
 

 

 

 
 

 

 
 

„Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival,  

tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent,  

és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.  

Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, 

amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják 

mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok 

bizonyságtételünket.” 
(2Thessz 1,7b-10) 

 

 

 Az egyházi esztendőben ítéletvasárnaphoz érkeztünk. Jelent-e a 

modern kor embere számára valamit is az Isten ítélete? A „sötét” 

középkorban az egyház képviselői gyakran ijesztgették a hívőket az 

ítélettel. Sőt néhány napja arról emlékeztünk meg, hogy Luther az 

evangélium fényén keresztül elvetette a bűnbocsátó cédulák üzenetét 

és árusítását. Talán arra is gondolhatnánk, hogy az evangélium 

felfedezésével értelmetlenné vált az ítéletről való tanítás. Jézus 

gyakran tanított az ítéletről, és itt a pedagógiát szeretném kiemelni. 

Nem ijesztgetett, hanem felhívta a figyelmet arra, hogy ki az okos, és 

ki az oktalan. Felelősségteljes, Istenkövető életre hívta fel hallgatóinak 

figyelmét. A Jelenések könyvében elénk táruló látványos ítéletkép is 

elveszíti szerintem félelmetes voltát, amikor kiderül, hogy Jézus maga 

fog ítéletet tartani. A bennünket ismerő és emberi sorsunkat megélt 

Megváltó lesz a Bíró. És mi lesz az ítélettel? Egy mesével szeretném 

illusztrálni.  

 Egy régi történet olyan királyról szól, aki a kor szokásának 

megfelelően udvari bolondot tartott. Az ilyen bolondnak joga volt 

ahhoz, hogy megmondja az igazságot a királyoknak és a hercegeknek, 

még akkor is, ha az keserű volt. Ha ugyanis az igazság keserű volt, akkor egyszerűen csak annyit fűztek hozzá: 

,,Hiszen ő bolond!” Egyszer a király olyan ezüst bolondpálcát adott bolondjának, amelynek végén arany 

harangocska hintázott. Majd ezt mondta:  

 – Az biztos, hogy te vagy a legnagyobb bolond, aki csak létezik a világon. De ha egyszer mégis 

találkozol olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, add tovább neki ezt a pálcát. 

 A bolond éveken át hordozta magával a pálcát. Egy napon aztán megtudta, hogy haldoklik a király. 

Csendesen bement a betegszobába és így szólt:  

 – Király, hallom, nagy útra akarsz indulni.  

 – Nem akarok – válaszolt a király –, hanem kell!  

 – Bizonyára hamarosan visszatérsz.  

 – Nem – sóhajtott a király. – Abból az országból, ahová én utazom, nincs visszatérés.  



 – No, akkor viszont bizonyára régen előkészítetted az utazást. Remélem, gondoskodtál arról, hogy 

abban az országban, ahonnan nincs visszatérés, királyi módon fogadjanak. A király a fejét rázta.  

 – Ezt elmulasztottam. Sosem volt időm arra, hogy előkészítsem ezt az utazást.  

 – Ó, akkor te valószínűleg nem tudtad, hogy majd egyszer el kell indulnod erre az útra!  

 – Már régóta tudtam. De – mint mondtam –, sosem volt időm, hogy megtegyem a helyes 

előkészületeket. 

 A bolond ekkor csendesen letette pálcáját a király ágyára és így szólt:  

 – Azt parancsoltad nekem, hogy annak adjam tovább ezt a pálcát, aki még nálam is nagyobb bolond. 

Király, fogd a pálcát! Te tudtad, hogy át kell menned az örökkévalóságba, és hogy onnan nincs visszatérés. 

Ennek ellenére nem törődtél azzal, hogy megnyíljanak neked az örök hajlékok. Király, te vagy a legnagyobb 

bolond!  

 Érted Testvérem az üzenetet? Évről évre, vasárnapról vasárnapra arra emlékeztet Isten, szaván keresztül, 

amiről a király elfelejtkezett: hogy át kell mennünk egy másik életbe, ahonnan nincs visszatérés. Tegyünk arról, 

hogy megnyíljanak nekünk az örök ország kapui, és ez az óra ne félelmetes, hanem örömteli pillanata legyen 

életünknek! 

Jakab Béla 

 

 

Sík Sándor 
 

  
 

Téged Isten dicsérlek  

és hálát adok mindenért. 

Hogy megvolt mindig a mindennapim  

és nem gyűjtöttem másnapra valót,  

hála legyen. 

Hogy mindig jutott két garasom adni,  

és magamnak nem kellett kéregetnem,  

hála legyen. 

Hogy értenem adatott másokat,  

és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,  

hála legyen. 

Hogy a sírókkal sírni jól esett,  

és nem nevettem minden nevetővel,  

hála legyen. 

Hogy megmutattál mindent, ami szép  

és megmutattál mindent, ami rút,  

hála legyen. 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép  

és ami rút, nem tett boldogtalanná,  

hála legyen. 

Hogy sohasem féltem a szeretettől  

és szerethettem, akik nem szerettek,  

hála legyen. 

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,  

és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,  

hála legyen. 

Hogy amim nem volt, nem kívántam,  

és sohasem volt elég, aki voltam,  

hála legyen. 



Hogy ember lehettem akkor is,  

mikor az emberek nem akartak emberek lenni,  

hála legyen. 

Hogy megtarthattam a hitet,  

és megfuthattam a kicsik futását,  

és futva futhatok az Érkező elé,  

s tán nem kell a városba mennem  

a lámpásomba olajért,  

hála legyen! 

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!  

és ma is kiálthatom: úgy legyen!  

és holnap és holnapután és azután is  

akarom énekelni: úgy legyen! –  

hála legyen, Uram!  

hála legyen! 

 

 
 

Kodály Zoltán megrendítően szép vegyeskarának 

a fenti Te Deum szövegére írt utolsó ütemei. 

 

 

       

   

 Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 

        – iskolai: 13 iskolában, 52 órában, az órarendek szerint. 

 Bibliaóra – szerda 10 óra. 

 Családi vasárnap – november 19-én. Az istentiszteletet követően  

                                     választói közgyűlés  

           keretében a 2018-as presbiterválasztással kapcsolatos 

             jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása. 

                                Ezt követően közös ebéd. 
 

 


