott ide, az anyagi világra, hogy a 
születés kapuján beléphetek ide.
„És�mielőtt�az�anyaméhből�kijöttél�volna,�én�már�megszenteltelek;�pró-

fétának rendeltelek a népek fölé.” Erre mi Jeremiás válasza (6. v.): „Ó, ó, 
Uram�Istenem!�Én�nem�tudok�beszélni,�hiszen�ifjú�vagyok�én!”�Vajon�te�
nem ezt mondod Istennek a szavára, amikor téged akar küldeni?

Ézs 6,5-ben olvassuk: „Jaj nékem, elvesztem, ember vagyok, tisztátalan 
ajkú�vagyok;�mert�hiszen�tisztátalan�ajkú�nép�közt�lakom.”�Amikor�mel-
letted elhangzik egy rettenetes Istent káromlás az utcán, a társaságban, 
a munkahelyen, otthon a családodban, vajon eszedbe jut-e: elvesztem, 
mert�tisztátalan�ajkú�nép�között�lakom;�én�is�ilyen�tisztátalan�ajkú�vagyok�
belül, az indulataimban, a vágyaimban, az álmaiban. 

Az, hogy Jézus így gyógyít, hogy köp egyet, azt jelenti, hogy Istennek 
az�a�véleménye�rólunk,�emberekről:�„Ember!�Köpedelem�a�nyelved,�a�
beszéded,�a�füled,�a�hallásod;�egy�köpedelem vagy mindenestül fogva!” És 
ha ezt valaki sértődés nélkül elfogadja, azt meg lehet gyógyítani! 
Jak�3,5-től�olvassuk�a�Bibliánkban:�„A�nyelv�kicsiny�tag,�és�nagy�dol-

gokkal hányja magát.” Ahogy a fenevadnak (Jelenések könyve) adaték 
nagyokat szóló száj, mi is sokszor vagyunk ennek az alulról való, sátáni, 
ördögi�világnak�a�képviselői�a�nagy�szájunkkal,�a�nagy�dumánkkal!�„A�
nyelv�is�tűz,�a�gonoszság�összessége.”�A�nyelvünkben,�a�beszédünkben�a�
gonoszságnak az összessége van! El kellene ismerni! „Úgy van nyelv a mi 
tagjaink�között,�hogy�megszeplősíti�az�egész testet.”

voltál már te is úgy, hogy mondtál valamit, és erre belül megszólalt egy 
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hang;�és�szeretted�volna�visszaszívni, mert érezted, ezzel te nagy bajt csi-
náltál, nagy tüzet gyújtottál. Szégyelled, bánod, és nem lehet visszaszívni!�
Megszeplősíti�az�egész�életünket�a�nyelvünk,�és�lángba�borítja�életünk�
folyását. Hányszor érezted már azt a pirulást, azt az égést: „Jaj, most miért 
mondtam ezt?” – 7. v.: „Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, 
csúszómászóké és vízieké idomítható, és meg is tudja idomítani az ember. 
De�a�nyelvet�az�emberek�közül�senki�sem�idomíthatja,�szelídítheti�meg;�
fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent, az 
Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára 
teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok.�Atyámfiai,�nem�
kellene�ezeknek�így�lenni!”�–�Testvérek,�akik�állítólag�szeretik�egymást,�
hányszor�jön�ki�a�szánkon�ez�az�„átkozott”�szó;�hányszor�becsüljük�le�egy-
mást,�hányszor�mondunk�egymásra�vádló�szavakat!�De�mi�lesz�ennek�a�
vége?�A�kárhozat!�Meg�kellene�gyógyulni,�de�a�gyógyulás�csak�úgy�megy,�
ha én sértődés nélkül tudomásul veszem: Istennek ez a véleménye az én 
nyelvemről�és�az�én�fülemről.�
Miért�kellene�meggyógyulni?�Azért,�mert�ez�élet�és�halál�kérdése!�Hány-

szor hallgattunk,�amikor�szólni�kellett�volna!�Hányan haltak meg�a�belső�
emberük szerint mellettünk, mert rajtunk keresztül nem szólt az életre hívó 
szó? Hány ember halála miatt hangzik majd el az utolsó ítéletkor (Ez 3,6): 
„A vérét a te kezedből kívánom meg!” 19. v.: „De ha te meginted a hitetlent…”, 
vagyis�szólsz�neki,�és�nem�úgy�válaszolsz,�mint�Kain:�„Avagy�őrizője�va-
gyok�az�én�atyámfiának?”�Nem�muszáj�a�Kain�útján�járni:�„Ez�nem�az�én�
asztalom,�nekem�ehhez�semmi�közöm!”�Amikor�a�férj�vagy�feleség�nem�
mer�szólni�párjának�az�istentelenség�miatt,�mert�fél,�ha�ő�csinál�valamit,�
akkor�meg�ő�kap�majd�figyelmeztetést;�ezért�ne�bántsuk�egymást;�éljünk�
egy hamis békességben a családban. Istentelen házastársam bánthatja 
az�Istent,�de�én�kuka,�néma�–�„mogilalos”�–�vagyok!

El kellene ismerni: bizony, köpedelem a nyelvem, fülem, az egész életem! 
Mert különben nem lesz érvényes számomra az, amit a Bibliánkban ol-
vasunk,�amikor�a�főpap�kihallgatja�Jézust�(Mt�26,63–68):�„Az�élő�Istenre�
kényszerítelek téged, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy-e a Krisztus, 
az Isten Fia? Monda neki Jézus: Mostantól fogva meglátjátok az ember-
nek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján és eljönni majd a mennyei 
seregnek�az�élén.”�–�De�akkor�már�nem�lesz�kegyelem,�nem�lesz�irgalom!�
–�„Ekkor�a�főpap�megszaggatta�ruháit,�és�monda:�Káromlást�szólott.”�Mi�
a véleményetek? „Azok pedig felelvén mondták: Méltó a halálra. Akkor 
szemébe köpdöstek és arcul csapdosták, némelyek pedig botokkal verték, 
mondván:�Prófétáld�meg�nékünk,�Krisztus,�kicsoda�az,�aki�üt�téged!”�És�
ő�mint�bárány�néma�volt�az�őt�nyírók�előtt,�nem�nyitotta�meg�a�száját!�

vállalta a szégyent, a gyalázatot, vállalta a szembeköpést! És ki köpte 
szemközt?�El�kell,�hogy�ismerjem,�vállaljam,�hogy�én,�én,�én!�És�most�arról�

Bonnyai.indd   202 2015.08.05.   10:42:09



1987. SZEPTEMBER 6. 203

van szó, hogy én vállaljam a szembeköpést!�Ő�igaz�volt,�szent�volt,�tiszta�
volt,�ártatlan�volt!�Én�pedig�mindenestül�megromlottam!�Tetőtől�talpig�
nincs�e�testben�épség!

Ez a mai nap nehéz, súlyos nap. És mi ebben az evangélium, az öröm-
hír? Meg lehet menekülni attól, hogy az Isten bezárja a számat, a fülemet, 
hogy ne halljak, ne szólhassak többé. Mérlegelni kellene, hogy melyik a 
jobb. Az, hogy most vállalom az Istennek az ítéletét, amikor még kérhetek 
a�bűneimre�bocsánatot,�amikor�még�talán-talán kegyelmes-irgalmas lesz, 
és�talán�még�ad�bűnbánatot?�Vagy�pedig�az�örök�kárhozatban�szenvedni�
örökkön-örökké!

Azt olvassuk, hogy Jézus kivitte�őt�a�sokaságból.�Nem�tartozik�a�bámész�
tömegre. De téged ki lehet-e vinni a sokaságból? Ki lehet-e hozni a kör-
nyezetedből,�hogy�Jézussal�szemtől�szembe�találkozhass,�végre�utolér-
hessenek�téged�is�a�te�bűneid.�Mert�a�templomban is el lehet bújni az Isten 
elől,�hogy�ne�találkozhassak�soha�a�bűneimet�megítélő,�de�a�bűneimre�
bocsánatot is adni akaró Istennel, ne találkozhassak soha a megtérés, 
a�megbánás�lehetőségével,�a�bűnbocsánat�drága�kegyelemajándékával.

Isten alkalmasakká akar tenni minket a szentek örökségébe való rész-
vételre�a�világosságban.�De�ehhez�minket�meg�kell�tisztítani!�Ezt�kérni 
kell:�Uram,�ebből,�ebből…�tisztíts�meg!�Tisztíts�meg�az�irigységemből,�a�
haragból,�a�gyűlölködésből,�a�paráznaságból,�a�házasságtörésből,�tisztíts�
meg minden�istentelenségből!�És�aki�nem�sértődik�meg,�azt�Isten�meg�is�
tudja�gyógyítani.�De�aki�megsértődik,�azon�az�Isten�sem�tud�segíteni!
Ámen!
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Gal�3,15–22;�Lk 10,23–27(21–37)

A mai evangéliumi perikópapéldázat az irgalmas samaritánusról szól. De 
amíg eljutunk ide, hogy Jézus ezt a példázatot elmondja, addig egy nagyon 
nagy�alászállást�kell�végezni;�hiszen�az�Atyával�való�beszélgetésből�száll�le�
Krisztus�ide,�az�írástudókhoz.�Az�Atyával�való�legbensőségesebb�beszélge-
tés�folyik�itt�le,�amikor�az�ő�szellemében�örvendett,�s�azt�mondja�(Lk 10,21): 
„Hálát adok neked, Atyám…” Tehát az Atyával beszélget: „…mennynek és 
földnek�Ura,�hogy�elrejtetted�ezeket�a�bölcsek�és�az�értelmesek�elől,�és�a�
kisdedeknek, a tanulatlanoknak jelentetted ki.” S itt van a nagy, hatal-
mas�ige;�megalázkodás�az�Atya�felé:�„Igen,�Atyám!�Mert�így�volt�kedves�
teelőtted.”�Ebben�benne�van�az�ő�egész�életprogramja,�mindaz,�amit�itt�a�
földön�csinált�egész�odáig,�míg�kimondta:�„Elvégeztetett!”�És�még�amik�
azután�történtek!
„Igen,�Atyám!”�Azután�a�tanítványokhoz�fordul�–�ez�már�egy�alacso-

nyabb szint –, és nagyon komoly dolgokat mond. Amiket a tanítványoknak 
mond, ezek az utóbbi napokban felénk is elhangzottak (23–24. v.): „Boldog 
szemek,�amelyek�látják�azokat,�amiket�ti�láttok;�boldog�fülek,�amelyek�
hallják azokat, amiket ti hallotok. Mert mondom nektek, hogy sok próféta 
és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket 
ti�hallotok,�de�nem�hallották;�ti�pedig�láttátok�és�hallottátok!”
Ezek�után�jön�a�törvénytudó,�hogy�megkísértse�az�Urat;�hogy�próbára�

tegye,�mit�tud!�A�mindenkori�idők�mindenkori�törvénytudói�és�írástudói,�
akik csak azért ismerik az írásokat és törvényt, hogy hogyan játszhassák 
ki�azokat;�ahogy�ezt�napjainkban�is�láthatjuk.�Emlékszünk�rá,�mikor�a�
válásról�kérdezik�Jézust,�hogy�mi�a�véleménye�róla,�akkor�ő�azt�mondja,�
amikor�arra�hivatkoznak:�„Mózes�megengedte�a�válást!”,�hogy�„Mózes�a�
ti�szívetek�keménysége�miatt�engedte�meg”,�a�többit�meg�ti�tettétek�hozzá!
Már,�ahogy�megszólítja�Jézust�ez�az�írástudó:�„Didaskale,�nagy�tanító!”�

Semmi tisztelet nincs benne. „Na, te tanító, most taníts ki engem is arra, 
hogy�lehetek�én�is�az�örök�életnek�az�örököse!”�Az�írástudó�nagyon�jól�
tudja,�hogy�Jézus�egyik�iskolához�sem�tartozik,�amelyikbe�ők�jártak,�mert�
ők�ismerik�egymást!�Jézus�is�valami�hasonló�módon�felel�neki,�mikor�azt�
mondja:�„Na,�hát�mit�fürkésztél�ki�a�törvényből,�mit�szedtél�ki�belőle�a�
magad számára?” Erre az írástudó szépen elmondja: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet,�teljes�szívedből�és�teljes�lelkedből,�és�minden�erődből�és�teljes�
elmédből,�és�a�te�felebarátodat,�mint�magadat.”�Jézus�pedig�mondta�neki:�
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„Jól�feleltél…”�–�tehát�a�leckét�jól�megtanultad,�azt�tudod!�És�sajnos,�mi�is�
valahogy így vagyunk, hogy nagyon sok kérdésre, amelyre a világ csak 
a�száját�tátaná,�és�egy�szava�nem�volna�rá,�mi�nagyszerűen�meg�tudnánk�
felelni:�„Miért�vagyunk�itt�a�földön;�honnan�jöttünk,�miért�vagyunk�itt;�
hova megyünk?” Igen ám, de a mondatnak kellemetlenebbik része, amikor 
Jézus azt mondja nekünk: „Ezt cselekedd, és akkor élsz!” Nem elég tudni 
a�törvényt!�Nem�elég�ismerni�az�igazságokat!

A törvénytudó rögtön ezt az oldalát nézi: „Hát kicsoda az én felebará-
tom?”, mert tudja, hogy tartozása van embertársai felé. A mi szívünkben is 
fölmerül rögtön a kérdés: „Na, hát ki az én felebarátom?” Hátha mást mond 
ez a Jézus, mint akire én�gondolok!�Hátha�nem�azt�a�nyomorult�szomszéd�
asszonyt�kéne�fölkarolnom;�hátha�valami�látványosabbat�mondd!�Sajnos�
a megromlott emberi szívben mindjárt ott van a gondolat: „Miért én csi-
náljam?!”�„Csinálja�más�ezeket�a�dolgokat!”�Mert�arról�könnyű�beszélni,�
írni róla – de csinálni a szolgálatot, az nem megy!

Azt tudjuk magunkról, hogy Isten felé a megromlott emberi szívünkkel 
a szeretetet nem tudjuk produkálni, és az embertársaink felé sem tudunk 
„agapéval”�odafordulni;�de�egy�kis�jóakarattal�tudnánk�a�felebarátunknak�
egy pohár vizet nyújtani vagy egy darab kenyeret adni, vagy a kórházban 
meglátogatni!�Hát�inkább�azt�kérdezi�az�ember:�„Kicsoda�az�én�felebará-
tom?” És inkább vagyunk hajlamosak azt mondani: „Én vagyok a feleba-
rát,�engem�szeressetek!”�–�Mert�nekünk�elvárásaink�vannak,�elsősorban�
Isten�felé:�„Ő�tartson�el�engem,�védjen,�óvjon�meg�engem�minden�bajtól,�
és�üdvözítsen�mindenképpen!”
Pedig�a�„szeretet�parancsa”�nem�elmélet.�„Cselekedd,�és�élsz!”�Ha�pedig�

nem cselekszed a szeretet dolgait, akkor semmiképpen be nem mész az 
Isten�országába!�Mi�azt�hisszük,�hogy�a�mi�dolgainkat�úgy�suba�alatt�lehet�
csinálni.�Az�életünket�leélhetjük�az�Istentől,�emberektől�elrejtve;�a�szí-
vünkbe nem engedünk be senkit, nehogy tudják, hogy mik a problémáink, 
mik�a�gondolataink,�hogy�milyen�zűrök�vannak�ott�belül.�Pedig�az�Isten�
nagyon jól látja a dolgainkat, a mi titkos cselekedeteinket, amelyeket az 
„ágyas-házainkban” cselekszünk. Pedig meg van írva, hogy: „Az Úr pedig 
figyelt,�és�hallgatott.”�
Most�figyel�és�hallgat,�de�egyszer�majd�szólni fog! Egyszer majd annál a 

„nagy fehér királyi trónszéknél” kétfelé választja az embereket: „Jöjjetek, 
Atyámnak�áldottai…,�mert�éhes�voltam,�és�ennem�adtatok;�szomjas�vol-
tam…;�beteg�voltam…”�–�De�azt�is�mondja:�„Távozzatok�tőlem,�ti�átkozot-
tak…,�mert�éhes�voltam,�és�nem�adtatok�ennem;�mert�szomjas�voltam…”�
Egész „apróságokat” mond az Isten, aki ma�figyel,�és�hallgat.�És�figyeli�a�
te dolgaidat is, és azért, mert nem kiált a te füledbe, és nem vág a villám 
melléd,�mint�Luther�mellé,�azért�az�Isten�figyel,�ha�hallgat�is;�és�egyszer�
majd�szólni�fog�a�te�dolgaidat�illetően�is!
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Egyáltalán próbáltuk már cselekedni ezeket a dolgokat? És ha nem 
megy, akkor mi a megoldás, mit lehet is csinálni, amikor ez van elénk 
állítva�Krisztus�Urunk�részéről:�„Ezt�cselekedd,�és�élsz!”�Hogy�leszek�én�
irgalmas?�Mert�ha�őszinte�vagyok�magamhoz,�akkor�tudom,�hogy�én�ir-
galmatlan vagyok. Hogy leszek én irgalmas, ahogy az én mennyei Atyám 
irgalmas? – Semmi más módon nem lehet, mint a magnak a befogadása 
által!�A�mag ugyanis Jézus Krisztus! És ha ő, az irgalmas samaritánus, a 
jó mag�folytán�megszületik�bennem,�és�élek,�többé�nem�én,�hanem�ő�él�
bennem,�akkor�majd�irgalmas�leszek!�Akkor�majd�lesz�szemem�a�meglá-
tására annak, hogy hol, mit kell cselekedni. 

Levélbeli igénket (Gal�3,15–24)�olvassuk�el;�Pál�választ�ad�erre�a�kérdés-
re, hogy mit is cselekedjek én, megromlott ember, aki nem vagyok képes 
se az Istent szeretni, se az embertársamat szeretni, és én egy irgalmatlan 
valaki�vagyok;�holott�nekem�irgalmasnak�kellene�lennem!�–�Tehát�az�
Ábrahám magva a Krisztus (16.�v.)!�–Maga�Pál�apostol�mondja:�ha�nem�
volna törvény, akkor fogalmunk sem volna a dolgokról, hogy mi az, hogy 
bűn.�Jaj,�nekem,�nyomorult�embernek!�Kicsoda�szabadít�meg�engem�e�
halálnak�testéből?�–�Hát�a�törvény�által�tudom�ezeket!�21. v.: „…ha olyan 
törvény�adatott�volna,�amely�képes�megeleveníteni,�valóban�a�törvényből�
volna�az�igazság.”�Hát�itt�van!�Jézus�Krisztus�azt�mondja�ennek�az�írástu-
dónak:�„Cselekedd,�és�élsz!”�Tulajdonképpen�azt�mondja,�hogy�cselekedd�
a�törvényt,�és�élsz!�

Itt meg azt olvassuk: ha képes volna megeleveníteni a törvény, tehát 
élhetnék�általa,�akkor�a�törvényből�való�igazság�szerint�élhetnék.�Igen�ám,�
csak rá kell jönnie az embernek, hogy ha akarja cselekedni a törvényt, 
nem megy! 22.�v.:�„…az�ígéret�a�Jézus�Krisztusban�való�hitből�adassék�a�
hívőknek.”�–�Már�abból�a�hitből,�hogy�ha�majd�a�Krisztus�él�benned,�akkor�
ő�mindezeket�megcselekszi,�és�betölti�bennem�a�törvényt,�és�elmondha-
tom:�„Élek�többé�nem�én,�hanem�él�bennem�a�Krisztus!”�–�24. v.: „Ekként 
a�törvény�Krisztusra�vezérlő�mesterünkké�lett,�hogy�hitből�igazíttassunk�
meg.”�Hát�ez�a�lényeg,�hogy�a�törvény�Krisztusra�vezérlő�mesterünkké�le-
het!�És�minden�erőlködésünk�oda�kell�hogy�elvezessen�bennünket,�hogy:�
„Jaj,�nekem!�Megromlott�ember�vagyok;�ó,�én�nyomorult�ember,�kicsoda�
szabadít�meg�e�bűnnek�a�testéből,�e�kárhozatos�halálnak�a�testéből;�mert�
nem�tudom�cselekedni!”�A�törvény�tanít�meg�arra,�ő�vezet�el�Krisztushoz,�
hogy a magnak�belém�kell�kerülni,�és�fel�is�kell�növekednie�bennem!�A 
Krisztusnak rajtam és bennem ki kell ábrázolódnia,�és�majd�ő�megcselekszi!�

Jézus Krisztus azt mondta: „Tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alá-
zatos vagyok…” Ne menjetek senki máshoz!�De�ha�ő�nem�benned van, és 
nem benned lesz szelíd és alázatos, te mindig vad, fennhéjázó és kevély 
fogsz maradni, és ezen az életkor nem segít. Rettenetes például látni a 
„nyugdíjasok�házát”,�ahol�az�idős�házaspárok�számára�ragyogó�ellátás,�
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orvos,�szórakozási�lehetőség�van,�és�az�egész�ház�úgy�néz�ki,�mint�egy�
ravatalozó. Két embert nem látni, aki beszélne egymással. Nem képesek 
egymással kapcsolatba kerülni. Egymás melletti szobákban laknak, és 
nem hajlandók még valamiféle társas életet se élni, mert öregségükbe is 
viszik magukkal: „Én tábornokné voltam…” Tehát az életkor nem oldja 
meg�a�gőgnek,�a�felfuvalkodottságnak�a�kérdését,�a�szeretetnek�kérdését;�
itt csak Krisztus a megoldás! 
Azt�hiszem,�hogy�mibennünk�sem�tombol�a�segítőkészség,�mint�ahogy�

abban a papban meg lévitában sem tombolt, mert azt a bajba jutott embert 
elkerülték,�mert�féltek,�hogy�valami�vesződség�lesz�vele.�Ez�a�samaritánus,�
ez a lenézett valaki, akivel a zsidók szóba sem álltak, ez nem kímélte sem 
az�idejét,�sem�az�erejét,�sem�a�pénzét,�még�a�„Trabantját”�sem;�föltette�rá�
azt�a�szegény�sebesültet,�nem�kímélte�a�pénztárcáját�sem!�És�az�Isten�mit�
áldoz miránk, mennyi energiát ölt már belénk, hogy valami módon észre 
térítsen, és bennünket is elvitt abba a vendégfogadó házba, ahol a gon-
dunkat�viselik!�Amikor�Isten�ezt�mondja:�„Tegyetek�jót,�semmit�érte�nem�
várván”, akkor gondoljunk a Fiúra, ki szerte járt, jót tévén, és még a fejét 
lehajtani�sem�volt�helye;�a�rókáknak�volt�barlangjuk,�az�égi�madaraknak�
fészkük, de neki nem volt egy rendes szállása sem, és mégis elvégezte a 
dolgát:�„Atyám,�amit�rám�bíztál,�elvégeztem!”
Pál�apostol�is�azt�mondja:�„Nekem�mindenre�van�erőm�a�Krisztusban;�

tudok�bővölködni,�tudok�szűkölködni…”�És�elmondja,�hogy�mi�mindenre�
képes a Krisztusban. Tulajdonképpen Jézus Krisztus az irgalmas sama-
ritánus,�és�az�Atya�őt�akarja�látni�mibennünk,�és�nem�az�irgalmatlan,�
ördögi�fiókákat!�Ezért�vajúdik�az�anyaszentegyház,�ahogy�Paulosz�mond-
ja: „Bolond galaták…, akiket fájdalommal szülök, vajúdok, amíg ki nem 
ábrázolódik�rajtatok�a�Krisztus”�–�mert�ez�a�cél!

S ha megnézzük ennek az irgalmas samaritánusnak a történetét, nem 
tudom, hogy ki hol találná meg magát benne. Ha azt mondanánk valaki-
nek,�hogy�ő�a�pap,�aki�elkerüli�a�leütöttet,�vagy�a�lévita!�Azt�hiszem,�hogy�
olyan�tiltakozás�lenne�ellene,�hogy�ő�nem!�–�Hát�akkor�ki�vagy?�Te�vagy�az�
irgalmas samaritánus? Annyi szerénység van bennünk, hogy bevalljuk, 
hogy nem én vagyok. Hát akkor ki? – Azt hiszem, mindenki azt mondaná, 
hogy:�én�vagyok�az,�akit�leütöttek,�rajtam�kell,�hogy�segítsenek!�És�akkor�
megkérdeznénk: hát mit keresel a jerikói úton? Mit kerestél arra, az alá-
felé�vezető�úton?�Mit�kerestél�te�ezen�az�úton,�amely�az�„örömtanyáknak”�
a városába vezet? Miféle vágyak hajtottak arra? Mit csodálkozol, hogy 
leütöttek, kifosztottak? – Ezt vegyük tudomásul, hogy ha a világ felé, 
Egyiptom felé kacsingatunk, ott biztos, hogy be fogják törni a fejünket, 
és nem biztos, hogy lesz irgalmas samaritánus, aki fölveszi még egyszer 
az�ügyünket!�–�Adj�hálát�az�Istennek,�hogy�ma a mi irgalmas samaritánu-
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sunknak,�a�mi�Krisztusunknak�a�költségére�s�az�ő�vére�árán�gyógyíttatsz,�
hogy�valami�módon�bevitethessen�Isten�az�ő�országába.�
Megdöbbentő�ige�Jel�3,1–2-ből:�„Az�a�neved,�hogy�élsz,�pedig�halott�vagy.�

Eredj�el,�és�erősítsd�a�halófélben�levőket!”�–�Tehát�amikor�megállapítja�
rólam�Jézus,�hogy�én�halott�vagyok,�még�akkor�is�köteles�vagyok,�ha�ő�
küld,�a�halófélben�levőknek�az�erősítésére.�Nem�hiába�megírt�igék�azok,�
hogy: „Legyetek irgalmasok egymáshoz, amint a ti mennyi Atyátok ir-
galmas�volt�hozzátok.”�„Boldogok�az�irgalmasok,�mert�ők�irgalmasságot�
nyernek”�–�ezt�is�ő�mondja.�Folyamatosan�irgalmasságot�nyernek,�mert�
rá vagyunk szorulva az irgalmasságra.
Mi�lenne�a�teendőnk?�–�Kérni azt az irgalmas szívet Istentől;�az�ő�irgal-

mas�szíve�maga�Jézus�Krisztus,�s�ő�már�alig�várja,�hogy�adhassa�őt�mint�
jó magot a te szívedbe, hogy felnövekedhessék benned az irgalmasság.
Erről�az�irgalmas�samaritánusról�az�van�megírva,�hogy�a�legbelsejében�

megrázkódtatta�őt,�hogy�látta�azt�az�embert�az�úton�feküdni;�ott�legbelül�
megrendült!�Csak�Jézus�Krisztusról�van�megírva,�hogy�látva�a�mi�életün-
ket, felfogásunkat, megrendült a�belsejében,�szívében,�és�sírva�is�fakadt!�
–�Bárcsak�ne�kellene�felettünk�sírnia�az�Úrnak,�és�bennünk�is�ő�élhetne,�
aki meg tud rendülni a belsejében a másik embernek a nyomorúságán. 

Bár mi is tudnánk azt mondani, amit Lk 10,21-ben mond Jézus: „Igen, 
Atyám,�mert�így�kedves�teelőtted.”�Más�út�nincs�az�atyai�házhoz;�erre�
bárcsak�mi�rá�tudnánk�mondani:�„Igen,�Atyám!”�
Ámen!
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Gal�5,16–26;�Lk 17,11–19 

Azzal�fejeződik�be�a�mai�igénk,�amit�Jézus�mond�ennek�a�megtisztított,�
meggyógyított�embernek:�„A�te�hited�megtartott�téged.”�A�legerősebb�
hangsúly ezen van: „megtartott téged”. Minden embernek, aki a születés 
kapuján beléphet ebbe a világba, ez a legnagyobb kérdése: Mi lesz velem, 
megtartatok vagy elveszek?

Mai igénkben tíz leprás kerül Jézus elé. Ez a görög szó: „lepros” magya-
rul azt jelenti: tisztátalan, piszkos, mocskos, poklos. A testi leprát hosszú 
időn�keresztül�egyáltalán�nem�tudták�gyógyítani.�Ez�a�betegség�arra�hívta�
fel�az�ember�figyelmét:�„Ember!�Tisztátalan�vagy!�Tele�van�az�életed�tisz-
tátalansággal;�és�ennek�csak�a�külső�megnyilatkozása�a�lepra,�a�poklos-
ság;�a�pokol�eljegyzettje�vagy!”�Mi,�emberek�mindannyian�így�kerülünk�
erre az anyagi világra, hogy az Istenhez való viszonyunkban poklosak, 
tisztátalanok�vagyunk!�Jel 21,27-ben olvassuk, amikor a mennyei Jeruzsá-
lemről�ír�az�igénk:�„És�nem�megy�abba�be�semmi�tisztátalan…”�–�Tehát�ha�
haza�akarunk�jutni,�akkor�meg�kell�tisztulni!�–�„…sem�aki�utálatosságot�
és hazugságot cselekszik…” Igenis megvan az Istennek a „gusztusa”, mi 
az,�amit�az�Isten�utál.�Azt�mondja�Jézus,�hogy�ami�az�emberek�előtt�ma-
gasztos,�Isten�előtt�utálatos.�S�fordítva�is:�ami�az�emberek�előtt�esetleg�
utálatos,�az�Isten�előtt�magasztos.�–�Mert�hiszen�maga�a�Bárány�is,�mikor�
megjelent�az�emberek�előtt,�„utált�és�megvetett�volt”;�az�Isten�szemében:�
„magasságos,�felséges�és�dicső”.

Számba kell venni, hogy élsz, milyenek a vágyaid, az indulataid, a gon-
dolataid. vajon azok mint jó illat szállnak fel a mennyei világ felé, vagy 
pedig�egy�undorító�bűz�az�Isten�előtt,�amit�te�elgondolsz�magadban,�és�
végre is akarsz hajtani? Jel 22,14–15-ben olvassuk: „Boldogok, akik meg-
mossák�az�ő�ruháikat�a�Bárány�vérében.�De�kinn�maradnak�az�ebek,�a�
varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók s mind, aki szereti 
és cselekszi a hazugságot.” 
Mire�kell�figyelnünk�a�mai�igénkben?�Arra,�hogy�ez�a�tíz�tisztátalan,�pok-

los�férfi�kéri a�gyógyulását!�Azt�olvastuk:�„Felemelték�a�szavukat,�mond-
ván:�Jézus,�Mester,�könyörülj�rajtunk!”�Nehezen�tanuljuk�mi�meg,�hogy�az�
Isten világában mindent kérni kell! Kérés nélkül nem kapunk semmit. Ne 
hidd el, ha a szószékeinken a papok ígérik neked az ingyen kegyelmet, te 
csak�fogadd�el!�Hazugság!�–�Ha�te�nem�kéred�a�kegyelmet,�akkor�nem�fogsz�
kapni kegyelmet. A kegyelmet is kérni kell!�„Kérjetek,�és�adatik�néktek!”�
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Mivel ez az Istennek a törvénye, a sátán mindenáron meg akarja rontani. 
Tapasztalhatod, hogy milyen nehéz egy kis gyereket megtanítani kérni. 
Amikor elkezd beszélni, hiába próbálod magyarázni, hogy azt mondja: 
„Kérek�vizet!”�Hajlandó�azt�mondani:�„Szomjas�vagyok!”�„Vizet�akarok!”�
Mindent hajlandó mondani, csak nem akarja kimondani: „Kérek…” És 
hogyha�te�mint�szülő,�nagyszülő,�keresztszülő�ebbe�beleegyezel,�akkor�
ez azt jelenti, hogy te sem akarsz kérni az Istentől semmit, és nem is fogsz 
kapni�az�Istentől�semmit.�Kérés�nélkül�nincsen�semmi!

Mikor jutott eszedbe hálát adni azért, hogy a főpap, az örök tökéletes fiú 
nemcsak közbenjáró volt, nemcsak kikért téged,�a�bűnösökért�imádkozott�
(Ézs 53), hanem engesztelő áldozattá is lett? Azért, hogy téged az Isten 
elhívhasson, téged az Isten újonnan szülhessen, hogy te itt lehess ebben 
az anyagi világban, a kegyelemnek a helyén. Mikor adtál ezért hálát? 
Nem�akarunk�kérni!�Miért?�Mert�nem�akarjuk�megalázni�magunkat�

Isten�előtt.�Gőgösek,�beképzeltek,�felfuvalkodottak�vagyunk,�nem akarjuk 
elismerni a tisztátalanságainkat. Büszkén fennhordjuk a fejünket: „Ide 
nézz, Isten, láttál-e már ilyen tökéletes keresztény embert, mint amilyen 
én vagyok?” Jóbbal is nagyon sokat csatázik az Isten, míg végre belátja 
tisztátalanságát;�de�még�a�33.�fejezetben�is�ezt�kell�mondani�(8–10. v.): „Csak 
az imént mondtad fülem hallatára…: Tiszta vagyok, fogyatkozás nélkül: 
mocsoktalan�vagyok,�bűn�nincsen�bennem.�Az�is�vádakat�talál�ki�ellenem,�
ellenségének�tart�engem!”�Ha�mi�valóban�tiszták,�mocsoktalanok�lennénk,�
akkor nem lennénk itt, ebben az anyagi világban. Akkor otthon marad-
tunk volna a mennyei seregekkel, az angyalok, a szentség és a tisztaság 
világában. De mi azt a világot tönkretettük, az isteni természetet felrúgtuk, 
ördögi�természetűekké,�poklosokká�lettünk;�és�ezt�be kellene látni!

Azt mondja Jézus ennek a tíz leprásnak – poklosnak: „Menjetek, és mu-
tassátok�meg�magatokat�a�papoknak!”�A�mózesi�törvényekben�megadta�
Isten a poklosságból való tisztulásnak a rendjét, törvényét: „Mutasd meg 
magadat�a�papnak!”�Ez�a�rendje,�törvénye,�így�kezdődhetik�a�tisztulás!�De�
vajon van-e még Istennek papja közöttünk, akinek meg lehet mutatni a 
bajt? Ez�22-ben�Istennek�szomorú�panasza�(26.�v.):�„Papjai�erőszakot�tettek�
törvényeimen,�s�megfertőztették,�ami�nékem�szenteltetett!�…különbséget 
nem tanítottak a tiszta és a tisztátalan között…”�És�nékünk�ez�nagyon�tetszik;�
nagyon jó, hogy nem kell különbséget tenni. Ma így kellene mondani: „Eredj, 
mutasd�meg�magadat�az�Istennek;�mutasd�meg�magadat�a�főpapnak, ha fáj 
valami�tisztátalanságod!”�Miért kell megmutatni magamat? Azért, mert a 
megromlott emberi természet, az a „húsi” állapot („sarks”) csalni akar! Az 
nem�akarja�a�valóság�szerint�meglátni�a�bűnt;�ezért�kell�megmutatni,�hogy�a�
főpap�rámutathasson:�„Ne�csapd�be�az�Istent,�lásd�be�a�tisztátalanságodat!”�

Hogy mi ez a tisztátalanság? A mai vasárnapnak a levélbeli igéjében 
olvassuk (Gal�5,19-től):�„A�megromlott emberi természetnek a cselekedetei 
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nyilvánvalók, melyek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálko-
dás…”�Ma�a�házasságtörés�a�világban�nem�bűn;�jaj�lenne�nékünk,�ha�az�
egyházban�is�elfogadnák�a�házasságtörést!�Jaj�lenne�nékünk,�ha�a�tiszta�
és a tisztátalan között nem tennénk különbséget, és nem tanítanánk a kü-
lönbséget!�–�A�„bálványimádás”�is�egy�pokoli,�leprás�magatartás.�Figyeld�
meg, hogy hányszor elszólod magad: „Imádom az unokámat, a feleségemet, 
a férjemet…” De persze ez azt jelenti, hogy mindemellett lehetnek veszeke-
dések,�verekedések,�gyűlölködések,�harag,�patvarkodások,�civakodások…,�
de�imádom!�Vagy�imádod�a�töltött�káposztát�vagy�a�kirándulást.�Aztán,�ha�
magadba nézel, megláthatod azt, hogy a legocsmányabb bálványa pedig te 
magad vagy magadnak! Magadat imádod: a munkádat, a sikereidet vagy 
a sikertelenségeidet. – „Varázslás, ellenségeskedések, versengések…” Látod, 
hogy testvérek között mennyi versengés van. Testvér? – vagy pedig egy ve-
szekedő,�verekedő,�civakodó�banda!�–�„Gyűlölködések,�harag,�sértődések…”�
Milyen�hamar�„fölmegy�a�pumpa”;�milyen�hamar�haragszunk!�Milyen�
hamar�meg�vagyunk�sértődve!�Ó,�ha�úgy�néven nevezik a templomban a 
bűnt,�s�ha�valaki�magára ismer, akkor sajnos nem az történik, hogy lehajtja 
a�fejét,�és�azt�mondja:�„Uram,�Isten,�elvesztem!�Tisztíts�meg,�szabadíts�meg!”�
Hanem megharagszik a papra, és kimegy a templomon kívül, és kijelenti: 
„Hazudik�a�pap,�nem�igaz!”�–�Volt�valaki,�aki�tizenöt�éve�keresztül�minden�
vasárnap�itt�volt,�hazafelé�arról�beszélt:�„Nem�igaz,�amit�hallottunk;�ne�
higgyétek�el,�nincs�olyan�nagy�baj;�mi�azért�jók�vagyunk,�és�nem�is�értem,�
Jézus Krisztusnak miért kellett értem meghalnia.” És kilencvennyolc évesen 
úgy�ment�el:�„Én�nem�vagyok�bűnös!”�–�Hát�akkor�Krisztus�miért�halt�meg?!�
Be�kellene�látni�a�bűnt,�és�megmutatni�a�főpapnak,�mert�mi�az�irigységet 

például�csak�egy�„kis”�bűnnek�tartjuk;�de�ő�megmutatja,�hogy�pontosan�
olyan, mint a gyilkosság meg a házasságtörés, a harag, a gyűlölködés. Amikor 
majd�ő�ezeket�megmutatja,�ne�akard�tisztázni,�megmagyarázni�a�dolgaidat;�
ne�akard�megmagyarázni�a�bűneidet,�hanem�lásd be, ismerd el: tisztátalan, 
poklos vagy!�Azért,�hogy�megtisztíthassanak;�s�akkor kérheted�a�bűnbánat-
nak a kegyelemajándékát, de nem biztos,�hogy�megkapod!�Ézsau�már�nem�
kapta�meg.�És�akit�az�Isten�úgy�hirtelen�letöröl�a�színről,�az�sem�kaphatja�
meg�a�bűnbánat�kegyelemajándékát!�De�ha�még�tart�az�Isten�könyörülő�ir-
galma, kérd a bűnbánat kegyelemajándékát, hogy valóság szerint meg tudd 
bánni�a�bűneidet!�Te�is�el�tudd�mondani,�amit�Ézsaiás:�„Jaj�nékem,�elvesztem!�
Tisztátalan,�poklos�vagyok,�mert�tisztátalan�ajkú�nép�között�lakom!”�Amikor�
melletted elhangzik egy istentelen káromlás, vajon mi jut eszedbe? – Isten 
igéje�azt�mondja:�„Tisztátalan�ajkú�nép�között�lakom;�hát�akkor én is ilyen 
tisztátalan vagyok!” Csoda, hogy velünk, ilyen tisztátalanokkal az Isten szóba 
áll!�Isten�számára�lehetséges gyógyítási�esetek�vagyunk!�

Azt olvassuk Lk 17,3-ban: „Őrizzétek meg magatokat; ha vétkezik az 
atyádfia�ellened,�bocsáss meg néki!” Amit ellened vétett, azt köteles vagy 
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elengedni!�De�ne�keverd�össze�az�Isten ellen�elkövetett�bűnt�az�ellened 
elkövetett bűnnel!�Az�Isten�elleni�bűnt�senki�nem�bocsáthatja�meg!�Azt�
mondja�Jézus,�hogy�aki�az�Atya�ellen�vétkezik,�sőt�még�ha�a�Fiú�ellen�vét-
kezik is valaki, van bocsánat, de aki a Szent Szellem ellen vétkezik, annak 
sem ezen, sem a másvilágon nincsen bocsánat!
Bocsássunk�meg�egymásnak�kölcsönösen!�Hiszen�ha�a�Miatyánkot imád-

kozod,�abban�azt�imádkozod:�„Bocsásd�meg�nékem�az�én�bűneimet,�mi-
képpen én is megbocsátok�az�ellenem�vétkezőnek!”�És�ha�te�nem�bocsátasz�
meg, akkor a magad számára átkot kérsz a Miatyánkban�is!
A�tíz�poklos�férfi�leborul�Jézus�előtt,�és�megalázza�magát.�A�görög�szöve-

günkben így szólítják meg Jézust: „Epistata”; magyarul ez parancsnokot 
jelent.�Elismeri,�ő�hatalmas�Úr,�aki�parancsol�a�betegségeknek,�a�bajoknak.�
„Epistata!�Könyörülj�rajtunk!”�Nagy�dolog�ez,�ha�valaki�ezt�elismeri,�mert�
mikor bemegy Jézus a testileg meggyógyult „poklos Simon” házába (rajta 
ragadt�a�poklos�jelző),�látván�Jézust,�magában ezt mondja: „Ez ha próféta 
volna…”�Még�prófétának�se�tartja,�még�Mesternek�se�tartja!�Viszont�a�
történetünkben azt olvassuk, hogy egy testileg meggyógyult visszamegy, 
leborul Jézus�lábai�előtt,�és�Úrnak,�Kyriosnak�ismeri�el.�Ez�a�nagy�dolog!�
A�kilenc�testileg�meggyógyult�visszament�a�világba,�de�a�belső�ember�
poklosságától nem akartak megszabadulni.

Drága örömhír a poklosoknak, tisztátalanoknak, akik beismerik betegsé-
güket, hogy megadta Isten a tisztulásnak a lehetőségét. Jézus hajlandó meg-
tisztítani,�megújítani�bennünket;�rajtunk�múlik,�hogy�maradunk�poklosok,�
vagy�Isten�meg�tud�tisztítani,�s�el�tud�vinni�a�szentség,�tisztaság�világába!
Ámen!
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1986. SZEPTEMBER 7.

Gal�5,25–6,10;�Mt 6,24–34

Mai�igénk�középpontjában�ez�áll:�„Keressétek�elsősorban�Isten�országát�és�
az�ő�irgalmasságát,�és�minden�más�úgy�ráadásul�adatik�néktek.”�Bibliánk�
arra tanít bennünket, hogy nagy különbség van a Fiú országa, az Atya 
országa és az Isten országa között. Mi most itt, ebben az anyagi világban, 
ahol élünk, ahová a születés kapuján beléphettünk, itt a Fiú országába, a 
Fiú uralma alá kerülhettünk. 

Nem szabad megfeledkezni arról, honnan kerültünk ide. Bibliánk arra 
tanít bennünket Kol 1,12-ben: „Hálát kellene adni az Atyának, ki alkal-
masakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világos-
ságban;�és�megszabadított�minket�a�sötétség�hatalma�alól,�és�átvitt az ő 
szerelmes Fiának az országába.”�Mi,�emberek�a�bűneset�következtében�
mindannyian�a�sötétség�hatalma�alá,�egy�megkötözött,�cselekvőképtelen�
állapotba kerültünk. Minket onnan hozott fel Isten ide, az anyagi világra, 
azzal, hogy beléphettünk a születés kapuján. Itt a Fiú uralma alá akar 
helyezni bennünket, és alkalmassá akar tenni, hogy elvigyen az Atya és 
végül az Isten országába.
Az,�hogy�mi�idekerülhettünk�a�Fiú�uralma�alá,�sokba�került�az�Istennek;�

így mondja az igénk (13–14.�v.):�„Aki�általvitt�az�ő�szerelmes�Fiának�az�
országába;�akiben�van�a�mi�váltságunk�az�ő�vére�által,�bűneinknek�bocsá-
nata.”�–�Nem�arannyal,�nem�ezüsttel�váltattunk�meg,�hanem�az�ő�ártatlan�
szenvedésével,�az�ő�halálával�váltott�meg�minket.�Pecsétjéül�itt�hagyta�
számunkra�az�ő�megtöretett�testét�és�kiontott�vérét,�annak�a�bizonyságául, 
hogy ő az életét adta érettünk! Isten arra tanít bennünket, hogy nékünk 
nem�szabad�leragadni�az�anyagi�világnál;�nem�szabad�megállnunk�a�Fiú�
országánál�sem,�hanem�tovább�kell�mennünk�az�Atya�országába!�Persze�
mi�nem�figyelünk�arra,�mikor�naponta,�ha�el�is�mondjuk�még�az�Úrtól�
tanult�imádságot,�azért�könyörgünk:�„Mi�Atyánk…�jöjjön�el�a�te�országod!”
Egy�kép�segítségével�próbáljuk�megértetni�a�különbséget;�azt�mondhat-

nánk,�a�Fiú�országa�elsősegélynyújtó�hely,�ahol�a�sebesültet�elsősegélyben�
részesítik, bekötözik. Az Atya országa pedig egy jól felszerelt kórház, ahol 
már�alapos�kivizsgálást�lehet�folytatni,�minden�betegséget�elő�lehet�venni,�
ahol már komoly gyógyításokat lehet végezni. 

Mi most a mi legsúlyosabb betegségünk? Azt mondja Jézus (Mt 6,24): 
„Senki nem szolgálhat két úrnak.�Mert�vagy�az�egyiket�gyűlöli,�és�a�másikat�
szereti;�vagy�az�egyikhez�ragaszkodik,�és�a�másikat�megveti.”�Mi�keverjük 
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16. TRINITATIS-vASÁRNAP214

a�dolgokat;�mi�szeretnénk�vallásosak�is�lenni�–�hátha�van�benne�valami�–,�
de a világban is nagyon jól érezzük magunkat. Hiába próbálja meg Sala-
mon,�a�nagy�király,�aki�Istentől�kapott�bölcsességet,�értelmet,�hogy�szolgál�
az Istennek, és ugyanakkor a világi dolgoknak is: elbukik! Ahogy szerette 
Isten Salamont, ugyanúgy azt olvassuk végül, hogy megharagudott az 
Isten Salamonra, és kivágta Salamont, mert két úrnak akart szolgálni.
Nagyon�jellemző,�ne�felejtsük�el,�hogy�a�magyar�keresztény�történel-

münk�is�úgy�kezdődött,�hogy�Géza�fejedelmet�meg�kellett�intenie�Gellért�
püspöknek:�„Azt�hallom�felőled,�hogy�te�templomba�is�jársz;�de�ugyanak-
kor�még�a�berekben�a�Hadúrnak�fehér�lovat�áldozol;�nem�lehet�két�úrnak�
szolgálni!”�Géza�fejedelem�kihúzta�magát,�és�azt�mondta:�„Elég�hatalmas�
és�gazdag�úr�a�magyarok�fejedelme,�hogy�két�urat�is�ki�tudjon�szolgálni!”�
–�Ez�nem�megy!�Ez�törvény!�Két�világ�van�szembeállítva�egymással,�és�
nem fog megbékélni egymással soha. 
Miből�látszik,�mi�a�jele�annak,�hogy�valaki�az�Istent�szereti?�Az�Isten�

kijelentette�egyszer�és�mindenkorra,�hogy�ettől�nem�tér�el!�Zsolt 97,10: 
„Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!” Ez a jele annak, hogy va-
laki�szereti�az�Istent,�hogy�gyűlöli�a�gonoszt.�Bibliánk�pedig�nagyon�sok�
helyen arról tesz tanúbizonyságot, hogy mi, emberek szeretjük a gonoszt, 
és�gyűlöljük�a�jót!�Szeretjük�a�bűnt,�szeretjük�a�világi�kívánságokat,�de�
gyűlöljük�az�Istennek�a�világát,�a�szentség�és�tisztaság�világát.�Nem�lehet�
összekeverni�a�dolgokat!�Persze�a�vallásos�–�ahogy�a�Bibliánk�mondja�–,�a�
„lelki�ember”�fülének�ez�valami�botránkoztató!�Azt�mondja�az�igénk�Jézus�
Krisztusról (Zsid 1,9): „Szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszságot, 
ezért kent fel téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid felett.” 

És mi ezt nem akarjuk tudomásul venni, pedig Isten igéje arra tanít min-
ket, hogy ahogy a mágnesben ott van a két pólus, úgy minden emberben 
ott�van�a�két�pólus:�bennünk�van�a�szeretet,�bennünk�van�a�gyűlölet,�csak�
rossz az iránya.�Mi�szeretjük�a�gonoszt,�és�gyűlöljük�a�jót;�ez�azt�jelenti,�
hogy szeretjük az ördögöt, és gyűlöljük az Istent!
Nagyon�súlyos�figyelmeztetés,�amit�1Jn 2,15–17-ben olvasunk: „Ne sze-

ressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot 
szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban 
van, a hús – a megromlott emberi természet – kívánsága, a szemek kíván-
sága, a biosnak, a testi életnek a hencegése, nem az Atyától van, hanem a 
világból. És a világ elmúlik, és�annak�kívánsága�is;�de�aki�az�Isten�akaratát�
cselekszi, az megmarad örökké.” Nehezen tudjuk mi ezt elfogadni, hogy 
más az,�amikor�valaki�az�Istent�szereti!�Róm 3,28-ban így olvassuk az 
igénkben: „Tudjuk azt, hogy akik az Istent szeretik, azokkal mindenben 
együtt�munkálkodik�az�ő�javukra,�mint�akik�az�ő�végzése�szerint�meghívot-
tak.” De mi elfelejtettük, és egyházaink, felekezeteink nem emlékeztetnek 
erre�bennünket,�hogy�honnan�hívott�meg�minket�Isten!�Azzal,�hogy�mi�
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beléphettünk a születés kapuján, meghívottak vagyunk, és ez az anyagi 
testünk a meghívólevél az�Isten�részéről.�Ő meghívott minket, hogy az ő 
képére és hasonlatosságára formáljon át bennünket: az az indulat legyen 
bennünk is, amely volt az ember Jézus Krisztusban.
„Ne�aggodalmaskodjatok!”�Súlyos�betegség�az�aggodalmaskodás,�az�

egész életünket ez foglalja el, mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkod-
junk.�Ehhez�hozzátartozik�a�kultúra,�a�civilizáció,�a�művészet,�az�iroda-
lom,�s�ugyanakkor�az�örökkévaló�dolgokkal�nem�törődünk.�Jób�4-ben�
olvassuk: reggeltől estig gyötrődünk, s anélkül, hogy észrevennénk, el-
veszünk örökre!�Nem�vesszük�észre�a�veszedelmet,�a�bajt!�–�Nem�tudok�
szabadulni�attól�a�jelenettől,�amelyet�tegnap�láttam.�Érd�és�Diósd�között�
jöttünk�autóval;�láttunk�egy�asszonyt,�megindult�a�túlsó�oldalra,�és�eszébe�
juthatott: „Jaj, valamit elfelejtettem…” Körül sem nézve szaladt a másik 
oldalra,�és�egy�Trabant�elgázolta.�Szörnyű�jelenet�volt!�–�Naponta�hányan�
és�hányan�gondolkodás�nélkül,�ész�nélkül�mennek�át�az�úttesten!�Mert�
tele vagyunk aggodalmaskodással, az élet gondjaival, a problémáinkkal, 
és nem vesszük észre a veszedelmet testi vonatkozásban sem. Nemcsak 
arra kell gondolnunk, hogy ez a szerencsétlen asszony ott halt meg, hanem 
arra is, hogy mivel halt meg, hogyan ment el. Esetleg egy káromkodással 
a szívében? Aggodalmaskodással? Földi gondolkodással? Hogyan lépett 
át abba a másik világba?

Mert nekünk egyszer itt kell hagynunk ezt az anyagi világot, de nem 
mindegy,�hogyan!�Isten�rá�tudott-e�vezetni�bennünket,�hogy�keressük első-
sorban az ő országát és annak igazságosságát; hogy végre döbbenjünk rá 
arra, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, hová megyünk? Rá tudott-e 
Isten�vezetni�arra,�hogy�nekünk�bűneink�vannak,�és�azoktól�szabadulni�
kell? Hogy Jézus Krisztus azért jött el, és azért halt meg, hogy mindenkit a 
bűneiből�megszabadítson,�hogy�a�mi�bűneinkre�bocsánatot�kaphassunk!
Hogyan�megyünk�el�innen?�Úgy,�hogy�a�bűneinkre�kaptunk�bocsánatot?�

Milyen természettel megyünk el innen? Hogy végre már szeretjük az Is-
tent,�és�gyűlöljük�a�gonoszt?�–�Ez�a�nagy�kérdés,�és�minden�ezért�történik�
itt,�ebben�az�anyagi�világban!
Bibliánk�azt�mondja,�hogy�„keressük�elsősorban�Isten�országát�és�annak�

igazságosságát, és minden más ráadásul adatik nékünk”. Mi nem akarjuk 
ezt�megérteni,�hogy�élet-halál�kérdés,�üdvösség-kárhozat�kérdésről�van�
szó!�Nem�akarjuk�megérteni,�hogy�nekünk�meg�kell�változnunk,�mert�örök�
élet�vagy�örök�halál�vár�ránk!�Mt 10,37-ben azt mondja Jézus: „Aki inkább 
szereti�atyját�és�anyját,�hogy�nem�engemet,�nem�méltó�énhozzám;�és�aki�
inkább�szereti�fiát�és�leányát,�hogy�nem�engemet,�nem�méltó�énhozzám.”�
Tehát ha valaki számára az Isten országa felé való törekvésében akadály 
a�gyermeke:�a�fia�vagy�a�lánya,�az�anyja�vagy�az�apja�–�ez�a�Jézus�Krisztus-
hoz nem méltó, mert az Jézus Krisztust gyűlöli, és a gonoszt meg szereti. 
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–�Hát�nem�lenne�jobb,�ha�Jézus�Krisztus�mentő�szeretetében�állhatnék�a�
gyermekem�mellett,�hogy�megmeneküljön�ő�is�az�örök�élet�számára?�Vagy�
mint�gyermek�–�hát�nem�lenne�jobb,�ha�Jézus�Krisztus�mentő�szeretetével�
állanék�az�apám,�az�anyám�mellett,�hogy�megmentsem�őket�az�örök�élet�
számára?!�
„Keressétek�elsősorban�is�az�ő�országát�és�az�ő�igazságosságát!”�Isten,�

amikor a tíz igét adja, kijelenti: „Ne legyen néked más istened énmellet-
tem!”�– Isten nem megy el társbérletbe más istenekkel, bálványokkal!�Ő�az�
egyedüli�igaz�Isten!�Arra�tanít�minket,�hogy�ilyen�Istent,�mint�ő,�sehol�
nem találhatunk. Mik 7,18: „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsát-
ja�a�bűnt,�és�elengedi�öröksége�maradékának�vétkét?�Nem�tartja�meg�
haragját�örökké,�mert�gyönyörködik�az�irgalmasságban.”�Ő�olyan�Isten,�
aki megtérésre hív bennünket, aki meg akar ajándékozni bennünket a 
megbánás�kegyelemajándékával.�És�aki�kifizette�a�mi�adósságainkat,�
a�mi�bűneinket!�A�mi�bűneinkért�az�egyszülött�Fiát�adta�váltságul,�aki�
engesztelő�áldozattá,�Báránnyá�lett�érettünk!�„Aki�úgy�szerette�a�világot,�
hogy�az�ő�egyszülött�Fiát�adta,�hogy�aki�hisz�őbenne,�el�ne�vesszen,�hanem�
örök�élete�legyen!”�–�De,�aki�nem�enged�a�Fiúnak,�Isten�haragja�marad�
rajta,�és�örökre�elveszett!�
„Keressétek�elsősorban�Isten�országát�és�az�ő�igazságosságát,�és�min-

denek�ráadásul�adatnak�néktek!”�–�És�ő�ezt�el�tudja�végezni�bennem,�a�
gondolkodásomban, az indulataimban, a törekvéseimben, ha én igazat 
adok�az�Istennek,�és�nem�állok�ellen�az�ő�munkájának!
Bárcsak�Isten�így�tudna�minket�is�újonnan�szülni�élő�és�szent�remény-

ségre!
Ámen!
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1987. OKTÓBER 4.

Gal�3,15–22;�Róm�3,22–31;�Lk 10,25–37

Miért nem tudjuk mi cselekedni azt, amit talán mi is jónak látnánk? Er-
re�felel�a�levélbeli�igénknek�első�mondata�(Róm 3,22–23): „Mert nincs 
különbség�közöttünk,�mert�mi�emberek�egyenlőképpen�vétkeztünk…”,�
egyenlőképpen bűnösök vagyunk,�bűnbe�estünk.�És�ez�a�bűn�azt�jelenti,�
hogy a mi megromlott emberi természetünk alkalmatlan minden jóra. 
Megrontottuk�teljesen�az�isteni�képmást!�

Hogy van az, hogy a Biblia történeteit hajlandó vagyok „Kain–Ábel-
től”�magamra�vonatkoztatni,�de�a�bűnesetet már nem vagyok hajlandó 
magamra vonatkoztatni,�hogy�„Én�mint�»Ádám«�áthágtam�a�szövetséget,�
ott�cselekedtem�hűtlenül�ellened!”�–�Amikor�egyházunkban�ez�a�tanítás�
először�elhangzott,�sokan�nem�fogadták�el;�de�vajon�mi�megértjük,�hogy�
ez tulajdonképpen a Bibliával szembeni ellenkezés? Ez azt jelenti, hogy 
én�nem�fogadom�el�az�Istennek�a�kijelentését!�Válogatok benne; valamit 
elfogadok, valamit nem! Nem akarom elfogadni, hogy a bűnt én követtem 
el! Én�szálltam�szembe�az�Istennel!�És�azóta�van�ez�a�megromlott�emberi�
természetem. És csak csoda az,�hogy�Isten�a�bűnbeesés�utáni�állapotból�
engem kiválasztott. 

Ahogy a levélbeli igénkben olvastuk (Róm 3,24–25): „…a Krisztus Jé-
zusban�való�váltság�által�–�a�Jézus�Krisztus�váltsághaláláért;�őt�rendelte�
engesztelő�áldozatul�–,�kit�az�Isten�eleve elrendelt.” Azaz eleve a�bűneset�
utáni állapotra�vonatkozik!�„Eleve�elrendelte�engesztelő�áldozatul�hit�által�
az�ő�vérében,�hogy�megmutassa�az�ő�igazságosságát�az�előbb�elkövetett�
bűnök�elengedése�miatt.”�Tehát�a�bűnesetkor�elkövetett�bűnök�elengedése�
miatt!�Ha�el�tud�Isten�juttatni�odáig,�hogy�igazat adsz az Isten törvényének, 
igazat�adsz�annak,�amit�az�ige�mond;�ahogy�Róm 7,7-ben olvassuk: „…a 
bűnt�nem ismerte volna fel, hogy az bűn, hanem csak az Isten törvényén 
keresztül” – a Biblia kijelentésén keresztül. Például „a kívánságról sem 
tudtam�volna,�hogy�az�bűn,�és�nem�ismertem�volna�el�bűnnek,�ha�a�törvény 
nem mondaná, hogy ne kívánjad”. És az irigységet nem fogadtam volna 
el�bűnnek,�ha�a�törvény�nem�ítélné�meg;�és�a�paráznaságot�és�a�házas-
ságtörést�sem�fogadtam�volna�el�bűnnek.�–�Ahogy�ma�az�egész�világ�nem�
fogadja�el�bűnnek�a�házasságtörést,�a�paráznaságot,�a�gonoszságokat,�a�
gyilkosságot, a haragot, az istentelenséget – hát én sem fogadtam volna 
el, hogyha a Biblia�nem�mondaná,�nem�tanítana�rá!�Viszont�ehhez�az�kell,�
hogy�én�higgyek�az�Istennek!�És�ha�elfogadom�és�elismerem:�„Igen,�én�
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vétkeztem,�én�cselekedtem�meg�a�bűnt!”,�akkor�fogom�megérteni,�hogy�
van�Istennek�egy�csodálatos�igazságossága,�hogy�engem,�bűnös�embert�
hajlandó megigazítani, igazzá tenni hit�által,�ajándékképpen�az�ő�kegyel-
méből,�a�Krisztus�Jézusnak�a�váltsághalála�által!�
Az�utolsó�időkről�az�van�megírva�2Thessz 2,3-ban: „…megjelenik a bűn 

embere,�a�veszedelem�fia�mint�embertípus,�aki�ellene veti magát és fölébe 
emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten-tiszteletre méltónak 
mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten 
gyanánt mutogatván magát.” De ennek súlyos következménye lesz, mert 
az olvassuk tovább: „Azért rájuk engedi az Isten a tévelygés erejét, hogy 
higgyenek a hazugságnak, mivel nem fogadták be az igazság szeretetét az 
ő�megtartásukra…,�hanem�gyönyörködtek�az�igazságtalanságban.”�–�Tehát�
ha én nem hiszek az Istennek, ha válogatok az igében – valamit elfoga-
dok, de van, amit nem fogadok el –, és így az Isten törvénye fölé helyezem 
magamat, és így eljutok odáig, hogy a törvényt taposom, lábbal taposom 
az Isten törvényét, akkor annak az lesz a következménye, hogy az Isten 
szempontjából�be�fogok�sötétedni;�nem�fogom�megérteni�az�Isten�igéjét!�

Mi lenne a megoldás? – Az, amit a Római levélben olvastunk: „Megigazít-
tatván hit által�a�Jézus�Krisztus�váltsághalálában!”�Hihetnék�az�Istennek, 
amit�ő�mond!�Hihetnék�az�ő�igéjének;�azért�mondja�Jézus�a�zsidóknak�(Lk 
11,32):�„Ninive�férfiai�együtt�fognak�feltámadni�ezzel�a�nemzetséggel;�és�
kárhoztatják�azt,�mert�ők�megtértek�a�Jónás�prófétálására…”�Azt�olvassuk�
Jónás könyvében (Jón 3,5–10), hogy a ninivebeliek hittek az Istennek, és 
megbánták�a�bűneiket,�megváltoztatták�a�cselekedeteiket,�és�ezt�látta Isten, 
és�nem�pusztította�el�Ninivét.�Sajnos�mi�nem�akarunk�hinni�az�Istennek!�
„Még az Istennek�se!”�Megvannak�a�saját�elgondolásaink,�a�saját�terveink,�
és nem vesszük észre, hogy itt, ebben az anyagi világban minden percben, 
minden órában vizsgán megyünk át, mit csinálunk! vajon beilleszkedtünk 
az Isten�rendjébe?�Vagy�pedig�az�Isten�törvényét�tapossuk?!�

Ezért mondja el Jézus az irgalmas samaritánus példázatát (Lk 10,25–37). 
Azt�mondja�Jézus,�hogy�ez�az�ember�Jeruzsálemből�Jerikó�felé�tartva�rablók�
kezébe esett, kik megsebesítették, és elmentek, otthagyták félholtan. – És 
most�erre�figyeljünk�(31.�v.):�„Történet szerint ment arra egy pap, aki ezt 
látta, és elkerülte.” „Történet szerint”, ez a görög szó azt jelenti magyarul, 
hogy „pontosan így volt elrendezve”, a szerencsés „véletlen” hozta össze az 
eseményeket.�Felülről�tudták nagyon jól, hogy most kell találkoznia a fél-
holtnak ezzel a pappal. van egy ilyen értelme is ennek a szónak: „Az isteni 
rendezésnek megfelelően történnek az események!”�Erre�kellene�felfigyel-
nünk,�nehogy�fölébe�helyezzük�magunkat�mindennek,�amit�az�Isten�adott;�
nehogy törvénytaposókká legyünk, hogy saját magunknak csináljunk 
törvényt,�és�a�magunk�választotta�istentisztelet�szerint�akarjunk�élni!�
Vegyük�tudomásul,�hogy�felülről�úgy�irányítják�az�eseményeket,�hogy�
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mi�minden�percben,�minden�pillanatban�vizsgázunk;�méghozzá�hogy�jól 
vizsgázzunk, felsőbb�osztályba�léphessünk!�Figyeljünk�arra,�amit�az�Isten 
akar�adni�a�számunkra�életprogramot!�–�Állandó�vizsgáztatás�folyik.�Aki�
azt hiszi, hogy elkerüli azt az Isten által adott vizsgát itt, ebben az anyagi 
világban, az nagyon téved. Aki elkerüli,�az�is�már�vizsgázott!�Aki�el�akarja�
kerülni ezt a vizsgát, az törvénytaposóvá lesz, és az be fog sötétedni.
„Történet�szerint”�milyen�jól�rendezik�felülről�a�dolgokat!�ApCsel 24. fe-

jezetében találkozunk azzal az eseménnyel, amikor Pál apostolt fogolyként 
tartják�a�római�hatóságok,�és�egy�bizonyos�Félix�nevű�helytartó�kihallgatja�
Pált. Ez a Félix feleségével, Druszillával együtt jön erre a kihallgatásra. 
Jellemző,�hogy�a�helytartó�neve�–�Félix (latin szó) – magyarul azt jelenti: 
szerencsés, szerencse fia. – Micsoda szerencsés eset, találkozhat az Isten 
emberével, Pállal, akit Isten arra rendelt, hogy (ApCsel 26,18): „Megnyissad 
szemeiket,�hogy�sötétségből�világosságra�és�a�sátán�hatalmából�az�Istenhez�
térjenek.�És�ezért�bizonyságom�leszel�királyok�és�népek�előtt”,�mondja�
néki�az�Úr!�–�Micsoda�szerencsés�véletlen!�–�És�azt�olvassuk,�hogy�amikor�
hívatta�Pált,�hallgatta�őt�a�Krisztusban�való�hit�felől,�hogy�lehet�hinni�a�
Krisztusnak;�mikor�pedig�Pál�igazságosságról,�tehát�a�bűntől�való�szaba-
dulásról,�önmegtartóztatásról�és�eljövendő�ítéletről�szólt,�megrémülve�
mondta Félix (ApCsel 24,25): „Mostan eredj el, de amikor majd jó alkalom 
lesz,�majd�ha�egy�jobb�lehetőséget�kapok,�majd�akkor�meghallgatlak�téged.”�
Ez a kihallgatás „történetesen” itt is egy ilyen „szerencsés találkozás” volt, 
és Félix és Druszilla nem ismerték fel az ő meglátogatásuknak az idejét, és 
soha többé�nem�kaptak�alkalmat�arra,�hogy�az�Isten�szóba�álljon�velük!
Fel�tudod-e�te�fogni�annak�a�nagy-nagy,�drága�jelentőségét,�hogy�az�

Isten�szóba�áll�veled?!�Vagy�pedig�neked�sem�tetszik�az�igazságosság,�az�
önmegtartóztatás,�az�eljövendő�ítélet;�majd�egy�más�alkalommal!�És�eset-
leg nem fogsz kapni soha többé alkalmat, hogy az Isten szóba álljon veled.
Persze�hogyha�ez�a�pap�meg�a�levita�tudta�volna,�hogy�ők�most�vizsgáz-

nak,�figyelik�őket�–�magyarán�szólva�azt�mondanánk�–,�„kivágta�volna�
mindenki�a�rezet”,�s�megmutatta�volna,�hogy�igenis�ő�tud�segíteni!�Kész-
séges a segítségre. De egyikük sem hitt az Istennek, nem volt a szívükben 
istenfélelem. És hányan és hányan járnak ma is így, hogy nincs a szívük-
ben istenfélelem.

Ennek a samaritánusnak, ennek az idegennek, pogánynak a szívébe 
volt írva az istenfélelem.�Megkönyörült�rajta!�–�Az�igazi�vizsgáztatás�az,�
amikor én nem számítok rá. Az igazi vizsgáztatás az, amikor én észre 
sem�veszem;�nem�figyelmeztetnek�előre.�–�De�hát�akkor�hogy�fogok�tudni�
jól felelni? Úgy, hogyha majd nekem is a szívembe lesz írva a törvény, az 
Istennek�a�törvénye!�Hogyan�tud�felelni�egy�„almafa”,�hogy�jó�gyümölcsöt�
terem? – Azért mondja a levélbeli igénk, hogy különbség van a törvény 
cselekedete és a hit cselekedete között, mert a törvény cselekedete az, ami-
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kor mi a karácsonyfára ráaggatunk mindenféle szép dolgot, de az nem a 
karácsonyfa�termése.�Amikor�mi�úgy�külsőképpen�akarjuk�cselekedni�az�
Isten akaratát, de a szívünkben nincs benne;�és�egészen�más�az,�amikor�
egy vad fa fogadja az oltást, és akkor az a szelíd rügy kezd benne teremni 
gyümölcsöt.�Új�élete�kezdődik�a�fának!�–�Jézus Krisztus volt az „irgalmas 
samaritánus”,�és�ő�mindannyiunkon könyörült, és ez kellene, hogy meg-
fogja�a�szívünket,�megmozdítson�bennünket!�És�őt�kellene�befogadnunk,�
hogy�ő�teremjen�bennünk�az�élet�számára�jó�gyümölcsöt!
Azután�a�másik,�amire�figyelnünk�kell,�hogy�az�„irgalmas�samaritánus”�

könyörületességre indult. – Mi meg általában arra rendezkedünk be a ke-
resztyén életünk során, hogy rajtunk könyörüljenek,�rajtunk�segítsenek!�
Egyáltalában nem akarunk berendezkedni arra, hogy nekünk kellene 
kinyújtani�a�kezünket�mások�felé!�–�Lehet�jól�vizsgázni!�Azt�olvassuk,�
hogy�bekötözte�a�sebeit!�–�Meg�kellene�nézni�az�életünket,�hogy�mi�pedig�
hányszor okozunk sebeket másoknak. Szavainkkal, megjegyzéseinkkel, 
cselekedeteinkkel,�véleményünkkel�hányszor�sebesítünk�meg�embereket!�
Nemhogy sebeket kötöznénk, hanem sebeket okozunk! Miért? Mert nem 
hiszünk! Nincs a szívünkben istenfélelem. 

Az „irgalmas samaritánus” bekötözte a sebeket, olajat, bort töltvén 
azokba;�és�a�rablók�kezébe�esettet�felhelyezte�tulajdon�barmára.�–�Az�
olaj�és�a�bor�az�akkori�idők�„gyógyszere”�volt;�szesszel�fertőtlenítették�a�
sebet, az olajjal pedig puhították. – És vitte a samaritánus a sebesültet a 
vendégfogadó�házhoz,�gondját�viselte.�Másnap�pedig�elmenőben�két�pénzt�
kivevén, adta a gazdának, és mondta néki: „viselj gondot rá, és ha valamit 
ezenfelül�reá�költesz,�amikor�visszatérek,�megadom�néked!”�Mi�hajlan-
dók�vagyunk�a�szívünket�odaadni,�hajlandók�vagyunk�jó�szót�mondani;�
hajlandók vagyunk mi mindenre – csak pénzt ne kérjenek tőlünk!�Ez�az�
irgalmas samaritánus nem mondta azt: „Jaj, most nem tudok adni, mert 
a�bankban�van�a�pénzem,�és�nem�akarom�a�kamatokat�elveszíteni;�most�
nem�tudok�segíteni!”�Hanem�ami�pénze�volt,�azt�odaadta,�mert�könyörü-
letességre indult, mert a szívébe�volt�írva�törvény!�

Te a három közül mit gondolsz azért, kit gondolsz, melyik volt a feleba-
rátja annak, aki rablók kezébe esett? – Jézus a törvénytudóval mondatja ki, 
és�velünk�mondatja�ki,�hisz�tudjuk�mi�nagyon�jól!�Jól�felelünk;�ha�beszélni�
kell,�ott�nincs�hiba!�–�„Jól�feleltél!�–�mondta�néki�Jézus.�–�Ezt�cselekedd,�
csináld, és akkor fogsz élni!”

A mai vasárnap a régi egyházi rendtartás szerint aratási-hálaadó va-
sárnap. Ezen a napon a régi egyházi rendtartás szerint meg szoktak emlé-
kezni arról, hogy az Isten áldása hogyan szállt reánk azon keresztül, hogy 
ő�magot�adott�a�magvetőnek,�kenyeret�az�éhezőnek.�Istennek�az�áldása, 
hogy�a�vetésre�volt�aratás!�És�azt�az�igét,�amelyet�az�özönvíz�után�mon-
dott:�„Amíg�a�föld�lesz,�vetés�és�aratás�meg�nem�szűnnek!”�–�ezt�teljesíti!�
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Gondolunk�rá?�Hálát�tudunk�adni�érte?!�Pedig�ez�a�vetés�és�aratás�többet�
is�jelent.�Nemcsak�azt,�hogy�a�búzamagból�búza�lesz;�hanem�azt�is�jelenti,�
amit Gal 6,7-ben olvasunk: „Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, 
mert amit vet az ember, azt�fogja�aratni�is.�Mert�aki�vet�az�ő�saját�testének,�
a húsnak, a megromlott emberi természetnek, a saját vágyainak, kíván-
ságainak,�az�ebből�fog�aratni�veszedelmet. Aki pedig vet a szellemnek, a 
szellemből�fog�aratni�örök életet.” 

Ez a vasárnap arra emlékeztet bennünket, hogy lehet vetni, és az Isten 
törvénye�szerint�bekövetkezik�az�aratás!�És�ki�mit�vet,�azt�fogja�aratni�is.�
–�Lehet�vetni�a�szellemnek,�a�belső�embernek!�Lehet�vetni�felülről�kapott�
drága�magot,�és�lehet�aratni�majd�örök�életet!�
Ó,�bárcsak�mindannyian�ebben�az�aratásban�vehetnénk�részt!
Ámen!
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Ef�4,1–6;�Lk 14,1–11

Mai�igénk�a�főhelyek�válogatása:�ki�hova�üljön.�Mi�arra�gondolunk,�hogy�
a�Bibliánk�illemszabályokat�közöl?�Vigyázzunk!�Bibliánk�nem�történet-,�
földrajz- vagy irodalomkönyv – ahogy ez a világ próbálja ma értékelni. 
Bibliánk az „örök élet vagy örök halál” kérdéseit állítja elénk: Ember, 
honnan jöttél, miért vagy itt, ebben az anyagi világban, és hová kerülsz 
innen?�Mi�lesz�akkor,�ha�le�kell�lépned�erről�az�anyagi�világról,�és�át�kell�
lépned�abba�a�másik�világba;�örök�üdvösség�vagy�örök�kárhozat�lesz�a�
részed? – Ezért a Bibliánkat mindig úgy kell olvasni, hogy mi az, ami ne-
kem szól. Hol találom meg magamat? Hol van az, ahol Jézus engem akar 
meggyógyítani,�megtisztítani;�engem�akar�felkészíteni�az�örökkévaló�
világra: a szentség és a tisztaság világára.
Azt�olvassuk�az�első�versben,�hogy�mikor�Jézust�meghívták�egy�főember�

házához�ebédelni,�azok�„figyelték”,�leselkedtek.�Nem�fogja-e�megrontani�
a „sabbátot”, és akkor ez újabb jogcím lenne arra, hogy ellene fellépje-
nek. – Vallásos emberek leselkedtek utána! És ez a megromlott emberi 
természetnek a tulajdonsága. Bennünk is ott van, mi is nagyon sokszor 
úgy hallgatjuk az igét, hogy mi az, amiben fel lehetne botlani. Mi az, amit 
nem tudunk elfogadni? Nekünk sajnos semmi sem tetszik abból, ami a 
Bibliában�van.�Nekünk�mindenről�más�a�véleményünk,�mint�amiért�
az Isten adta. A mi megromlott emberi természetünkkel úgy vagyunk 
a pihenés napjával: „végre, ez az én napom! végre azt csinálhatok, amit 
én�akarok!”�–�Ha�pedig�„vallásos”�vagyok,�akkor�úgy�gondolkozom,�hogy�
ez a tétlenség napja. A „sabbát” nem a tétlenségnek, a semmittevésnek a 
napja! Amikor Isten a teremtésben vagy a tíz igében a „sabbátról” beszél, 
akkor azt mondja: hat napon át teremtette az eget és a földet – tehát én 
is hat napon át munkálkodjak –, de a „hetedik napot” az Úr megáldotta és 
megszentelte! – Hát van-e ennél nagyobb munkája az Istennek, mint az, 
hogy valamit, valakit meg tud áldani, szentelni? De nekünk egészen más 
véleményünk van a „sabbátról”, mint az Istennek.

Lk 14,2: „És lássátok, egy vízkóros ember�volt�őelőtte.”�Jézus�amikor�be-
megy ebbe a házba, nem a berendezést nézi meg, milyen modern bútoraik, 
milyen�szőnyegeik�vannak,�hogy�állnak�anyagilag,�hanem�Jézus�rögtön�
egy beteget�vesz�észre,�mert�ő�azért�jött,�hogy�betegségeinket�hordozza.�
Azért jött, hogy minket meggyógyítson, hogy minket felkészítsen az örök-
kévaló�világra!�Legelőször�is�a�vízkóros�embert�veszi�észre.�–�Vízkóros�
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ember!�Mit�jelent�ez?�Tudjuk�nagyon�jól�ma�is;�próbáljuk�vízhajtóval�
megoldani a kérdést, vagy ha súlyosabb, akkor csapolással. Oka: a vese 
nem választja ki a szervezetre káros anyagokat, nem választja széjjel a 
vizet�a�vértől;�de�nem�a�vese�a�beteg,�tudjuk�nagyon�jól,�hogy�a�szív a beteg. 
–�A�vízkórság�csak�egy�kiütés;�a�baj�ott�van�belül,�a�„belső�emberben”,�a�
szívben. A szívben van a baj, hogy nem választjuk széjjel a jót a gonosztól; 
a szentet a profántól, a világitól. Nem választjuk széjjel az Isten dolgait 
az�ördögnek�a�dolgaitól.�Mi�összekeverünk�mindent!
Amikor�Jézus�ezt�a�szívbeteget�veszi�észre�legelőször,�ez�azt�jelenti,�hogy�

akik�ott�együtt�ülnek,�együtt�vannak,�és�válogatják�a�főhelyeket,�mind�
szívbetegek. És ez az ige számunkra is ezt kell hogy jelentse, akik most 
itt�vagyunk,�szívbetegek�vagyunk!
„Leselkednek�őutána”�–�ki�akarják�nyomozni�Jézusnak�a�titkát!�Pedig�

kinyomozhatatlanok az Isten országának a dolgai. De az Isten hajlandó 
kijelenteni azoknak, akik gyermeki szívvel tudnak közeledni feléje, en-
gedelmességgel közelednek feléje. – Nem igaz, hogy az „emberi kutató-
munkának” az eredménye mindaz, amit ma találmánynak nevezhetünk. 
Az�Isten�fedett�fel�titkokat�az�ember�előtt,�és�hogyha�ő�nem�jelenti�ki�az�
ő�titkait,�akkor�bizony�mi�„kutathatunk”,�erőszakoskodhatunk�–�vagy�
döngethetjük�a�„mennynek�az�ajtaját”�–,�nem�megyünk�semmire!�
Aki�előtt�Isten�legelőször�feltárja�az�atombomlásnak�a�titkát�–�ez�mióta�

az�anyagi�világ�van,�azóta�van�–,�s�aki�előtt�ezt�Isten�legelőször�feltárta,�
az�egy�nagyon�alázatos�ember�volt;�azt�mondta:�„Ne�folytassuk�tovább�en-
nek�a�titoknak�a�feltárását!�Az�anyagot�a�bűn�kötözte�meg,�csak�a�szeretet�
oldhatja�fel!�Ne�nyúljunk�hozzá�mi,�emberek,�mert�ebből�csak�újabb�bűn�
lesz!”�És�jól�látta!�Mi�lett�azóta�ebből!�–�Vagy�gondoljunk�a�rákkutatásra!�
Az�egész�világ�összes�tudósa�azon�dolgozik,�hogy�ezt�a�kérdést�megoldják!�
Milliók�és�milliók�mennek�rá�évtizedek�óta,�és�nincs�eredmény!�Miért?�
Nincs�egy�alázatos�ember,�akinek�az�Isten�felfedhetné�ezt�a�titkot!�–�És�te�is�
ülhetsz most itt, a templomban, és nem értesz semmit abból, amit az Isten 
ma�ki�akar�jelenteni,�ha�nem�tudsz�alázatos,�gyermeki�szívvel�figyelni:�mi�
is�mind,�akik�itt�vagyunk,�emberek,�ilyen�szívbajosak�vagyunk!

Jézus meggyógyítja ezt a szívbajos beteget, de ha csak testileg gyógyul 
meg, akkor úgy jár, mint az a kilenc poklos, aki testileg megtisztult ugyan, 
de�a�belső�emberükben�maradtak�betegek,�tisztátalanok.

Mi az, amit Isten ki akar jelenteni a mi számunkra ezen az igén keresztül 
mint titkot? – Mi, emberek meghívottak vagyunk, és ha Isten nem hívott 
volna meg bennünket, akkor nem kerülhettünk volna ide, az anyagi 
világra. Nem azért lehetünk itt, mert az apánk vagy az anyánk akarta, 
hogy�legyen�gyermekük,�hanem�azért�vagyunk�itt,�mert�Isten�–�a�szülőkön�
keresztül – testet adott, hogy ide kerülhessünk, erre az anyagi világra. 
Meghívott�bennünket�egy�csodálatos�találkozóra,�ami�a�világ�előtt�titok,�
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de Isten az övéinek kijelentette. Róm 8,28–29: „Tudjuk, hogy akik az Istent 
szeretik,�azokkal�mindenben�együtt�munkálkodik�az�ő�javukra,�mint�
akik�az�ő�végzése�szerint�meghívottak.�Mert�akiket�eleve�ismert,�eleve�el�
is�rendelte,�hogy�azok�az�ő�Fia�ábrázatához�hasonlatosak�legyenek,�hogy�
ő�legyen�elsőszülött�sok�testvér�között.”�Meghívottak�vagyunk,�és�azért�
kerültünk ide, erre az anyagi világra, hogy itt az ő Fia ábrázatára for-
máljon át bennünket, hogy újonnan szüljön bennünket. Bennünk is az az 
indulat legyen, mely volt a Krisztus Jézusban, aki mikor itt volt, megalázta 
magát, szolgai formát vett fel. Mi pedig miután idekerültünk, ahelyett, 
hogy�megaláztuk�volna�magunkat,�gőgösek,�beképzeltek�vagyunk.�Mi�
is�válogatjuk�a�főhelyeket,�csak�legfeljebb�alázatoskodás�alá�rejtőzünk.
Figyeljük�meg,�hogy�ez�az�ősbűn,�a�gőg�ott�van�mindannyiunkban!�

Hogy�tudunk�dicsekedni,�és�le�tudjuk�nézni�a�másik�embert!�Mindig�
van „valami”, amire tudunk hivatkozni: „Különb vagyok, mint a má-
sik!”�–�Figyeljük�meg,�mennyire�jellemző,�hogy�találkozunk�valakivel,�
és�betegségről�kezdünk�el�beszélni,�még�be�sem�tudjuk�fejezni�–�„Múlt�
héten�fájt�a�fejem…”�–,�az�illető�rögtön�megjegyzi:�„Az�semmi,�nekem�a�
derekam�hogy�fájt!”�Erre�megjegyzi�a�harmadik,�hogy�az�mind�semmi,�
neki�most�a�frontátvonuláskor�a�szívével�volt�a�baj;�majdnem�elment.�Még 
a bajainkkal, a nyomorúságainkkal is dicsekszünk! Abban is elsők akarunk 
lenni;�különbek,�nagyobbak�akarunk�lenni�a�másiknál!�–�Ez az a szívbaj, 
amellyel nem lehet hazajutni!
Pál�apostol�az�egész�világ�színe�előtt�így�vall�(1Tim 1,12–13): „Hálát adok 

annak,�aki�engem�megerősített,�a�Krisztus�Jézusnak,�a�mi�Urunknak,�
hogy�engem�hűnek�ítélt,�rendelvén�a�szolgálatra,�ki�előbb�istenkáromló,�
üldöző�és�erőszakoskodó�voltam…”�Pál�apostol�megalázza�magát,�és�be-
ismeri, elismeri, egy véleményre jut az Istennel minden dolgában: „Is-
tenkáromló,�üldöző�és�erőszakoskodó�voltam…”�–�A�megalázkodás�ezzel�
kezdődik:�elismerem,�beismerem�bűneimet,�istentelenségeimet;�igazat�
adok�Istennek,�ugyanaz�a�véleményem�a�bűnről,�mint�az�Isten�vélemé-
nye. – 15. v.: „Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus 
Jézus�azért�jött�a�világra,�hogy�megtartsa�a�bűnösöket,�akik�közül�első�
vagyok�én.”�–�„Aki�magát�megalázza,�felmagasztaltatik!”�Onnan�látjuk,�
hogy Pál apostol nagyon megalázta magát, mert Isten úgy felmagasztalta, 
olyan kijelentéseket adott rajta keresztül számunkra, amilyeneket egyik 
apostolon keresztül sem.
A�megalázkodást�ő�előbb�kezdte�el.�Néki�volt�miből�megaláznia�magát,�

mert�az�isteni�szentségből,�tisztaságból,�az�ő�örökkévaló�hatalmából�száll�
le. Fil 2,7: „Megüresítette magát, szolgai formát vett fel, megalázta magát, 
hozzánk�mindenben�hasonlóvá�lett,�de�bűn�nélkül�megállt.”�–�Nékem�el�
kellene foglalni méltó helyemet, hogy megtanuljam magamat úgy tekin-
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teni:�senki�és�semmi�vagyok;�Istentől�elszakadt�ember�vagyok!�De�Uram,�
könyörülj�rajtam!

„Hanem mikor meghívnak…” Isten meghívott ide, erre az anyagi világra, 
hogy�itt�újonnan�születhessek!�Meghívott�arra,�hogy�az�ő�Fia�képére�és�
hasonlatosságára formáljon át, és meghívott arra, hogy majd menyasszony 
legyek, és a Bárány felesége�legyek!�Meghívott�az�ő�csodálatos�világába.�
Ne�utasítsam�vissza�ezt�a�meghívást!�A�levélbeli�igénk�szerint�(Ef 4,1): 
„Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint 
illik meghívástokhoz, mellyel meghívattatok.” A meghíváshoz méltón kell 
járnunk,�hiszen�a�vőlegény�tiszta,�szent,�ártatlan;�menyasszonynak�sem�
fogad�el�mást�–�ez�az�Istennek�az�igénye,�és�ő�ebből�nem�enged�–,�csak�tisz-
tát,�szentet,�ártatlant.�Ő�hajlandó�megtisztítani,�hajlandó�meggyógyítani,�
hajlandó�felkészíteni.�Vegyük�igénybe�Istennek�ezt�a�csodálatos�munkáját!

„Meghíváshoz méltón” járni – azt jelentené, hogy meglátni Istenben az 
Atyát,�aki�szánt�és�szeretett�minket,�és�az�ő�könyörülő�irgalmával�vett�körül.�
Meglátni�az�Atyát,�ki�bűnbocsátó�irgalmával�közeledik�felénk.�Meglátni 
az Atyát! – De hogyha én ezt az Atyát felbosszantom, ha nem engedelmes-
kedem�neki,�ha�megvetem�az�ő�könyörülő�irgalmát,�ha�visszautasítom�az�
ő�mentő�szeretetét,�akkor�az�Atya�bosszúálló,�irgalmatlan,�könyörtelen�
ítéletével, vagyis a Bárány haragjával fogom szembe találni magam! 

Figyeljük meg, a mai világunkban, életünkben nincs tisztelete a szülőknek! 
És�ez�azt�mutatja,�nincs�tisztelete�az�Istennek.�Átok�alatt�vagyunk!�Ez�alól�
az�átok�alól�kellene�menekülni;�az�elhívásunkhoz�méltón�is�lehetne�élni!
Ámen!
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1Kor�1,1–9;�Mt 22,34–46

Mai igénkben a szeretet csodálatos igéjét tárja elénk a Bibliánk, és amikor 
a�szeretetről�van�szó,�akkor�olyan�döbbenetes�dolog�az,�hogy�a�vallásos 
– Bibliát�ismerő�–�emberek�gyűlölettel,�haraggal�veszik�körül�Jézust.�És�
azóta�sem�változott�a�világ,�a�mi�viselkedésünk;�ma�is�nagyon�sok�ember�
szívében ott van az ellenkezés az Istennel, hogy lehetne az Istent megfogni, 
a Bibliában valami ellentmondást találni.

A mai igénkben, amikor Jézus kijelenti a szeretetnek a nagy, hatalmas 
igéit,�akkor�érdemes�megnézni,�mi�van�előtte,�mert�csupa�szeretetlen ma-
gatartást�látunk�az�emberek�részéről.�Pár�verssel�előbb�az�látjuk,�hogy�a�
„farizeusok”�tanácsot�tartanak,�hogyan�tudnák�őt�szóval�csapdába�csalni,�
és�megkérdezik�tőle�(Mt 22,17): „Mondd meg nékünk, mit gondolsz: Sza-
bad-e�a�császárnak�adót�fizetnünk,�vagy�nem?”
Nem�lehet�összekeverni�az�Isten�világát�és�az�anyagi�világot;�szét�kell�

választani!�Amikor�mi�állunk�oda�Jézus�elé�a�mi�„nagy”�politikai,�társa-
dalmi,�gazdasági�vagy�egyéni,�családi�kérdéseinkkel,�akkor�ne�lepődjünk�
meg azon, hogy Jézus nem fog felelni ezekre a kérdéseinkre. Ő teszi kér-
désessé a mi dolgainkat: „Ember, nem kevered össze az istenfélelmet a 
világi�dolgokkal?”�–�Add�meg�a�császárnak,�ami�a�császáré;�a�világnak,�
ami a világé, de az istenfélelmet az Istennek add meg! Ne keverd össze a 
dolgokat, hogy a világnak adod az istenfélelmet, és az Istennek adod az 
egyházi adót vagy valami adományt, és azt hiszed, hogy ezzel minden 
rendben�van.�Ne�keverd�össze�a�dolgokat!�

volna mit belátnunk, ahogy Róm 13,7-ben olvassuk: „Adjátok meg azért 
mindenkinek, amivel tartoztok:�akinek�az�adóval,�az�adót;�akinek�a�vám-
mal, a vámot…” Milyen különös, hogy azóta nem változott a világ. A mi 
megromlott emberi természetünkben ma is a legkeservesebb dolog az 
adó meg a vám. Milyen különös, hogy a Biblia nem is olyan „ásatag”, öreg 
könyv!�Milyen�modern�kérdéseket�vet�föl�számunkra!�– De utána azt ol-
vassuk: „Akinek viszont az istenfélelemmel tartoztok, annak adjátok meg 
az istenfélelmet; akinek a tisztelettel tartoztok, adjátok meg a tiszteletet.”

Máté evangéliumában�a�következő�(23–33.) versekben olvassuk, hogy 
most egy másik „vallásos” csoport megy Jézushoz: a „szadduceusok”, akik 
a feltámadást tagadják. Egy furcsa, beugrató kérdést tesznek fel Jézusnak 
arról, hogy a mózesi törvény megszabta, ha valaki gyermekek nélkül hal 
meg, akkor a testvére vegye el az özvegyét. S elmondják, hogy náluk volt 
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hét�testvér;�meghalt�az�első,�utána�a�következő�vette�el�az�özvegyet,�azután�
mind a hét, és meghalt mind a hét egymás után, és végül az asszony is 
meghalt;�hát�akkor,�ha�van�az�a�másik�világ,�ha�van�az�az�üdvösség,�akkor�
kié�lesz�majd�ez�az�asszony,�amikor�itt�hét�férje�is�volt?!�

S akkor Jézus azt feleli nekik: „Nagyon tévelyegtek…” – buták, ostobák, 
sötétek, gonoszok vagytok. „…mert nem ismeritek az írásokat” – nem isme-
ritek�a�Bibliát;�csak�úgy,�a�magatok�szája�íze�szerint�olvassátok,�ami�nektek�
kedves,�és�amivel�magatokat�tudjátok�igazolni;�de�nem�„a�teljes�írást”.�„Nem 
ismeritek az írásokat, sem pedig Istennek a hatalmát!” Nem ismeritek az 
Istennek a világát. Azt hiszitek, hogy az Isten is olyan, mint ti, a saját képe-
tekre és hasonlatosságotokra formáltok magatoknak isteneket. „Mert majd 
a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férjhez sem mennek, hanem 
olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. És különben is, a halot-
tak�feltámadása�felől�nem�olvastátok-e,�amit�az�Isten mondott a Bibliában: Én 
vagyok�az�Ábrahám�Istene,�és�az�Izsák�Istene,�és�a�Jákób�Istene;�az�Isten nem 
holtaknak, hanem élőknek Istene. És ezt hallván elcsodálkoztak.” – Ábrahám, 
Izsák, Jákób nem a temetőben vannak!�Ott�a�földi�életre�kapott�testük�van;�
úgy is mondhatnánk: a „levetett ruhájuk” az „összetört cserépedényük”. A 
cserépedényben�egy�drága�valaki�volt;�egy�Istentől�teremtett,�de�bűnbe�esett,�
azután a kegyelemre kiválasztott, ide, az anyagi világra elhívott, örökkévaló 
lény; egy örökkévaló ember, és azt pedig nem lehet eltemetni! Ábrahám, Izsák, 
Jákób abban az örökkévaló világban vannak,�az�Isten�közelében�vannak;�egy�
számunkra felfoghatatlan világban – de nem a temetőben! 
Mert�mi�is�el�sem�tudjuk�képzelni�másképp�–�amikor�szeretteinktől�

búcsúzunk,�és�amikor�el�kell�válnunk�–,�mint�hogy�„eltemetjük�őket”,�és�
ott nyugosznak a sírban. Jézus arról beszél, amikor a „gazdag és Lázár” 
példázatát elmondja, hogy meghalt Lázár, az angyalok vitték az Ábrahám 
kebelébe; és meghalt a gazdag, és eltemették, a pokolban nyitotta fel a szemét, 
kínokban�lévén!�Egyik�sem�került�bele�a�sírokba,�a�temetőbe!�Oda�csak�a�
földi életre kapott test, amelyik porból lett, és porrá kell lennie – de maga 
„az ember” az ő vágyaival, az ő kívánságaival, érzéseivel, a maga lényével 
átkerül egy másik világba; olyan állapotba, amilyen állapotban itt találta az 
utolsó pillanat! – Hogyha az a pillanat – amikor nekünk át kell mennünk 
ebből�a�világból�a�másik�világba�–�úgy�talál�bennünket,�hogy�a�szívünkben 
ott van az irigység, mert nem szabadultunk meg, akkor azt visszük abba 
a�másik�világba;�az�irigység�le�fog�húzni�a�feneketlen�mélységbe,�a�pokol�
kínjai�közé.�Ugyanígy�„lehúz”�a�harag,�a�gyűlölködés,�a�paráznaság,�a�bűn.�

A mai második igénk a korinthusbeliekhez�írott�levélből�van,�amelyik�
éppen�arra�akarja�felhívni�a�figyelmünket,�hogy�mi�a�szeretetből�valami�
rettenetes�testi,�vad,�állati�dolgot�csináltunk!�Maga�ez�a�szó:�„korinthus”, 
azt jelenti: házasságot törni, paráználkodni, fajtalankodni; tisztátalanság-
ban élni.�–�És�mi�a�szexet�nevezzük�szeretetnek!�–�Ezért�mondja�az�igénk�
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azt,�hogy�mi�ne�akarjuk�a�szeretettel�kezdeni!�Ezért�kell�nekem�először�
is hinnem az Istennek, hogy én most itt a halál állapotában vagyok, halott 
vagyok�a�bűneim�és�a�vétkeim�miatt.�
Ahogy�a�ninivebeliek�hittek�az�Istennek!�Jón 3-ban azt olvassuk, amikor 

Jónás bemegy Ninivébe, és arról tesz bizonyságot (4. v.): „Még negyven 
nap,�és�elpusztul�Ninive!”�–�Még negyven napja van!�Még�fel�lehet�készülni!�
Még�rendezheti�a�dolgait!�Még�szabadulhat�a�megromlott�emberi�termé-
szetből.�Még�megbánhatja�bűneit.�Még�bűneire�bocsánatot�kaphat.�Ma�
is Isten nagyon sok embernek ad így „negyven” napot – egy betegséget: 
Ember!�„Rendeld�el�házadat”,�mert�meg�fogsz�halni!�Oda�kell�állnod�az�
Isten�ítélőszéke�elé!�Készülj�fel�arra�a�másik�világra!�A�mi�megromlott�em-
beri�természetünkre�jellemző,�hogy�amikor�valaki�hirtelen�meghal�–�egy�
szívgörcs vagy egy agyvérzés miatt –, mi azt szoktuk mondani: „Milyen 
szép�halála�volt!”�Aki�esetleg�haraggal,�gyűlölettel,�gonosz�kívánsággal,�
paráznasággal,�házasságtöréssel�vagy�egy�káromkodással�ment�el�innen?!�
Mi�„szép�halálnak”�nevezzük�a�„csúf�halált”.�A�halál�nekünk�ellenségünk!�
– De Jézus Krisztus legyőzte a halált, és világosságra hozta az életet és a 
romolhatatlanságot�az�evangélium�által!

A ninivebelieknek amikor Isten hirdetteti, készüljenek fel, jön az az 
utolsó óra, akkor azt olvassuk: „hittek az Istennek, és böjtöt hirdettek”. – 
Mi szeretnénk úgy megoldani a kérdéseinket: „Hiszek az Istenben; hiszem, 
hogy�van�valahol,�a�felhők�mögött,�valami�távoli�világban.”�Bibliánk�azt�
mondja (Jak�2,19):�„Az�ördögök�is�hiszik,�és�rettegnek!”�Ha�én�csak�az�
Istenben�hiszek,�akkor�ördögi�szintre�jutottam�el;�a�ninivebeliek�előbb�
vannak;�ezért�mondja�Jézus�(Lk�11,32):�„Ninive�férfiai�az�ítéletkor�együtt�
támadnak�majd�fel�ezzel�a�nemzetséggel,�és�kárhoztatják�ezt;�mivelhogy 
ők megtértek�a�Jónás�prédikálására,�ők�hittek�az�Istennek!” – Hiszel-é te 
az Istennek,�hogy�amit�ő�mond,�az�minden�úgy�van;�legföljebb�amit�nem�
értesz, azt azért nem érted, mert te vagy buta, te vagy értelmetlen, te 
vagy süket. 

A ninivebeliek hittek az Istennek, hogy igaz minden szava. Hittek az 
Istennek, hogy róluk van szó; hogy minden bűn, ami a Bibliában van, az 
mind bennük van, csak esetleg még nem jött egy „alkalmas pillanat”, ami 
előhozza.�„…hittek�az�Istennek,�és�böjtöt hirdettek.” Ne csak mi, emberek 
sírjunk, hanem velünk együtt az egész állatvilág is sírjon; hátha az álla-
toknak a kiáltását az Isten inkább meghallgatja, mint a mi kiáltásunkat, 
a�piszkos,�állatinál�is�mélyebbre�süllyedt�emberek�kiáltását!�Csak�nem�
akarjuk�belátni,�nem�akarjuk�beismerni!�–�Jón 3,9: „És azt mondták: Ki 
tudja? Talán visszatér�és�megengesztelődik�az�Isten,�és�elfordul�haragjának�
búsulásától, és nem veszünk el!” Erre azt olvassuk (10. v.): „És látta Isten 
az�ő�cselekedeteiket,�hogy�megtértek az ő gonosz útjukról…” – történt egy 
nagy�változás! Abbahagyták mindazt, amit az Isten megítélt az életükben! 
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– „És megbánta Isten azt a gonoszt, amit mondott, hogy végrehajtja rajtuk, 
és nem hajtotta végre.”�És�megmenekültek!
Hiszünk�mi�az�Istennek?�Mert�különben�szeretetről�ne�beszéljünk!�Előbb�

nekünk�hinnünk�kellene�az�Istennek,�azután�a�hitből�el�lehet�jutni�majd�a�
reménységre. Bibliánk görög szövegében nem az van: „Szeresd a te Uradat, 
Istenedet”, hanem jövő időben van: „Szeretni fogod az Urat, a te Istenedet”. 
Ahogy nem lehet ezt mondani egy kanárimadár tojásának: „Te kanáritojás, 
énekelj!”�Különösen,�ha�záptojás!�De�ha�az�a�záptojás�„feltámad”,�megújul,�
kikel�belőle�egy�kis�kanárimadár.�Nem�kell�elmennie�zeneiskolába,�hogy�
megtanítsák énekelni, mert a természetében benne van: énekelni fog szépen, 
a�zene�törvényeinek�megfelelően.�–�Isten�nagyon�jól�tudja�rólunk,�„záptojá-
sokról”, hogy nekünk hiába mondaná, hogy „szeress, szeress”. Hát hogyan, 
miből?�Hát�nincs�bennem�a�szeretet!�Rettenetes�dolog,�amikor�Péternek�fel�
kell ismernie magában, hogy hiába fogadkozik (Lk 22,33): „Uram, ha veled 
kell is halnom, kész vagyok mind börtönre, mind halálra menni.” Jézus 
azt�mondja:�Péter,�ne�fogadkozz;�mielőtt�a�kakas�megszólal,�háromszor�
megtagadsz�engem!�És�Péter�esküdözik,�átkozódik:�„Nem�is�ismerem�azt�az�
embert!”�–�Amikor�megszólal�a�kakas,�megemlékezik Péter Jézus szavairól, 
és�keservesen�sír,�és�megbánja.�Feltámadás�után�„pótvizsgát”�kap;�Jézus�
megkérdezi�tőle:�Hát�van�benned�szeretet,�Péter?�Van�benned�agapé? – az 
a�felülről�való,�az�Isten�szívéből�elindult�szeretet.�Péter�azt�válaszolja:�csak�
filia�van�bennem;�kedvellek,�de�nincs bennem az agapé!

Nekünk is el kellene jutni arra a felismerésre: „Nincs bennem a szere-
tet!” Amit én szeretetnek tartok, az az isteni szeretetnek a megcsúfolása, 
megvetése!�–�„Nincs�bennem�a�szeretet,�de�Uram,�ajándékozz�meg�a�te�
szereteteddel!�Hiszek�néked!�Engem�is�szülj�újonnan�élő�és�szent�remény-
ségre,�hogy�megváltozzon�az�életem,�a�gondolkodásom;�így�betölthess a te 
szereteteddel; megérthessem, hogy mi az: Te szerettél engem, és önmagadat 
adtad értem;�engesztelő�áldozat�lettél�az�én bűneimért!”
A�szeretetnek�egy�törvénye�van;�egy�drága�lehetőség�van,�hogy�Isten 

szeretete átjárhat engem, s ha Isten szeretete átjár engem, akkor én ezzel a 
szeretettel szerethetek másokat. Heti igénkben (1Jn 4,20–21) az áll: „Ha azt 
mondja�valaki,�hogy�szeretem�az�Istent,�de�gyűlöli�az�ő�atyjafiát,�akit�lát;�
hogyan�szerethetné�az�Istent,�akit�nem�lát?�Az�a�parancsolatunk�is�őtőle�
van,�hogy�aki�szereti�az�Istent,�az�szeresse�a�maga�atyjafiát�is.”�–�Ezzel�is�
kellene�számolnunk!

Be kellene látni, hogy amit én szeretetnek tartok, az többnyire hedoné, 
erós,�erotika!�– Más az Istennek a szeretete: „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy�az�ő�egyszülött�Fiát�adta,�hogy�aki�hisz�őbenne,�el�ne�vesszen,�hanem�
örök�élete�legyen!”�Isten�szeretete�ilyen�mentő�szeretet.�Ha�bennem�vál-
tozás történik, és Isten szeretete át tud járni, arról fogom észrevenni (1Jn 
3,14): „Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a 
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mi embertársainkat.” – Úgy szoktuk az embereket osztályozni: ezt az em-
bert kedvelem, ez szimpatikus, de a „másik” unszimpatikus. Arról fogod 
megtudni,�hogy�Isten�az�ő�szeretetével�meg�tudott-e�ajándékozni�téged�–�a�
hitből�a�reménységen�át�át�tudott-e�vinni�a�szeretetbe�–,�hogy�ha�találkozol�
azzal az emberrel, akit eddig unszimpatikusnak tartottál, most úgy nézel 
reá:�„Hát�ez�az�ember�is�Isten�teremtménye!�Ezért�az�emberért�is�meghalt�
a�Krisztus!�Hogyan�segíthetnék�rajta,�hogy�el�ne�vesszen,�megismerje�az�
Isten�mentő�szeretetét.”�Másképp�fogom�nézni�az�embereket,�ha�Isten�
szeretete�átjár;�az�a�szeretet,�amelyet�Róm 5,8-ban így mond az igénk: „Az 
Isten pedig a mihozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor 
még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt!”�Ez�Istennek�a�szeretete!�

Lk 7-ben olvassuk: Jézus bemegy a poklos Simon házába, és a magdalai 
Mária�is�eljön;�megkeni�Jézus�lábait�drága�kenettel,�és�csókolgatja�Jézus�
lábait. Amikor a poklos Simon ezen felbotlik, akkor Jézus azt mondja 
néki (44–47.�v.):�„Az�én�lábaimnak�vizet�sem�adtál,�ez�pedig�nem�szűnik�
meg csókolgatni az én lábaimat. Engem meg sem csókoltál, ez pedig nem 
szűnik�meg,�hogy�kimutassa�szeretetét;�látod,�ennek�sok bűne bocsátta-
tott meg – abból látszik, hogy nagyon ragaszkodik, nagyon szeret, átjárta 
Isten�mentő�szeretete!�Akinek�kevés bocsáttatik meg, az kevésbé�szeret;�és�
akinek semmi nem bocsáttatott meg, az nem szeret, az nem ragaszkodik.” 

Ezen mérheted le te is, én is, mindannyian emberek, hogyan vagyunk 
ezzel a szeretettel. Mennyi bennünk az Istenez való ragaszkodás, a jobb 
után�való�vágyódás?�Mert�Isten�ki�akarja�tölteni�mireánk�is�az�ő�szeretetét,�
a�szíveinkbe�akarja�tölteni�az�ő�Szent�Szelleme�által.�Bárcsak�ne�állnánk�
ellen�Isten�munkájának!
Ámen!
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20. Trinitatis-vasárnap

1986. OKTÓBER 5.

Ef�4,20–32;�Mt 9,1–8

Mai�igénkben�egy�kettős�gyógyítást�láthatunk.�Bibliánkban�nincs�fölös-
leges�szó,�hiszen�„távirati�stílusban”�adta�meg�a�mi�mennyei�Atyánk�az�ő�
hozzánk szóló üzenetét. Amikor azt olvassuk: „Jézus átment a túlsó part-
ra…”, ez számunkra nemcsak valami földrajzi helyváltozást akar jelenteni. 
Jézus átment egy másik világba, és szeretne minket is átvinni oda, a „túlsó 
partra”! – Mert mi nagyon leragadtunk itt, az anyagi világban az emberi 
elképzelések, elgondolások vagy maga választotta istentisztelet szerint. 

Jézus azt mondja: „Menjünk át a másik oldalra!” Mi „ezen az oldalon” a 
testi�bajokat,�nyomorúságokat�ismerjük;�a�testi�betegségeken�kívül�van�
egy�sokkal�súlyosabb�betegség:�ez�pedig�a�bűn,�az�Istentől�elszakadt�álla-
pot. – Ezért menjünk át a „túlsó partra”, és nézzük meg ezt a betegséget! 
Mi csak a látható betegségeinkkel törődünk; Jézus éppen azt mutatja meg, 
hogy�ő�azért�jött,�hogy�a�mi�belső emberünknek a betegségét meggyógyítsa: 
„Megbocsáttattak�néked�a�te�bűneid!”

Heti igénk (Jer 17,14) egy „orvosságot”, egy imádságot ad: „Gyógyíts meg 
engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megsza-
baduljak…”�Ha�a�bűneimtől�nem�szabadulok�meg,�hiába�gyógyultam�meg�
testileg;�az�fog�történni,�ami�azzal�a�kilenc�poklossal!�Ezeket�Jézus�testileg�
meggyógyította,�egészséges�testtel�kerültek�a�koporsóba,�de�a�belső�em-
berükben örökre elvesztek.

Mi „ezen a parton” szeretünk maradni, és nagyon sok érdekes dolgot 
találunk, amire kinyílik a szemünk. Minket úgy csodálatba tud ejteni 
ennek a világnak sok érdekessége, új trükkje, találmánya. Tudunk csodál-
kozni, mi mindent tud az emberi elme, a „nagykorúvá vált ember”. – És 
ezek dolgok, amelyeken mi úgy tudunk csodálkozni, ezek mind mulandók, 
ideigvalók;�ahogy�Jézus�mondta�(Lk 21,33): „Az ég és a föld elmúlik, de 
az�én�igéim�semmiképpen�el�nem�múlnak!”�Viszont�nem�tudunk�csodál-
kozni�azon,�hogy�az�Isten�szóba�áll�velünk!�Nem�tudok�csodálkozni�azon,�
hogy�az�Isten�kijelenti�magát�nekem,�én�megismerhetem�őt!�Nem�tudok�
csodálkozni�azon,�ő�milyen�csodálatos!

2Móz 34-ben olvassuk, mikor Mózes megkéri az Urat, hogy Uram, mondd 
meg:�Mi�a�neved!�–�Erre�az�Úr�leszállt�„felhőben”, lelki testben, és kiáltott 
(6–7.�v.):�„Úr,�Úr,�irgalmas,�könyörülő�Isten,�késedelmes�a�haragra,�nagy�
irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad be egészen az ezresbe, 
megbocsát�hamisságot,�bűnt…”�–�Hát�ez a legnagyobb csoda! Mert ez meg-

Bonnyai.indd   231 2015.08.05.   10:42:10



20. TRINITATIS-vASÁRNAP232

marad az örökkévalóság számára. És az a csoda, hogy az Isten emberré lett 
a Jézus Krisztusban,�és�ő�vállalta�a�bűnt,�és�a�vállalta�a�bűn�büntetését,�a�
halált!�Ő�kimondta�azt�a�rettenetes�igét:�„Én�Istenem,�én�Istenem,�miért�
hagytál�el�engemet!”�–�nekem ne kelljen az örökkévalóságon át ezt mon-
dani!�–�Ez�a�csoda!�Ő�emberré�lett,�hogy�átvegye�a�mi�bűneink�terhét,�de�
átvegye�a�mi�bűneik�következményeit�is,�hogy�így nekünk elengedhesse, 
megbocsáthassa�a�mi�bűneinket.

Gyerekkoromnak egy emléke: édesapám nagyon sokszor adott hitelbe, 
és egy füzetbe beírta az adós nevét és az összeget. Aztán jött a karácsony, 
és édesapám karácsony estéjén bedobta a kályhába az adósoknak a füzetét. 
Nagyon�csodáltam.�Micsoda�nagy�dolog!�Csak�később�jöttem�rá,�azért�nem�
ilyen�egyszerű�az�ügy!�Az�nem�olyan,�hogy�„na�most�nem�történt�semmi”.�
Az az adósság megvolt, azt valakinek ki kellett fizetni, azért valakinek 
adni kellett valamit, hogy elengedhesse. Mennyivel nagyobb dolog az, 
hogy nekünk van egy nagy adósságunk: az, hogy szembehelyezkedtünk az 
Istennel,�a�mi�Teremtőnkkel!�Gőgünkben,�felfuvalkodottságunkban�az�
ördög mellé álltunk. Jó és gonosz tudóivá lettünk, behoztuk a világba a 
bűnt�és�a�bűnnek�a�következményeképpen�a�halált.�

A mi nagy adósságunk az örök élet! És ezért lett emberré az Isten a Jézus 
Krisztusban�–�a�tiszta,�szent,�ártatlan,�akinek�volt�élete�önmagában.�Ő�
hajlandó�volt�fizetni�és�odaadni�az�ő�életét�azért,�hogy�most�neked,�nekem�
elengedhesse�az�adósságot!�De nem úgy potyán, ahogy én gondolom, hanem 
ő ezért drága árat fizetett; nem arannyal, nem ezüsttel, hanem ártatlan 
szenvedésével és halálával.
Bibliánk�arra�tanít,�hogy�ha�mi�most�Istennek�ezt�a�könyörülő�irgalmát,�

szívének felénk kitárulkozó szeretetét megvetjük, visszautasítjuk, akkor 
a megöletett Bárány haragjával fogunk találkozni. De akinek a szívét 
eléri Istennek ez a nagy szeretete, az is tudja mondani: „Gyógyíts meg 
engem,�Uram,�hogy�meggyógyuljak;�szabadíts�meg�engem,�hogy�megsza-
baduljak…” – Amikor a vérfolyásos asszony odaáll, és elmond Jézusnak 
„mindent�igazán”�–�minden�bűnt,�sötétséget,�istentelenséget�–,�Jézus�azt�
mondja�„Bízzál,�leányom!�Isten�nem�haragszik�ezért!�Megbocsáttattak�
néked�a�te�bűneid!”�Ahogy�itt�ennek�a�gutaütöttnek,�bénának�mondja:�
„Bízzál,�fiam!”�–�ez�már�nem�Jézusnak�a�szava;�Jézus átvált a mennyei Atya 
szerepébe,�és�itt�már�az�Atya�szól:�a�könyörülő�irgalmas�Isten!
Mit�jelent�az,�hogy�ő�engesztelő�áldozattá�lett�érettünk?�–�Azt�jelenti,�

hogy�ha�ez�nem�történt�volna�meg�–�már�az�anyagi�világ�létele�előtt,�a�
bűneset�után�–,�akkor�nem�lehetnénk�itt,�ebben�az�anyagi�világban�–�te�
sem,�és�én�sem!�Azért�kerülhettünk�ide�–�a�bűneset�utáni�besötétedett,�Is-
tentől�elszakadt�állapotunkból�–,�mert�Jézus�Krisztus�kikért�bennünket�az�
Atyától!�Az�övéi�vagyunk:�ő�fizetett�érettünk!�„…nem a magatokéi vagytok, 
mert drága áron vétettetek meg…”�Ha�mi�ezzel�nem�törődünk,�akkor�ennek�
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rettenetes�következménye�lesz!�Ahogy�Róm 14,7-ben olvassuk: „Közülünk 
senki sem élhet önmagának, és senki sem halhat meg önmagának…” – Mi 
nem a magunkéi vagyunk; miérettünk drága árat fizettek.
És�most�mit�kíván�tőlünk?�–�Csak�azt,�hogy bánjuk meg a bűneinket, is-

merjük�be�a�mi�gonoszságainkat,�törvénytelenségeinket,�Istentől�elszakadt�
állapotunkat;�és�szégyenkezzünk,�pironkodjunk�miattuk!�És�ha�beisme-
rem�ezt,�akkor�ő�nekem�is�ezt�mondja:�„Bízzál,�fiam!�Bízzál,�leányom!�
Megbocsáttattak�néked�a�te�bűneid!”�–�És ennek bizonyságául itt hagyta 
az úrvacsorában az ő megtöretett testét és kiontott vérét a mi számunkra!

Mk 2,3-ban úgy van megírva, hogy ezt a „gutaütöttet”’ négyen vitték egy 
hordágyon. Az sem véletlen, hogy négyen vitték. – Az irgalmas samaritá-
nus munkájához elég volt egy ember. De valakit Krisztushoz vinni, hogy 
megbocsáttassanak�a�bűnei,�négy�embernek�kellett�együtt�munkálkodni,�
fölfelé�figyelni,�hogy�az�Isten�szemeivel�tanácsolhassa.�Ma�úgy�mondhat-
nánk, hogy ennek a négy embernek rendben volt a „telefon-összeköttetése” 
a mennyei világgal! – És mikor odavitték ahhoz a házhoz, ahol Jézus taní-
tott,�és�mivel�a�sokaság�miatt�nem�férkőzhettek�azzal�Jézushoz,�akkor�sem�
mondtak le róla – a szeretet leleményes. Felmentek a lapos ház tetejére, 
megbontották annak fedelét, és úgy eresztették le a beteget, hogy hallhassa 
ezt�a�csodálatos�igét:�„Megbocsáttattak�a�te�bűneid!”�–�Ez�a�négy�ember�
Istenre�figyelve,�Istennek�engedelmeskedve�cselekedett.�Nemcsak�hittek,�
hanem�cselekedtek,�munkálkodtak!�És�ez�a�beteg�pedig�hagyta�magát�
gyógyítani!�Nem�tiltakozott,�nem�ellenkezett;�ő�is�várta�már�a�bűneinek�
a bocsánatát, a feloldozásra felkészített valaki volt.
Csak�így�érdemes�járni�ebben�a�világban�és�itt�hagyni�ezt�a�világot!�Csak�

így�érdemes�átmenni�ebből�a�világból�az�örökkévalóságba:�„Megbocsáttat-
tak�a�te�bűneid!”�–�Mert�ha�ez�nem�történik�meg�velünk,�ha�a�szívünkben�
ott marad a harag – azért mondja az igénk (Ef 4,26): „Ha haragusztok is, 
de�ne�vétkezzetek!”�–,�ha�ott�marad�az�irigység,�gonosz�kívánság,�házas-
ságtörés, paráznaság… – akkor az le fog engem húzni a feneketlen mély-
ségbe,�az�örök�kárhozatba!�–�De�ha,�amíg�ebben�a�testben�járok,�Isten�el�
tud vinni engem is odáig, hogy „Fiam, leányom, megbocsáttattak néked 
a�te�bűneid!”,�akkor�az�angyalok�hazavisznek�az�örökkévaló�hazába!
Ahhoz,�hogy�ő�elmondhassa�számunkra,�hogy�„megbocsáttattak�néked�

a�te�bűneid”,�ahhoz�nekem el kell engedni a velem szemben fennálló terheket, 
adósságokat! Nekem is meg kell bocsátanom az ellenem vétőknek! Meg kell 
bocsátanom�azoknak,�akik�engem�megsértettek!�Minden�feltétel�nélkül�gon-
doljam végig a Miatyánkot, amelyet mindennap imádkozom: „Bocsásd meg 
a�mi�vétkeinket,�miképpen�mi�is�megbocsátunk�az�ellenünk�vétkezőknek!”�
Ha én nem akarok megbocsátani, ha én nem engedem el a velem szemben 
fennálló követeléseket, sértéseket, bántásokat – ha én „megbocsátok, csak 
felejteni nem tudok!”, akkor Isten nekem sem bocsátja meg az én bűneimet!

Bonnyai.indd   233 2015.08.05.   10:42:10



20. TRINITATIS-vASÁRNAP234

Ezért�mondja�Jézus:�„az�Emberfiának�van�hatalma�a�földön�a�bűnöket�
megbocsátani” – ez azt jelenti: ahogy ő Emberfiává lett érettünk, ugyanígy 
most�minden�ember�fiának�–�neked�is,�ha�ember�vagy,�és�nem�két�lábon�
járó állat, ha emberként akarsz élni, akkor számodra is Isten ezt a megha-
talmazást adja, hogy köteles vagy megbocsátani, elengedni! Ezért olvassuk, 
hogy�akik�ezt�hallották,�nagyon�megijedtek;�ha�így�van�a�dolog,�akkor�itt�
bajok�lesznek,�akkor�sokan�elkárhoznak!�Bárcsak�tudna�Isten�minket�is�
úgy�„megijeszteni”,�hogy�abból�megtérés�legyen!
Levélbeli�igénk�úgy�kezdődik�(Ef 4,2): „Elszenvedvén kölcsönösen egy-

mást szeretetben” – ha nincs a szívemben megbocsátás, ha nem vagyok 
hajlandó�megbocsátani,�akkor�nem�tudjuk�„elszenvedni”�egymást!�–�Ma-
gyarország�sok�mindenben�első�a�világon;�most�a�válások�terén�is�nagyon�
igyekszünk�elsők�lenni!�Miért?�Mert�nincs�megbocsátás,�nincs�elengedés!�
Rettenetes�következményei�lesznek�ennek!�–�És�így�fejeződik�be�a�levélbeli�
igénk (32. v.): „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megbocsátván 
egymásnak,�miképpen�az�Isten�is�a�Krisztusban�megbocsátott�néktek!”�–�
Aki�nem�akar�megbocsátani,�annak�Isten�sem�bocsátja�meg�a�bűneit,�és�
akkor�hiábavaló�volt�számunkra�Istennek�a�szeretete,�irgalma,�jósága;�
akkor�hiábavaló�volt�a�váltság!

Bárcsak Istennek ez a jósága, irgalma minket a szívünkben tudna meg-
érinteni, és ez minket más belátásra tudna juttatni! 
Ámen!
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1987. NOvEMBER 1.

Ef�5,15–21;�Mt 22,1–14

A�mai�felolvasott�igénkben�a�király�menyegzőt�készít�az�ő�Fiának!�Ez�az�
ige�ma�is�élet-halál�kérdés�számunkra.�Mit�értünk�meg�belőle?�Mi�az,�
amiben magunkra ismerünk? Mi az, ami meg tud mozdítani bennünket?

Bibliánkban példázatokban (görög: parabolé) beszél Jézus. Ez szó a 
„paraballó”�igéből�származik;�maga�a�főnév,�a�„parabolé”�jelentése:�mel-
léhelyezés, összehasonlítás, hasonlat. Parabolénak nevezték a mentőövet; 
amikor�valaki�beleesett�a�vízbe,�fuldokolt,�melléje�dobták�a�mentőövet,�
hogy�belekapaszkodhasson,�a�halálos�veszedelemből�megmenekülhessen.�
Jézusunk minden ilyen „hasonlata” tulajdonképpen számunkra egy ilyen 
mentőöv! Bele lehet kapaszkodni, meg lehet menekülni a halálos vesze-
delemből!�Hol�van�itt�a�halálos�veszedelem?�

„A király�az�ő�Fiának�menyegzőt�szerzett!”�Egyáltalában�eljut�a�szívünkig�
Istennek�az�a�drága�ígérete,�hogy�ő�a�király,�és�az�ő�Fiának,�Jézus�Krisz-
tusnak, a vőlegénynek�menyegzőt�szerez!�Erre�a�menyegzőre�meghívott�
minket,�embereket,�nem�egyszerűen�csak�vendégnek-násznépnek,�hanem�
erre�a�menyegzőre�minket�menyasszonynak akar meghívni!
Jel�19,7–9-ben�olvassuk:�„Örüljünk�és�örvendezzünk,�és�adjunk�dicső-

séget�néki,�mert�eljött�a�Bárány�menyegzője,�és�az�ő�felesége�elkészítette�
magát… És mondta nékem: Írd meg: boldogok azok, akik a Bárány me-
nyegzőjének�vacsorájára�meghívottak.�És�mondta�nékem:�Ezek�az�Istennek�
igaz beszédei.” És mi mindannyian, akik itt vagyunk, ebben az anyagi 
világban, ilyen meghívottak vagyunk a Bárány�menyegzőjére.�És�ezért�
a Bárány emberré lett érettünk a názáreti Jézus Krisztusban. Meghívott 
minket a vele való közösségre. Ez valahogy egészen más, mint ha most 
a�„korabeli�lakodalmi�szokásokról”�tartanánk�egy�díszelőadást.�Ez�azt�
jelenti,�hogy�ő�erre�minket�fel�akar�készíteni;�akárki�nem�lehet�az�ő�meny-
asszonya, csak akit megtisztított, akit megmosdatott, akit „tiszta ruhába” 
öltöztetett:�akit�meg�tudott�szabadítani�a�bűneitől!�A vőlegény szent, tiszta, 
a menyasszonyt is szentté, tisztává akarja tenni. És itt van a baj, mert mi 
egészen�másképp�képzeljük�el,�és�másképp�gondoljuk!�Egyáltalán�meg�
tudjuk érteni, hogy mi az, hogy a kiály az ő Fiának menyegzőt szerzett? 

visszagondolva a mi házasságunkra: a mi földi házasságunknál volt 
egyáltalán�király?�Hallgattunk�rá?�Isten�készítette�elő�a�mi�házasságun-
kat? Bibliánkban Bír�17,6-ban�van�egy�súlyos�mondat:�„Ebben�az�időben�
nem volt király Izráelben, azért mindenki azt csinálta, ami jónak látszott 
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az ő szemei előtt!”�Mi�is�letagadjuk�a�királyt;�nem�kell!�Vagy�ha�szájunk-
kal valljuk is, hogy van Isten, de nem vállaljuk azt, hogy beleszóljon az 
életünkbe.�Nem�vállaljuk�azt,�hogy�ő�mutassa�meg,�hogy�ki�a�párunk;�ő�
mutassa�meg,�kihez�menjünk,�hogy�az�ő�rendjébe�beleilleszkedve�éljük�a�
házaséletet. Amikor nincs király, akkor mindenki azt csinál, amit akar, 
ami�neki�tetszik,�amit�ő�tart�jónak!
Ezek�a�„hármassági”�vasárnapok�egymás�utána�a�„végre”�figyelmez-

tetnek�bennünket:�nagyon�múlik�a�kegyelemnek�az�ideje!�Ezekben�a�na-
pokban�emberi�szokás�szerint�a�temetőket�járjuk,�elhunyt�szeretteinkre�
emlékezünk, egy-egy virágot teszünk a sírjaikra. vajon eszünkbe jut, 
hogy�nincs�itt�maradandó�városunk,�hanem�a�jövendőt�keressük?�Vajon�
ez�a�temetőbe�járás�egyáltalán�arra�figyelmeztet�bennünket,�hogy�egyszer�
nekünk is el kell menni – és mi lesz azután? Fel tud-e bennünket készíteni 
a Bárány�menyegzőjére?�Vagy�csak�a�„bölcsőtől�a�koporsóig”�látunk,�és�a�
temetővel�vége�mindennek�a�mi�gondolkodásunk�szerint?
Az�utolsó�vasárnapok�és�a�temető�is�arra�figyelmeztet�bennünket,�hogy�

közel van a vég; de vajon mit veszünk ebből észre? Jézus azt mondja, hogy 
az�ő�visszajövetelekor�ugyanolyan�események,�történések�lesznek,�mint�
amilyenek�voltak�a�Nóé�napjaiban!�Mt�24,37-től:�„Amiképpen�pedig�a�Nóé�
napjaiban�volt,�akképpen�lesz�az�Emberfiának�az�eljövetele�is.�Mert�ami-
képpen�az�özönvíz�előtt�való�napokban�ettek,�ittak,�házasodtak�és�férjhez�
mentek…”�–�Isten�nélkül!�Nem�volt�király,�aki�menyegzőt�szerezzen.�Nem�
vállalták�a�királynak�a�rendjét,�törvényét!�–�„…mindama�napig,�amíg�Nóé�
bement a bárkába, és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özön-
víz,�és�mindnyájukat�elragadta;�ugyanúgy�lesz�az�Emberfiának�eljövetele�
is.”�–�Jézus�ezen�keresztül�arra�figyelmeztet�minket:�ha�a�Nóé�napjainak�
megfelelően�házasodunk�és�megyünk�férjhez,�annak�a�vége�katasztrófa�
lesz. Lk�17,26-tól:�„Amiként�a�Nóé�napjaiban�lett,�úgy�lesz�az�Emberfiának�
napjaiban�is…�és�amint�a�Lót�napjaiban�lett;�ettek,�ittak,�vettek,�adtak,�ül-
tettek,�építettek.”�–�Már�nem�is�házasodtak,�nem�értek�rá;�csak�összeálltak�
meg elváltak, meg összeálltak, meg elváltak. – „De amely napon kiment Lót 
Sodomából,�tűz�és�kénkő�esett�az�égből,�és�mindenkit�elvesztett.”�
Mt�22,3:�„Elküldte�szolgáit,�hogy�meghívják�azokat,�akik�a�menyegzőre�

meghívottak�voltak!”�Ez a meghívás nem akkor történik! Ez a meghívás már 
régen megtörtént! Egy földi képpel: egy édesapa gyermekének a kereszte-
lőjén�mondhatja�azt:�„Kedves�barátaim,�rokonaim,�meghívlak�benneteket�
a�fiamnak�vagy�a�lányomnak�a�lakodalmába,�ha�felnő;�mindannyian�
meghívottak�vagytok!”�Azután�el�kell�telnie�két-három�évtizednek,�mire�
elérkezi�az�a�nap:�„Most�jöjjetek�a�menyegzőre!”�Mi,�emberek,�akik�itt�
vagyunk�ebben�az�anyagi�világban�–�már�mielőtt�ide�kerültünk�volna�–,�
mindannyian�meghívottak�voltunk.�A�bűneset�után�levetett�állapotunk-
ból�választott�ki�minket�az�Isten;�meghívott�bennünket�az�ő�Fiával,�Jé-
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zus�Krisztussal�való�közösségre.�Előre�el�volt�készítve�az�a�nap,�amikor�
idejöhetünk erre az anyagi világra, és el volt készítve az is, hol és mikor 
láthatjuk meg a napvilágot, milyen körülmények és viszonyok között. Mi 
meghívottak vagyunk! Bibliánk tanúsága szerint a meghívólevelünk ez a 
testünk, amelyben itt járunk, és pecsét rajta – mindannyiunk számára 
külön pecsét – az ujjlenyomatunk. Csodálatos módon adta ezt Isten, hogy 
„minden ember kezét lepecsételi, hogy megismerje minden halandó, 
hogy�az�ő�műve”�(Jób�37,6)�és�az�ő�meghívottja�a�Jézus�Krisztussal�való�
közösségre: a Bárány�menyegzőjére.
Mt�22,4-től:�„Mondjátok meg a meghívottaknak: Lássátok, ebédemet el-

készítettem,�tulkaim�és�hizlalt�állataim�levágva�vannak,�és�kész�minden;�
jöjjetek a menyegzőbe!” És tulajdonképpen ezért vannak még a templomok, 
Isten ezért ad még papokat, hogy adják át az embereknek ezt a meghívást: 
„Most�jöjjetek!�Kész�minden!”�Erre�mi�a�válasz:�„De�azok�nem�törődvén�
vele, elmentek, egyik a maga szántóföldjére, másik a maga kereskedésé-
be.” Mondhatnánk úgy is: „Elment ki-ki a maga kirándulására, a maga 
temetőjébe;�elment,�hogy�végre�jól�kialudja�magát,�és�senki�sem�hallgatott�
a�meghívásra.”�Vajon�mi�hogy�vagyunk�ezzel?!�
Azután:�„…a�többiek�pedig�megfogván�az�ő�szolgáit,�bántalmazták�és�

megölték�őket.�Meghallván�ezt�a�király,�megharagudott,�elküldvén�ha-
dait, azokat a gyilkosokat elveszté, azoknak városait fölégeté.” – A király 
megharagudott.�–�Mi�ezzel�sem�számolunk!�Nem számolunk azzal, hogy 
megharagítjuk az Istent!�És�amikor�megharagítjuk�az�Istent,�akkor�ő�elkül-
di�az�ő�hadait.�Hogy�ez�hogyan�jelentkezik�itt,�ebben�az�anyagi�világban?�
Lk�13,1-től�olvassuk,�hogy�jöttek�Jézushoz,�és�hírt�hoztak�néki�a�galilea-

beliek�felől,�kiknek�vérét�Pilátus�az�ő�áldozatukkal�elegyítette,�és�felelvén�
Jézus�mondta�nékik:�„Gondoljátok-e,�hogy�ezek�a�galileabeliek�bűnösebbek�
voltak valamennyi galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? Nem, 
mondom�néktek;�sőt�inkább,�ha�meg�nem�tértek,�mindnyájan�hasonló-
képpen�elvesztek.”�Terrorizmus;�ötven,�száz…,�ezer�halott!�Nem�azért�
történnek ezek az események, hogy mi sopánkodjunk rajtuk, hanem: „Ha 
meg�nem�tértek,�hasonlóképpen�elvesztek!�Vagy�az�a�tizennyolc,�akire�rá-
szakadt�a�torony�Siloámban,�és�megölte�őket,�gondoljátok,�hogy�bűnösebb�
volt�minden�más�Jeruzsálemben�lakó�embernél?�Nem,�mondom�néktek;�
sőt�inkább,�ha�meg�nem�tértek,�mindnyájan�hasonlóképpen�elvesztek!”�A 
király elküldi a maga hadait!�Jöhet�tűzvész,�földrengés,�háborús�veszély,�
járvány�–�mi�nem�figyelünk�rá.�Nem�vesszük�észre.

Mt 22,9: Azt olvassuk, hogy a király újból küld embereket: „Menjetek az 
útkereszteződésekhez,�és�akiket�csak�találtok,�hívjátok�be�a�menyegzőbe!”�
Kik ezek, akiket az „útelágazásoknál” találnak meg a szolgák? Akiknek 
végre�útelágazáshoz�ért�az�életük,�és�elébük�állt�az�a�lehetőség:�vagy�életre�
megyek,�vagy�halálra.�Kárhozat�a�végem,�vagy�örök�üdvösség;�vagy�áldás,�
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vagy�átok.�Választanom�kell!�És�akik�így�útelágazáshoz�értek�a�gondolko-
dásukban,�felfogásukban,�és�az�élet�útját�akarják�választani;�az�áldást�
keresik,�és�nem�akarnak�az�átokban�maradni;�azokat�ő�hajlandó�megtisztí-
tani,�megmosni,�új�menyegzői�ruhába�öltöztetni.�Az�elveszett�fiú�is,�mikor�
magába száll, és belátja: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened…”, 
megmosdatják, megfürdetik, új ruhába öltöztetik; menyegzői ruhát kap. 

11. v.: „A király bement, hogy megtekintse a vendégeket, és látott ott 
egy�embert,�akin�nem�volt�rajta�a�menyegzői�ruhája.”�Saját�gúnyájában,�
rongyaiban�akart�a�menyegzőn�részt�venni.�„És�szólt�a�király:�„Hékás�
(görög:�hetaira),�hogy�kerültél�ide,�hogy�nincs�rajtad�a�menyegzői�ruha?”�
Mi történik utána? „Mondta a király a szolgáknak: Kötözzétek meg lábait 
és�kezeit,�és�vigyétek,�vessétek�ki�a�külső,�a�kivetett�sötétségbe;�ott�lesz�
sírás�és�fogvacogás.”�A�pokol,�a�kárhozat�rettenetes�állapotába�kerül!�Meg�
lehetett�volna�ezt�előzni?�Amikor�a�király�megkérdezi:�„Hogyhogy�nincsen�
rajtad�a�menyegzői�ruha?�Mi�van�rajtad?”�„Az pedig hallgatott!” – Ha akkor 
megszólal!�Ha�akkor�nem�hallgat,�hanem�azt�mondja:�„Uram,�igazak�a�te�
ítéleteid!�De�Uram,�könyörülj�rajtam!�Tisztíts�meg�az�én�gonoszságaimból,�
az�én�bűneimből;�öltöztess�fel�tiszta,�ragyogó�fehér�ruhába!�Vétkeztem�
az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó, hogy itt legyek” Ha nem 
hallgat,�akkor�nem�dobták�volna�ki;�nem�kötözték�volna�meg�a�kezeit�és�
a lábait. Ahogy Zsolt 32,5-ben olvassuk: „Míg elhallgattam, megavultak 
csontjaim�a�napestig�való�jajgatás�miatt…�Bűneimet�bevallottam�néked,�
az istentelenségeimet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamis-
ságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét.” 

Lehet megoldás számunkra, ha végre rádöbbenünk a saját „rongya-
inkra”: nincsen rajtunk a szentek igazságos cselekedeteinek tiszta fehér 
ruhája;�a�bűneset�óta�bizony,�mezítelenek�vagyunk!�Amit�magunkra�ag-
gattunk „fügefalevelet”, az nem takarja el mezítelenségünk rútságát. 
Ha rádöbbenünk arra, hogy gyermekkorunktól kezdve, ifjúkorunkon át, 
egészen mostanáig mennyi paráznaság, mennyi sötétség, gonoszság, en-
gedetlenség, irigység, harag, gyűlölködés�van�az�életünkben;�ezek a saját 
rongyaink, a bepiszkított, bemocskolt ruhánk. 

Nem a „korabeli lakodalmi szokásokról” van szó ebben az igében, ha-
nem üdvösség és kárhozat kérdése ez. Megtalálod-e magadat, bele tudsz-e 
kapaszkodni ebbe a mentőövbe? van ilyen drága megoldás, amiért az Isten 
drága�árat�fizetett,�amiért�Jézus�Krisztus�Báránnyá,�engesztelő�áldozattá�
lett. Van ilyen megoldás: Vétkemet, bűnömet bevallom tenéked, és azokat el 
nem takarom, el nem fedezem!

Amikor Péter megtagadja háromszor is az Urat, és a kakas megszóla-
lásával�megkapja�az�ítéletre�való�figyelmeztetést,�megemlékezik�Péter�
a Jézus szaváról. Péter nem hallgat, hanem keservesen sír: „Én vétkem, 
én�rettenetes�vétkem!”�Ahogy�Pál�apostol�nem�hallgat:�„Ó, én nyomorult 
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ember, hát kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?” Meg lehetne 
szabadulni�attól,�hogy�megkötözve�kezünket,�lábunkat,�cselekvőképte-
len állapotba kerüljünk teljes öntudattal, örökre a kárhozat szenvedését 
szenvedjük�el;�ha�nem�hallgatok!�Ha�bevallom�vétkeimet!�Van�rá�drága�
ígéret (Jel 21,14): „Boldogok, akik megmossák az ő ruhájukat�–�az�ő�csele-
kedeteiket – a Bárány vérében”, hogy joguk legyen az „életnek fájához”, és 
bemehessenek a „kapukon” a „városba” (Jel 22,14) – és részt vehessenek a 
Bárány menyegzőjén. „De kint maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, 
a gyilkosok, a bálványimádók – és mind, aki szereti és szólja a hazugságot.”
Jézus�azért�mondta�el�ezt�a�példázatot,�hogy�számunkra�is�„mentőöv”�

legyen. Felismerjük a halálos veszedelmet, bele tudjunk kapaszkodni az 
ő�megtérésre�hívó�szavába,�hogy�ő�megmoshasson�bennünket,�megtisz-
títhasson bennünket, és így felkészíthessen minket is az ő menyegzőjére!
Ámen!
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1986. OKTÓBER 19.

Ef�6,10–17;�Jn 4,46–54

„…volt�Kapernaumban�egy�királyi�ember,�akinek�a�fia�beteg�volt.”�A�gö-
rög�szövegben�„basilikos”�szerepel;�vagyis�„nagy”�valaki�volt:�nem�olyan�
közönséges�„középkáder”,�hanem�„felsőbb�rétegbeli”.�Azért�állítja�így�
elénk�az�ige,�mert�a�parancsoláshoz�szokott�hozzá;�olyan�valaki,�akinek�
még az óhaja is parancs, és most megalázza magát, odaáll Jézus elé, és 
kér�tőle�valamit.�

Isten világában ez egy törvény: aki haza akar jutni, aki az üdvösséget 
keresi, annak itt a földön meg kell tanulnia kérni. Tapasztalhatjuk, hogy 
milyen nehéz a gyermekeinket megtanítani kérni. Például ha vízre van 
szükségük,�azt�szokták�mondani:�„szomjas�vagyok”;�s�mennyit�kell�nevelni�
ahhoz, hogy azt mondja: „kérek szépen vizet”. – És ugyanígy vagyunk mi 
is�bizonyos�esetekben;�mondunk�mi�mindent,�csak�azt�nem,�hogy�„kérek�
szépen”.�Nehéz�nekünk�kérni!�Ehhez�az�embernek�a�gőgös,�beképzelt�
állapotából�menekülni�kellene;�ebből�kellene�kérni�a�szabadítást.

47. v.: „…mert halálán van.” Rettenetes, amikor valakit csak az aláz meg, 
akkor�tud�kéréssel�fordulni�Istenhez,�mikor�jön�egy�halálos�betegség!�Ami-
kor�a�fiam�vagy�a�lányom�beteg,�vagy�amikor�én�kerülök�a�halálos�ágyra.�
Nem biztos, hogy akkor meg fogják hallgatni a kérésemet. Nem lehetne 
előbb�kérni,�mielőtt�jönne�egy�halálos�betegség?�Mal 1,8-ban olvassuk: 
csak�a�vakot,�sántát,�bénát,�az�öreget�hozzátok!�Végigéljük�az�életünket�
Isten�nélkül;�amikor�már�megöregszünk�–�már�potyognak�a�fogaim;�min-
dent�kétszer�kell�megkérdezni,�mert�nehezen�hallok;�hiába�tisztogatom�
a szemüvegem, mert nem azzal van baj, hanem a szememmel –, akkor 
átadom�az�életemet�Istennek!�És�legyen�ettől�az�Isten�meghatódva.�Nem�
biztos, hogy az Isten ezt csak úgy elfogadja. Meg kellene gondolni azt, hogy 
amikor�ő�szelíden�hív�bűnbánatra,�megtérésre,�akkor�kellene�szót�fogadni,�
és�nem�akkor,�amikor�jön�a�halálos�ágy,�amikor�már�nagyon�beteg�vagyok!
50.�v.:�„Menj�el,�a�te�fiad�él.�És�hitt�az�ember�a�szónak,�amit�Jézus�mondott�

neki,�és�elment.”�Hitt,�és�engedelmeskedett!
53.�v.:�„És�hitt�ő�és�az�ő�egész�háza�népe.”�Hogy�képzelte�el�ez�a�királyi�

ember�Jézus�gyógyítását?�–�Jézus�jöjjön�el�hozzá,�tegye�rá�a�kezét�az�ő�be-
teg�gyermekére,�és�így�gyógyítsa�meg!�Megvolt�az�ő�nagyon�szép,�vallásos�
elképzelése,�és�Jézus�ezt�vállalja?�–�Nem!�Jézus�ezt�úgy�gyógyítja�meg,�
hogy�te�pedig�most�menj�haza;�higgy�az�igének;�tégy le a saját terveidről! 

Amikor a szíriai poklos Naámán – aki szintén egy királyi ember – megy 
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Elizeushoz (2Kir 5,9–14), neki is megvolt az elképzelése, hogyan gyógyítsa 
meg a próféta: jöjjön ki, tapogassa meg a sebeket. De a próféta nem megy ki, 
hanem�üzen,�hogy�menj�el,�és�fürödj�meg�a�Jordánban�hétszer!�És�erre�mi�
történik?�Naámán�haragra�gerjed!�„Nem�fogadja�el�az�én�elgondolásomat?!�
Lemondjak�a�saját�terveimről?”�–�Igen!�–�Könyörögnek�néki�a�szolgái;�és�
amikor Naámán megalázza magát, és hétszer bemerül a Jordánba, megújul 
az ő teste,�mint�egy�kisgyermek�teste!�

Mi,emberek a testi gyógyulásnál leragadunk, pedig a legnagyobb gyó-
gyulás�az�volt,�hogy�„hitt�ő�és�az�ő�egész�háza�népe”.�Hűnek�és�igaznak�
tartotta�az�Istent;�ez�nagyobb�dolog�volt,�mint�hogy�testileg�meggyógyította�
a�fiát!�–�Az�SZTK-ba�járó�száz�beteg�közül�huszonötnek�van�testi�betegsége,�
hetvenötnek – egy orvosi felmérés szerint – „lelki” betegsége van, amelyet 
nem�lehet�gyógyszerekkel�gyógyítani!�

Nagy esemény a testi gyógyítás, de a legnagyobb dolog az, ha valaki a 
belső emberében gyógyul meg:�az�Istenhez�való�viszonya�rendeződik.�Ez�a�
nagy�csoda!�Mert�testi�vonatkozásban�hetven,�nyolcvan,�esetleg�száz�évig�
élhet valaki itt, ebben az anyagi világban, de mi ez az örökkévalósághoz 
képest?!�Amit�Pál�apostol�mond:�a�mi�„pillanatnyi”�földi�létünk�az�örök-
kévalósághoz�képest�valóban�csak�„pillanatnyi”!�

És mi a baj? Azt mondja Jézus: „Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem 
hisztek.”�Hogy�is�vagyunk�ezzel�a�hittel,�mit�mond�erről�a�Bibliánk,�mire�
tanít? 2Thessz 3,2: „Meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberek-
től…”�–�Itt�a�görög�szövegben�az�van,�hogy�„atopos”;�ma�úgy�mondják�ezt:�
a�„topis”.�Ma�mi�a�divat?�Minél�toprongyosabb�valaki,�annál�divatosabb!�
Ez�a�külső�„topisság”�a�belső�embernek�a�rendezetlen�életére�mutat.�Isten�
azt�mondja,�hogy�meneküljünk�az�ilyen�emberektől!�–�Miért?�„Mert�nem�
mindenkié�a�hit!”�

Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és a valóság meg-
ismerésére eljusson, és mégsem mindenkié a hit, mert nem hisz az ember 
az Istennek. Újból és újból el kell olvasnunk Jak 2,19-et, mert mi nagyon 
büszkék�vagyunk�arra,�hogy�hiszünk�az�Istenben!�„Te�hiszed,�hogy�az�
Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.” Tehát hogyha én 
hiszem, hogy van Isten, és hiszem, hogy egy az Isten, akkor eljutottam a hit 
vonalán�az�ördögi�fokozatra!�Mi�pedig�meg�vagyunk�nyugodva:�„Kérem,�
én�hiszek�az�Istenben!”�Az�nagyon�kevés,�az�ördögi!�
Jak�2,23:�„Hitt�pedig�az�Ábrahám�az�Istennek…”�–�hát�ez�egészen�más!�

Például amikor azt mondja néki Isten: „Menj ki a te rokonságod közül 
arra�a�helyre,�amelyet�én�mutatok�néked!”�És�akkor�Ábrahám�azt�mondta�
volna:�„De�Uram,�hova,�mert�utóvégre�akárhova�nem�megyek!”�Ábrahám�
nem kérdezte, mert hitt az Istennek, hogy jó lesz az, ahova az Isten küldi! 
Itt�nincs�mese!�Nem�lehet�mellébeszélni!�Nem�lehet�azt�mondani:�„Kér-

dezzük�meg�még�egyszer�az�Urat;�hátha�nem�jól�értettem!”�–�Mint�Bálám;�
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és�erre�mit�mond�néki�az�Isten?�„Csináld!�Ha�ezt�akarod?!”�És�mi�lesz�be-
lőle?�Bálám�elveszik;�és�hiába�imádkozik,�hogy�„ne�a�körülmetéletlenek�
halálával�haljak�meg”�–�a�körülmetéletlenekkel�együtt�hal�meg!�Tehát, 
hogy valaki Isten barátja vagy Isten ellensége, ez azon múlik, hogy engedel-
meskedik-e Istennek és az ő követeinek�–�vagy�nem�engedelmeskedik;�saját�
terveim után megyek, vagy elfogadom az Isten elgondolását. Ez fontos 
kérdés (Lk�18,8):�„Az�embernek�Fia�mikor�eljő,�avagy�talál-e�hitet�a�földön?”�

Számít az nekem, hogy az Isten akarata, terve, szándéka, elgondolása 
lesz-e az én életemben, vagy megvan a saját elgondolásom, tervem, és azt 
akarom keresztülhajtani Istennel? – Gondoljunk csak Júdás helyett Mátyás 
apostollá választására (ApCsel 1,23–26). Nagyon szép, vallásos elgondolás 
volt;�imádkoztak�is:�Uram!�E�kettő�közül�válassz�magadnak,�akit�akarsz�
apostolodnak!�–�Elfogadta�ezt�Isten?�Nem!�Isten�nem�volt�ott!�Ezt�Isten�
nélkül�csinálták,�mert�Isten�már�sokkal�előbb�–�még�az�anyja�méhe�előtt�
kiválasztotta a tarzuszi Sault – Pauloszt – a tizenkettedik apostolnak. 

Sok jelt és csodát tett Jézus, sokakat meggyógyított, és mégis ezt olvassuk 
Jn�12,37-ben:�„…mégsem�hittek�őbenne!”�Mk 6,4–6 szerint: „Jézus pedig 
monda nékik: Nincs próféta tisztesség nélkül csak a maga hazájában… 
Nem is tehetett ott semmi csodát – mert nem hittek benne, lenézték, lebe-
csülték –, csak néhány beteget gyógyított meg. És csodálkozott azoknak 
hitetlenségén.” 

Mi azt hisszük, Istennel rendben van a dolgunk. Mi hiszünk az Isten-
ben!�Legföljebb�emberekkel�van�bajunk:�az�Isten�embere�sokat�követel�
tőlünk,�amire�mi�képtelenek�vagyunk;�nem�ismeri�a�mi�életünket,�a�mi�
helyzetünket,�sorsunkat.!�„Ha�egyszer�én�úgy�igazából�kipanaszkodhat-
nám�magamat,�akkor�Isten�nekem�adna�igazat�mindenben!”�Ismerjük�ezt?!�
Ki�mondta�ezt�hosszú�fejezeteken�keresztül?�Jób!�–�Roppant�nagy�harc,�
küzdelem folyik a szellemi világban minden emberért, hogy én letegyek 
a�saját�akaratomról,�elgondolásomról,�azt�akarjam,�amit�az�Isten�akar;�ki�
tudjam mondani: Atyám! Legyen meg a te akaratod! Ne úgy legyen, ahogy 
én akarom, hanem ahogyan te! 

Mai levélbeli igénk szerint:„öltözzétek fel az Istennek a teljes fegyver-
zetét”, vagyis ha nincs rajtam Istennek ez a fegyverzete, akkor szabad 
prédája�vagyok�az�ördögnek!�

Amikor Pál fogságban van, a római helytartó elé viszik (ApCsel�24,1–24;�
25.�v.):�„Mikor�pedig�ő�igazságról,�önmegtartóztatásról�és�az�eljövendő�
ítéletről�szólt,�megrémülve�mondta�Félix:�Mostan�eredj�el;�de�mikor�alkal-
matosságom lesz, magamhoz hívatlak téged.” Nagyon szerencsés (latin: 
Félix) volt ez a helytartó, hogy az Isten Pál apostolon keresztül szóba állt 
vele,�eléje�terjesztette�Isten�az�ő�programját:�„Szállj�magadba!�Nézd�meg�
az�életedet,�mert�nagyon�messze�vagy�az�isteni�rendtől,�ezt�nem�keresed,�
nem�teljesíted,�mert�nem�akarod!”�Nézd�meg�az�életedet�az�önmegtartóz-
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tatás�szempontjából,�a�böjt�szempontjából!�Azután�nézd�meg�az�életedet,�
hogy�Isten�elé�kell�állnod�ítéletre!�Mert�„elvégezett�dolog,�hogy�az�emberek�
egyszer meghaljanak, azután az ítélet”, és akkor mi lesz veled, te „Félix”: 
szerencsés vagy szerencsétlen lesz a véged? – És ez a „basilikos”, egy 
„királyi�ember”�megalázza�magát?�Nem!�Most�nincs�rá�alkalom.�Most�
nem érek rá. 
De�sokszor�előfordult,�hogy�valakit�megszólít�az�Isten:�„Tarts�bűnbá-

natot!�Térj�meg!�Kezdj�el�új�életet!”�„Most�nem,�majd�holnap!”�És�a�holna-
pot�az�illető�már�nem�érhette�meg.�Ne�mondjuk,�hogy:�„Uram,�Istenem!�
Engedd meg, hogy ezt meg azt még megcsináljam, és majd holnap…” Ne 
számoljunk�ezzel,�mert�nem�biztos,�hogy�a�holnapot�megérjük!�Félixnek,�
a szerencsés embernek soha többet nem volt olyan szerencséje, hogy az 
Isten szóba állt volna vele.

Amikor új helytartó van – Fesztusz –, és jön a negyedes fejedelem, Agrip-
pa�király,�Pál�elmondja,�hogy�őt�a�damaszkuszi�úton�hogyan�szólította�meg�
Isten, milyen munkába akarja beállítani (ApCsel 26,18): „Hogy megnyissad 
szemeiket,�hogy�setétségből�világosságra�és�a�sátánnak�hatalmából�az�Is-
tenhez�térjenek,�hogy�bűneiknek�bocsánatát�és�a�megszenteltettek�között�
osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.” Mert aki úgy megy 
el�erről�a�földről,�hogy�a�bűneit�nem�intézte�el;�aki�nem�kapott�a�bűneire�
bocsánatot,�mert�nem�kért�a�bűneire�bocsánatot�–�mert�„nem�voltak�bű-
nei”,�vagyis�nem�tartotta�bűnnek�a�bűnt!�–,�annak�a�része�az�örök�kárho-
zatban�lesz!�20.�v.:�„…hirdettem,�hogy�bánják�meg�bűneiket,�és�térjenek�
meg�az�Istenhez,�a�megtérésekhez�illő�cselekedeteket�cselekedvén.”�Azért�
vagyunk�itt,�hogy�a�bűneink�bocsánatát�elnyerhessük,�megkaphassuk!�
23.�v.:�„Hogy�a�Krisztusnak�szenvedni�kell!”�–�kell�(görög:�„dei”),�azt�

jelenti:�szükséges,�„muszáj”,�nincs�mese!�Ez�volt�a�nagy�botrány�Paulosz�
életében amikor még tarzuszi Saul volt, hogy lehet, hogy a megváltó, az 
Isten�Fia�szenvedjen!�Nem�értette�sehogy!�Péter�sem�akarja�megérteni,�
mikor Krisztus jelenti szenvedéseit (Mt�16,22):�„Mentsen�Isten,�Uram!�
Nem�eshetik�ez�meg�tevéled!”�Megkapja�a�választ!�„Krisztusnak�szenvedni�
kell,�hogy�mint�a�halottak�feltámadásából�első,�világosságot�fog�hirdetni�
a népnek (görög: laos) és a pogányoknak (görög: etnos).” Nincs különbség 
Isten�előtt!�Látjuk,�hogy�a�mai�igénkben�a�„basilikos”�is�egy�pogány�ember,�
de�szívének�belső�magatartása�olyan,�akihez�küldi�ő�az�ő�tanítványait,�
mert�keresi�a�gyógyulást,�a�szabadulást!�
24.�v.:�„Bolond�vagy�te,�Pál!”�Micsoda�bolondság�az,�hogy�a�Krisztusnak�

szenvedni�kell,�és�nekem�is�vállalnom�kell�ezt�az�utat!�Vállalnom�kell�a�
szenvedést,�hogy�vele�együtt�meghaljak,�hogy�vele�együtt�dicsőíttessem�is�
meg.�Hát�ez�bolondság!�Igen�ám,�de�az�Isten�bolondsága�mindig�bölcsebb�
az�emberekénél!�

28. v.: „Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.” Nagyon 
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sok�ember�eljut�odáig,�hogy�„majdnem”;�a�„majdnemből”�kárhozat,�örök�
halál�lesz.�Kevés�a�majdnem!

Ha nem hiszek az Istennek, akkor nem Isten barátja vagyok, hanem 
Isten ellensége (1Jn 1,10): „Ha azt mondjuk, hogy nem mi vétkeztünk, ha-
zuggá�tesszük�őt,�és�az�ő�igéje�nincsen�mibennünk.”�Ha�azt�mondjuk,�hogy�
„Nem�mi�vétkeztünk!�Ádám-Éva�vétkezett;�nem�tehetek�róla,�örököltem�
a�bűnt;�miért�teremtett�az�Isten�ilyennek;�ilyen�a�vérmérsékletem…�Isten�
a�felelős!”�–�Ennek�rettenetes�következménye�lesz!
De�lehetne�hinni,�mert�ő�elkészítette�a�hitet�minden�ember�számára!�

ApCsel 17,30–31: „E tudatlanságnak idejét elnézvén az Isten, mostan hir-
dettetik az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. 
Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét 
igazságosságban�egy�férfiú�által,�aki�elkészítette�a�hitet�mindenkinek�
azáltal,�hogy�feltámasztotta�őt�halottaiból.”�
Minket�is�fel�akar�támasztani;�ehhez�nékünk�fel�kell�venni�Istennek�tel-

jes fegyverzetét, hogy ezáltal képesek legyünk arra, hogy ellenállhassunk 
ama�gonosz�napon,�és�mindenben�győzedelmeskedve�megállhassunk.
Ámen!
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Fil�1,1–11;�Mt 18,21–35

Istenhez való viszonyunkról sok képet használ a Bibliánk, hogy vala-
mit�megértsünk�belőle!�Mai igénkben az Istenhez való viszonyunkat az 
adóssággal fejezi ki. Mi nagyon-nagyon sokkal tartozunk az Istennek, és 
ugyanakkor egymással szemben is vannak adósságaink, tartozásaink. 
Most arra tanít bennünket, hogy roppant nagy különbség van az Istennel 
szemben elkövetett bűnök és tartozások, illetve az embertársainkkal szem-
ben elkövetett bűnök�és�tartozások�között!
Persze�mi�elsősorban�is�a�velünk�szemben�elkövetett�bűnöket,�vélt�

sérelmeket,�felrótt�tartozásokat�tartjuk�számon.�Péternek�is�ez�az�első�
kérdése Jézushoz (Mt�18,21):�„Uram,�hányszor�lehet�az�én�atyámfiának�
ellenem vétkezni és néki megbocsátanom?” Pétert nem érdekli az, hogy az 
emberek Isten ellen mit követtek el, néki mennyi a tartozása az Istennel 
szemben;�de�az�nagyon�érdekli,�hogy�amit�vele�szemben�elkövettek,�azt�
hányszor�lehet�megbocsátani?!�

Az is egy nagy adósságunk, hogy vajon befogadtuk-e, akit be kellett fo-
gadni.�Családtervezésről�beszélünk;�nagy�problémát�jelent�számunkra,�
hogy vajon hány embert tud eltartani a föld. Tudunk problémázni azon, 
hogy vannak olyan világrészek, ahol túlszaporodott az emberiség. De 
vajon gondolunk-e arra, hogy mi az Istennek a terve, szándéka, célja 
velünk kapcsolatban?

Most ez az ige (Mt�18,21–35)�megkérdezi�tőled,�aki�egyedül�vagy:�„Miért�
nem�fogadtál�be�gyereket?!”�Persze�kényelmesebb�dolog�egyedül�élni,�
kényelmesebb�dolog�saját�magunkkal�törődni,�mint�pelenkát�mosni.�Ha�
befogadtál:�„Hányat�fogadtál�be?”�Ahányat�felülről�küldtek?�Vagy�gondolj�
arra, hogy amikor együtt élsz emberekkel, családban vagy a munkahe-
lyeden, vajon a szívedbe befogadtad-e azokat, akikkel együtt élsz. Ez is egy 
nagy adósságunk, mert az Isten a Krisztusért befogadott minket. Az, hogy 
te itt lehetsz – a születés kapuján beléphettél ide, az anyagi világba –, ez 
azt�jelenti,�hogy�Krisztus�éretted�drága�árat�fizetett,�hogy�a�bűneset�utáni�
megkötözött, cselekvésképtelen állapotból ide felkerülhess – téged Isten 
befogadott!�De�te�nem�tudsz�befogadni�egy�másik�embert!�Úgy�osztályo-
zod�az�embereket:�„Ez�kedves,�ez�nem�kedves;�ez�nekem�hasznos,�ez�nem�
hasznos;�szimpatikus,�nem�szimpatikus!”

Mt 18,5. v.: „Ha egyet befogadsz – azt monda Jézus –, engem fogadtál be.” 
valahogy mi nem tudjuk megérteni, egyáltalán, ebbe a gondolkodásmód-

Bonnyai.indd   245 2015.08.05.   10:42:11



23.TRINITATIS-vASÁRNAP246

ba nem tudunk beilleszkedni, hogy abban a másik emberben is Istenből 
való szellem van!�Jézus�mondja,�mikor�ítéletre�figyelmeztet�bennünket�
(Mt�25,35–36):�„Éheztem,�és�ennem�adtatok;�szomjúhoztam,�és�innom�
adtatok…;�beteg�és�fogoly�voltam,�és�meglátogattatok�engem.”�Mikor?�–�
kérdezik. 40.�v.:�„Ha�megcselekedtétek�eggyel�az�én�legkisebb�atyámfiai�
közül…” A mi gondolkodásunkba nem fér bele az, hogy a másik emberben a 
Krisztus van. De ha én nem fogadom be a másik embert, akkor a Krisztust 
nem�fogadom�be!�–�Nagy�az�adósságunk�ezen�a�téren!�Gondold�csak�végig�
az életedet, hogy hány és hány ember van, akit elég csak meglátnod, már 
fölmegy a vérnyomásod, vagy akinek elég, hogy a nevét említsék, már 
magadon�kívül�vagy�a�haragtól�és�a�gyűlölettől.

Mt 18,6–7: Azt mondja Jézus: „Ha valaki felbotlat egyet e kicsinyek 
közül, kik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a 
nyakába, és a tenger mélységébe vessék. Mert szükség, hogy botlatások 
essenek,�de�jaj�annak�az�embernek,�aki�által�botlatások�esnek!”�–�Vajon�
nem botlattál föl embereket? vajon nem botlattál föl gyermekeket? Itt 
Jézus azt mondja, hogy „szükség, hogy botlatások legyenek”, mert hiszen 
ezek�vizsgatételek�az�emberek�számára,�ahol�vizsgázni�kell!
Kétoldalú�ez�a�kérdés!�Hányszor�és�hányszor�lehet�hallani�felnőttek�szá-

jából, amikor gyermekekkel állnak szemben – esetleg kis óvodás gyermek-
kel�–,�és�felnőtt,�magát�értelmesnek�tartó�ember�elkezd�célzásokat�tenni:�
„Na,�kislányom,�ki�lesz�a�vőlegényed?�Kibe�vagy�szerelmes?�Kisfiam,�ki�
lesz�a�feleséged?�Körülnéztél-e�már?”�És�a�gyermekeinkben�már�meglévő�
bűnös�hajlamot,�a�bűneset�óta�magával�hozott�gonosz�kívánságokat�még�
a�felnőttek�táplálják,�erősítik,�ingerlik,�és�ezzel�botlatják�a�gyermekeket!

A másik oldal az, hogy nem muszáj a gyermeknek felbotlani. Ha a 
szívében ott van a Jézus Krisztus iránti vágy, a tisztaság, szentség utáni 
vágy�–�nem�muszáj�felbotlani!�Szükséges,�hogy�ezek�legyenek,�mert�ezek�
a�mi�vizsgatételeink,�amelyekből�felelnünk�kell.�De ugye van sok adóssá-
gunk ezen a téren? 

Mt 18,14. v.: „A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen 
e�kicsinyei�közül!”�Istennek�minden�elvesztés�fáj,�és�ő�nem�akarja,�hogy�
egy is elvesszen. Mi pedig nagyon nagyvonalúak vagyunk. Isten olyan 
„kicsinyes” – ezt véssük be a szívünkbe –, hogy a „fejünk hajszála is mind 
számon vannak tartva nála” – ezt Jézus Krisztus mondotta (Lk 12,7). Mi 
pedig nemcsak a fejünk hajszálait nem tartjuk számon, az álmainkat, az 
istentelen, gonosz, sötét, tisztátalan gondolatainkat sem. De ezek Isten 
előtt mind számon vannak tartva, és Isten elé kerülnek ítéletre, mert ez 
is�az�adóssághoz�tartozik!�Mi�nem�akarjuk�ezt�tudomásul�venni,�nem�
akarjuk�elfogadni;�visszautasítjuk,�ahogy�Jób�visszautasítja�Istennek�ezt�
a magatartását. Jób 14,16–17: „Most számolgatod, Uram, az én lépéseimet, 
és�nem�nézed�el�az�én�vétkeimet!”�–�Hát�Isten�nem�néz�el�semmit?�Miért�
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nem�huny�szemet�a�bűn�fölött?�Hát�fogadjon�el�ilyennek,�amilyenek�va-
gyunk�–�miért�teremtett�ilyennek�bennünket?!�

De amit az 56. zsoltárban olvasunk, az nekünk nagyon tetszik: „Szedd 
tömlődbe�könnyeimet!�Avagy�nem�tudod-é�azoknak�számát?”�(9. v.) Az 
Isten minden könnycseppet számon tart – ez nekünk biztatás lenne –, 
de�nem�minden�könnycseppet�szed�össze�az�ő�tömlőibe!�Csak a bűnbánat 
könnyei kedvesek néki! Ahogy Lk 7-ben olvassuk, amikor Mária könnyei-
vel öntözi Jézusnak a lábait – ezek a könnyek „számon vannak tartva” –, 
ezekre a könnyekre mondja Jézus (47.�v.):�„Neki�sok�bűne�bocsáttatott�
meg;�látszik�is,�mert�nagyon�ragaszkodik,�nagyon�szeret…”�Aki�még�nem�
ragaszkodik,�annak�még�nem�bocsátották�meg�a�bűneit.

Számunkra „nem érdekes” az adósságunk: lekicsinyeljük, közömbösnek 
tartjuk,�nem�számít!�Lk�16,10-ben�mondja�az�Úr:�„Aki�hű�a�kevésben,�a�
sokban�is�hű�az;�de�aki�a�kevesen�hamis,�törvénytelen,�az�a�sokon�is�tör-
vénytelen,�rendetlen!”�Nekünk�nem�számít�az,�ha�égve�marad�a�villany,�
vagy�ég�a�gáz.�Nem�számít�az,�ha�elvesztünk�valamit.�Kicsire�nem�adunk!�
Persze másképp ítéljük meg, ha a másik hagyja égve a villanyt, nem én. 
Ha a másik hagyja égve a gázt, nem én. Ha a másik tör el valamit, és nem 
én. Ha a másik veszít el valamit, és nem én. De mi nem szeretünk kicsi-
nyeskedni,�nagyvonalúak�vagyunk!

Isten számon tart mindent!�A�szegény�asszony�két�fillérjét�ugyanúgy�
számon�tartja,�mint�a�gondolatokat,�az�indulatokat!�Lk 16,11–12-ben ol-
vassuk: „Ha ezen a világi, fogható anyagiakon hívek nem voltatok, ki 
adja�oda�néktek,�ami�majd�a�tiétek!�És�hogyha�ezen�a�hamis�mammonon�
hívek�nem�voltatok,�ki�bízná�reátok�az�igazit!”�Tehát�az�itteni�dolgokon�
keresztül�akar�Isten�megtanítani�bennünket�a�hűségre,�hogy�majd�örök-
kévaló javakkal ajándékozhasson meg bennünket. Ha mi itt nem tartjuk 
számon�a�kicsit,�elnézőek�vagyunk�magunkkal,�másokkal�szemben,�és�az�
Istent azzal vádoljuk, hogy „kicsinyeskedik” – minden „kis dologból nagy 
dolgot csinál” –, akkor ezzel kizárjuk magunkat az örökkévaló világból, 
a szentség és a tisztaság világából.
Isten�észreveszi�a�„legkisebbet”�is!�Ézs 65,8-ban egy szüreti képet hoz a 

Bibliánk:�„Így�szól�az�Úr:�mint�amikor�egy�ép�szem�van�egy�rohadt�szőlő-
fürtben – Isten azt mondja –, ne veszítsd el, mert élet van benne…” – Egy 
szem,�de�élet,�áldás�van�benne!�–�„…ekként�cselekszik�az�Úr�az�ő�szolgáiért,�
és�nem�veszt�el�mindent!”�Isten számon tartja azt, aki belátja, hogy nagy 
ez az adósság! Ahogy a Római levélben olvassuk (6,23):�„A�bűn�zsoldja�pe-
dig�a�halál;�de�van�Istennek�kegyelemajándéka:�az�örök�élet�a�mi�Urunk�
Jézus�Krisztusunk�által!”�És ezt a nagy adósságot csak itt lehet rendezni! 

Tulajdonképpen mennyi is az adósság? Egy régi kézirat szerint „sok tíz-
ezer tálentummal volt adós”. Ha egy mai képpel szeretnénk érzékeltetni: 
ez�kétezer�millió,�kétmilliárd�napszámbér!�Hat�és�fél�milliárd�évig�kellene�
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egy embernek dolgoznia úgy, hogy nem eszik, magára nem költ semmit, a 
teljes�napszámbért�beadja,�hogy�kifizesse�ezt�az�adósságot.�–�Ez�egy�kifizet-
hetetlen�adósság!�–�Az Istennel szembeni adósságunk kifizethetetlen adósság, 
mi�hoztuk�be�a�világba�a�bűnt�és�a�bűn következményeképpen a halált. Ezt 
mi,�emberek�nem�tudjuk�kifizetni.�Ezt�nem�lehet�a�törvénnyel�elintézni!�
„És ami az embereknek és a törvénynek lehetetlen volt, azt az Isten tette 
meg,�az�ő�Fiát�elbocsátván�a�bűn�testének�hasonlatosságában�és�a�bűnért:�
megítélte�a�bűnt�a�testben!�Jézus�Krisztus�engesztelő�áldozat�lett�a�mi�bű-
neinkért,�de�nemcsak�a�miénkért,�hanem�az�egész�világért�is!”�(Róm 8,3) 

Elengedte az adósságot, de ez az elengedés számomra csak akkor lesz 
érvényes, ha én az adósság miatt szégyenkezek és pirulok. Mert ha az Isten 
nem�ad�valakinek�–�erre�a�tízezer�tálentumra�vonatkozólag�–�bűnbána-
tot,�mert�végletekig�kihasználta�Istennek�a�könyörülő�irgalmát,�akkor�az�
már itt, ebben az anyagi világban, itt, ebben a testben járva megkóstolja 
a pokolnak minden szenvedését és kínját. Gondoljunk csak Ézsaura, aki 
végletekig kihasználta az Istennek a jóindulatát, és a maga idejében nem 
fogadta�el�Istentől�a�bűnbánatot,�később�hiába�kereste�sírva�a�megbánás�
módját, már nem kaphatta meg.

Nagy dolog az, ha az Istennel szembeni adósságot én belátom, elismerem; 
kérek�az�Istentől�bűnbánatot,�és�kérem�az�Istentől�bűneimnek�a�bocsánatát.�
Ember nem bocsáthatja meg az Istennel szemben fennálló tartozást! Ember 
nem jöhet közbe ezzel – akármilyen „nagy sáfár” is –, ahogy Jézus beszél 
arról (Lk�16,5–7):�„Mennyi�az�adósságod?�Száz�bátus�olaj;�na,�írj�gyorsan�
nyolcvanat�–�nem�olyan�nagy�az,�Isten�nem�veszi�ezt�olyan�komolyan!�–�Száz�
kórus�búza,�írj�ötvenet,�nem�olyan�nagy�az�adósság!”�Az�Istennel�szemben�
fennálló adósságot senki, de senki nem bocsáthatja meg. Egyedül Isten, 
ha�ad�valakinek�bűnbánatot!�Emberek�utána�megláthatják,�hogy�ennek�
az�embernek�az�életében�a�bűnbánatnak�a�gyümölcsei�vannak.�
Pál�apostol�Saulként�Isten�ellen�vétkezett,�és�kapott�az�Istentől�bűnbá-

natot. Az életmódfolytatásából látszott, ahogy a Galata-levélben olvassuk: 
„Aki eddig üldözött bennünket, aki eddig pusztította az Istennek az anya-
szentegyházát,�most�ő�hirdeti�az�Isten�országát!”�Az�üldözőből�üldözött�lett,�
vállalta ennek minden nyomorúságát és terhét. Az élete pedig teremte a 
jó gyümölcsöket, és az Isten országa számára tudott szülni embereket. És 
tudta�embereknek�hirdetni:�valljátok�meg�bűneiteket,�az�Isten�hajlandó�
adni�bűnbánatot�és�a�bűnöknek�bocsánatát!�

Az Istennel szembeni bűnökre te ne embernél keress bocsánatot; nem fogsz 
kapni; becsapnak, legföljebb valami hamis biztonságot adnak. Csak Isten 
adhat�néked�bűnbánatot�és�a�bűneidre�bocsánatot;�ez�majd�meg�fog�lát-
szani az új életmódfolytatásodban. Isten, aki elkezdte benned a jó dolgot, 
hogyan�viszi�véghez;�viszi�a�végső�beteljesedés�felé!
Van�még�egy�feltétele�annak,�hogy�Isten�megbocsássa�az�én�bűneimet:�én 
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is köteles vagyok minden ellenem elkövetett bűnt megbocsátani, minden fel-
tétel nélkül köteles vagyok elengedni, ahogy azt Jézus: „Uram, bocsásd meg 
az�én�bűneimet,�miképpen�én�is�megbocsátok�az�ellenem�vétkezőknek!”
A�bűnöknek�ezt�a�kétfelé�megítélését�láthatjuk�István�vértanúnak�az�

életében.�Élete�végén�az�Isten�elleni�bűnre�ezt�mondja�(ApCsel 7,51–52): 
„Kemény�nyakú�és�körülmetéletlen�szívű�és�fülű�emberek…�És�megölték�
azokat, akik eleve hirdették amaz Igaznak – Jézus Krisztusnak – az eljöve-
telét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek…” Nem hirdet kegyel-
met,�a�bűn�Istentől�való�megítélését�hirdeti.�Aztán�az�már�nem�Istvánon�
múlik,�kapnak-e�bűnbánatot,�vagy�nem�kapnak!�De�amikor�vele�szemben�
lépnek fel, azt olvassuk (59–60. v.): „Megkövezték Istvánt, ki imádkozott, 
és�ezt�mondotta:�Uram�Jézus,�vedd�magadhoz�az�én�szellememet!�Térdre�
esve pedig, nagy fennszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! 
Uram,�bocsásd�meg�nékik…�Én�megbocsátok!�És�ezt�mondván�elaludt!”�

A mai vasárnap arra tanít bennünket, hogy növekednünk kellene Isten 
világának a megismerésében, hogy ne tudjon bennünket ide-oda hányni 
mindenféle szél. Szilárdan, biztos talajon állva megállhassunk, eljutva az 
értelem�meggyőződésének�a�teljes�gazdagságára,�és�így�megtapasztalva�a�
Jézus Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, növekedhes-
sünk�őbenne!
Ámen!
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ApCsel�5,1–12;�Mt 10,26–33

Reformáció ünnepét ünnepeljük, arra való emlékezésül, hogy Isten tá-
masztott�embereket�–�jó�pár�száz�évvel�ezelőtt�–,�akik�vallást�tettek�Jézus�
Krisztusról;�vallást�tettek�Istenről,�és�nem�szégyellték!�Sok�veszéllyel�
szembenéztek, sok nyomorúságot, üldöztetést vállaltak. Mindannyiunk 
előtt�emlékezetes,�amit�a�hittanban�tanultunk:�amikor�Luthert�megidéz-
ték�a�birodalmi�gyűlésre,�és�a�barátai�figyelmeztették,�hogy�ne�menjen�
el, mert elfogják, és mártírhalált fog halni, akkor azt mondta Luther: „Ha 
annyi�ellenség�és�annyi�ördög�lenne�ott,�ahány�cserép�van�a�háztetőnkön,�
én akkor is elmennék, hogy bizonyságot tegyek Jézus Krisztusról, mert 
másképp�nem�tehetek;�öljetek�meg,�égessetek�meg,�de�Isten�igéjétől,�a�
valóságtól�nem�fogok�eltérni!”

Honnan is kellene kiindulnunk, ha a reformációra emlékezünk? Onnan 
kell kiindulnunk, hogy itt, ebben az anyagi világunkban minden válto-
zik.�Itt�nincs�semmi�állandó.�Erről�tett�bizonyságot�az�igénk�mindjárt�az�
özönvíz után, amikor Isten azt mondja (1Móz 8,22): „Ezután, amíg a föld 
lesz, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem 
szűnnek.”�Változik�a�tavasz,�nyár,�ősz�és�tél;�különösen�az�utóbbi�időben�
érezhetjük,�hogy�olyan�változó�az�időjárás,�hogy�már�nem�is�lehet�kiszá-
mítani. – Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy gyerekkoromban, ha volt 
egy kiszámíthatatlan ember, nem lehetett tudni, hogy legközelebb mit 
fog�csinálni,�akkor�arra�azt�mondták:�„Ez�az�ember�olyan,�mint�az�időjá-
rás!”�–�Minden�változik�a�mi�világunkban.�Változik�a�politika,�az�erkölcs,�
változnak a felfogások, a politikai, világi hatalmak… van azonban itt, a 
mi anyagi világunkban valaki,�aki�nem�változik,�és�minden,�ami�az�ő�
dolgaihoz tartozik, az nem változik. Jak 1,16–17-ben olvassuk: „Ne enged-
jétek magatokat tévedésbe ejteni, megcsalatni, becsapatni, elcsábítani, 
ti�szeretettek!�Minden�jó�adomány�és�minden�tökéletes�ajándék�felülről�
van, onnan száll alá a világosságok Atyjától, akinél nincsen változás vagy 
váltakozása�a�világosságnak�és�a�sötétségnek”.�Ő�tegnap�és�ma�és�örökké�
ugyanaz,�őbenne�semmi�változás�nincs!�–�Ez�azt�jelenti,�hogy�vannak�té-
nyek. Ilyen tény az, hogy az Isten a van, és minden, ami létezik itt, ebben 
az anyagi világban, a mi csillagvilágunkban vagy a távoli bolygókban, 
minden, ami létezik, az őbelőle van. Ez egy tény. Ezt tagadni lehet, de 
letagadni�nem�lehet!
Arra�kell�nekünk�figyelni,�hogy�mi�szeretünk tagadni. A megromlott 
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emberi�természetünkhöz�hozzátartozik,�hogy�a�legelső,�amikor�valamivel�
kapcsolatban�felelősségre�vonnak�bennünket,�a tagadás, a nem. 

A reformációról lehetne nekünk nagyon szép dolgokat mondani, hogy 
mit csinált Luther, mit csináltak a reformátorok, hogyan indult el a ma-
gyar reformáció, hogyan vallottak színt, hogyan vallották meg a hitüket. 
Nem�tagadták�meg!�–�De�ez�rajtunk�nem�segít!�Nekünk�azzal�kell�szembe-
nézni, hogy vajon mi hogyan valljuk meg a valóságot, az igazságot, hiszen 
a legkisebb dologban is rögtön ott a tagadás, ha valamit csináltam. – Ahogy 
itt Sára magában nevet (1Móz�18),�amikor�felelősségre�vonja�az�Úr:�Miért�
nevettél?�Nem�nevettem!�Mi�is�úgy�vagyunk,�hogy�a�tagadásban,�a�ha-
zugságban találjuk meg a megváltásunkat, a megmentésünket, és nem a 
valóságnak a beismerésében.
Minden�ember�megpróbálja�ezt�a�tagadást!�–�Péter, akinek azt mondja 

az Úr, hogy te most „Petrosz” vagy – ami azt jelenti: egy faragatlan kő –, 
de majd „Petra” leszel, egy kifaragott kő, a Sionban letett minta alapján 
kifaragva.�Erre�a�„petrára”�építem�fel�az�én�anyaszentegyházamat;�de�
most�még�„petrosz”,�faragatlan�kő,�ki�még�nem�engedte�magát�átformálni.�
Azt olvassuk (Mt 26,62–74), hogy ez a „Petrosz”, amikor Jézust elviszik a 
főpaphoz�kihallgatni,�kint�ült�az�udvaron,�és�oda�ment�hozzá�egy�szol-
gálóleány:�„Te�is�a�galileabeli�Jézussal�voltál!”�–�Ő�pedig�mindenki�füle�
hallatára megtagadta,�mondván:�„Nem�tudom,�mit�beszélsz!”�–�Petrosz,�a�
nagy�szájhős�megtagadja�Jézust!�Miért�van�ez�leírva�a�Bibliánkban?�Azért,�
hogy nézzünk magunkba, mert bennünk is olyan hamar jelentkezik ennek 
a tagadásnak a szelleme! – „Mikor pedig Péter kiment a tornácra, meglátta 
őt�egy�másik�szolgálóleány,�és�monda�az�ott�lévőknek:�Az�is�a�názáreti�Jé-
zussal volt. Ismét megtagadta esküvéssel, nem is ismerem ezt az embert. 
Kevés�idő�múlva�pedig�az�ott�álldogálók�mentek�hozzá,�és�mondának�Pé-
ternek. Bizony, te is közülük való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.” 
– vajon minket elárul a beszédünk az emberek között? Nem vesszük át a 
világnak�a�szavajárását,�a�tisztátalan,�szennyes,�pikáns�vicceket?!�Minket�
megismernek�a�beszédünkről,�hogy�a�„názáreti�Jézussal”�voltunk,�valami�
többet képviselünk? – „Akkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem 
ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólalt.” 

Azért van ez leírva a Bibliánkban, hogy amikor a reformációra emléke-
zünk, amikor megemlékezünk arról, hogy az emberek vallást tettek róla, 
akkor mi meg arról emlékezzünk meg, hogy milyen hamar megtagadjuk, 
milyen hamar letagadjuk,�hogy�valami�közünk�is�lenne�hozzá!�–�Gondol-
junk csak arra, hogy amikor az elmúlt évtizedekben problémává vált a 
hitoktatás,�a�szülők�mennyire�nem�mertek�bizonyságot�tenni�arról:�„Mi�
pedig�a�gyermekeinket�Istenben�való�hitre�akarjuk�nevelni!”�–�A�tévében�
félelmetes volt látni, ahogy a mi magyar népünknek a pogány ünnepeket 
propagálták, hogy a pogány népek milyen istentelen szokásokkal, erkölcs-
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telen,�istentelen�dolgokkal�ünneplik�a�maguk�ünnepeit!�Mi�közünk�van�
nekünk�ezekhez?!�–�De�nekünk�mindent�be�lehet�adni!�Mi�már�régen�megta-
gadtuk, hogy valami közünk lenne Istenhez, Krisztushoz. A reformációban 
vallást�tettek!�–�Mi�miről�teszünk�vallást?�„Nem�is�ismerjük�azt�az�embert!”�
Az�utolsó�időkre�jellemző�ez�a�tagadás,�ahogy�2Tim�3,1-től�olvassuk:�„Azt�

pedig�tudd�meg,�hogy�az�utolsó�napokban�nehéz�idők�állanak�be.�Mert�
lesznek�az�emberek�önmagukat�szeretők,�önzők,�anyagiasak,�kérkedők,�
kevélyek, káromkodó, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztáta-
lanok, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, s jónak 
nem�kedvelői,�árulók…” Emlékszem egy rettenetes statisztikára az elmúlt 
háborúról, hogy a legtöbb feljelentés, árulás a Gestapo felé Magyaror-
szágon�volt!�–�„…vakmerők,�felfuvalkodottak,�inkább�gyönyörnek,�mint�
Istennek�szeretői.�Kiknél�megvan�a�kegyességnek�a�látszata…” – vallásos 
hangulat, esetleg templomba járás nagy ünnepeken vagy még máskor is 
– „De megtagadják Jézus Krisztusnak az új életre teremtő erejét”,�amivel�ő�
újonnan tudna szülni, ez új életben tudna járatni, egy másik gondolko-
dásba, felfogásba, életmódfolytatásba tudna vinni minket.

Ha a reformáció ünnepét ünnepeljük, akkor mit csináljunk? Mit refor-
máljunk meg? Mt 12,33-ban azt olvassuk: „vagy legyetek jó fák, és terem-
jetek�romlott�gyümölcsöt,�mert�gyümölcséről�ismerik�meg�a�fát.”�–�Ha�egy�
fa vadkörtét vagy vadalmát terem, mit lehet azon reformálni? Legfeljebb 
ráaggatunk jó gyümölcsöket, ahogy a karácsonyfát ellátjuk mindenféle 
szép�dísszel,�de�azt�nem�a�fa�teremte!�Mit�lehet�csinálni�egy�vad�fával?�Azt�
be kellene oltani! Be kellene vennie azt a szelíd magot, hogy a természete 
változzon meg. – Isten nem olyan reformációt akar, hogy most valami más 
jellegű�templom�legyen:�ne�legyenek�benne�szentképek,�a�papok�ne�olyan�
díszes�ruhába�öltözzenek;�más�ének,�más�liturgia�legyen…�Isten nem ilyen 
reformációt akar. Isten új életet�akar!�És�ezt�mi�nagyon�nehezen�értjük�meg!

A mi megromlott emberi természetünk mindig reformálni akar. Meg 
akarja�reformálni�a�politikai�életet,�a�gazdasági�életet;�az�egész�világon�
ez�a�jelszó:�Reformálni!�Reformálni!�Az�ember�köpi�a�markát:�na,�majd�
most!�Nem�fog�sikerülni!�–�Isten�egészen�mást�akar.�Jel 21,5-ben olvassuk 
figyelmeztetésül:�„És�monda�az,�aki�a�királyi�széken�ül:�Lásd, mindent újjá 
teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hűek és igazak.”

Isten nem reformálni akar, hanem újjá akar tenni mindent, újonnan 
akar�szülni�mindent!�És�utána�olvassuk�(7–8. v.): „Aki győz – vagyis vál-
lalja�Istennek�ezt�az�újjáteremtő�munkáját�–�örökségül�nyer�mindent. De 
aki marad a régiben, és azt próbálja reformálni, marad gyáva, hitetlen, 
utálatos, gyilkos, parázna, varázsló, bálványimádó, hazug, azoknak része 
a�tűzzel�és�kénkővel�égő�tóban�lesz,�ami�a�második�halál.”�A reformálásnak 
ez lesz a vége!�–�Isten�újjá�akar�teremteni�mindent!�Róm 12,1–2: „Kérlek 
azért�titeket,�atyámfiai,�az�Istennek�irgalmasságára,�hogy�szánjátok oda a 
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ti�testeiteket�élő,�szent�és�Istennek�kedves�áldozatul,�mint�a�ti�okos,�logikus�
Isten-tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz – ne legyetek 
utánzói a világnak –, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása 
által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata 
a ti életetekben.”
A�reformációra�gondolva�ma�már�kevés�az,�ha�az�első�reformátorok�hősi�

kiállását�nézzük,�hogy�ők�vallást�tettek!�Most�arról�van�szó,�hogy�mi�hol�
vagyunk. Meg kell vizsgálni magunkat, hogy vajon mi meg nem a tagadás 
állapotában vagyunk? Ezt kellene abbahagyni, hogy Isten megújíthasson 
bennünket,�hogy�újonnan�szüljön�minket,�hogy�felülről�foganjunk,�hogy�
bennünk�is�mindent�újjá�tegyen,�hogy�így�a�belső�emberünkben�megújulva�
felkészíthessen�minket�az�ő�örökkévaló�világára:�a�szentség�és�a�tisztaság�
világára – mert azért adta Isten a reformáció drága ajándékát. Azért ad-
ta, hogy bennünk is megszülethessen az új ember,�akit�ő�az�ember�Jézus�
Krisztusban mintaképpen küldött el a mi számunkra.
Bárcsak�Isten�megajándékozhatna�minket�igazi�bűnbánattal!�Megaján-

dékozhatna�minket�a�bűnbocsánat�kegyelemajándékával,�s�megaján-
dékozhatna�minket�új�élettel!�Így�ünnepelhetnénk�a�valóság�szerint�a�
reformáció�ünnepét!
Ámen!
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Fil�3,17–21;�Mt 22,15–22

Az�egyházi�esztendő�utolsó�vasárnapjainál�vagyunk,�és�ez�arra�figyelmez-
tet�bennünket:�múlik�a�kegyelemnek�az�ideje!�Fel�kellene�használnunk�a�
drága alkalmakat, amelyeket Isten készít számunkra, mert egyszer meg-
szűnik�a�földi�létünk!�Vége�lesz�az�időnek,�amikor�le�kell�lépnünk�erről�
az anyagi világról, és a nagy kérdés az, hogy hogyan talál bennünket az 
a pillanat.
Mai�igénkben�azt�látjuk,�hogy�ellenséges�világ�veszi�körül�Jézust;�meg�

akarják fogni, és egyre súlyosabb a helyzet, egyre több ellenség jelentke-
zik. Azt látjuk, hogy a farizeusok ellenségei voltak a Római Birodalomnak 
és a hatalomnak, a Heródes-pártiak együtt munkálkodtak a rómaiakkal. A 
farizeusok és a Heródes-pártiak – tehát a két világ – egymással ellenséges 
viszonyban voltak, de amikor Jézus Krisztusról volt szó, ebben az ügy-
ben egyetértettek.�Mind�összefogtak�Jézus�Krisztus�ellen,�hogy�őt�„szóval�
ejtsék�tőrbe”,�és�együtt�mentek�megkérdezni:�„Na,�most�melyikünknek�
van�igaza?!”�–�Farizeusok�vallották,�hogy�a�pogány�római�császárnak,�
ki�ellene�áll�az�Egy�Igaz�Istennek,�sőt�istenként�tisztelteti�magát;�mi�nem�
fizethetünk�adót!�Mi�vallásos�emberek�vagyunk!�–�A�Heródes-pártiak�azt�
mondták:�minden�hatalmasság�Istentől�van,�nekünk�el�kell�fogadnunk�a�
római�hatalmat,�és�kell�fizetnünk�adót�a�császárnak!�
De�Jézus�„nem�dől�be”�az�ő�istentelen�kérdésüknek,�hanem�úgy�válaszol,�

amire nem számítanak. Jézus válaszában az van: egyiknek sincs igaza, se 
a farizeusoknak, se a Heródes-pártiaknak, mert nem az a kérdés, kell-e 
fizetni,�vagy�nem�kell�fizetni,�hanem�az�a�kérdés,�hogy:�Ember,�mi�lesz�ve-
led?!�–�Mt 22,21: „Adjátok meg, ami a császáré, a császárnak – ami a világé, 
a�világnak�–,�de�adjátok�meg�Istennek,�ami�az�Istené!”�És�az�a�nagy�kérdés:�
Kinek�a�képe�van�–�nem�az�adópénzen,�az�csak�egy�külső�jel,�hanem:�„Kinek 
a képe van a szívedben? A teremtésben kapott isteni képmást megrontot-
tad,�tönkretetted,�és�az�ördögi�képmást�vetted�fel;�ördögi�magatartásod,�
természeted�van;�mi�lesz�a�véged?�Hogyan�állsz�oda�Isten�elé?!�–�Pedig�
amíg�itt�jársz,�ebben�az�anyagi�világban,�megvan�az�a�nagy�lehetőség,�
hogy�visszanyerheted�az�isteni�képmást.�Isten�át�akar�formálni�az�ő�Fia�
képére és hasonlatosságára: az az indulat legyen benned is, mely volt a 
Jézus�Krisztusban!�Felhasználod�ezt�a�nagy�lehetőséget?�Vagy�az�ördög�
tud adni kérdéseket – politikai, társadalmi, családi, egyéni kérdéseket –, 
és�a�kérdések�zűrzavarában�elveszel?�Te�meg�akarod�oldani�azokat�a�
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kérdéseket, amelyeket a világ állít fel? A világ kérdéseire Isten nem felel. 
Istennek�megvannak�a�külön�kérdései,�és�Isten�kérdez!�De�ha�mi�nem�
akarjuk�meghallani�az�ő�kérdését,�és�ha�nem�válaszolunk�az�ő�kérdésére,�
akkor�kérhetjük�mi�majd�az�Istent,�ő�sem�fog�válaszolni�a�mi�kérdéseinkre.

Bibliánk félreérthetetlenül tanít bennünket Róm 13,7-ben: „Adjátok 
meg�azért�mindenkinek,�amivel�tartoztok…”�A�görög�szövegből�itt�azt�
lehet�kivenni,�hogy�ne�kényszerítésből,�hanem�jó�szívvel�adjátok�meg�
mindenkinek,�amivel�tartoztok,�kötelesek�vagytok!�„…akinek�az�adóval,�
az�adót”�–�ezt�sem�vesszük�szívesen;�a�megromlott�emberi�természetünk�
mindig�lázad�ez�ellen.�„…akinek�a�vámmal,�a�vámot;�de�akinek�az�isten-
félelemmel,�annak�adjátok�meg�az�istenfélelmet!”

Számunkra most ez a nagy kérdés, hogy az istenfélelemmel hogy is állunk. 
Megadjuk mi az Istennek, ami az Istené? vagy az Istennek megadjuk az 
egyházi adót – sokszor olyan keservesen, mintha a fogunkat húznák, nagy 
áldozatképpen!�–,�és�megadjuk�a�világnak�a�félelmet.�Összekeverjük�a�
dolgokat!�Nincs�isteni�félelem�a�szívünkben.�És�ahol�nincs�isteni�félelem,�
ott�van�más!�Róm 3,12–14-ben olvassuk: „Mindnyájan elhajlottak, egye-
temben�haszontalanokká�lettek;�nincs�egyetlen�ember,�aki�jót�cseleked-
jék,�nincsen�csak�egy�is.�Nyitott�sír�az�ő�torkuk,�nyelvükkel�álnokságot�
szólnak;�mérges�kígyó�mérge�van�ajkaik�alatt…”�Ahol nincs isteni félelem, 
ott vannak a „nyelvnek bűnei”.�Nézz�magadba!�Vajon�nem�vették�még�észre�
rajtad�mások,�hogy�milyen�éles�a�nyelved;�mennyire�tudsz�szúrni,�bántani,�
sérteni;�milyen�áspiskígyó�mérge�van�ajkaid�alatt?�–�„…szájuk�telve�átko-
zódással�és�keserűséggel.”�Figyeld�meg�az�életedet:�ha�elkezdesz�beszélni,�
csak�úgy�dől�belőled�a�panasz.�Nincs�hálaadás,�köszönet�semmiért,�nincs�
isteni�félelem�a�szívedben;�ehelyett�van:�kritizálás,�keserűség,�lázadás!�
Miért nincs békességünk? Miért vagyunk tele nyugtalansággal, hábor-
gással, zúgolódással, lázadással? Mert nincs isteni félelem szívünkben és 
a�szemünk�előtt,�amely�egyetlen�megoldása�lehet�az�életünk�kérdéseinek!�
„Adjátok�meg…”�–�ez�nekünk�is�szól!�Mi jár a császárnak? Mindaz, ami 

a világhoz tartozik, ami a világé! Isten világában egyetlen valuta van, 
amellyel�„fizetni�lehet”,�amelynek�értéke,�értelme�van:�itt�az�Isten-félelem 
az egyetlen valuta, amelyet elfogad az Isten.�Nem�fogad�el�mást!�Az�igénk�
nagyon�súlyosan�beszél�erről�(Ézs 1,10–16): „Halljátok az Úrnak beszédét, 
Sodoma�fejedelmei,�és�vedd�füleidbe�Istenünk�tanítását,�Gomora�népe!”�
Hát�nem�Isten�népe?�Templomba�járók�és�vallásosak;�és�ezekre�azt�mondja�
Isten, Sodoma, Gomora? Isten így lát bennünket, templomostul, papostul, 
mindenestül?!�–�„…vedd�füleidbe�Istenünk�tanítását”�–�van�még�fülünk�
erre?�„Mire�való�nékem�véres�áldozataitoknak�sokasága?�ezt�mondja�az�Úr;�
megelégeltem�a�kosok�egészen�égőáldozatait�és�a�hizlalt�barmok�kövérét;�
s a tulkok, bárányok és a halak vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, 
hogy�színem�előtt�megjelenjetek,�ki�kívánja�azt�tőletek,�hogy�pitvarimat�
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tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot…, bűnt és ünneplést 
el nem szenvedhetek. Ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet 
előletek;�sőt�ha�megsokasítjátok�is�az�imádságot,�én�meg�nem�hallgatom;�
vérrel�vannak�rakva�kezeitek.”�–�Ezt�kellene�belátnunk,�beismernünk!�–�
„Mosdjatok,�tisztuljatok�meg;�tanuljatok�jót�tenni…”�–�Isten�ezt�adja�most�
föl�nekünk,�mint�leckét!�Ez az Istennek a kérdése! Nem az a kérdés, hogy 
kell-e adót fizetni a császárnak;�azt�minden�kérdés�nélkül�meg�kell�csinálni!

Azt olvassuk 1Pt 2,13–17-ben: „Engedelmeskedjetek azért… akár király-
nak…,�akár�helytartóknak,�mint�akiket�ő�küld�a�gonosztevők�megbünte-
tésére,�a�jót�cselekvőknek�pedig�dicsérésére…�az Istent féljétek; a világi 
feljebbvalókat tiszteljétek.” –�Mindenkinek�azt,�ami�jár!�És�ne�keverjük�
össze�a�dolgokat!�Ami�a�világé,�az�a�világé.�
Ábrahámnak�két�fia�volt:�az�egyik�Izmael,�a�másik�Izsák.�Izmael�az�

egész viselkedésével, Istenhez való viszonyával a világot képviseli. És 
Ábrahámnak�azt�mondja�az�Úr:�add�oda,�ami�a�világé,�a�világnak!�Izmael�
a világé, menjen világgá (1Móz�21,10).�Nem�lehet�megmenteni!�Ne�zavarja�
az�Isten�világát,�ne�fertőzze�az�Isten�családját.�Viszont�Izsák�az�Istené!�
Izsákot az Istennek kell adni, és Ábrahám ajándékképpen visszakapja, 
mint örökös társat, az örök élet reménysége szerint. 

Nehéz ezt nekünk megérteni, hogy különbséget kell tenni, hogy ez a vi-
lágé�–�menjen�világgá!�De�ez�az�Istené!�Ezt�csak�Istennek�adhatom,�hogy�
Isten�reménység�alatt�fogadja�el;�ő�a�halálból�is�képes�feltámasztani,�és�
képes „új” ajándékképpen visszaadni.

vajon mi a hétköznapi életünkben tudunk különbséget tenni? Családtagok, 
testvérek, férj, feleség – a mi viszonyaink között: „Ez az én gyermekem a 
világé;�ez�az�én�testvérem�a�világé;�a�férjem�vagy�a�feleségem…”�Tudunk�
különbséget tenni?: „Ez az én gyermekem vagy az én test szerinti más 
hozzátartozóm�az�Istené!”�
Ábrahám�tudott�különbséget�tenni,�de�nem�volt�ez�olyan�egyszerű!�Az�

Isten biztatja (1Móz 21,12): „Ne lássék ez neked olyan nehéznek, Ábrahám”, 
ez�az�Isten�rendje,�törvénye!�Ábrahám�engedelmeskedik�az�Istennek;�vál-
lalta: ami a császáré, az menjen a „császárnak”, de ami az Istené, az pedig 
legyen az Istené!�Az�igénk�szerint�Isten�az�Ábrahám-fiakat�karolta�fel;�és�
ma�is�te�csak�úgy�lehetsz�az�Isten�családjának�a�tagja,�ha�Ábrahám�fia�vagy!�

Azt is tudomásul kell vennünk, az ige arra tanít bennünket, hogy mi, 
emberek mindannyian Isten-félelem nélkül jöttünk erre a világra!�A�bűn-
esetben elvesztettük az isteni képmást, az ördögi képmást vettük fel, és 
úgy jöttünk erre a világra Isten-félelem nélkül. Ábrahám is úgy jött erre a 
világra: istentelenül, Isten félelme nélkül, de az történt, hogy Ábrahám be-
látta, és megtért. Ez Istennek a rendje: aki belátja, megtér, és visszafordul 
az Istenhez, azt az Isten újonnan tudja szülni. Isten meg tudja változtatni 
természetét,�és�meg�tud�ajándékozni�igazi,�felülről�való�Isten-félelemmel!�
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Ez egy csoda, és ezen újból és újból csodálkoznunk kell (Róm 5,6–8): „Mert 
Krisztus,�mikor�még�erőtlenek�voltunk,�a�számunkra�legalkalmasabb�
időben�meghalt�a�gonoszokért.”�–�Az�istentelenekért,�akikben�nem�volt�
Isten-félelem.�–�„Bizonyára�az�igazért�is�alig�hal�meg�valaki;�ám�a�jóért�
talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mihozzánk való sze-
retetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus 
érettünk meghalt!”�–�Ez�egy�csoda!�Ezért�lehetséges�számunkra,�hogy�mi�
ebből�az�istentelen�állapotból�megszabaduljunk,�meggyógyuljunk,�isteni�
természet�részeseivé�legyünk,�új�életben�járhassunk,�új�életet�kaphassunk!

Hogyan juthatunk ehhez hozzá? Ha belátjuk, hiányzik az Isten-félelem, 
és rádöbbenünk arra, amit a mai levélbeli igénkben (Fil 3,17–21) olvas-
tunk:�„Akik�földiekkel�törődnek,�akiknek�Istenük�az�ő�»altestük«�–�mit�
együnk, mit igyunk, hogyan házasodjunk…, akiknek nincs Isten-félelem 
a�szívükben�–,�azok�a�Krisztus�keresztjének�az�ellenségei;�végük�kárhozat,�
veszedelem!”�Menekülni akarsz ebből, ezt választod?: „Én pedig a teljes 
emberségemben, testemben, lelkemben, szellememben mindenestül az 
Istené�akarok�lenni,�hogy�ő�rendelkezzen�velem!”

Isten kér bennünket.�Ez�is�egy�csoda!�2Kor 5,19–20: „Minthogy az Isten 
volt a Krisztusban, és megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván 
nékik�az�ő�bűneiket,�reánk�bízta�a�békéltetés�igéjét.�Krisztusért�járván�
tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk: Krisztusért kérünk, 
béküljetek meg az Istennel!” – Mi pedig a világgal akarunk mindig békességet 
kötni! Ott keressük a megoldásokat, pedig Istennel van nekünk bajunk, 
az�Istennel�kellene�megbékélni!�Akkor�megszűnnének�a�zúgolódásaink,�
a�panaszaink,�csak�egy�lenne�előttünk:�„Egyedül�teellened vétkeztem, és 
megcselekedtem�azt,�ami�gonosz�a�te�szemeid�előtt!”�„Béküljetek�meg�az�
Istennel,�mert�azt,�aki�bűnt�nem�ismert,�bűnné�tette�értünk,�hogy�mi�Isten�
igazságossága�legyünk�őbenne!”�
Most,�ezekben�a�napokban�a�temetőjárás�az�egész�világon�bevett�szokás.�

Szép�szokás;�emlékezzünk�meg�elhunyt�szeretteinkről,�mindarról�a�sok�
drága�ajándékról,�amit�általuk�kaptunk!�Emlékezzünk�meg�arról,�hogy�
elhunyt szeretteink különbséget tudtak tenni, tanítottak minket is különb-
séget tenni: mi az Istené, és mi a világé. Nem igaz az az ördögi mondás: 
„Halottakról jót vagy semmit!”�–�A�valóságot,�az�igazságot�kell�elővenni;�
nehogy�mi�is�hazugságban�éljünk�önmagunk�áltatásával!�
A�temetőjárás�emlékeztessen�minket�arra,�amit�Jézus�mondott,�mielőtt�

elment�volna�erről�a�világról: „Atyám, elvégeztem a munkát, amit reám 
bíztál,�hogy�végezzem�azt!”�Emlékezzünk�meg�arról,�hogy�én vajon elvé-
geztem-e a munkát,�amelyet�Isten�rám�bízott;�vagy:�soha�nem�kérdeztem�
meg:�„Uram�Isten!�Mit�csináljak?!”�
Isten�el�tudta�végezni�bennem�az�ő�munkáját?�Megérezzem�Istennek�azt�

a�csodálatos,�mentő�szeretetét,�hogy�amikor�még�bűnös�voltam,�Krisztus�
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érettem�meghalt;�hogy�ő�kér,�béküljek�meg�az�Istennel.�Isten�el�tudta�
végezni bennem azt a munkáját, hogy engem, ördögi természet részesét 
az�isteni�természet�részesévé�tegyen?!�Ez a kérdés halottak napján! És 
nem az a kérdés, hogy mikor megyek el�erről�a�világról;�fiatalon,�öregen,�
ágyban, párnák közt… Az a kérdés, hogy hogyan, milyen indulatokkal, 
törekvésekkel, vágyakkal, gondolatokkal. 
Hogyan�megyek�el�innen?�Mint�aki�földiekkel�törődik,�földhöz�ragadt,�

és�keveri�az�Isten�dolgait�a�világ�dolgaival;�vagy Isten adott számomra 
világosságot, új életet, hogy különbséget tudjak tenni, mi az Istené, és mi 
a�világé.�Vagyis�megérezzem�azt,�hogy�Isten�drága�árat�fizetett�azért,�hogy�
én�mindenestül�az�övé�legyek!�Ezért�itt�hagyta�számunkra�„megtöretett�
testét�és�kiontott�vérét”.�Tőlem�csak�azt�kéri,�hogy�én�lássam�be,�bánjam�
meg,�hogy�ő�megajándékozhasson�az�új élet�örömével�és�békességével!
Ámen!
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25. Trinitatis- „3. utolsó” vasárnap

1986. NOvEMBER 9.

Kol�1,9–14;�Mt�9,18–26;�1Thessz�4,13–18;�Mt 24,15–28

Az�egyházi�esztendőben�az�utolsó�vasárnapokhoz�érkeztünk�el.�A�régi�
egyházi�rendtartás�szerint�mindig�együtt�vették�őket,�mint�amelyek�az�
utolsó�időkről�szólnak:�1.�a�halottak�feltámadásáról,�2.�az�utolsó�ítéletről,�
3.�Jézus�visszajöveteléről.�A�hármassági�vasárnapok�legnagyobb�száma�
huszonnyolc.�Az�idén�huszonhét�van�belőlük,�de�nem�szabad�elhagynunk�
az „elmaradt” vasárnapi igét sem.

Ennek az igéje Mt 9,18–26: Jairus leánya és a vérfolyásos asszony tör-
ténete. Ha csak Máté evangéliumából olvassuk el, nem sokat értünk meg 
belőle,�de�ha�Mk 5,22–43-at is megnézzük, világosabb lesz. Itt már neve 
van�az�apának:�„Jairus”;�azt�jelenti:�gyógyíttató.�Tehát�nem�ő�a�gyógyító.�Ő�
tudja, ki az orvos, és az „orvoshoz” viszi leányát. Máté evangéliuma szerint 
a�kislány�tizenkét�éves;�Márk szerint ez az asszony tizenkét éve volt vérfo-
lyásban. Az összefüggés ott van, hogy ez az asszony nem fogadta be akkor 
a gyereket,�elkapartatta,�azóta�hordozza�ennek�a�súlyos�következményét!�

Ennek az asszonynak oda kell jönnie ehhez az esethez, amikor ez a 
gyermek halálán van, de Jézus meggyógyítja. És meggyógyul a „mama”, 
a gyermek, és meggyógyulnak Jairusék. Tehát így kell látnunk az össze-
függést!�Mk 5,26: „És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát 
orvosokra�költötte,�és�semmit�sem�javult,�sőt�inkább�még�rosszabbul�lett”�
– mert nem az egyetlen orvoshoz�ment�gyógyításért!�Ezt�mindannyian�
megtapasztalhatjuk�testi,�lelki,�szellemi�téren�is;�ha�valaki�nem�az�„orvos-
hoz” megy, hanem kuruzslókat keres magának – kik esetleg úgy néznek 
ki, mintha orvosok lennének –, akkor az állapota egyre rosszabb lesz. 
28. v.: „Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.” Tehát volt neki hite, 
reménysége,�volt�benne�ragaszkodás�Jézushoz!�33. v.: „…és elmondott neki 
mindent igazán.” Ez oldja fel a kérdéseket: Jézusnak elmondott mindent 
igazán! – A mi életünknek is ez oldja meg a kérdéseit, ha neki elmondjuk 
őszintén�és�igazán!�Ez lenne tulajdonképpen a metanoia: a bűnbánat, más 
belátásra�jutás;�a�homológia:�Istennel�egy véleményre jutni a bűn szem-
pontjából. Erre ezt mondja Jézus (34. v.): „Leányom, a te hited megtartott 
téged.” – Ugyanaz, mintha azt mondta volna néki, hogy „meg vannak 
bocsátva�a�te�bűneid”.�–�„Eredj�el�békével,�és�gyógyulj�meg�a�te�bajodból.”�
41.�v.:�„Talitha,�kúmi!,�ami�azt�jelenti:�Leányka,�néked�mondom,�kelj�

föl!”�–�Egyik�régi�kéziratban�Tábita�van�(héberül);�ez�görögül:�Dorkász.�
Itt a kis Tábitát ébreszti fel Jézus, ApCsel�9,36–42-ben�pedig�már�a�felnőtt�
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Tábitát�ébreszti�fel�Péter:�„Joppéban�pedig�volt�egy�nőtanítvány,�név�sze-
rint Tábita, mely megmagyarázva Dorkásznak, azaz zergének mondatik.” 
Az�emberek�szemében�Tábita�halott�volt;�Isten szemében csak alszik, de 
fel�lehet�kelteni,�és�magasabb�iskolába�lehet�vinni!�

Bibliánk különbséget tesz az alvás és az elalvás, a halott állapot között. 
Bibliánk szerinti az „alvás” azt jelenti: a halott állapotból már egyszer 
Jézus�irgalma,�könyörülő�szeretete�feltámasztotta,�felébresztette,�és�most�
olyan körülmények jöttek, hogy „alszik”. De roppant nagy különbség, amit 
Zsolt 13,4-ben olvasunk: „világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam 
a�halálra”–�ez�végleges�dolog!�Amikor�valaki�elalszik�a�halálra,�az�ment-
hetetlen állapot. Azt majd csak az „utolsó trombitaszó” fogja felébreszteni 
örökkévaló szégyenre. Hogy jobban megértsük, gondoljunk arra, mikor 
Péter�a�tengerparton�egy�Simon�nevű�embernél�van�szálláson,�és�fölmegy�
a�tetőre�imádkozni,�és�háromszor�kell�a�„szózatnak”�megszólítania,�a�
„lepedőt”�leereszteni.�Hát�nem�lett�volna�elég�egyszer?!�Péter most egy 
olyan állapotba került, hogy „alszik” – de nem aludt el a halálra! Fel lehet 
ébreszteni!

Így olvassuk el az „elmaradt vasárnapnak” a levélbeli igéjét, aztán 
meglátjuk,�milyen�kapcsolatban�van�az�utolsó�előtti�harmadik�vasárnap-
pal. Kol 1,12–14: „Hálát adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a 
szentek örökségében való részvételre a világosságban… Kiben van a mi 
váltságunk�az�ő�vére�által,�bűneinknek�bocsánata…”�–�Ez�a�nagy�dolog:�
a bűneinknek a bocsánata! Mert ha nem kapom meg, és úgy megyek el a 
földről,�rettenetes�következménye�lesz.
Az�utolsó�előtti�harmadik�vasárnap�levélbeli�igéje:�1Thessz 4,13–18: 

„Nem�akarom�továbbá,�atyámfiai,�hogy�tudatlanságban�legyetek�azok�
felől,�akik�alusznak,�hogy�ne�bánkódjatok,�mint�a�többiek,�akiknek�nincs�
reménységük.” Itt nem az „elaludtakról” van szó, akik elaludtak a ha-
lálra,�hanem�akik�„alvók”,�„alvó�állapotban”�vannak,�de�fel�lehet�őket�
„ébreszteni”. Ilyen alvó állapotban lehet például egy nagyon vallásos 
ember, aki mindent megtesz, amit mondanak neki. Még azt is megtenné, 
ha�azt�mondanák�neki:�„Térj�meg!”�Az�alvó�állapot�dönthet,�hogy�hova�áll,�
melyik oldalra. Meghallja-e a szót, hogy: „Serkenj fel, aki aluszol, támadj 
fel�a�halálból,�és�felragyog�tenéked�a�Krisztus!”
14.�v.:�„Isten�előhozza�azokat�is,�akik�alusznak…”�(És�nem�elaludtak!)�

Ezeket�Isten�hajlandó�előhozni.�15. v.: „…mi, akik élünk” – tehát van ilyen 
állapot�is,�hogy�élők;�méghozzá�a�Krisztusban�élők!�Ez�sokkal�jobb,�mint�az�
„alvó”�állapot,�de�az�„alvó”�állapot�mindig�jobb,�mint�az�„elaludt”�állapot;�
az�alvót�még�föl�lehet�ébreszteni,�ha�föl�akar�ébredni,�ha�élni�akar!�„…mi,�
akik�élünk�–�akik�átmentünk�a�halálból�az�életbe!�–,�akik�megmaradunk�
az�Úr�eljöveteléig,�éppen�nem�előzzük�meg�azokat,�akik�elaludtak.”�–�Mert�
nem�lesz�külön�bemenetel!�Mert�„oda”�útnyitóul�bement�előttünk�a�fel-
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támadott�Jézus,�de�még�senki�nem�ment�a�„harmadik”�világba.�„Oda”�ő�
egyszerre�fogja�bevinni�az�övéit!�

16. v.: „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsoná-
val�leszáll�az�égből:�és�a�halottak�Krisztusban�támadnak�fel�először.”�–�Ez�
az első feltámadás, most már örökkévaló gyalázatra, szégyenre, mert itt, 
míg ebben a testben jártak, nem mentek át az első feltámadáson! Az „itt” 
értelmezéséhez Jób 5,17–19: „Lásd, boldog ember az, akit az Isten int…” – A 
görögben: „epi tes gos”, ez értelem szerint: „Akit az Isten megint még itt, 
a földön!”�Nem�majd�odaát!�Nem�tudjuk,�hogy�melyik�pillanatban,�ezt�az�
Atya a maga�hatalmába�helyezte!�Mindannyiunk�életében�bekövetkez-
het�az�utolsó�„idő”,�amikor�megpattan�egy�ér�az�agyunkban,�agyvérzés,�
szívtrombózis.�És�ha�jön�egy�kis�időváltozás,�„hullanak�az�emberek,�mint�
a legyek”. És ha itt�nem�vállaltam�a�megintést,�a�bűneimnek�az�ítéletét,�ha�
az majd ott�következik�be,�az�rettenetes�lesz!�Akkor�örökkévaló�szégyenre,�
gyalázatra�támadok�fel!�–�Itt�kellene�átmenni�az�első�feltámadáson.�És�aki�
az első feltámadáson átmegy, annak nem árt a második halál!

1Thessz 4,17: „Ugyanakkor mi, akik élünk, akik megmaradunk, elra-
gadtatunk a »felhő«-állapotba, az Úr elébe…” – Bibliánk kifejezésével ez 
a „második” világnak az állapota. Itt, az anyagi világban kapunk képet 
erre:�ha�egy�fazék�vizet�fölteszünk�a�tűzhelyre,�a�vízből�felhő,�gőz�száll�
fel,�majd�a�látható�gőz�eltűnik,�pára�lesz,�és�ha�a�hidegről�szemüveggel�
jövünk be, a láthatatlan pára lecsapódik a szemüvegünkön, megint víz 
lesz�belőle!�Tehát�átvált�egy�más�állapotba!

ApCsel 1,9–11-ben is ugyanez a kép szerepel, amikor Jézus fölvitetett: 
„Felhő fogta�el�őt�szemeik�elől.”�A�látható�világból�belépett�a�„felhő”-világ-
ba;�majd�egy�„másik”�világba�lépett�át,�és�nem�látták�többé.�A�„felhőből”�
a�„levegőégbe”�váltott�át.�„Jézus…�akképpen�jő�el,�amiképpen�láttátok�őt�
felmenni a mennybe.” De már ebbe az anyagi világba nem jön, mert ez 
megszűnik, átvált: az anyag felszabadul energiává, ahogy azt mai nyelven 
mondanánk!

A thesszalonikabeliekhez írt levélben azért mondja: „elragadtatunk a 
felhőállapotba,�az�Úr�elébe”,�mert�az�Úr�is�a�„felhő”-állapotig�jön�vissza.�–�
Egy másik kifejezéssel: a „második” világig jön le a „harmadik” világból. 
Minket�is�ebből�az�„első”�világból�fölvisz�a�„második”�világba,�és�ott�lesz�
az�ítélet�ebben�a�„felhő”-világban,�és�innen�vitetünk�tovább�–�de csak 
akik élünk – „az Úr elébe, a »levegőégbe«�–�a�»harmadik«�világba.�Ilyen�
viszonyok és ilyen körülmények között mindenkor az Úrral leszünk. 
Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel.” Így lehet eljutni a 
vigasztalásra!�De�ehhez�nekem�határozottan�különbséget�kell�tudnom�
tenni!�Ez�pedig:�„elaludt a halálra”,�már�nem�lehet�segíteni;�de�ez�még�
csak „alvó”�állapotban�van:�még�föl�lehet�ébreszteni;�vagy�„ez már »élő«”, 
átment�a�halálból�az�életbe!�
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Itt kell megtennünk ezt a különbséget; ezért mondja Jézus Mt 24-ben: 
„ketten�alusznak�egy�ágyban”;�az�egyik�felvétetik,�mert�az�csak�alszik,�
de�a�másik�elaludt�a�halálra.�Két�asszony�őröl�egy�malomban;�az�egyik�
felvétetik, a másik elaludt a halálra.

Így nézzük meg ennek a vasárnapnak az óegyházi igéjét (Mt 24,15–28, 
15. v.): „Mikor ezért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság,�amelyről�
Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen…” – a szívben! 2Thessz 2,3–4: 
„…amikor�megjelenik�a�bűn�embere,�a�veszedelem�fia,�aki�ellene van és 
fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és istentiszteletre méltónak 
mondatik…” – amikor az erőszakos típus�jelenik�meg!�Láttunk�már�ilyet?�
Kétéves gyerek a közértben ököllel veri a hozzátartozóit, ha nem kapja 
meg,�amit�kér!�–�és�amikor�erre�az�erőszakos�magatartásra�nincs�a�szü-
lőknek�semmi�szavuk!�Hagyják,�hogy�az�erőszakosságnak�tere�legyen.�Ez�
a pusztítás utálatossága: amikor nincs tisztelet a szívben; nem hajlandó 
semmit sem kérni,�nincs�benne�tisztelet,�mindent�megvet;�„…maga�ül�be�
mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” – És 
én�különb�vagyok-e?�Az�én�életem�hogy�néz�ki?!

Mt 24,16: „Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre…” Akik 
már „Judaios”�állapotban�vannak;�akik�már�meg is találták a Messiást 
(Messiás-várók az Izráelek), meneküljenek a Kranionra, és a Kranionon 
keresztül�lehet�eljutni�a�Sionra!
17.�v.:�„A�ház�tetején�lévő�ne�szálljon�alá…”�–�Ha�valakit�Isten�már�fel�

tudott�emelni�a�magasabb�gondolkodásba:�a�„tetőre”,�az�imádság�helyére�
tudott�felvinni,�akkor�az�ne�akarja�elővenni�a�régi�életének�a�dolgait!�18. v.: 
„És a munkamezőn�lévő�ne�térjen�vissza…”,�hogy�valamit�mentsen�a�régi�
dolgaiból!�23–25.�v.:�Az�utolsó�idők�dolgait�azért�hozza�elénk�az�Úr,�hogy�
jó�előre�figyelmeztessen:�„…előre megmondottam néktek.”
Ő�minden�körülmények�között�meg�akar�menteni,�de�csak�akkor tud 

megmenteni, ha mi neki hiszünk, és nem a hamis prófétáknak, aposto-
loknak. 
Mindenkor�azt�mondja:�Bánjátok�meg�hát,�és�térjetek�meg,�mert�ő�nem�

akarja�a�bűnös�halálát,�hanem�azt�akarja,�hogy�a�bűnös�megtérjen�őhozzá,�
és éljen.
Ámen!

Bonnyai.indd   262 2015.08.05.   10:42:12



26.�Utolsó�előtti�Trinitatis-vasárnap

1986. NOvEMBER 16.

2Thessz�1,3–10;�Mt 25,31–46

Az�egyházi�esztendő�utolsó�vasárnapjait�éljük,�és�azért�ilyen�az�egyházi�
esztendő�beosztása,�hogy�ezen�keresztül�tanítást�kapjunk�arról,�hogy�
bizony�lejár�a�kegyelmi�idő.�
Bibliánk�arra�tanít�bennünket,�hogy�kétféle�ítélőszéke�van�az�Istennek.�

Az egyik az úgynevezett fehér királyi szék. Ez a fehér királyi szék állíttatik 
fel, amikor vége lesz ennek az anyagi világnak, és mindenkinek oda kell 
állani�az�Isten�ítélőszéke�elé.�Jel 20,11-ben olvassuk: „És láttam egy nagy 
fehér�királyi�széket�és�a�rajta�ülőt,�akinek�a�tekintete�elől�eltűnt�a�föld�és�
az ég, és helyük sem találtatott többé.” Átvált az anyagi világ – modern 
kifejezéssel élve –, az anyag energiává. Bibliai kifejezéssel: a látható világ 
átvált egy láthatatlan világgá!�Nem�szűnik�meg,�csak�átváltozik;�görög�szö-
vegünk ezt mondja: „par erhestai” – átlép egy másik világba. És amikor ezt 
János látja, azt olvassuk tovább (12. v.): „És láttam a halottakat, nagyokat 
és kicsinyeket…” – Itt is meg kell állnunk, mert Bibliánk nem a koporsóba 
kerülteket nevezi halottaknak. Bibliánk szerint halottak azok, akik elsza-
kadtak�az�élő�Istentől.�Mi�halottként�jöttünk�ide,�amikor�a�születés�kapuján�
beléphettünk�ebbe�a�világba,�mert�a�bűnesetkor�a�halálba�zuhantunk.�
De akik „halottak maradtak” – azok, akik nem használták fel a kegyelem 
drága�idejét.�Akik�hallottak�ugyan�a�megtérésről,�Jézus�Krisztusról,�de�
nem�ismerték�el�a�maguk�számára�az�újonnan�születés�szükségességét!

12. v.: „És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten 
előtt;�és�a�Biblia�nyittatott�meg,�majd�egy�más�könyv�nyittatott�meg,�amely�
az�élet�könyve;�és�elítéltettek�a�halottak�azokból,�amik�a�Bibliában�voltak�
írva,�az�ő�cselekedeteik�szerint.”�Igénk�arra�tanít�bennünket,�hogy�ez�előtt�
a�fehér�királyi�szék�előtt�már�nem�lesz�kegyelem,�nem�lesz�irgalom!�Akkor�
már – ahogy az énekünkben is énekeltük – mindenki tisztán látja, hogy hol 
rontotta�el�az�életét!�Tisztán�látja,�hogy�megvolt�számára�is�a�menekülés�
lehetősége,�és�nem�vette�igénybe!�Tisztán�látja,�hogy�számára�is�megvolt�
a�lehetőség�az�újonnan�születésre,�és�maradt�a�bűnben,�a�halálban,�az�
Istentől�elszakadt�állapotban.�Ebben�a�tudatban�létezni�örökkön-örökké:�
tisztán látni, mit rontottam el, hol tettem tönkre az életemet, mikor nem 
fogadtam�el�Isten�mentő�szeretetét�–�ez�lesz�a�kárhozat,�ez�a�belső�tűz!�Az�
a�kénkővel�égő�tüzes�tó,�tüzes�mocsár;�amikor�az�ember�undorodik�saját�
magától, és utálja saját magát, hogy elrontotta az életét.

13. v.: „És a tenger kiadta a maga halottait…” – Itt csupa halottak van-
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nak,�nincsenek�élők!�Nem�a�„víz”�világáról�van�itt�szó,�a�H2O-ról, hanem 
a�néptömegekről,�a�népek�tengeréről.�Mi�is�nagyon�szeretünk�elbújni�a�
tömegben.�De�a�fehér�királyi�szék�elé�egyénenként�kell�odaállnunk!�Isten�
már�itt�figyelmeztet,�minden�embernek�más�az�ujjlenyomata,�egyénenként�
van�számon�tartva,�egyénenként�kell�odaállnunk�az�Isten�elé!

„…és a halál és a pokol is kiadta a maga halottait…” – De sok ember 
próbál�elmenekülni�a�halálba!�Nekünk,�magyaroknak�szomorú�statisz-
tikánk�van�erről:�nagyon�elöl�járunk�az�öngyilkossági�statisztikában�
–�főleg�a�fiatalkorúak�között!�Nem�lehet�elmenekülni�se�a�halálba,�se�a�
pokolba – hiába mondja valaki: „Semmi közöm az Istenhez, megyek majd 
a�pokolba!”�A�halál�is,�a�pokol�is�kiadja�a�maga�halottait!�–�„…akik�őnála�
voltak,�és�elítéltetnek�mindnyájan�az�ő�cselekedeteik�szerint.”�–�Nincs�
irgalom!�Nincs�kegyelem!�–�14. v.: „A pokol pedig és a halál vettetnek a 
tűznek�tavába.�Ez�a�második�halál,�a�tűznek�tava.”�Itt�ezt�a�képet�használja�
Bibliánk:�a�pokol�és�a�halál�olyan,�mint�egy�nagy�zsák;�kirázzák,�és�ha�
valaki�arra�gondol,�hogy�ő�a�zsáknak�a�sarkában�meg�tudja�húzni�magát,�
ő�majd�„megmenekül”,�hát�majd�az�egész�„zsákot”�belevetik�a�kénkővel�
égő,�tüzes�tóba�–�ez�a�második�halál!
Mi�mindannyian�az�első�halálban�vagyunk,�és�itt�kellene�átmennünk,�

míg e testben járunk, a feltámadáson át az életbe, hogy ne várjon ránk az 
a�„második�halál”,�az�örök�veszedelem!�15. v.: „És ha valaki nem találtatott 
beírva�az�élet�könyvébe�–�mert�nem�élő�–,�az�a�tűznek�a�tavába�vettetett.”
El�lehetne�ezt�kerülni!�Isten�megadta�a�feltételét.�Jn 5,22–24-ben maga 

az Úr Jézus Krisztus mondotta: „Az Atya nem ítélt senkit, hanem az íté-
letet egészen a Fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként 
tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki küldte 
őt.�Bizony,�bizony,�mondom�néktek�–�megesküszik�kétszer�is�–,�hogy�aki�
az�én�igéimet�hallja,�és�hisz�annak,�aki�engem�elbocsátott,�örök�élete�van;�
és nem megy a kárhoztató ítéletre, hanem átment a halálból az életre.” 
– Tehát itt, amíg e testben járunk, átmehetünk a halálból az életbe, és 
akkor�nem�kell�a�kárhoztató�ítéletre�menni!�És�mi,�emberek�ezt�a�nagy�
lehetőséget�mégsem�ragadjuk�meg;�elmegyünk�mellette�vakon,�süketen!

Jézus az övéinek – akiket át tud vinni a halálból az életbe – egészen más 
véget�szánt,�más�terve�van�velük!�
Ne�ijedjünk�meg,�hogy�az�istentiszteleten�sok�igét�olvasunk!�Akik�na-

ponta újságot, könyveket olvasunk, jegyzeteket, tudományos könyveket 
veszünk�elő,�és�évenként�vagy�évtizedenként�egy�kis�„agymosást”�kell�
tartani, mert a régi már idejét múlta – ezek meddig vezetnek bennünket? 
Csak�a�bölcsőtől�a�koporsóig!�

Azt olvassuk Mt 19,27–28-ban, hogy amikor a „gazdag ifjú” elmegy meg-
szomorodva�–�neki�ilyen�áron�nem�kell�az�örök�élet;�annyit�nem�ér�meg!�–,�
akkor Péter megszólal: „Uram, mi elhagytunk mindent, és követtünk 
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téged;�mink�lesz�hát�minékünk?�És�akkor�Jézus�azt�mondja�nékik:�Bizony,�
mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, majd az újjászületéskor, 
amikor�az�embernek�Fia�beül�az�ő�dicsőségének�királyi�székébe�–�abba�a�
fehér királyi székbe –, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek 
az Izráel tizenkét nemzetségét.” Jézus Krisztus a mi számunkra nem azt 
szánta végnek, hogy odaálljunk mint halottak a fehér királyi szék elé, 
hanem�azt,�hogy�mi�majd�akkor�ítélőszékbe�üljünk,�bírók�legyünk,�és�
vele�együtt�ítéljünk!
Csoda�ez!�És�mi�is�csak�azt�mondhatjuk�a�8.�zsoltárral�(5.�v.):�„Uram!�

Micsoda�az�ember,�hogy�megemlékezel�róla?�És�az�embernek�fia,�hogy�
gondod van reá?” – Pál apostol írja 1Kor 6,2–3-ban: „Hát nem tudjátok, 
hogy�a�szentek�a�világot�fogják�megítélni?�Nem�tudjátok-é,�hogy�bűnbe�
esett�angyalokat�fogunk�megítélni?!”

Jézus Krisztus nem a fehér királyi szék elé akar bennünket vinni mint 
vádlottakat,�hanem�minket�ítélőszékbe�akar�ültetni!�–�De�ez�a�mi�olda-
lunkról�nézve�nem�megy�olyan�egyszerűen!�Isten�oldaláról�nézve�nagyon�
egyszerű�lenne�az�egész.�Nálunk�vannak�a�bajok!�–�Akkor�lehetséges�ez,�ha�
mi most odaállunk az ő ítélőszéke elé,�és�ő�leperelheti�perünket!�Ha�most�
elfogadjuk�Istennek�az�ítéletét,�és�nem�fellebbezünk�ellene!
Gondoljunk�arra,�mikor�Jézus�Krisztust�keresztre�feszítik;�két�kereszt�

van Jézus Krisztus keresztje mellett. Ott is van egy jobb, meg van egy 
bal oldal. A bal oldali lator azt mondja (Lk 23,39): „Ha Isten Fia vagy, hát 
szabadítsd�meg�magadat,�meg�minket�is!”�Ő�úgy�érzi,�hogy�ő�nem�bűnös,�ő�
nem�tehet�semmiről.�„Hát�ha�van�Isten,�akkor�miért�engedi�mindezt,�ami�
itt�van�a�világon?!�Ha�van�Isten,�akkor�miért�engedi,�hogy�nekem�ennyi�
bajom legyen, hogy ennyi nyomorúságom legyen?”

A jobb oldali lator pedig azt mondja (40–41. v.): „Az Istent nem féled-e 
te?”�–�Hát�hogy�mersz�így�beszélni�Istenről?�Ez�az�ember�vállalta�az�Isten-
nek�az�ítéletét.�–�„Mi�ugyan�méltán!�De�ő,�semmi�bűnt�nem�cselekedett!”�
Aki eddig el tud jutni, akit Isten igéje eddig el tud vezetni, hogy én pedig 
megérdemlem�a�halálos�ítéletet,�azt�tudja�átvinni�a�halálból�az�életbe!
Isten�részéről�egyszerű�lenne,�hogy�most�álljunk�oda�az�ítélőszék�elé,�

most perelhesse le perünket, meghozhassa ítéletünket, tanítson bennün-
ket, hogy bírói vizsgát tehessünk. De mi még az ítéletnek a gondolatával 
sem barátkozunk meg. Gondoljunk csak arra, hogy ha nyelvhasználatunk-
ban valaminek a bizonytalan visszaadásáról van szó, ezt szoktuk monda-
ni:�„Megadja�majd�az�ítélet�napján!”�–�Mit�jelent�ez�a�gondolkodásunkban?�
Sohanapján!�Vagyis�gondolkodásunkban�nincs�benne:�elvégezett�dolog,�
tény,�az�emberek�egyszer�meghalnak,�azután�az�ítélet!�–�De�milyen�lesz�
az? Hol leszek? Mit csinálok?

Mai evangéliumi igénkben, amikor az Úr kétfelé választja a népeket – 
ahogy�a�pásztor�elválasztja�az�anyajuhokat�a�bakkecskétől�–,�felsorolja:�
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„Mert�éheztem,�és�ennem�adtatok…;�beteg�voltam,�és�meglátogattatok…”�
vajon milyen a mi beteglátogatásunk? Amikor hozzátartozóink közül 
valaki betegségbe esik, és már tudjuk nagyon jól, nincs sok vissza, el kell 
mennie�erről�a�világról,�hogy�állunk�oda�a�beteg�hozzátartozó�mellé?�
Emberi ügyeskedéssel próbáljuk az életet hazudni: milyen jól néz ki, van 
még�egy�másik�orvosság,�másik�kórház!�Majd�jön�a�tavasz…�hazudunk!�És�
nem merjük megmondani: Drága apám, anyám, testvérem…, megkaptad 
a�„behívódat”�az�Istentől!�–�És�milyen�drága,�nagy�dolog�az,�ha�valaki�ké-
szülhet!�Nem�váratlanul�éri�a�halál�–�akkor�éppen,�amikor�káromkodik�egy�
nagyot, vagy egy gonosz gondolat van benne, paráznaság, házasságtörés, 
irigykedés,�gyűlölködés,�hogy�nem�akkor,�váratlanul�éri�a�halál;�nem�egy�
Istentől�elrugaszkodott,�gonosz�szívvel,�állapottal,�gondolkodással�kell�
átlépni�ebből�a�világból�abba�a�„másik”�világba.

Egy karambol, egy földrengés, egy árvíz, egy háborús esemény, amikor 
hullanak az emberek, mint a legyek. De vajon hogyan? Milyen szívvel? 
Milyen indulatokkal? Milyen gondolatokkal? Isten ellen lázadó gondolat-
tal,�indulattal,�beállítottsággal?�Mi�lesz�annak�a�vége?!

Az is a mi megromlott emberi természetünkhöz tartozik, amikor azt 
mondjuk,�ha�valaki�hirtelen�összeesik:�„Milyen�szép�halála�volt!”�–�A�mi�
véleményünk szerint. De vajon mi volt a szívében? Mivel ment el? Szá-
munkra az a nagy kérdés, hogy mikor. Isten világában az a nagy kérdés, 
hogy hogyan.

„Beteg voltam, és meglátogattatok” – nem ítél meg bennünket ez az ige? A 
család,�a�hozzátartozók�számára�micsoda�vizsga,�próba!�Jó�szívvel�adni�
egy pohár vizet. Micsoda próba hetekig, hónapokig egy betegnek a nehéz 
körülményeit�bírni,�türelemmel�hordozni!�Ugye�próbára�teszi�az�embert;�
ha�külsőleg�meg�is�teszek�mindent,�mi�van�a�szívben?�Mennyi�lázadás,�
mennyi�elégedetlenség,�mennyi�zúgolódás!
Valahányszor�végigmegyek�a�temetőn,�azt�kell�mondani,�nagyon�jól�

élünk,�jó�sorsunk�van.�Micsoda�gyönyörű�síremlékek!�„Micsoda�hálás�
gyermekek,�hozzátartozók!”�Csak�az�embernek�van�olyan�gondolata,�hogy�
vajon akik több százezer forintos síremléket állítanak fel az apának, 
anyának, testvérnek, gyereknek…, adtak-e jó szívvel egy pohár vizet, 
egy�jó�szót�az�életében?�De�most�csinálunk�egy�nagy�síremléket!�Volna 
mit megbánni, volna mit ítéletre vinni?!

vajon szeretem én az én hozzátartozómat, ha letagadom előtte a bűnt, 
ha�letagadom�előtte�az�Istent,�az�örök�életet;�ha�letagadom�előtte,�hogyan 
lehet�átmenni�a�halálból�az�életbe,�hogyan�lehet�üdvösségre�jutni;�hogy�
„Úgy�szerette�Isten�a�világot,�hogy�az�ő�egyszülött�Fiát�adta,�hogy�aki�hisz�
őbenne,�el�ne�vesszen,�hanem�örök�élete�legyen!”�–�Vajon�odaállok�most 
Isten ítélőszéke elé, hogy leperelhesse peremet, meghozhassa ítéletemet?

„Jobb és bal keze felől”, és középen ott van a kereszt, és a kereszten az Úr; 
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és most�ez�a�nagy�dolog!�Az�ő ítélőszéke a kereszt! S ha én ez�előtt�állok�meg,�
és így perelheti le az én peremet, akkor itt kérhetek�bűneimre�bocsánatot,�
és én is�megbocsáthatok�az�ellenem�vétkezőknek.�
Az�egyházi�esztendő�utolsó�három�vasárnapjából�ez�a�középső;�még�

egy�van.�–�Három�vasárnap!�Olyan�ez,�mint�a�hajó�indulása�előtti�három 
csengetés, mint a visszaszámlálás. A múlt vasárnap azt jelentette, hogy 
be lehet szállni a hajóba. A mai vasárnap azt jelenti, hogy igyekezzünk 
beszállni, mert a harmadik csengetésre elindul a hajó, és aki lemaradt, 
azon�nem�lehet�segíteni!�

De Isten nem akarja�a�bűnösnek�a�halálát,�hanem�azt akarja, hogy a 
bűnös megtérjen és éljen – és ez a mi reménységünk!
Bárcsak�megértenénk�Istennek�ezt�a�mentő�szeretetét,�hogy�az�ő�mentő�

szeretete ölelhetne körül bennünket, és átvihetne minket is, már most, 
itt, a halálból az életbe!
Ámen!
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2Pt�3,3–14;�Mt 25,1–13

Az�egyházi�esztendő�utolsó�vasárnapjához�érkeztünk�el.�Az�utolsó�három�
vasárnap�az�utolsó�időkről,�Krisztus�visszajöveteléről,�utolsó�ítéletéről�
tanít, hogy figyelmeztessen bennünket: vége lesz egyszer ennek az egész 
anyagi�világnak,�s�mi�ezzel�nem�számolunk!�

Nagyon sok jelzést ad Isten ebben a világban. Utazzunk, járjuk be az 
egész�világot!�Ez�is�egy�jelzés.�A�belső�emberünkbe�ott�van�beleírva kitöröl-
hetetlenül Istennek az igénye és az a törvénye, hogy mi, emberek utasok 
vagyunk�itt,�ebben�az�anyagi�világban;�átutazók vagyunk! Éppen ez a sok 
utazás�kellene,�hogy�kérdésessé�tegye�számodra:�„Ember!�Honnan�jöttél?�
Mi az oka, hogy itt vagy, ebben az anyagi világban? Hová mégy innen?” 
Mert el kell innen menni, át kell lépni a látható világból a láthatatlan 
világba!�Nem�számolunk�azzal,�hogy�mi,�emberek�nem�szűnhetünk�meg!�
Mai�igénk�arra�figyelmeztet�bennünket,�hogy�az�anyagi világnak is 

egyszer vége lesz. Azt olvastuk az igénkben: „készakarva nem akarják 
tudomásul�venni”,�és�azt�akarják,�hogy�az�emberek�se�figyeljenek�erre;�
ne�vegyék�észre�a�jeleket!�A�mi�anyagi�világunkban�most�is�jelentkezik�az�
az állapot, amikor egy-egy csillag, egy-egy naprendszer egyik pillanatról 
a másikra az anyagból átvált energiává. Egyszerre egy fényesség jelenik 
meg�a�csillagvizsgálók�előtt,�és�utána�abból�az�irányból�bizonyos�idő�múlva�
megfelelő�rádióhullámok�jönnek,�és�ebből�ki�tudják�számítani,�hogy�hány�
millió�fényévre�volt�tőlünk�ennek�a�csillagnak�az�„elpusztulása”,�átváltása.�

Bibliánk arra tanít bennünket (1Pt�1,17–20):�„Ha�Atyának�hívjátok�őt,�aki�
személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek a cselekedete szerint, félelemmel 
töltsétek a ti jövevénységtek idejét…” – Azzal a félelemmel: Megtartatunk-e? 
Vajon jó irányba haladunk-e? Nem tévesztettünk-e utat? Hol látszik nálunk 
ez a félelem?�„Együnk,�igyunk,�sose�halunk�meg!”�–�Azt�olvassuk�tovább:�
„…tudván,�hogy�nem�veszendő�holmin,�ezüstön�vagy�aranyon�váltattatok�
meg a ti atyáitoktól rossz példamutatás útján átvett, hiábavaló életmód-
folytatásból,�hanem�drága�véren,�mint�hibátlan�és�szeplőtlen�Bárányén,�
a�Krisztusén,�aki�eleve�el�volt�ugyan�rendelve�a�világ�levettetése�előtt,�
megjelent pedig az idők végén tiérettetek.” Tehát amikor Krisztus hús-
testben�megjelent�itt,�ebben�az�anyagi�világban,�akkor�elkezdődött�az�
időnek a vége, és akkor is bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna 
az anyagi világnak a felbomlása. – Miért nem következett be? Azért, mert 
Isten hosszan tűr miérettünk, nem akarja, hogy elvesszünk, hanem hogy 
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megtérésre jussunk. Ahogy a Zsid 9,26–28-ban olvassuk: „Krisztus egy-
szer jelent meg az idők végén,�hogy�egyetlen�áldozatával�eltörölje�a�bűnt,�
és amiképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, 
és�azután�jön�az�ítélet;�azonképpen�Krisztus�is�egyszer megáldoztatván 
sokak�bűneinek�eltörlése�végett,�másodszor�a�bűntől�teljesen�elvonatkoz-
tatva jelenik meg azok számára, akik várják őt�az�ő�megtartásukra,�az�ő�
üdvösségükre.” – Hol van nálunk ez a várakozás?
Valahányszor�Péter�apostolnak�ezek�az�igéi�kerülnek�elő�–�„az�elemek�

elégés közben felbomlanak, felszabadulnak” –, mindig eszembe jut gim-
náziumi�fizikatanáromnak�a�csúfolódó�szava:�„Kár,�hogy�amikor�a�Biblia�
fizikai�kérdésekkel�foglalkozik,�s�az�elemek�felbomlásáról�beszél,�Péter,�
a halász hogy érthetett volna ehhez? Maga ez a szó, hogy elem-atom, azt 
jelenti magyarul, hogy oszthatatlan, bonthatatlan. Péter arról beszél, hogy 
az�elemek�felbomlanak!�Nem�jó,�amikor�a�Biblia�beleszól�a�tudományos�
dolgokba.”
Péter�arra�hivatkozik,�hogy�már�a�prófétai�szó�megmondotta!�Ézs 66,15–

16-ban�így�olvassuk:�„Mert�az�Úr�eljő�tűzben,�s�mint�a�forgószél�az�ő�sze-
kerei,�hogy�megfizesse�búsulásában�az�ő�haragját�és�megfeddését�sebesen 
égő lánggal.�Mert�az�Úr�tűzzel�ítél�és�kardjával�minden�testet,�és�sokan 
lesznek az Úrtól megölöttek.” – Micsoda Isten-gyalázás az, hogy templo-
mainkban�nem�mernek�erről�prédikálni:�az�Úr�az�ő�haragját�megfizeti…,�
és sokan lesznek�az�Úrtól�megölöttek;,�akik�nem�fogadták�el,�kigúnyolták,�
vagy�képmutató�módon�másképp�éltek!

Egy asszony testvérünk huszonkilenc éve minden vasárnap és bib-
liaórán itt ült. A múlt héten ez volt az ige (1Pt 1,24): „Minden test olyan, 
mint a fű, és�az�embernek�minden�dicsősége�olyan,�mint�a�fű�virága.�
Megszárad�a�fű,�elhull�a�virág,�ha�az�Úrnak�szele�fuvall�reá;�bizony, fű a 
nép!”�–�Arról�hallhatott,�hogy�ez�a�„fű”�szemét�lesz,�tűzre�kerül,�ha�nem�
változik meg, nem engedi, hogy az Isten megtérésre vigye. És amikor 
hazament, nem ezen gondolkozott, hanem átment a szomszédba kicsit 
pletykázni;�majd�bekapcsolta�a�tévét,�hogy�megnézze�az�éjszakai�szexes�
filmet!�–�Mit�számított�néki,�amit�hallott�a�bibliaórán,�a�megtérésre,�a�
tisztaságra,�a�szentségre�való�felhívás!�„Magam�ura�vagyok!�Azt�csiná-
lok,�amit�én�akarok.�Magam�rendezem�az�életem�sorát!”�És nem nézhette 
a filmet!�Agyvérzés;�lefordult�a�fotelről,�fél�oldala�megbénult,�másnap�
találtak rá. És amikor kórházba vitték, próbáltunk vele beszélni arról, 
hogy�béküljön�meg�az�eltartójával;�sokszor�a�gyűlölködésig�mentek�a�
viták!�Bocsásson�meg!�Hogy�akar�odaállni�az�Isten�trónja�elé�ilyen�indula-
tokkal?!�–�És�kezdett�másról�beszélni.�–�Kérték,�hogy�még�az�egyik�oldala�
ép,�tud�beszélni;�nézze�végig�az�életét,�kérjen�bűnbánatot,�hogy�Isten�fel�
tudja készíteni – talán azért kapott még egypár napot – arra az örökké-
való világra. Elkezdett másról beszélni. Néhány asszony meglátogatta, 
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és biztatták, hogy kérjen úrvacsorát. Most nem, majd ha meggyógyul, 
és�hazamegy.�És�beteljesedett�rajta,�amit�Ásza�király�életéről�olvasunk�
(2Krón 16,12): halálos beteg volt, de „az orvosokat hívta, és nem az Urat”. 
– Huszonkilenc évig itt volt a templomban, hallotta Isten igéjét, de az ige 
nem�tudott�benne�elvégezni�semmit!�
„Az�Úr�tűzzel�ítél�és�kardjával�minden�testet,�és�sokan�lesznek�az�Úrtól�

megölöttek!”�–�Pedig�Isten�nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy mi 
éljünk, hogy mi megtérjünk, egy új életet kezdjünk. Az az Isten akarata, 
hogy minden ember üdvözüljön,�mert�minden�emberért�drága�árat�fizetett.�
Minden�emberért�meghalt�a�Krisztus!�„Isten�azt�akarja,�hogy�minden�
ember üdvözüljön, és a valóság megismerésére eljusson.” (1Tim 2,4)

„Nem késik el az ígérettel az Úr…, hanem hosszan tűr érettünk…”, ahogy 
a levélbeli igénkben olvastuk. 2Pt 3,11–12. v.: „Mivelhogy azért mindezek 
felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyesség-
ben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért 
az�egek�tűzbe�borulva�felbomlanak,�és�az�elemek�égve�megolvadnak!”�
Szent életben! Nem hazugságban, képmutatásban, és tele haraggal, ke-
serűséggel,�zúgolódással,�tisztátalansággal;�hanem�templomba�járással,�
Biblia-olvasással,�szent�életben!�1Thessz 4,2–8: „Mert tudjátok, milyen 
parancsolatot adtunk néktek az Úr Jézus által. Mert ez az Isten akarata, 
a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, 
hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, 
nem a kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az 
Istent…” El kell itt némulni, magunkba szállni, végiggondolni tisztáta-
lan�életünk,�életmódfolytatásunk�sok�mocskát,�szennyét!�Van�miért�szé-
gyenkeznünk�az�Isten�előtt!�„Hogy�senki�túl�ne�lépje�és�meg�ne�károsítsa�
valamely�dologban�az�ő�atyjafiát;�mert�bosszút áll az Úr mindezekért…” 
– Az AIDS-betegség például Istennek a bosszúja�a�tisztátalan�élet�fölött!�
„Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.” 

Mikor ijedtél meg azon, hogy irigy gondolat van a szívedben, vagy ha-
rag, gyűlölködés van benned, kárörvendés, paráznaság, házasságtörés 
gonosz kívánsága? Mikor ijedtél meg azon, hogy ha így maradsz, akkor 
te nem a megváltó Ú Jézus Krisztussal, hanem majd a Bárány haragjával 
fogsz találkozni? Mikor indult el benned a vágy a menekülés, a tisztaság, 
a�szentség�után;�ahogy�ez�az�egész�anyagi�világ�sóvárogva várja a maga 
felszabadulását. Mikor indult el már benned is ez a sóvárgás, ez a vágya-
kozás? Mikor válaszolsz�már�az�Isten�mentő�szeretetének�a�vonzására?!�
Megtalál-e�Istennek�a�mentő�szeretete?�Gondold�végig�a�hétköznapi�élete-
det,�a�beszédeinket,�a�foglalkozásunkat,�emberekkel�való�társalgásunkat!�
„…nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki 
azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent,�aki�az�ő�Szent�
Szellemét is közölte velünk.”
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Most�ezek�után�nézzük�meg�a�tíz�szűznek�a�példázatát�(Mt 25,1–13), mert 
Jézus�azt�mondja:�„Hasonló�lesz�a�mennynek�uralma�a�tíz�szűz�esetéhez”�–�
akik tudtak arról, hogy jön a vőlegény; tudtak�arról,�hogy�a�vőlegény�keresi�
a menyasszonyát, és jön, hogy elvigye a menyasszonyát haza. Tudtak arról, 
hogy�a�vőlegény�elő�akarja�készíteni�a�Báránynak�a�menyegzőjét,�ahova�
minden embert el akar vinni, akit csak lehet. – Tudtak róla, kimentek 
a�vőlegény�elé,�de�azt�olvassuk,�hogy�hiába�voltak�okosok a bolondok-
kal szemben, mindannyian elaludtak! Nem voltak éberek, lusták voltak, 
dologtalanok�voltak!�–�A�bibliai�példázatok�azért�adattak�számunkra,�
hogy�a�példázatokban�lévő�eseményeken�keresztül�–�amelyek�közel�esnek�
hozzánk, amelyeket megértünk – valami örökkévalót értsünk meg. Azt 
megértjük,�hogy�ha�valahol�menyegzőre�készülnek�egy�házban,�ott�na-
gyon sok dolog van. Sok a munka. Ott nem lehet kimenni a házból, hogy 
„csak dolgozzanak mások, addig én alszom”, ott minden munkás kézre 
szükség�van.�–�Az�előző�versekben�mondja�Jézus:�„Kicsoda�hát�a�hű és 
bölcs szolga?” – nem az okos! 
Az�okossággal�nem�megyünk�semmire!�Bibliánk�tanúsága�szerint�a�

sátán,�a�kígyó�volt�a�legokosabb,�ahogy�olvassuk�a�bűneset�történetében.�
– „Kicsoda hát a hű és bölcs…?” Aki megérti a dolgokat, aki össze tudja 
hozni önmagával kapcsolatban is, hogy mit jelent ez nekem, mit jelent 
ez�az�én�életemben.�„Akit�az�ő�ura�gondviselővé tett�az�ő�háza�népén”�–�a�
gondviselő�azt�jelenti,�hogy�gyógyítóvá, mert sok a baj, sok a betegség, sok 
a nyomorúság, amit gyógyítani kellene, és nem elmenni egymás mellett 
felelőtlenül!�„…gyógyítóvá�tett�az�ő�háza�népén,�hogy�a�maga�idejében�
adjon�azoknak�eledelt.�Boldog�az�a�szolga,�akit�az�ő�ura,�mikor�hazajön�
munkában talál, és nem alva!” – Itt pedig az okosok is, a bolondok is el-
aludtak. Azután amikor a bolondok kérnek az okosoktól olajat, az okosok 
nem adnak:�„Menjetek�az�árusokhoz…”�–�Nincs�bennük�a�mentő�szeretet!
Pál�apostol�azt�mondja:�„Szeretnék�átokká�lenni�az�én�atyámfiaiért…,�

hogy valakit is megmentsek�az�örök�életre!”�Mózes�azt�mondja:�„Uram,�tö-
rölj ki engem�az�élet�könyvéből,�csak�ezek,�az�én�atyámfiai�kerülhessenek�
haza!”�Ahogy�az�Úr Jézus életét adta váltságul sokakért, ez lenne az isteni 
természet!�Jézus�mondja�(Mt�16,25):�„Aki�meg�akarja�tartani�az�ő�életét,�
elveszti azt…” Az okosok meg akarták tartani a saját életüket, elvesztették 
azt!�„…aki�pedig�elveszti�az�ő�életét�énérettem,�megtalálja�azt!”�–�Ezek�kö-
zül�egy�se�ment�be!�Csak�akik�készen voltak, akik ébren virrasztottak, akik 
készültségben voltak, akiket Isten fel tudott készíteni arra az örökkévaló 
világra, azok mehettek be. 

Mi sokszor mondjuk azt, ha valaki hirtelen meghal, hogy „milyen szép 
halála volt, nem szenvedett”.�–�A�„gazdagnak”�is�hirtelen�halála�volt;�itt 
nem szenvedett,�de�odaát�egy�örökkévalóságon�át!�–�Sokkal�nagyobb�dolog,�
amikor valakit betegágyhoz köt a betegség, és ez jelzés, figyelmeztetés az 
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életében, hogy engedje, hogy az Isten felkészíthesse. Nem úgy, ahogy Péter 
odaáll az úr elé: „Uram, én kész vagyok veled mind tömlöcre, mind halálra 
menni!”�És�az�Úr�lecsillapítja�Pétert:�„Péter,�mielőtt�a�kakas�megszólal,�
háromszor�megtagadsz�engem!”�–�Hanem�ahogy�Pál�apostol�mondja:�„Én�
felkészíttettem arra az Úrtól, hogy Jeruzsálemben mindent elszenvedjek a 
választottakért!�Felkészíttettem�arra,�hogy�ha�levetem�az�én�sátoromat,�
akkor�Isten�örökkévaló�hajlékot�készíthessen�számomra;�felkészíttettem�
rá�a�bűneim�bocsánatával,�az�új�életben�való�járással!”�És�akik így készen 
voltak, azok mehetnek�be!�–�Hol�tartasz?�Egyáltalán�elindultál már? Kérted 
már Istentől, hogy készítsen fel?�Ő�hajlandó�lenne�felkészíteni�bennünket,�
mert hiszen mindent megtett�ezért!

Bárcsak ne kívül kellene állni, és zörgetni: „Úr, Úr, nyisd meg miné-
künk!”�–�Hanem�felettünk�is�az�hangozhatna�el:�„Jöjjetek, én Atyámnak 
áldottai, örököljétek az országot…”
Ámen!
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Keresztelő

„…Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket,  
és�ne�tiltsátok�el�őket…”�(Mk�10,13–16)

Kedves�Szülők!�Kedves�Keresztszülők!
A mai vasárnap levélbeli igéjében olvashattuk: „Egy test, egy Szellem, 
miképpen elhívástoknak egy reménységében hivattatok el�is;�egy�Úr,�egy�
hit, egy keresztség;�egy�Isten,�aki�minden�körülmények�között�elsősorban�
Atya, aki mindenek felette és mindenek által és mindnyájatokban mun-
kálkodik.” (Ef 4,5–6)

A „meghívás reménysége” az, hogy a mi mennyei Atyánk minket is az 
ő�gyermekeivé�akar�tenni.�A�meghívás�reménysége�kinyitja�előttünk�a�
látóhatárt, hogy amikor megszületik egy gyermek, az nem a kezdet, és 
amikor�meghal,�az�nem�a�vég!�A�kezdet�a�teremtéssel�kezdődik!�–�Tudtok-e�
úgy nézni erre az emberpalántára, Isten csodálatos teremtményére, hogy 
ő�az�Isten�által�teremtett�örökkévaló�szellemi�lény,�akiről�–�ahogy�Jeremi-
ásról�is�–�azt�mondja�Isten:�„Mielőtt�az�anyaméhben�megalkottalak,�már�
ismertelek.”�Ennek�a�kis�emberpalántának�a�belső�emberét�is�nagyon�jól�
ismeri�Isten,�mert�az�ő�képére�és�hasonlatosságára�teremtette,�de�a�bűneset�
következtében halálba került.
A�teremtésben�van�a�kezdetünk,�de�mi�bűnt�követtünk�el.�A�bűneset�után�

Isten�szomorúan�mondja�rólunk:�„Soha�örökké�nem�vagy!”�Mi�mindany-
nyian�elkövettük�a�bűnt,�és�mindannyian�egy�cselekvőképtelen�állapotba�
kerültünk.�De�amikor�ide�jöhettünk,�újra�kaptunk�cselekvőképességet.�
Ennek�egy�kedves�emlékeztetője�–�figyeljük�meg�–,�amikor�egy�kisgyermek�
járni�kezd.�Cselekvőképtelen�állapotból�cselekvőképes�állapotba�kerül�–�si-
kongat�az�örömtől,�hogy�mehet,�hogy�újra�cselekvőképes!�Miért�lehetséges�
ez?�Mert�az�Isten,�mint�Atya�szívében�„megmozdult”�a�mentő�szeretet!

Róm 4,17-ben olvassuk, hogy a „halottakat megelevenítse és azokat, 
melyek�»nincsenek«,�előszólítsa�mint�meglévőket”!�Istennek�ezt�a�csodá-
ját jelzi, amikor a megváltásra kijelölt ember testet kap, amikor valakit 
idehoz�az�anyagi�világba!�Ezért�akarja�az�ördög�ezt�megrontani�a�család-
tervezéssel!
Isten�részéről�a�meghívó levél az emberi test, ami le van pecsételve. Isten 

2700�évvel�ezelőtt�kijelentette,�hogy�„minden�ember�kezét�lepecsételi,�hogy�
megismerje�minden�halandó,�hogy�az�ő�műve.”�(Jób�37,6)�Más�az�édesapa�
kezének az ujjlenyomata, más az édesanyáé, egészen más, mert az Isten 
minden�embert�számon�tart!
Csodálatos�az�emberi�test,�benne�éltetett�lélek�van�és�az�Istentől�elsza-

kadt�szellem;�tud�jót�és�gonoszt�tenni!�De�lesz-e�rá�szemetek�és�szívetek,�
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hogy�meglássátok�benne�a�bűnt,�hogy�ott�van�benne�a�jó�és�a�gonosz;�tud�
nagyon�aranyos,�barátságos�is�lenni,�de�tud�gyűlölködni�és�kékre�vált�
arccal�belekapni�az�édesanya�szemébe!�Ő�is�szereti�az�„elől-ülést”,�ahogy�
a�mai�evangéliumi�igénkben�hallottuk.�Azt�akarja,�hogy�ő�legyen�a�család�
középpontjában,�mindenki�őkörülötte�forogjon,�minden�őérette�legyen�–�
ott�az�Istentől�elszakadt�szellem!�De�azért�vagytok�mellette,�hogy�újonnan�
születhessen!
A�keresztségben�Isten�homlokon�csókol�az�ő�könyörülő�irgalmával.�A�

keresztség nem ez a víz, ez csak a testnek szól. A keresztség azt jelenti, 
hogy�belemeríttetni�az�Atya�nevében�bűnbocsátó�kegyelmébe;�beleme-
rülni�a�Fiú�nevébe�–�vállalni�a�halált,�feltámadást;�és�a�Szent�Szellembe.�
Ez�lenne�a�keresztség!�Erre�van�szükségünk�nekünk�is�és�neki�is.�Néki�is�
szüksége�van�„felülről�fogantatni”,�és�ti,�szülők,�keresztszülők�vállaljátok,�
hogy ebben együtt munkálkodva az Istennel segítitek a gyermeket, hogy 
a „meghívás reménysége” valósággá válhasson életében.

Ma két gyermeket keresztelünk. Mindkét gyermek „nagy” családból 
származik. Az egyiknek a neve Kispest alapítói közt szerepel, a másik 
nevet Budapesten egy tér jelzi. Az a kérdés, hogy az Isten világában, az 
Élet könyvében fel lesz-e írva a nevük. Mert fel van írva, de nem törlik-e 
majd�ki?!�Szülők,�keresztszülők�feladata,�hogy�azon�munkálkodjatok,�hogy�
ne�töröltessék�ki�a�nevük!�Isten�ezért�mindent�megtett!�Rajtatok�is�múlik,�
hogy�Isten�el�tudja-e�végezni�ezt�a�csodálatos�munkáját!

Keresztelői igéik:
�„Maga�pedig�a�békességnek�Istene�szenteljen�meg�titeket�mindenestől;�és�
a ti egész valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek fedd-
hetetlenül�őriztessék�meg�a�mi�Urunk�Jézus�Krisztus�eljövetelére.�Hű�az,�
aki�elhívott�titeket,�és�ő�meg�is�cselekszi�azt!�(1Thessz�5,23–24)

„Aki elkezdette bennetek a jó dolgot, vigye azt végre a Krisztus Jézusnak 
napjáig.” (Fil 1,6)
Ámen!
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Hozzászólás Bodrogh Miklós, a budapesti Lelkészi Munkaközösségben, 
1974. április 18-án elhangzott azonos című előadásához

Miért lett ez kérdéssé? A mai vezérfonalunk azt mondja: „A temetési 
igehirdetésnél az ige, az események és az elhunyt személy feloldhatatlan 
kapcsolatban vannak egymással.” Majdnem minden temetésnél az az 
érzésem,�hogy�az�említett�három�tényező�közül�egy tényezőt sem isme-
rünk úgy, a valóságnak megfelelően. Úgy vagyok vele, mint középiskolás 
koromban, amikor egy három ismeretlenes egyenletet kellett megoldani. 

Nekem még mindig kérdést jelent ez az ige: „Hadd temessék el a halot-
takat�az�ő�halottaikat…”�(Lk�10,57–62;�Mt�8,19–22.)�Vagy:�„…az�a�neved,�
hogy élsz, és halott vagy.” (Jel 3,1b) vagy: „…aki nem szeret, a halálban 
marad…” (1Jn 3,14) vagy: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én 
beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, 
és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre.” (Jn 5,24) 
És így folytathatnánk tovább…

A kérdésem tehát az, hogy szabad-e úgy „egy az egyben” a „koporsót” 
azonosítani a „halállal”? Amikor az ige elég félreérthetetlenül a nem 
koporsóban�lévőkre�is�azt�mondja,�hogy�„halott”�vagy�„halálban�marad”.�
A halál kérdésével kapcsolatban nem ismerjük az igét (Mt 22,29)? Mi, 
lelkészek és híveink is próbáljuk olyan „magánüggyé” tenni a „halál” 
kérdését, pedig az minden emberre érvényes közügy kellene, hogy le-
gyen�(Róm�5,12).�Megfigyeltem�magamon�is,�híveimen�is,�meg�nem�hívő�
embertársaimon is, úgy kerülgetjük a „halál” kérdését, mint macska a 
forró kását. Rendes társaságban nem illik a halálról beszélni. Az olyan 
borzalmas�és�gusztustalan�valami;�jobb�mélyen�hallgatni�róla.�Pszicho-
lógus kartársunk tudná ezt a tényt úgy igazán megmagyarázni, én csak 
az igére utalok, azt hiszem, ez azért van, mert félünk tőle (Zsid 2,15b). 
Valahogy�oda�jutottunk,�hogy�már�senkitől�és�semmitől�sem�félünk�úgy�
igazán, csak a haláltól félünk, hallani sem akarunk róla. Ezért vagyunk 
olyan tudatlanok, mintha soha nem lett volna nagypéntek és húsvét.
A�második�tényező,�amit�nem�ismerünk:�az „események”. Csakugyan 

„itt” és „most” volt az ideje az „exitálásnak”, amit a görög bibliánk „exo-
dos”-nak mond (Préd 3,2a)? vagy olyan „események” történtek az Isten tud-
tával�–�és�nem�akaratával�–�egyezően�(Mt�10,29�és�Lk�12,6),�hogy�közvetve�
vagy közvetlenül Káin megölte Ábelt, vagy leszakadt a torony Siloámban, 
vagy mennyei parancsra kivágnak egy fát, mert nem terem gyümölcsöt 
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(Lk�13,1–9).�Tovább�amikor�az�Úr�kénytelen�azt�mondani:�„Nem�őrizlek�
én titeket, haljon meg a halálra való és vágattassék ki a kivágni való, és a 
megmaradottak egyék meg egymásnak a húsát.” (Zak 11,9) (Ez utóbbit mi 
„fúrásnak”�és�„fűrészelésnek”�nevezzük.)�Nem�ismerjük�az�„eseményeket”,�
hogy „váratlanul elhunyt”, vagy „türelmesen viselt, hosszú szenvedés után 
csendesen�elment”�szavak�mögött�mi�van!�Pedig�lehetne�másképpen�is.�
Például úgy: „…nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” (Fil 1,21).

A harmadik ismeretlen: az elhunyt személye. Sok mindent megismerhe-
tünk egymásról, de azt nem látják rólam, hogy én sem látom másoknál, 
amikor „nevetés közben is fáj a szív” (Péld 14a), vagy amikor egy ördögi 
félelem irányít és készít számomra életprogramot.

A három ismeretlenes egyenlethez, ha jól emlékszem, úgy kellett hoz-
záfogni, hogy legalább az „egyiket” meg kellett ismerni, és annak a segít-
ségével�lehetett�a�másik�kettőt�is�kiszámítani.�A�mi�esetünkben�a�három�
ismeretlen közül egyet megismerhetünk, ha az Isten kijelenti: az igét. A 
felismert és megértett ige mellett kiszámíthatjuk a másik két ismeretlent 
is.�Legalább�is�azt,�ami�ránk�vagy�a�„kegyelettel�összegyűlt�gyászolókra�
tartozik”. volt olyan esetem, amikor a felismert ige alapján úgy kellett a 
koporsó mellett az „eseményeket” megvilágítani, „most halottak akarnak 
temetni egy élőt!”,�de�Krisztus�feltámadása�óta�van�lehetőség�átmenni�a�
halálból�az�életre.�Temetést�bejelentőkkel�vagy�a�temetés�után�a�gyászo-
lókkal való beszélgetésnél lehet találkozni még egy-egy esetben elcsen-
desedéssel, Isten felé való fordulással. De a temetések többségénél az a 
tapasztalatunk, hogy a haláleset sem tudta megmozgatni a családot, és a 
lelki, vallásos elidegenedés tovább fokozódik.

Ha ismerem az igét, a harmadik ismeretlent is ki tudjuk számítani, 
természetesen�itt�is�csak�azt,�ami�ránk�tartozik.�Először�is�azt�kell�kö-
zérthetően�elmondanunk�–�véleményem�szerint�–,�hogy�elhunyt ember-
társunk ugyanolyan beteg, nyomorult, kegyelemre szoruló ember volt, mint 
mi vagyunk, akik körülálljuk a ravatalt. És ha e mellett a nagyon beteg, 
nyomorult állapota mellett tudott valami említésre méltó dolgot tenni 
családjáért, vagy példamutató áldozatot hozni embertársaiért, az nem ő 
volt, hanem az Úrnak benne munkálkodó kegyelme. Mi is csak akkor tudunk 
jó szolgálatot végezni embertársaink között, ha Isten szeretetét engedjük 
munkálkodni a szívünkben.
Úgy�próbálom�„életszerűvé”�tenni�az�igehirdetést�a�ravatal�mellett,�hogy�

fel�szoktam�vetni�prédikáció�közben�a�kérdést:�akik�most�pénzt,�időt�és�
fáradtságot nem kímélve körülálljuk a ravatalt, és drága koszorúval is 
kifejezzük�kegyeletünket,�majd�később�több�ezer�forintos�síremléket�is�
állíttatunk, elhunyt embertestvérünk számára volt egy megértő szavunk, 
vagy csak futólag, néhány közhellyel pótoltuk az emberi együttélés drága 
alkalmait, adtunk-e akkor, amikor még élt, esetleg csak egy pohár vizet? 

Bonnyai.indd   276 2015.08.05.   10:42:13



1974. ÁPRILIS 17. 277

Mindig�felhívom�a�figyelmet,�hogy�addig�szeressük�egymást,�amíg�élünk,�
és addig segítsük egymást, amíg lehet.

Nem hallgathatjuk el, és tudatossá kell tennünk: mi, emberek „jó és 
gonosz” tudói vagyunk. Meg tudjuk csinálni a jót, és meg tudjuk csi-
nálni a gonoszt. Ha csak a „jót” vagy csak a „gonoszt” emelem ki, akkor 
nem�teszek�„mindenről”�bizonyságot,�amit�az�emberi�élet�magába�foglal.�
Mindig félve gondolok arra az igére, amikor az Úr többszörös jajt mond 
az írástudókra és farizeusokra: „…elhagyjátok, amik nehezebbek a tör-
vényben:�az�ítéletet,�az�irgalmasságot�és�a�hűséget…”�(Mt�23,23;�Lk�11,42)�
Én úgy érzem, hogy egyetlen egy ravatalnál sem szabad elhallgatnunk: „A 
bűn zsoldja a halál, de az Istennek a kegyelmes ajándéka, az örök élet, a 
mi Urunk Krisztus Jézusban!” (Róm 6,23) Úgy érzem, csak ha így, a „teljes 
írást” hirdetjük, akkor használunk a népünknek. Meg kell intenünk a „go-
noszt”, hogy megtérjen, és meg kell vigasztalnunk, biztatnunk a kegyelem 
örömhírével a bánkódót, hogy életre jusson. És erre ma a ravatal mellett 
még�van�lehetőségünk,�amit�küldetésnek�is�felfoghatunk.
Drága�örömhír�az�ma�is,�hogy:�„Mivel�tehát�a�gyermekek�testből�és�vér-

ből�valók,�ő�is�hasonlatosképpen�részese�lett�azoknak,�hogy�a�halál�által�
megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, 
és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben 
rabok voltak.” (Zsid 2,14–15)

Mit tudunk mondani a koporsó mellett? 
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Az óegyházi perikópa

A perikópé görög szó, jelentése: körülvágás, csonkítás, szakasz, kevesbítés.
Az�első�gyülekezetek�kialakulás�idején�az�általában�elterjedt�rendtartás�

szerint ki-ki naponként, egyenként és házanként olvasta a Szentírást, a 
Bibliát. Amikor a gyülekezetbe összejöttek, akkor egy kis szakaszt olvas-
tak�fel,�körülvágva,�kivágva�a�nagyobb�igei�kijelentésből.�Az�igehirdető�
erre a kis szakaszra tette a hangsúlyt, de nem felejtkezett meg a nagyobb 
összefüggésről,�a�teljes�Írás�mondanivalójáról.�Ezért�nevezték�a�felolvasott�
szakaszt perikópának.
Ezeket�az�igéket�úgy�állították�össze�az�egyházi�esztendő�ünnepi�sor-

rendjében, hogy Istennek az emberhez, az embernek az Istenhez való 
viszonyát�mutassa�meg,�mintegy�„kicövekelje”�a�hazafelé�vezető�utat.�Így�
megismerhesse�az�ember�Isten�üdvtervét,�a�teremtéstől�a�bűneseten�át�a�
megváltás,�a�megszentelődés�útját,�módját.
Akik�összeállították�az�egyházi�esztendő�sorrendjét�és�az�egymás�után�

következő�perikópa�igéket,�azokat�felfele�figyelve�a�kijelentés�útján�kap-
ták és adták tovább. A középpontban a pászka vacsora, nagypéntek és a 
feltámadás�ünnepe�állott,�mint�csillagászatilag�megállapított�és�Istentől�
elrendelt�időpont�(2Móz�12,1–14),�attól�előre�adventig�és�utána�pünkösdön�
át a háromsági (lat.: Trinitatis) vasárnapok sorrendjében, külön megha-
tározva az utolsó három vasárnap üzenetét: a halottak feltámadásáról, 
az�utolsó�ítéletről�és�Krisztus�visszajöveteléről�bizonyságot�tevő�igékkel.

Emberi okoskodás, ördögi hazugság az, amit egyes teológusok állítanak, 
hogy�az�egyházi�esztendő�sorrendjét�a�pogány�ünnepi�szokások�befolyá-
solták, szabták volna meg.

Advent 1. vasárnapja Róm�13,11–14;�Mt�21,1–9
Advent 2. vasárnapja Róm�15,4–13;�Lk�21,1–9.25–36
Advent 3. vasárnapja 1Kor�4,1–5;�Mt�11,2–10
Advent 4. vasárnapja Fil�4,4–7;�Jn�1,19–28
Karácsony 1. napja Tit�2,11–14;�Lk�2,1–14
Karácsony 2. napja Tit�3,4–7;�Lk�2,15–20;�Zsid�1,1–12;�Jn�1,1–14

Kat. per.: ApCsel�6,8–15.�7,2.51–60;�Mt�23,33–39
Karácsony u. vasárnap Gal�4,1–7;�Lk�2,33–40
Óév, hálaadás napja Lk�12,33–48;�Róm�8,11–39;�3Móz�19,15–37
Újév Gal�3,23–29;�Lk�2,21
Újév utáni vasárnap 1Pt�4,12–19;�Mt�2,13–23
Epifánia 1. vasárnap Ézs�60,1–6;�Mt�2,1–12
Epifánia 2. vasárnap Róm�12,1–6;�Lk�2,41–52
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Epifánia 3. vasárnap Róm�12,7–16;�Jn�2,1–11
Epifánia 4. vasárnap Róm�12,17–21;�Mt�8,1–13
Epifánia 5. vasárnap Róm�13,1–10;�Mt�8,23–27
Epifánia 6 vasárnap Kol�3,12–17;�Mt�13,24–30
Epifánia 7. vasárnap 2Pt�1,16–21;�Mt�17,1–9
Hetvened vasárnap 1Kor�9,24–27;�Mt�20,1–16
Hatvanad vasárnap 2Kor�11,19–12,9;�Lk�8,4–15
Ötvened – „Esto mihi” –  vasárnap 1Kor�13,1–13;�Lk�18,31–43
Böjt 1. vasárnapja – Invocavit 2Kor�6,1–10;�Mt�4,1–11
Böjt 2. vasárnapja – Reminiscere 1Thessz�4,1–12;�Mt�15,21–28
Böjt 3. vasárnapja – Oculi Ef�5,1–9;�Lk�11,14–28
Böjt 4. vasárnapja – Laetare Gal�4,21–31;�Jn�6,1–15
Böjt 5. vasárnapja – Judica Zsid�9,11–15;�Jn�8,48–59
Böjt 6. vasárnapja – Palmarum Fil�2,5–11;�Mt�21,1–9
Nagycsütörtök 1Kor�11,23–32;�Jn�13,1–15
Nagypéntek Ézs�53,1–12;�Jn�19,30
Húsvét vasárnap 1Kor�5,7–8;�Mk�16,1–13
Húsvét�hétfő ApCsel�10,34–41;�Lk�24,13–35
Quasimodo Geniti 1Jn�5,4–10;�Jn�20,19–31
Misericordias Domini 1Pt�2,21–25;�Jn�10,12–16
Jubilate 1Pt�2,11–20;�Jn�16,16–23
Cantate Jak�1,16–21;�Jn�16,5–15
Rogate Jak�1,22–27;�Jn�16,23–30
Mennybemenetel ApCsel�1,1–11;�Mk�16,14–20
Exaudi 1Pt�4,8–11;�Jn�15,26�–16,4
Pünkösd vasárnap ApCsel�2,1–13;�Jn�14,23–31
Pünkösd�hétfő ApCsel�10,42–48;�Jn�3,16–21
Trinitatis 1. Róm�11,33–36;�Jn�3,1–15
Trinitatis 2. 1Jn�4,16–21;�Lk�16,19–31
Trinitatis 3. 1Jn�3,13–18;�Lk�14,16–24
Trinitatis 4. 1Pt�5,6–11;�Lk�15,1–10
Trinitatis 5. Róm�8,18–23;�Lk�6,36–42
Trinitatis 6. 1Pt�3,8–15;�Lk�5,1–11
Trinitatis 7. Róm�6,3–11;�Mt�5,20–26
Trinitatis 8. Róm�6,19–23;�Mk�8,1–9
Trinitatis 9. Róm�8,12–17;�Mt�7,13–23
Trinitatis 10. 1Kor�10,1–13;�Lk�16,1–12
Trinitatis 11. 1Kor�12,1–11;�Lk�19,41–48
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Trinitatis 12. 1Kor�15,1–10;�Lk�18,9–14
Trinitatis 13. 2Kor�3,4–11;�Mk�7,31–37
Trinitatis 14. Gal�3,15–22;�Lk�10,23–37
Trinitatis 15. Gal�5,16–24;�Lk�17,11–19
Trinitatis 16. Gal�5,25–6,10;�Mt�6,24–34
Trinitatis 17. Ef�3,13–21;�Lk�7,11–17
Trinitatis 18. Ef�4,1–6;�Lk�14,1–11
Reformáció Gal�5,1–12;�Mt�5,1–12
Trinitatis 19. 1Kor�4,1–9;�Mt�22,34–46
Trinitatis 20. Ef�4,22–32;�Mt�9,1–8
Trinitatis 21. Ef�5,15–21;�Mt�22,1–14
Trinitatis 22. Ef�6,10–17;�Jn�4,47–54
Trinitatis 23. Fil�1,3–11;�Mt�18,23–35
Trinitatis 24. Fil�3,17–21;�Mt�22,15–22
Trinitatis 25. Kol�1,9–14;�Mt�9,18–26
Trinitatis 26. 1Thessz�4,13–18;�Mt�24,15–28
Trinitatis 27. 2Thessz�1,3–10;�Mt�25,31–46
Trinitatis 28. 2Pt�3,3–14;�Mt�25,1–13�
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Bonnyai Sándor életútja

(1915–2000)

Bonnyai Sándor a Somogy megyei Tabon született iparos családban, majd 
a Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanul-
mányait�Sopronban�végezte,�ahol�nagy�hatással�voltak�rá�az�akkori�idők�
„legendás” lutheránus professzorai (Podmaniczky Pál, Deák János, Karner 
Károly), ugyanakkor a gyakorlati kérdések is érdekelték. Ez munkálta 
benne,�hogy�már�elsőéves�korától�tevékenyen�részt�vett�az�akkor�elha-
nyagolt, szegényebb sorsú soproni gyerekek cserkészcsapatának, a közeli 
faluk�fiataljai�nyári�tábori�alkalmainak�szervezésében.�Végzése�után�Kapi�
Béla püspök avatta lelkésszé 1937-ben.
Ma�már�az�idők�múlásával�láthatjuk,�hogy�életének�–�melyben�Isten�őt�

az�emberek�összegyűjtésére�kiválasztotta�-�három�jelentős�szakasza�volt:�
a�fiatalkori�KIE�munka�és�az�ezzel�járó�szervezés,�az�ezt�követő�gyülekeze-
ti-közösségi szolgálat (Ferencváros-Kispest) majd az „öregkor”, mely során 
egyéni�meggyőződésén�és�gyülekezeti�tapasztalatain�alapuló�legfontosabb�
hitbéli-teológiai nézeteit összegezte.

KIE-munka

A Keresztény Ifjúsági Egyesületben (KIE) végzett munkára Deák profesz-
szor�ajánlotta,�ahol�1937-től�az�EKIE�munkatársa,�majd�titkára�és�1942-től�
annak�kinevezett�lelkésze�volt,�együttműködve�elődeivel,�illetve�veze-
tőtársaival�(Erős�Sándor,�Pógyor�István,�Kovács�Bálint,�Vajda�Aurél).�A�
protestáns felekezetközi munka alapját a Lk 2,52 képezte: „Jézus pedig 
gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, az Isten és az emberek 
előtti�kedvességben.”�Így�alakult�ki�az�ún.�KIE�„négyes�program”:�sport,�
tudomány,�művészet�és�vallásos�nevelés�–�mely�a�naponkénti�bibliaolva-
sáson alapult, a személyes keresztény életre szóló volt. A KIE és ezen belül 
Bonnyai�Sánsor�tevékenysége�elsősorban�a�falusi�ifjúság�körére�–�mely�
réteg�jórészt�kiesett�az�egyház�hatásköréből�–�terjedt�ki�szerte�az�ország-
ban.�Ebbéli�munkájában�a�felülről�kapott�erővel,�fáradhatatlanul�végezte�
munkáját az evangélikus ifjúsági egyesületek létrehozásában, azok anya-
gi, szellemi felkészítésében, ifjúsági gyülekezeti otthonok kialakításában, 
egyházmegyei konferenciák és nyári-téli táborok szervezésében (pl. Ma-
ros-part, Rába-part, Fonyód-Bélatelep). Számos segédanyagot adtak ki a 
vezetőknek,�résztvevőknek�részletes�programmal.�
Szerkesztője�volt�az�1940�és�1944�között�kéthetente�mintegy�tízezer�
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példányban�megjelenő�Evangélikus Ifjúság�című�folyóiratnak,�melynek�
legtöbb cikkét maguk a KIE-tagok írták, iratterjesztést szerveztek a gyü-
lekezetekben,�részt�vettek�a�népfőiskolai�mozgalom�szervezésében.
Nagy�öröm�volt,�hogy�ebben�a�„hősi�korszakban”�olykor�ezer�fiatal�

gyülekezett konferenciákra, hogy hallják a mindig aktuális kérdést: „Mi 
módon�őrizheti�meg�tisztán�az�ifjú�az�ő�utát?”�(Zsolt�119,9)�Az�erre�való�
felelet�is�„ősi”:�„A�te�beszéded�megtartása�által.”
Saját�későbbi�visszaemlékezése�szerint:�„Sok�küzdelmet�jelentett�–�sze-

mélyes�példával�is�bemutatni�–�a�bűn,�Istentől�elszakadt�állapotunk�felis-
merését�és�a�kegyelem-ajándékként�kapott�bűnbánat�útján�a�bűnbocsánat�
és az új élet megélését.”

De voltak árnyoldalak is, mint egyik KIE-emlékezésében írta: „A hábo-
rús évek alatt sokat harcoltunk a divatossá vált olyan ébredési mozgal-
makkal�szemben,�akik�a�bűnbánat�nélküli�bűnbocsánatot�kézrátétellel�
osztogattak�és�az�»olcsó«�kegyelmet�hirdették.�Ezekben�az�években�az�
újabb nehézség akkor jelentkezett, amikor a levente mozgalom, majd 
később�a�kommunista�mozgalmak�tartottak�kizárólagos�igényt�az�ifjú-
ságra…”

A lutheri alapokon álló teológiai nézeteire nagy hatással lett, hogy a 
KIE-konferenciák szervezésekor megismerkedett Ágoston Sándor építész-
mérnökkel,�aki�a�fasori�gyülekezet�tagja,�évtizedekig�presbitere�volt.�Őt�
az 1930-as évek végén az Evangélikus Egyetemes Egyház Elnöksége kérte 
fel az ország egész területén az evangélium hirdetésének szolgálatára. 
Isten megáldotta azzal a képességgel – sajátos logikával és humorral –, 
hogy�mind�egyetemi�tanárok,�mind�a�legegyszerűbb�emberek�nyelvén�
tudott�szólni.�Így�a�gyülekezetekben,�középiskolákban,�később�évente�
hat-nyolc alkalommal egész hetes KIE „csendes napokon” szolgált, tett 
bizonyságot�az�élő�Jézus�Krisztusról,�tanításaiban�a�kijelentés�nyelvére,�
a görögre alapozva.

Bonnyai Sándor 1943 májusában házasságot kötött Kovács Évával a 
tárnokréti evangélikus lelkész leányával. Házasságukat Isten három 
fiúgyermekkel�ajándékozta�meg,�akiket�keresztény�hittel�neveltek,�majd�
később�együtt�örültek�a�10�unoka�gyarapodásának.�Felesége�földrajz–tör-
ténelem�szakos�tanárnőként�mint�„háztartásbeli”�minden�tekintetben�
„segítőtárs”�volt,�úgy�a�konferenciák�szervezésben,�mint�a�gyülekezeti�
életben, látogatásokban, vasárnapi iskolai foglalkozásokban, bibliaórák 
tartásában.�Az�idők�folyamán�mindenkori�lakásukban�valósággá�vált:�„A�
vendégszeretetet�pedig�gyakoroljátok…!”

A háború az ifjúsági munkát megzavarta, a katonaság, a frontharcok 
küzdelmei�szétszórták�a�gyülekezeteket.�Ebben�az�időszakban�Bonnyai�
Sándor�sokszor�adott�hitbeli�erősítést�igehirdetésben,�cikkekben�is.�1944�
júniusában ezt írja a „Miért hallgat az Egyház?” kérdésre, azoknak, akik 
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azt vélik, hogy „az egyház az állam lelkiismerete”: „Ne várja senki po-
litikai eszmék helyeslését vagy bírálatát. Aki az egyháznál nem lelke 
üdvösségét, nem az örök életet keresi, az nem tudja, mire való az egyház. 
Az�egyház�nem�hallgat!�Szól�az�Isten�szent�Ígéje�és�ahol�az�Íge�szól,�ott�az�
egyház Ura és maga az egyház beszél.”

Az üldözések idején részint a KIE vas utcai székházában, részint a 
Damjanich utcai parókián számos menekültnek adott „anyakönyvi kivo-
natokat”, áttérési nyilatkozatokat, saját Izabella utcai lakásán is bújtatott 
embereket. 
A�háború�után�egy�ideig�úgy�tűnt,�hogy�a�KIE-mozgalom�újjáéledhet,�

az�1946.�húsvéti�„Ifjú�Egyház”�című�első�körlevelében�ezt�írta:�„Álljatok�
elő�bizonyságtétellel,�szóljatok�bátran,�ha�királyok…�vagy�modernebbül�
proletárok elé állítanak benneteket.”
Ezalatt�a�hozzávetőleg�négy�év�alatt,�amíg�úgy�látszott,�hogy�az�állam�és�

az�egyház�viszonya�rendeződik,�még�számos�nyári�és�téli�tábort�szervezett�
(Szilvásvárad,�Bánk,�Szarvaskő),�de�a�kényszerítő�politikai�körülmények�
hatására�a�KIE�1950.�május�16-án�kimondta�„önkéntes”�megszűnését.

A volt KIE-tagok hitéletben komolyabb része hetente tovább is rendsze-
resen�összegyűlt,�először�az�egyház�hivatalos�helyiségeiben,�majd�esperesi�
„ÁVH�fenyegetés”-ek�után�a�továbbiakban�kényszerűen�házi�bibliaórá-
kon, egy-egy nyugodt vidéki helyen szervezett nyári csendes-napokon. 
Így alakult át a KIE „négyes program”-ja „egyes program”-má, amely az 
Isten�és�az�ember�kapcsolatának�rendezését�tartotta�fő�céljának.�Bony-
nyai Sándor mellett több evangélikus lelkész is vállalt ebben a további 
időszakban�szolgálatot.
Szoros�„családi�jellegű”�közösségi�kapcsolatukat�az�„illegális�körülmé-

nyek”�között,�majd�ezt�követően�is�többen�megtartották�–�ugyanakkor�nem�
kiválva�a�hivatalos�népegyházból�–,�sőt�az�ország�különböző�részein�az�
adott gyülekezetek aktív tagjaiként tovább munkálkodva. 

Gyülekezeti szolgálat

A�KIE�megszűnése�után�Bonnyai�Sándor�gyakorlati�érzékét�hasznosítva�
egy�darabig�az�egyetemes�felügyelő�gépkocsivezetője,�majd�1951-től�se-
gédlelkész Újpesten, egyúttal az alagi fíliában is szolgálva.

1953. augusztus 30-án a budapest-ferencvárosi gyülekezet parókus lel-
készének Kemény Lajos esperes iktatja be. Az egyházközségnek a Thaly 
Kálmán utcában, egy gyülekezeti tag által adományozott ház udvarán 
egy kicsiny templom adott helyet, amelyet a látogatások, gyülekezetépítés 
hatására�csakhamar�bővíteni�kellett�a�valamikori�istálló�csatolásával.

1956-ban Ferencváros volt a forradalmi harcok egyik központja, ezek 
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igen sok kárt okoztak a gyülekezeti tagok otthonaiban, számos gyülekezeti 
tag�mindenét,�gyakran�hozzátartozóit�is�elvesztette.�Ez�egy�erős�próbatétel�
volt,�mely�során�Bonnyai�Sándor�erősítést�adott�mind�lelkiekben,�mind�
Isten gondoskodó munkájaként a nemzetközi, illetve egyházi karitatív 
szervezetek által hazánkba eljuttatott tárgyi segélyek (élelmiszer, ruhák, 
gyógyszerek) méltányos elosztásában.

1958 advent 4. vasárnapján Káldy Zoltán püspök meglátogatta „inkog-
nitóban” az istentiszteletet, és benyomásairól a Lelkipásztor-ban számolt 
be.�Itt�jelentkezett�nyíltan,�hogy�az�egyházi�vezetés�részéről�„a�Bibliának�
gyakori idézését” „szektás vonás”-nak tartja. Bonnyai Sándor levélben 
válaszolt a kifogásokra. „Mivel téged nem vettelek észre, nem feszélyezett 
jelenléted…�Abból�a�helyzetből�kiindulva,�hogy�a�papi�szónak�kevés�a�
becsülete, igyekeztem a Bibliára tenni a hangsúly az igehirdetés közben, 
hogy ne az én mondataim, hanem az Ige maradjon meg a hallgatók szívében.”
Ezt�követően�nagyjából�fél�év�múlva�először�az�ország�más�részére�ké-

szültek�„száműzni”.�A�ferencvárosi�presbitérium�kiállása�ellenére�sem�
maradhatott, így a kispesti gyülekezetbe került szolgálatra. 

A ferencvárosi évek alatt igen nagy szolgálatot végzett az evangélikus 
egyház központjában mint „gyakorló nyomdász”, például a korálkönyv, 
a�konfirmációi�emléklap,�egyházi�űrlapok�stb.�grafikai�munkáinak,�sten-
cil-nyomólemezeinek�előkészítésében,�az�Üllői�út�24.-ben�a�földszinti�
stencilgép javításában, kezelésében.

A kispesti gyülekezetben beiktatása után Bonnyai Sándor közel har-
minc�évig�szolgált�(1959-től�1987.�évi�nyugdíjazásáig,�majd�még�két�évig�
mint helyettes.) 

A gyülekezetet kétszer kellett „újjáépíteni”, egyszer a beiktatása utáni 
időszakban,�majd�az�1975�és�1980�közötti�panelprogram�hatására�„eltűnő”�
evangélikusok�újragyűjtögetésével.
A�felkészült�igehirdető,�szolgáló�munka�mellett�egy�igen�gyakorlati�

ember�volt:�az�autószereléstől,�vízvezeték-,�csatornajavításig�minden-
hez értett, ezeket nemcsak irányította, de maga is végezte. Tevékenyen 
kivette�részét�az�1927-ben�épült�nagyméretű�templom�hátsó�részének�
leválasztásával,�fűthetővé�tételével�–�az�akkori�körülmények�között�saját�
szerkesztésű�„heating”�kályhát�építettek.�Ezzel�a�gyülekezet�számára�a�
téli templomhasználat is biztosítva lett. Ezt követte a leromlott állapotú 
parókia�közös�munkával�történő�rendbetétele,�majd�sikerült�a�templom�
50�éves�jubileumára�(1977)�a�belső�festést�megújítani,�illetve�a�külső�
tatarozást elvégeztetni. Ebben sok segítséget kapott a presbitériumban, 
valamint a kispesti evangélikus „mesteremberek”-ben.
Ugyanakkor�itt�és�ebben�az�időszakban�tudott�kiteljesedni�igehirde-

tői�munkássága,�melynek�alapja�mindenkor�Isten�igéje�volt�a�Szentírás�
alapján.�Úgy�a�konfirmációi�felkészítéskor,�mind�a�gyülekezetnek,�a�bib-
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liaórák�résztvevőinek�is�többször�hangsúlyozta�hitvallását: „A Biblia 
nem mesekönyv”,� illetve�Luther�95�tételének�első�pontját:�„a keresztény 
ember élete mindennapi megtérés legyen.” „Ahogy a testnek szüksége van 
a�fizikai�táplálékra,�úgy�a�belső�embernek�is�a�naponkénti�igeolvasásra”�
–�figyelmeztetett�többször�is.�Otthonuk�mindig�nyitott�volt�a�külső�és�bel-
ső�nyomorúságokkal�küszködő,�életük�egy-egy�nehéz�szakaszában�lévő�
emberek számára, nemcsak az ige bátorító-vigasztaló üzenetével, hanem 
a szeretet gyakorlati szolgálatával is.
A�kispesti�gyülekezetekkel�együttműködve�számos�ökumenikus�alkal-

mat szerveztek, munkájukkal gyakran támogatták a kistarcsai özvegy 
papnék�otthonát�vagy�az�akkori�hűvösvölgyi�szeretetotthont.�A�kispesti�
parókus�szolgálat�mellett�mint�missziói�lelkész�ellátta�az�Üllői�úti�Kakas�
Lídia�szeretetotthon�igazgatását�nemcsak�a�külső�működési�feltételek�
biztosítására,�hanem�a�belső�ember�erősítésére�(rendszeres�áhítatok)�is�
figyelve.
Meg�kell�jegyezni,�hogy�Bonnyai�Sándor�nemcsak�műszaki�érzékkel�

megáldott „ezermester” volt, de igen alapos és modern természettudo-
mányi ismeretekkel is rendelkezett, ezekben képezte is magát. De ez 
nem�azt�váltotta�ki�belőle,�hogy�„ellentmondás�van�a�Bibliában”,�hanem�
ezeket�felhasználva�a�mai�kor�emberéhez�szólva,�gyakorlati�és�szemléltető�
példákkal�tett�bizonyságot�arról,�hogy�„az�Úr�csodásan�működik”.

Az egyes igehirdetéseket a betegek, nehezen mozgó, de a kijelentésre 
vágyó gyülekezeti tagok részére gyorsírásban lejegyzetelték, így maradt 
ránk,�az�„utódok”-ra�a�jelen�kötetben�közölt,�egy�egyházi�esztendő�egészét�
átfogó igehirdetés-sorozat.
Bonnyai�Sándor�tudta,�de�nem�zavarta�hitbéli�meggyőződésében,�hogy�

volt�KIE-tagok�közösségi�összejöveteleit�és�az�ő�lelkipásztori�tevékeny-
ségét az akkori egyházi és állami vezetés sem nézte jó szemmel. Több 
esetben�észlelte,�hogy�figyelik,�telefonjait�lehallgatják…�Mivel�„nincs�oly�
titok, mely napvilágra nem jönne”, ma már az evangélikus tényfeltáró 
bizottság munkája nyomán tudható, hogy ez milyen módon történt szerte 
az országban. Az állambiztonsági iratok között külön dosszié foglalko-
zott�az�„ágostonistás�szektás�mozgalommal”,�ezek�vezetőivel�„Hittevők”�
fedőnéven.

A több évig tartó nyomozás után a belügyi szervek megállapították: 
„a�KIE-tagokból�álló�szélsőséges�irányzat�magához�vonja�az�ev.�egyház�
reakciós elemeit… visszaélve az egyesülési joggal… tevékenységükkel 
megvalósítják államrendünk elleni izgatás bűntettét”. A komolyabb ret-
orziótól�Bonnyai�Sándor�és�az�érintettek�megóvattak,�mert�ezt�követően�
az�ügyet�az�egyházi�vezetők�hatáskörébe�utalták,�de�a�megfigyeléseket�–�
például a kispesti gyülekezetbe „beépített” emberrel – tovább folytatták 
csaknem a rendszerváltásig.
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Egyházunk élő lelkiismerete volt

1987-ben 72 évesen nyugdíjba ment, majd utódjának beiktatásáig, 1989-ig 
még szolgált. Feleségét súlyos betegség után, 1994-ben szólította haza az 
Úr, de egyedül maradva sem keseredett el, a testi gyengeségek ellenére is 
folyamatosan dolgozott, levelezett, szerkesztett, cikket írt. 

Az 1989-es rendszerváltás a hitéletben is nagyobb szabadságot hozott. 
Örömmel�vett�részt�az�újrainduló�KIE�munkájában,�előadást�tartott,�meg-
emlékezéseken vett részt. Így például régi barátja, Kovács Bálint javasla-
tára a KIE-munkatársakkal elkezdték szerkeszteni az Ébresztő�című�havi�
kiadványt, ide is írt majdnem minden számba cikket.

Ugyanakkor a sok megpróbáltatás mellett is összetartó volt KIE-tagok, 
mint szeniorok Bonnyai Sándor vezetésével megalapították az „Ágoston 
Sándor Baráti Kör”-t, hogy kiadhassák Ágoston Sándor eddig kéziratban 
lévő,�de�eredetileg�könyveknek�készülő�munkáit,�ma�már�szétszórtan�
található,�háború�előtt�megjelent�cikkeit.
Ezt�a�fáradtságos�és�figyelmet�igénylő�összegyűjtői,�szerkesztői,�nyomdai�

előkészítői,�korrektori�munkát�Bonnyai�Sándor�végezte�el�felülről�kapott�
erővel,�így�ezek�ma�már�nem�tekinthetők�„titkos�iratok”-nak,�nyilvános�
és�közkönyvtárakban�az�érdeklődők�számára�hozzáférhetők.�

A rendszerváltás egyházi sajtónkban is új szeleket hozott, így Bonnyai 
Sándor a Lelkipásztor című evangélikus lelkészi szakfolyóiratban sorra 
jelentette�meg�figyelmeztető,�intő�cikkeit,�vitatkozott�a�szerkesztői�vagy�
más hozzászólásokkal. Hozzászólt a „rádiós félórák”-ban is hallgatott 
egyházi�műsorokhoz,�figyelve�azokat.
Emlékező�kiadványunk�függelékében�közöljük�írásainak�bibliográfiai�

adatait.
Gondja volt az új bibliafordítás pontos, lényegbeli kérdéseire – mivel 

kiváló görög nyelvismerettel rendelkezett –, számos esetben szóvá tette 
a�különböző�változatok�közötti�különbséget,�figyelemmel�kisérve�az�új�
Agenda bevezetését, magánlevelezéseiben is intve, tanácsolva kollegáit 
egy-egy fontos lelkészi szolgálat (pl. úrvacsora, temetés) kérdésében. 85. 
születésnapján�egy�püspöki�köszöntő�méltán�nevezte�„egyházunk�élő�
lelkiismeretének”.
Szolgálatának�egészére�jellemző�volt�a�sokak�számára�„kemény”�ige-

hirdetése,�a�Lk�3,18–19�szerint:�„Sok�másra�is�buzdította�őket�és�hirdette�
az evangéliumot a népnek… megintette Heródes negyedes fejedelmet… 
minden gonosz tetteiért”. Igenis hirdette az evangéliumot, buzdított, 
megintett, hogy az Ige eltaláljon, a megtérés útjára vezessen.

Teológia munkásságának összefoglaló lényege, hogy – Isten valóságát a 
Biblia szellemében ismerve fel – tanította a teremtés törvényének hármas 
tagozódását�(teremtés,�formálás,�alkotás)�az�ember�személyes�bűnbeesését�
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(Ágostai hitvallás II. cikk), az Isten és az ember hármasságát (test, lélek, 
szellem�–�1Thessz�5,�23),�a�személyes�megváltást,�a�bűnbánat�és�a�megtérés�
feltételével�a�bűnök�bocsánatát,�a�Krisztusban�való�új�élet�valóságát�(2Kor�
5,17), az örökkévaló szellemi világot (Jn 11, 25–26), az újonnan születés 
szükségességét�(Jn�3,3–8),�a�bűn�és�az�ördög�felismerésének�fontosságát.
Bonnyai�Sándor�igehirdetői,�egyházépítői�munkájának�megítélése�még�

a�mai�időszakban�is�kettős:�sokan�tartják�az�egyház�és�maguk�számára�el-
fogadhatatlan „gnosztikus” tanításnak, mások úgy vallják – és ebben osz-
tozik�jelen�szerkesztő�is�–,�hogy�Isten�vele�egy�sajátos�ébredési�mozgalmat�
munkált és folytatott az adott hazai történelmi-társadalmi körülmények 
között.�Rajta�keresztül�az�Úr�mint�jó�pásztor�mindig�az�összegyűjtetést�
munkálta�kora�ifjúságától�öregkoráig,�ezért�vallhatjuk:�ő�valóban�Krisz-
tus követe volt.

Elmenetelének napján az Útmutató igéje is aláhúzta egész szolgálatá-
nak lényegét: „Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: 
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Kor 5,20)
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Képek�Bonnyai�Sándor�életéből

Soproni�cserkészek�(utolsó�sor�jobbra,�első�Bonnyai�Sándor)�–�1936

Csendesnap a Dunántúlon – 1941
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Tábori bibliaóra – 1941

KIE-tábor – 1942
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Konferencia – Békéscsaba, 1947

Ferencváros,�konfirmáció�–�1955
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Kispest,�konfirmáció

Kispesti presbitérium – Bonnyai Sándor mellett balra: 
1.�Tomcsányi�László�hitoktató�lelkész;��2.�dr.�Drenyovszky�Kálmán�felügyelő
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25. éves házassági évforduló – Kispest, 1968

Bonnyai�Sándor�és�felesége�megfigyelés�alatt�–�1984�(Forrás:�ÁBTL�archívum)
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Magyaregregy, nyári alkalom – 1998
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