
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 János evangélista nagyon jó teológus volt. Egyetlen versbe sűrítette a megváltás egész történetét. 

Nem tudom, hogy a hívő ember szereti-e ezt a nyílt állásfoglalást. Az Ige fényében érezhetjük-e bántónak 

annak üzenetét? Átok – jaj, de nem szeretem. Annyira negatív, életellenes. Mégis Ádám bűne következtében 

az egész emberiségre áthatott a halál átka. Az átkot még csak erősíti, hogy Jézus kivételével senki ember fia 

nem mentes a bűnre való hajlamtól. Ezért Isten kiválasztott egy népet, amelynek kinyilatkoztatta az akaratát. 

Az volt a szándéka, hogy a kiválasztottak majd világosságul szolgálnak a többi nép számára. Isten nem az 

üdvösség eszközeként adta a törvényt Izráelnek, hanem arra akarta őket folyamatosan emlékeztetni általa, 

hogy szükségük van az igazságra. Vajon mit érezhetett Isten, amikor látta a nép alkalmatlanság? Mit érez, 

amikor teremtményei a keresztség „oltalma” alatt élik bűnös, az igazi Szeretettől eltávolodottak életét?  

 A lelkészi hivatalban vendégem volt egy kedves idős hölgy, aki olyan közvetlen hangon beszélt 

velem, mintha ezer éve ismerne. Azt is elmondta, hogy ő hozzánk tartozik. A beszélgetés végén, amikor az 

egyik mondatát nem értettem, derült ki, hogy engem nem is ismer, de évtizedes emlékei vannak a 

gyülekezetről. Vajon így is hozzánk tartozik? Vagy fogalmazzak bátrabban, a többség így is Hozzá tartozik? 

 A második Ádám, Jézus viszont engedelmes életet élt. Azért jött, hogy megszabadítsa a világot az 

első Ádám által okozott megkötözöttségéből. A földön járva Jézus önként alávetette akaratát az Atyáénak. 

Az első Ádám ítéletet és hamisságot szabadított a világra, Jézus azonban kegyelmet és igazságot hozott. A 

kegyelem és az igazság nem szorítja ki a törvényt. Jézus megláttatta velünk, hogy miért nem szerezhet 

megváltást egyedül a törvény.  

  A kegyelemnek fordított görög szó azt is jelentheti, hogy ajándék. Az örök élet az az ajándék, amit 

Jézus az embereknek ad. A kegyelem által Krisztus bennünk lakozik. Ezzel lehetővé teszi az ember számára, 

hogy részesüljön a törvény által előírt igazságban.  

 A kegyelem nemcsak a törvény kárhoztatása alól szabadít fel, hanem képessé is tesz bennünket arra, 

hogy az Isten által megkívánt módon be tudjuk tartani a törvényt.  

 A kegyelem és az igazság összetartozik. Ki gondolná, hogy a törvény csak e kettő által tudja 

betölteni feladatát. Isten Fiát adja a világnak, hogy „rendben” élhessünk. Vízkereszt második hetében a 

megjelent világosságban kérjük Istent, hogy minden nehézség közepette mellette maradjunk, és 

megérezhessük a védelmét és biztonságát az ő kegyelme által. 

Jakab Béla 
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2. Uram, nekem adj Szentlelket, 

Hogy kerüljek minden vétket, 

Hogy járjak szent ösvényeden, 

És törvényed szerint folyjék 

életem! 

3. Meg ne fojtson az irigység, 

A dölyfös, hitvány kevélység! 

Mindennek legyek segítség, 

Vezéreljen utamon a békesség! 

4. Senkire rossz hírt ne költsek, 

Minden embert megbecsüljek, 

Amint szól az Úr törvénye, 

Hogy kárhozat én lelkemet ne érje! 

5. Te légy velem Atyaisten, 

Szent Fiaddal mindvégiglen! 

Segíts te is, ó, Szentlélek! 

Szentháromság áldalak, míg csak 

élek. 
                               

                                                                                                       Sármelléki Nagy Benedek 

                                                                         a XVII. szd. eleje 
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A vízkeresztet követő második hét igéje: „A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus 

Krisztus által jelent meg.” (Jn 1,17) Ahogy ez az ige egymás mellé helyezi a törvény és a kegyelem gondolatait, 

úgy áll párban a vasárnap graduáléneke (Ki dolgát mind az Úrra hagyja – EÉ 331) és a heti ének (Bízom benned, 

szent Úristen – EÉ 437): kegyelemre hagyatkozás és igyekezet a törvény megtartására. A vasárnap témája e 

szavakkal teremti meg a gondolatok közötti egyensúlyt: Jézus Krisztusban látható Isten akarata. 

 Tagadhatatlan, hogy a Bízom benned, szent Úristen enyhén moralizáló stílusban emlékeztet arra, hogy 

keresztény életünk zsinórmértéke ma is a Tízparancsolat. Az eredetileg harminc versszakos ének mára jócskán 

megrövidült, de így is kiolvasható belőle szerzője szándéka: figyelmeztetni akarja az egyház népét, hogy a 

törvényszegés kárhozatra visz. 



 De mi is volt az eredeti harminc versszakban? A bevezetés a mindent tudó Istent szólítja meg, majd 

hosszasan sorolja a vers az ószövetségi Szentírás sok-sok borzalmát, büntetését, amelyet tisztességes életvitellel 

szeretnénk elkerülni. Olvashatunk itt Nóétól kezdve a kegyetlen Jezábelen keresztül s a félelmetes Góliáton át 

egészen a borivástól gutaütött Nábálig sokféle isteni büntetésről. Találkozhatunk a sóbálvánnyá vált Lótné 

nevével és Jeroboámmal, akit a bételi oltár felavatásakor ért büntetés: „száraz kolika (értsd: görcs) karjába 

löveték”. A komoly üzenet ellenére ma már megmosolyogtató fogalmazású versszakok így sorakoznak egymás 

után és érkeznek el a kérésig: „Tsatold lántzra az ördögöt, / tartsd száján a poklos dögöt, / ne próbáljon gyarló 

embert, / mint szent Jóbot, kinn erőt nem vehetett.” 

 A versfők megőrizték a szerző nevét: a költemény Sármelléki Nagy Benedek alkotása. Nagy Benedek a 

17. század elején kőszegi tanítóként heves vitában volt Pázmány Péterrel, s írásaikat olvasgatva bizony nem 

lepődünk meg ezen a kemény stíluson: egymást is olyan jelzőkkel illették, mint itt magát a sátánt. 

 Az ének dallamáról keveset tudunk. A Zengedező mennyei kar című énekeskönyv nótajelzése azt írja, 

hogy e szöveget a Hatalmas Isten, könyörgünk dallamára (RÉ 456) kell énekelni. Dallami összevetéssel 

kimutatható, hogy az általunk használt újabb kori változat valószínűleg ebből a régi, 1590-ben már ismert 

énekből származik. Az igen ritka sorszerkezeten kívül (8 + 8 + 8 + 11) megegyeznek az énekek sorvégi kadenciái 

is. A dallam alkalmazkodott az időközben megváltozott zenei ízléshez, a barokk dallamossághoz (A, A5; kupolás 

dallamvonal, egyértelmű irányú dallamvezetés) és az újabb kori ritmikai igényekhez. 

(Forrás: Evangélikus Élet 2011. 3. szám) 
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      Hitoktatás – gyülekezeti: hétfő 17 óra, 
                 – iskolai: az órarendek szerint. 

      Bibliaóra – szerda 10 óra. 

      Konfirmandus oktatás – péntek-szombat.  

     Családi vasárnap – január 21-én. Süteményeket szívesen fogadunk. 

 

 



 

 

 

Te parancsoltad, hogy a sötétségből világosság támadjon fel, és engeded,  

hogy felettünk is ragyogjon orcád világossága.  

Világíts a mi szívünkbe, és áraszd ki benne szereteted fényét.  

Láttasd meg velünk irgalmad csodálatos erejét,  

hogy Urunknak valljunk,  és szüntelenül magasztaljunk Téged.  

Vezess az igazság útján, hogy tetszésed szerint éljünk, 

 és cselekedeteinkért dicsőítsék a földön a Te szent nevedet, Atya, Fiú, Szentlélek Isten,  

mert egyedül Téged illet dicsőség, dicséret és magasztalás most és mindörökké.  

Ámen. 

 (Evangélikus liturgia – vízkereszti imádságok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


